
SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2011 
 
 Sčítanie obyvateľov, domov a bytov bude prebiehať v zmysle zákona č. 263/2008 Z.z. o sčítaní obyvateľov, 
domov a bytov v platnom znení v čase od 13. mája do 6. júna 2011. Sčítanie sa vykoná na celom území Slovenskej 
republiky k 21. máju 2011. 
 Rozhodujúcim okamihom sčítania je polnoc z piatka 20. mája na sobotu 21. mája. Údaje aktuálne k tomuto 
dátumu sa budú zapisovať do sčítacích formulárov. Všetky udalosti, ktoré sa udejú po polnoci 20. mája, budú už 
predmetom zisťovania v ďalšom sčítaní. 
 Domácnosti v meste navštívi sčítací komisár. Podľa zákona č. 263/2008 Z.z. o sčítaní obyvateľov, domov 
a bytov v roku 2011 je štátny občan Slovenskej republiky starší ako 18 rokov, ktorý je bezúhonný a spôsobilý na 
právne úkony.  
 Prehľad niektorých povinností sčítacích komisárov, podľa ktorých bude možné zistiť, či domácnosť skutočne 
navštívil komisár.  
 
SČÍTACÍ KOMISÁR: 

 nesmie zaklopať na dvere domácnosti skôr ako 13. mája 2011 a neskôr ako 6. júna 2011. 
 pri prvej návšteve odovzdá členom domácnosti sčítacie tlačivá a obálky s identifikátormi a overovacími 
heslami. Pre všetkých bývajúcich členov domácnosti ich môže od sčítacieho komisára prevziať aj jedna dospelá 
osoba. Každý člen domácnosti, vrátane detí, dostane identifikátor na vyplnenie formulára A - Údaje 
o obyvateľovi. Domácnosť prevezme jednu obálku s identifikátorom a overovacím heslom na vyplnenie 
formulára B - Údaje o byte a jednu obálku s identifikátorom a overovacím heslom na vyplnenie formulára C - 
Údaje o dome (ak nejde o bytový dom). 
 bude povinný preukazovať sa osobitným poverením primátora mesta, ktoré bude opatrené okrúhlou 
pečiatkou mesta Rajec. Toto Potvrdenie musí mať sčítací komisár umiestnené na viditeľnom mieste. Ak by 
mal obyvateľ napriek tomu pochybnosti, či ten, kto ho navštívil, je sčítací komisár, požiada sčítacieho komisára 
o predloženie občianskeho preukazu. Mesto Rajec zverejní do 13. mája 2011 na úradnej tabuli mesta a aj na 
internetovej stránke mesta zoznam sčítacích komisárov a každý obyvateľ si bude môcť telefonicky alebo osobne 
skontrolovať na mestskom úrade, či ten, kto ho navštívil, je vedený v tomto zozname. Prípadné nedostatky 
v práci sčítacieho komisára bude riešiť MsÚ. 
 nesmie vstúpiť do domácnosti, ak ho obyvateľ nevyzve. Ak sa obyvateľ v čase od 21. mája do 29. mája 
sčíta elektronicky, sčítací komisár ho už druhý raz nenavštívi. Ale v prípade, že obyvateľ napriek prísľubu 
sčítať sa elektronicky toto neučiní v termíne do 29. mája, sčítací komisár ho opäť navštívi. Sčítací komisár ani 
mesto nebudú mať prístup k elektronicky vyplneným sčítacím formulárom. 
 okrem vzťahov medzi členmi domácnosti nesmie zisťovať žiadne ďalšie údaje len tie, ktoré sú obsahom 
sčítacích formulárov. 

 
Od sčítacieho komisára prevezmete tieto sčítacie tlačivá: 
 A - Údaje o obyvateľovi: pre každého člena domácnosti 
 B - Údaje o byte: vyplní jedna osoba za celú bytovú domácnosť 
 C - Údaje o dome: vyplňuje vlastník alebo správca domu za každý dom jedno sčítacie tlačivo. 
 
SČÍTANIE 
 Pred vyplnením tlačív je potrebné dôkladne si prečítať vysvetlivky. Sčítacie tlačivá je potrebné vypísať modrým 
alebo čiernym perom a je potrebné ich chrániť pred poškodením a zničením. Po prvý raz si občan môže vybrať, či 
sčítacie tlačivá vyplní 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. 
 V sčítacích tlačivách neexistujú žiadne povinné a nepovinné otázky, ako sa to niekedy mylne vysvetľuje. 
Sú len tzv. povinné a odvodené témy, ktoré sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 
o sčítaní obyvateľov, domov a bytov museli alebo mohli zapracovať do sčítacích tlačív z dôvodu už spomínanej 
medzinárodnej porovnateľnosti zisťovaných štatistických údajov. Odpovedať na VŠETKY OTÁZKY v sčítacích 
tlačivách (A - Údaje o obyvateľovi, B - Údaje o byte, C - Údaje o dome) je teda pre občanov Slovenskej republiky 
POVINNOSŤ, ktorá im vyplýva zo zákona č. 263/2008 Z.z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov. „Každý, kto je 
povinný poskytnúť údaje..., ich poskytne ÚPLNE, SPRÁVNE, PRAVDIVO a VČAS“. 
 
MsÚ 
Zdroj informácií: Štatistický úrad SR 


