Z histórie sčítania
Sčítanie je najstaršie, najvýznamnejšie a najrozsiahlejšie
štatistické zisťovanie. Na našom území sa vykonávalo
pravdepodobne už v stredoveku.
• Prvé moderné sčítanie ľudu podľa zásad medzinárodných
štatistických kongresov sa uskutočnilo na území dnešného
Slovenska v roku 1869.
• Prvé československé sčítanie ľudu a bytov bolo v roku
1921.

Podľa zákona č. 263/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov
a bytov v roku 2011 sčítanie vykonajú sčítací komisári. Ich
výber a výkon činnosti zabezpečí obec. Sčítacím komisárom
môže byť štátny občan Slovenskej republiky starší ako
18 rokov, ktorý je bezúhonný a spôsobilý na právne
úkony. Sčítací komisár je povinný na požiadanie obyvateľa
alebo cudzinca a podľa jeho pokynov vyplniť sčítacie tlačivo.
Počas výkonu činnosti sa musí preukazovať osobitným
poverením, ktoré mu vydá starosta obce. Je povinný
chrániť vyplnené sčítacie tlačivá pred stratou, zničením,
poškodením alebo zneužitím a zachovávať mlčanlivosť
o údajoch, s ktorými sa oboznámil. Sčítací komisár má
za výkon činnosti nárok na odmenu, ktorú mu vyplatí obec.
Obce sú kompetentné riešiť aj nedostatky v práci sčítacích
komisárov.
• Sčítanie ľudu v roku 1950 bolo spojené so sčítaním domov
a bytov. Spolu s ním sa uskutočnil aj súpis priemyselných,
živnostenských a poľnohospodárskych podnikov.
• Prvé integrované sčítanie ľudu s prepojením údajov
o obyvateľstve, domácnostiach, bytoch a domoch bolo
v roku 1961.
• Sčítanie ľudu, domov a bytov v roku 1991 uzatvorilo
kapitolu československých sčítaní.
• Prvé sčítanie obyvateľov, domov a bytov v samostatnej
Slovenskej republike bolo v roku 2001. Jeho prípravu,
zber údajov, ich spracovanie, publikovanie a prezentáciu
zabezpečoval po prvý raz v histórii Štatistický úrad
Slovenskej republiky.

21. máj 2011
Odpovede
pre našu budúcnosť

Výsledky zo sčítania sa budú zverejňovať priebežne,
komplexné výsledky budú známe najneskôr v marci 2014.
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Vážení obyvatelia,
už dlhé stáročia sa na získanie údajov a informácií
o stave spoločnosti využívajú rôzne podoby
sčítania obyvateľov, domov a bytov.
Údaje a informácie zo sčítania sú jedinečné. V Slovenskej
republike sa nedajú získať inak len spoluprácou s obyvateľmi.
Obraciam sa preto na vás s prosbou, aby ste sčítanie chápali
ako výnimočnú príležitosť prispieť k tvorbe uceleného obrazu
o demografickej a sociálnej situácii a životných podmienkach
obyvateľov. Bez poznania tohto obrazu nie je možné spoľahlivo
prognózovať ďalší vývoj rozhodujúcich oblastí našej spoločnosti,
ani rozvoj miest a obcí. Sčítanie je bez zveličovania udalosťou
desaťročia a zúčastniť sa na ňom je právom, ale súčasne aj
zákonnou povinnosťou každého obyvateľa.
Na rovnaké alebo podobné otázky, ktoré Štatistický
úrad SR položí pri sčítaní vám, budú v roku 2011
odpovedať aj obyvatelia iných štátov. Podľa
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(ES) sa v tom istom roku sčítajú po prvý
raz v histórii obyvatelia, domy a byty vo
všetkých krajinách Európskej únie. Zvýši sa
tým medzinárodná porovnateľnosť výsledkov
sčítania, čo bude mať z hľadiska rozhodovania
a prognózovania vývoja Európy i jednotlivých
krajín osobitný význam. Výsledky zo sčítania
sú dôležité nielen pre tvorbu dlhodobých
stratégií budúcnosti Slovenska, ale môžu
významne ovplyvniť aj rozhodovanie
o celkom konkrétnych veciach
v danom okamihu.
Rozhodnutia pre budúcnosť
sú preto vo vašich rukách.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov sa
vykoná na celom území Slovenskej republiky k 21. máju 2011.

Pri sčítaní v roku 2011 si obyvatelia po prvý raz v histórii
vyberú, či vyplnia tlačené sčítacie formuláre, alebo sa sčítajú
elektronicky.

Údaje sa zaznamenajú do sčítacieho tlačiva k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc z piatka 20. mája
2011 na sobotu 21. mája 2011.

Sčítací komisári doručia obyvateľom:
• sčítacie formuláre,
• identifikátor s overovacím heslom v zalepenej obálke
na meno do miesta trvalého bydliska.

Budú vytvorené tri typy identifikátorov pre sčítacie formuláre:

Sčítacie tlačivá sa vyhotovia okrem
štátneho jazyka aj v jazyku maďarskom, rómskom, rusínskom a ukrajinskom v listinnej a elektronickej
forme a v elektronickej forme aj
v anglickom jazyku.
Podľa zákona č. 263/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov,
domov a bytov v roku 2011 poskytnúť údaje na účely
sčítania je povinný:
• každý obyvateľ okrem cudzinca požívajúceho diplomatické výsady a imunitu; cudzinec, ktorý má pobyt
na území Slovenskej republiky kratší ako 90 dní, poskytne údaje v obmedzenom rozsahu,
• vlastník domu alebo správca domu, alebo nájomca
domu za každú budovu určenú na bývanie, alebo inú
budovu, ktorá je obývaná v rozhodujúcom okamihu
sčítania,
• vlastník bytu alebo správca bytu, alebo nájomca
bytu, alebo podnájomník bytu pri sčítaní bytov.

A. Údaje o obyvateľovi – vypĺňa každý člen
domácnosti,
B. Údaje o byte – vypĺňa jedna osoba za bytovú domácnosť,
C. Údaje o dome – vypĺňa jedna osoba za celý
dom.

Identifikátor je potrebný pre
obidva spôsoby sčítania. Slúži na identifikáciu sčítacích
formulárov, nie obyvateľa.
Údaje zistené pri sčítaní
sú chránené zákonom a slúžia pre štatistické potreby.
Sčítanie sa vykoná v čase od
13. mája 2011 do 6. júna 2011.
Čas na elektronické sčítanie
prostredníctvom internetovej
stránky www.scitanie2011.sk
bude kratší – od 21. mája 2011
do 29. mája 2011.

Ľudmila Benkovičová
predsedníčka Štatistického úradu SR
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