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PhDr. Ľudmila Ivančíková, PhD., generálna riaditeľka Sekcie sociálnych 
štatistík a demografie:
„V úvode sčítania sme viackrát komunikovali, že podľa zisťovaní ŠÚ SR 
o využívaní informačno - komunikačných technológií je  približne 70 % 
obyvateľov schopných sčítať sa sami elektronicky. Veľmi ma teší, že sa blížime 
k tomuto cieľu. Chcem zároveň zdôrazniť, že sčítať sa elektronicky je povinnosť 
pre každého a ten, kto sa elektronicky sčítať dokáže, by tak mal urobiť do konca 
marca. Asistované sčítanie je totiž prioritne určené len pre digitálne vylúčených. 
Preto je  potrebné využiť ešte dva posledné týždne elektronického sčítania 
a splniť si svoju povinnosť.“

Sčítanie je pre obyvateľa povinné
Pripomíname, že sčítanie obyvateľov je zo zákona povinné. Všetci obyvatelia 
Slovenska majú povinnosť sčítať sa vyplnením elektronického formulára. Pod 
pojmom obyvateľ sa v tomto prípade rozumie každý, kto má na Slovensku trvalý, 
prechodný, ale aj tolerovaný pobyt. Sčítať sa je povinný aj občan Európskej únie, 
ktorý má na území Slovenska obvyklý pobyt a obyvatelia tretích krajín, ktorí 
majú na Slovensku trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt.
Sčítať neplnoleté osoby, teda deti, je povinný rodič, respektíve zákonný 
zástupca.
Zákon o sčítaní pozná aj sankcie za nesplnenie si povinnosti. Obyvateľovi môže 
byť udelená pokuta obcou od 25 do 250 eur.

Ako sčítanie realizovať
Obyvateľ sa sčíta sám, kedykoľvek a na akomkoľvek mieste využitím počítača, 
tabletu alebo mobilu s pripojením na internet. Sčítací formulár nájde na webovej 
stránke www.scitanie.sk. Sčítať sa môže aj cez mobilnú aplikáciu pod názvom 
SODB 2021, ktorá je dostupná pre operačné systémy Android a iOS. 
Samosčítanie elektronickým formulárom je pre obyvateľov rýchly a jednoduchý 
spôsob na vyplnenie sčítacieho formulára bez narušenia súkromia. Pomoc 
obyvateľ nájde aj na linke 02/20 92 49 19.
Údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári, sa musia vzťahovať k 
rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 
2020 na piatok 1. januára 2021.

hovorkyňa pre SODB 2021 JASMÍNA STAUDER
+ +421 918 900 494 + hovorca@scitanie.sk

http://www.scitanie.sk/
mailto:hovorca@scitanie.sk

