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Rok2O21bude pre nás z pohl'adu budúcnostivel'midóležitým rokom. Na Slovensku sa po 10 rokoch
uskutočnísčítanieobyvatel'ov, domov a bytov. Prvýkrát bude integrované a pIne elektronické.
lntegrované a elektronické sčítanieprináša mnohé výhody:
presnejšie
a kvalitnejšie údaje
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Sčítanieobyvatelbv bude prebiehať od 15. februára 2O21do 31. marca 2O21.
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Zúčastniťsa sčítania.ie právom a zároveň zákonnou povinnosťou každého obyvatel'a Slovenskej republiky. Pre účelysčítania sa
obyvatel'om rozumie každý, kto má v Slovenskei republike trvalý, prechodný, obvyklý alebo tolerovaný pobyt.
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Obyvatel'sa sčítasám alebo s pomocou blízkej osoby prostredníctvom počítača,tab]etu alebo mobilu s pripo|ením na internet.
Sčítacíformulár bude dostupný na webovej stránke www.scitanie.sk alebo sa obyvatel'sčítacez mobilnú aplikáciu.
V každej obci bude zriadené kontaktné miesto, kde obyvatel'om, ktorí sa nebudú móct elektronicky sčítaťsami, pomóžu stacionárni
asistenti. Na požiadanie budú k dispozícii aj mobilní asistenti, ktorí v prípade potreby navštíviaobyvatel'ov u nich doma.
Všetky údaje, ktoré obyvatel'počas sčítaniado formulára uvedie, sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania,ktorým
je 1. január 2021.

BEzpEčilosŤ ELEKTRoNIcKÉHo sčÍnnu
Počas Sčítaniaobyvatel'ov, domov a bytov 2021 bude zachovaná maximálna možná ochrana osobných údajov. Všetky získané údaie
budú zabezpečenéa chránené pred zneužitím.

pRíNos A vÝznau sčímnrn
Prináša nenahraditel'né informácie

o stave spoločnosti, o iej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach,

o životných podmienkach obyvatel'ov a ich bývaní.

O všetkých d'alších novinkách budeme včas informovať všetkých - miestnym rozhlasom, na stránke

facebookovej stránke obce, mobilnou aplikáciou, prípadne priamo do poštových schránok.
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