Základné informácie
Sčítanie domov a bytov prebieha 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 obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca
2021. Obyvateľ bude mať na sčítanie sa šesť kalendárnych týždňov.
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.
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov je jediným štatistickým zisťovaním, ktorého obsah,
rozsah a spôsob vykonania v SR ustanovuje osobitný zákon. Takýto postup garantuje
sčítaniu špecifické postavenie najmä preto, že má nielen štatistický, ale aj celospoločenský
význam.
Na účely prípravy a realizácie sčítania bola predsedom ŠÚ SR zriadená Ústredná komisia
pre sčítanie, ktorej úlohou je vyhodnocovať postup prác pri príprave a realizácii sčítania a
navrhovať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, prijímať stanoviská k otázkam
sčítania a rozhodovať kompetenčné spory. Členmi Ústrednej komisie pre sčítanie sú
zástupcovia ŠÚ SR, správcovia administratívnych zdrojov údajov, ústredné orgány štátnej
správy, obce alebo ich združenia a odborníci z oblasti výskumu a vývoja.
Zmeny v spôsobe získavania údajov súvisia s požiadavkami na modernizáciu sčítania, na
informatizáciu a digitalizáciu spoločnosti. Nadviazať

na

inovačný trend použitia

informačných technológií bolo jedným z odporúčaní po sčítaní obyvateľov, domov a bytov v
roku 2011. Elektronické sčítanie obyvateľov, domov a bytov ako moderný spôsob získavania
zberu údajov má viacero výhod. Je jednoduchšie, rýchlejšie a

bezpečnejšie pre

poskytovateľov údajov – obyvateľov a obce a rovnako aj pre spracovateľov údajov –
Štatistický úrad SR. Obyvateľ bude mať možnosť sčítať sa kdekoľvek, z akéhokoľvek
zariadenia s pripojením na internet prostredníctvom viacerých kanálov, ktoré budú k
dispozícii. Elektronické sčítanie prispeje k efektívnejšiemu využívaniu už existujúcich
zdrojov, k skvalitneniu získaných údajov s možnosťou okamžitej a priamej kontroly ako aj k

zrýchleniu spracovania získaných údajov od respondentov, nakoľko sa odbúra fyzická práca s
tlačenými formulármi. Je prostriedkom na zníženie administratívnej záťaže obyvateľstva, na
elimináciu rizík, ktoré môžu vzniknúť pri zbere údajov, na šetrenie finančných prostriedkov
štátu, najmä na zníženie nákladov na terén a na spracovanie papierových dotazníkov a na
zníženie záťaže životného prostredia. Integrované a plne elektronické sčítanie predstavuje
značnú inovačnú výzvu.

