
AKO SA BUDEME S ČÍTAVAŤ 

Sčítanie riadi, metodicky usmer ňuje 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 obyvate ľov 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 vz ťahuje na každú budovu ur čenú na bývanie  alebo na inú budovu obývanú 

v rozhodujúcom okamihu sčítania a na byty . 

Samotné sčítanie vykonajú sčítací komisári . Ich výber a výkon činnosti majú na starosti obce. Sčítacím 

komisárom môžete byť aj vy, váš sused alebo známy. Podmienkou je, že sčítací komisár musí by ť 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 . Práca sčítacieho komisára je náročná a zodpovedná. Sčítací komisári môžu svojou aktivitou, celkovým 

správaním a profesionálnym vystupovaním pozitívne ovplyvniť záujem obyvateľov o sčítanie. Sčítanie obyvateľov, 

domov a bytov v roku 2011 bude veľmi podobné sčítaniu pred desiatimi rokmi. Novinkou je 

možnosť elektronického vyplnenia s čítacích tla čív. 

PRED SČÍTANÍM 

Sčítací komisári začnú od 13. mája 2011  navštevovať domácnosti, ktoré patria do ich sčítacieho obvodu. Počas 

výkonu činnosti je s čítací komisár povinný preukazova ť 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. 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 obyvate ľovi  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 tla čivá vypisujte modrým alebo čiernym perom . Sčítacie tlačivá neskladajte, 

chráňte ich pred poškodením a zni čením . 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 vyplni ť sčítacie tla čivá osobám, ktoré ho o 

to požiadajú . Skontroluje vyplnené tla čivá  a v prípade potreby vás vyzve, aby ste doplnili alebo spresnili 

odpovede na jednotlivé otázky. Sčítací komisár vyzbiera vyplnené s čítacie tla čivá  od všetkých osôb vo svojom 

sčítacom obvode, ktoré sa nesčítali elektronicky. 


