
Sčítanie obyvateľov v roku 2021 bude prvýkrát prebiehať výlučne elektronicky.  

Obyvateľ bude musieť vyplniť sčítací formulár na webovej stránke Štatistického úradu Slovenskej 

republiky  www.scitanie.sk .  

Obyvateľ sa sčíta sám alebo s pomocou blízkej osoby na akomkoľvek mieste využitím počítača, 

notebooku, tabletu alebo mobilu s pripojením na internet.  

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky.  

Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo 

tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie,  ktorý má na území 

Slovenskej republiky obvyklý pobyt. 

Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť 

sčítací formulár jeho zákonný zástupca. 

Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu 

okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021. 

 

Sčítanie obyvateľov prebehne v dobe od 15. februára 2021 do 31. marca 2021.  

Obyvateľ bude mať na sčítanie sa šesť kalendárnych týždňov. 

Samosčítanie je pre obyvateľov rýchly a jednoduchý spôsob na vyplnenie sčítacieho formulára. 
Ak sa nemôžete alebo neviete sčítať sami máte možnosť využiť službu asistovaného sčítania. 

V každej obci bude zriadené kontaktné miesto, kde vám so sčítaním pomôže stacionárny 
asistent.  

 

Kontaktné miesto v obci Kružná bude zriadené na Obecnom úradu v Kružnej č. 139.  

Prevádzkové hodiny kontaktného miesta budú: pondelok až piatok od 13.00 do 16.00 

hodiny.  

Stacionárne asistentky budú Erika Drenková a Valéria Benöová.  

Na území obce bude tiež pôsobiť mobilná asistentka, ktorá môže navštíviť domácnosť obyvateľa v prípade,  

že o takúto službu požiada počas prvých 2 týždňov doby sčítania zavolá na obecný úrad.  

Od 15. februára do 28. februára 2021 môžete zavolať na Obecný úrad v Kružnej a požiadať o službu 

asistovaného sčítania pomocou mobilnej asistentky (v najnutnejších prípadoch, ak v domácnosti ani jeden 

člen nemá a neovláda počítač, tablet, mobil a nemáte pripojenie na internet  

alebo ste imobilný a nemôžete sa dostaviť na kontaktné miesto /na obecný úrad/). 
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