
 
Sčítanie obyvateľov 2021 

 
 
Podľa rozhodnutia Vlády Slovenskej republiky zo dňa 20. januára 2021 bude sčítanie 
obyvateľstva roku 2021 v porovnaní s pôvodným plánom prebiehať v dvoch etapách. Zmena 
je odôvodnená epidemickou situáciou, pretože osobné kontakty by sa mali udržiavať na 
minime. Najmä pre starších ľudí je dôležité vyhnúť sa stretávaniu s inými ľuďmi vrátane 
sčítania ľudu. 
 
Prvá fáza bude prebiehať od 15. februára do 31. marca. Podstatou toho je, že dotazníky je 
možné vypĺňať iba online, na webovej stránke scitanie.sk. Do rozhrania budete môcť vstúpiť 
zadaním osobného čísla (rodné číslo) a celé vyplnenie bude trvať iba pár minút. Členom rodiny 
a priateľom, ktorí sú vo svete internetu menej doma, by sme mali určite pomôcť! 
 
Druhá fáza sa uskutoční medzi 1. aprílom a 31. októbrom. Kolo sa zameria na tých, ktorí na jej 
vyplnenie potrebujú oficiálnu pomoc. Existujú dva spôsoby, ako to urobiť: môžete podať 
žiadosť na takzvaných kontaktnom mieste zriadenom v obci Hrhov, alebo na zvláštnu žiadosť 
príde sčítací asistent k vám domov a poskytne vám osobnú asistenciu. 

 
 

Népszámlálás 2021 
 

A Szlovák Kormány 2021.január 20.-i döntése értelmében a 2021-es népszámlálás az 
eredetileg tervezettel szemben két szakaszban valósul meg. A változtatást a járványhelyzet 
indokolja, hiszen a személyes kapcsolatokat a lehetséges minimálisra kell korlátozni. 
Különösen az idősek esetében fontos, hogy kerüljék a más emberekkel, így a népszámlálási 
asszisztensekkel való találkozást is. 
 
Az első szakasz február 15. és március 31. között zajlik. Ennek lényege, hogy a kérdőíveket 
kizárólag online lehet kitölteni, mégpedig a scitanie.sk honlapon. A felületre a személyi szám 
(rodné čislo) megadásával tudunk majd belépni, s az egész kitöltés mindössze néhány percet 
vesz majd igénybe. Az internet világában kevésbé otthonosan mozgó családtagoknak és 
barátoknak mindenképp érdemes segítenünk! 
 
A második szakaszra április 1. és október 31. között kerül sor. A fordulóban azok kerülnek 
középpontba, akiknek a kitöltésben hivatalos segítségre van szükségük. Ennek két módja lesz: 
a Hrhov (Tornagörgő) községben létesített úgynevezett kapcsolati ponton lehet jelentkezni, 
illetve külön kérésre a népszámlálási asszisztens az otthonokba is kiérkezik, hogy személyes 
segítséget nyújtson. 
 
 


