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Takže čo vieme o sčítaní obyvateľov? 
Prečo sa koná, čo nám prinesie a prečo 
sa ho musíme zúčastniť? Asi nikto nespo-
chybňuje svoju povinnosť „sčítať sa“, 
chýba nám však dôvod – prečo. Takže 
– prečo? 

Pretože sčítanie nám poskytne kom-
plexný pohľad o súčasnom živote oby-
vateľov Slovenska. Porovnaním s údajmi 
z roku 2001 budeme môcť plánovať veci, 
ktoré sa dotýkajú každého z nás. 

Potvrdí nám, napríklad, či starneme. 
Mimochodom, áno - starneme. Priemerný 
vek obyvateľa Prešovského kraja v roku 
2001 bol 33,7 roka, kým v roku 1991 to 
bolo len 31,6 roka. Ako to bude v roku 
2011? Otázok je však podstatne viac: Platí, 
že obyvatelia migrujú do veľkých miest? 
Pracujeme v mieste bydliska? Bude do 
práce dochádzať viac, alebo menej obča-
nov? Aká je vzdelanostná úroveň? Aké ná-

rodnosti u nás žijú? Akými jazykmi hovo-
ria? Aké náboženstvo vyznávajú? Aké veľ-
ké máme byty, či domy? Chceme vlastné 
bývanie, alebo prenajaté? Koľko percent 
obyvateľov vlastní autá, televízory, či mo-
bily? Používame klimatizáciu? Máme počí-
tače? Vieme ich používať? Nielen na tieto, 
ale na mnohé ďalšie otázky bude potreb-
né pravdivo zodpovedať počas sčítania, 
ktoré sa koná raz za desať rokov. 

Dnes by nás prekvapili mnohé veci pri 
pohľade do minulosti. Málokto z nás si 

uvedomuje, že v roku 1991 u nás bolo 0 % 
mobilných telefónov, v roku 2001 to bolo 
19,2 %. Kto vie odhadnúť, koľko to bude 
teraz? V roku 2001 malo 10 % obyvateľov 
nášho kraja osobný počítač – čo bude 
dnes? V roku 2001 bolo najviac osobných 
áut v okrese Svidník, auto vlastnilo 47,5 % 
domácností, čím dokonca prevýšili celo-
slovenský priemer... čo nám ukáže tohto-
ročné sčítanie? 

Kvalita života obyvateľov sa za posled-
né desaťročie dramaticky zmenila a urči-
te sa o nás a o našom živote dozvieme 
mnoho zaujímavostí. Ale nie o zaujíma-
vostiach je toto sčítanie. 

Sčítanie nám dá seriózne odpovede na 
mnohé otázky: či budeme potrebovať 
školy pre deti, alebo sociálnu starostli-
vosť pre seniorov... či dostupnú zdra-
votnú starostlivosť, alebo športoviská... 
či budeme zabezpečovať dopravné spo-
jenie vidieka s mestami, alebo dopravu 
v centrách... na aké vzdelávanie sa za-
merať, aké byty stavať... Údaje si po pr-
výkrát porovnáme s celou Európou. 

Sčítanie obyvateľov, bytov a domov je 
mimoriadne vážna udalosť. Venujme mu 
patričnú pozornosť – najbližšie desaťro-
čie totiž budeme žiť a plánovať podľa 
toho, ako dnes odpovieme. Opíšme prí-
tomnosť, aby sme ovplyvnili budúcnosť. 
Týka sa to každého z nás.

Peter Chudík
predseda

Prešovského samosprávneho kraja 

Kampaň k práve sa začínajúcemu 
sčítaniu obyvateľov, domov a bytov 
v uplynulých dňoch a týždňoch valco-
vali iné udalosti, ako majstrovstvá sveta 
v hokeji, najväčšia kráľovská svadba, či 
smrť najhľadanejšieho teroristu sve-
ta. Sčítanie? – áno, evidujeme, ale bez 
ďalších informácií. „Bude, ale prečo sa 
sčítavať, čo o tom viem - veľmi nič, aj tak 
som v zahraničí...“ také odpovede nám 
priniesla anketa v uliciach krajského 
mesta. 

Zanechajme správu,

Vďaka sčítaniu sa dozvieme, ako žijeme 

ako sme žili
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Rozhodujúci okamih – 21. máj
Sčítanie sa vykoná na celom území Slovenskej republiky 
k 21. máju 2011.
Rozhodujúcim okamihom sčítania je polnoc z piatka 20. mája 
2011 na sobotu 21. mája 2011. Údaje aktuálne k tomuto dátumu 
sa budú zapisovať do sčítacích formulárov.
Všetky udalosti, akými sú napr. narodenie dieťaťa, sobáš, sťa-
hovanie, zmena zamestnania a pod., ktoré sa udejú do polnoci 
20. mája 2011, budú občania zapisovať do sčítacích formulá-
rov.
Všetky udalosti, ktoré sa udejú po polnoci 20. mája 2001, budú 
už predmetom zisťovania v ďalšom sčítaní.

Nové témy sčítania 2011
Obsahom sčítacích tlačív v roku 2011 je spolu 52 otázok. 
Odpovede na všetky otázky sú povinné. Všetky údaje získa-
né pri sčítaní sú chránené proti zneužitiu zákonom o ochrane 
osobných údajov. 
V porovnaní so sčítaním v roku 2001 sa v tomto roku objaví šesť 
nových tém. 
Nové zisťované údaje o obyvateľovi: miesto obvyklého bydlis-
ka, najčastejšie používaný jazyk, počítačová znalosť.
Nové zisťované údaje o byte – klimatizácia. 
Nové zisťované údaje o dome – obdobie rekonštrukcie a tepel-
ná izolácia domu.

PREČO SA MÁME ZAPOJIŤ DO 
SČÍTANIA OBYVATEĽOV,
DOMOV A BYTOV? 
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 
je celoštátne štatistické zisťovanie, 
ktoré sa v Slovenskej republike vyko-
náva pravidelne raz za 10 rokov. Je 
zdrojom informácií o obyvateľstve, 
jeho sociálnych a ekonomických cha-
rakteristikách, o domovom a byto-
vom fonde.

ÚDAJE, KTORÉ POSKYTNE SČÍTANIE, 
NIE JE V SÚČASNOSTI MOŽNÉ ZÍSKAŤ 
Z INÝCH ZDROJOV. 
Týka sa to napríklad údajov o vzdelaní, 
ekonomickej aktivite, dochádzke za 
prácou a do školy, či o úrovni bývania. 
Pri sčítaní platí: OPÍŠ PRÍTOMNOSŤ, 
OVPLYVNÍŠ BUDÚCNOSŤ. 

ZAPOJIŤ SA DO SČÍTANIA ZNAMENÁ 
zvýšiť reprezentatívnosť jedinečných 
údajov, ktoré sú nevyhnutné pre roz-
hodovacie procesy na všetkých úrov-
niach spoločnosti a pri prognózovaní 
jej vývoja.

V roku 2011 sa sčítanie obyvateľov, 
domov a bytov po prvý raz uskutoč-
ní vo všetkých členských štátoch 
Európskej únie naraz pri využití rov-
nakých, respektíve porovnateľných 
definícií zisťovaných údajov. Toto sčí-
tanie bude zároveň súčasťou celosve-
tového programu, ktorý koordinuje 
Organizácia spojených národov.

ZAPOJIŤ SA DO SČÍTANIA ZNAMENÁ 
prispieť k vytvoreniu porovnateľných 
údajov o obyvateľoch Európskej únie, 
ich demografickej, kultúrnej, vzdela-
nostnej, sociálnej a ekonomickej štruk-
túre, o úrovni ich bývania a štruktúre 
domového a bytového fondu. Tieto 
údaje sú potrebné na koordináciu čin-
nosti jednotlivých štátov únie pri tvor-
be sociálnych a ekonomických politík, 
na prijímanie opatrení na riešenie spo-
ločných otázok a problémov.

ZAPOJIŤ SA DO SČÍTANIA ZNAMENÁ 
zanechať generáciám, ktoré prídu po 
nás, správu o tom, ako sme žili my, ich 
predkovia.

Opíšme prítomnosť
– ovplyvníme budúcnosť

Čas sčítania je doba, počas ktorej sa bude sčítanie vykonávať.
Vláda Slovenskej republiky svojím nariadením ustanovila čas 
sčítania od 13. mája do 6. júna 2011. Písomné formuláre sa budú 
vypĺňať od 21. mája do 6. júna 2011. Údaje v elektronickej forme 
sa budú zisťovať od 21. mája do 29. mája 2011.

ČAS SČÍTANIA JE OBDOBIE, POČAS KTORÉHO SČÍTACÍ 
KOMISÁRI BUDÚ NAVŠTEVOVAŤ VŠETKY DOMÁCNOSTI VO 
SVOJOM SČÍTACOM OBVODE A USKUTOČNIA ZBER ÚDAJOV. 

Pred rozhodujúcim okamihom sčítací komisári rozdajú 
vo všetkých domácnostiach vo svojom sčítacom obvode sčíta-
cie tlačivá, poučia obyvateľov o spôsobe ich vyplnenia a pod.
Po rozhodujúcom okamihu sčítania sčítací komisári  zozbierajú 
vyplnené tlačivá. Obyvateľov, ktorí sa budú chcieť sčítať elek-
tronicky, ale nakoniec túto možnosť nevyužijú, navštívia sčítací 
komisári opäť, aby ich požiadali o vyplnenie sčítacích tlačív v lis-
tinnej podobe.

Čas sčítania: 13. máj – 6. jún 
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Spracovali: PhDr. Gabriela Petrová a Mgr. Veronika Fitzeková á a Mgr. Veronika Fitzeková 
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Sčítacie tlačivo je štatistický formulár v pa-
pierovej podobe alebo v elektronickej forme. 
Písomné formuláre sa budú vypĺňať od 21. má-
ja do 6. júna 2011. Sčítacie tlačivá v papierovej 
forme sú vyhotovené v slovenskom jazyku, ale 
aj v jazyku maďarskom, rómskom, rusínskom 
a ukrajinskom. 

Každá domácnosť bude požiadaná o vypl-
nenie tlačív – A. Údaje o obyvateľovi (podľa 
počtu členov domácnosti) a B. Údaje o byte. 
V rodinných domoch obyvatelia vyplnia aj for-
mulár C. Údaje o dome. V bytových domoch 
vyplnia formuláre C. Údaje o dome vlastníci 
domov, prípadne správcovia domov alebo or-
ganizácie spravujúce prevažnú časť domov. 
Občania sú povinní poskytnúť všetky údaje 
pravdivo.

Údaje sa budú zisťovať osvedčenou metódou 
samosčítania, keď obyvatelia sami vypĺňajú 
sčítacie tlačivá, čo zabezpečí objektivitu ziste-
ných údajov, urýchli činnosti s ich zisťovaním 
a uľahčí prácu sčítacích komisárov.
Bez súhlasu obyvateľov bytu sčítací komisár 
nemôže vstúpiť do bytu a sčítacie tlačivá mu 
môžu obyvatelia odovzdať pri dverách bytu.

SČÍTACÍMI TLAČIVAMI SÚ FORMULÁRE: 
A. Údaje o obyvateľovi (belasá farba)
B. Údaje o byte (žltá farba)
C. Údaje o dome (zelená farba)

Elektronicky sa môžete sčítať od 21. do 29. mája 2011. 
Elektronické sčítanie je historickou novinkou  sčítania oby-
vateľov, domov a bytov v roku 2011 v Slovenskej republike.  
Elektronické formuláre sú k dispozícii v slovenskom, maďar-
skom, rómskom, rusínskom, ukrajinskom a anglickom jazyku.
Na právoplatné sčítanie potrebujete identifikátor. 
Identifikátor vám spolu s overovacím heslom prinesie v za-
lepenej obálke na meno do miesta trvalého pobytu sčítací 
komisár. Identifikátor je jedinečné, bezvýznamové, náhod-
ne vygenerované číslo. Zabezpečuje ochranu poskytnutých 
údajov a umožní vám prihlásiť sa do elektronických formu-
lárov. Sčítací komisár vám identifikátory doručí bez toho, 
aby ste museli o ne vopred požiadať. Pri prevzatí identifi-
kátorov oznámite sčítaciemu komisárovi, či sa chcete sčítať 
elektronicky. Ak sa právoplatne sčítate elektronicky, sčítací 
komisár vás už nenavštívi, pretože z monitorovacieho sys-

tému po skončení elektronického sčítania dostane zoznam 
o elektronicky sčítaných obyvateľoch, domoch a bytoch.
Každý z  troch formulárov (A. Údaje o obyvateľovi, B. Údaje 
o byte, C. Údaje o dome) bude mať vlastný identifikátor. Na 
orientáciu použijete prvú číslicu identifikátora. 
x Identifikátor s prvou číslicou 1 umožní vstup do elektro-

nického formulára A. Údaje o obyvateľovi. Vyplní ho kaž-
dý člen domácnosti. 

x Identifikátor s prvou číslicou 3 umožní vstup do elektro-
nického formulára B. Údaje o byte. Jeden formulár za 
celý byt vyplní vlastník bytu, správca bytu, nájomca alebo 
podnájomník. 

x Identifikátor s prvou číslicou 2 umožní vstup do elektro-
nického formulára C. Údaje o dome. Jeden formulár za 
celý dom vyplní vlastník domu alebo správca domu alebo 
nájomca.

Sčítacie tlačivá

Sčítanie online

Sčítací komisár
Počas sčítania bude Prešovský kraj rozdelený na 2 820 sčítacích obvo-
dov, z toho je 1 239 v okresných mestách. Samotné sčítanie vykonajú 
sčítací komisári, ktorí sa budú preukazovať osobitným preukazom. 
Obyvatelia si ich pravdivosť môžu porovnať aj s občianskym preuka-
zom komisára. Sčítacích komisárov vymenovali starostovia obcí a sú 
odborne vyškolení. 
Sčítací komisár začne navštevovať domácnosti vo svojom sčítacom 
obvode od 13. mája. Odovzdá im sčítacie tlačivá a identifikátory po-
trebné na právoplatné sčítanie v písomnej i elektronickej forme a po-
učí obyvateľov o spôsobe vyplnenia tlačív. Po rozhodujúcom okamihu 
sčítania komisár opäť navštívi všetky domácnosti, skontroluje vypísa-
né tlačivá, prípadne ich pomôže vyplniť. Do 6. júna vyzbiera všetky vy-
plnené sčítacie tlačivá od všetkých osôb vo svojom sčítacom obvode, 

ktoré sa nesčítali elektronicky. sa nesčíčítali elektronicky. tali elektronicky. čítali elektronicky. čí
mu mu 

ch bytu.ch bytu.

tanie online

plnenplnené é sčíčítacie tlatacie tlačítacie tlačí čivivá á od vod všetketkých osch osôb vo svojom sb vo svojom s
ktorktoré sa nessa nesktorktoré sa nessa nes
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História
sčítania
Sčítanie je také staré ako vyspelé civilizá-
cie. Názov štatistika vznikol z latinského 
slova “status“ – štát. Z historických správ 
sa dozvedáme o sčítaní obyvateľov spred 
mnohých tisícročí v starovekom Babylone, 
Egypte, Číne, Palestíne, Grécku či Ríme. 
V Európe sa objavili prvé sčítania obyva-
teľov približne v polovici 18. storočia. Na 
území dnešného Slovenska sa pokladá za 
začiatok organizovaného štatistického zis-
ťovania rok 1715, kedy bol v Uhorsku vyko-
naný celokrajinský súpis obyvateľstva. Prvé 
sčítanie obyvateľstva v Uhorsku sa uskutoč-
nilo za vlády Jozefa II. v rokoch 1778 – 1785. 
Prvé moderné sčítanie ľudu podľa zásad 
medzinárodných štatistických kongresov sa 
na území dnešného Slovenska uskutočnilo 
v roku 1869. Prvé československé sčítanie 
ľudu a bytov bolo v roku 1921. Historické 
správy o sčítaniach, listiny a záznamy tohto 
druhu nám pomáhajú lepšie pochopiť hos-
podársku a sociálnu situáciu predchádzajú-
cich generácií.

NAJ našich obcí 
Prešovský kraj je svojou rozlohou 8 993 km2 druhým najväčším krajom v Slo-
venskej republike. Zaberá 18,3 % rozlohy štátu. V roku 2001 mal 789 968 oby-
vateľov, čo predstavuje 14,6 % obyvateľov republiky. Kraj sa administratívne 
delí na 13 okresov, v ktorých je 666 obcí vrátane 23 miest. Najviac obyvate-
ľov v roku 2001 žilo v krajskom meste Prešov (92 786), ktoré bolo zároveň 
tretím najväčším mestom Slovenska. Druhým najväčším mestom bol Poprad 
(56 157 obyvateľov). V mestách žilo 50,4 % obyvateľov (v roku 1970 to bolo 
len 34,8 %). A ako to bolo v roku 2001 s obcami? Podľa sčítania v roku 2001 
bola najmenšou obcou v kraji Príkra (okr. Svidník) so siedmimi obyvateľmi. 
Najväčšou obcou Prešovského kraja bol Lendak (okr. Kežmarok), kde žilo 
4 473 obyvateľov. Pre zaujímavosť uvádzame najväčšiu a najmenšiu obec 
v každom okrese (bez miest) v roku 2001. 

Okres Najväčšia obec 
(počet obyvateľov)

Najmenšia obec
(počet obyvateľov)

Bardejov Zborov 2 707 Regetovka 14

Humenné Kamenica
nad Cirochou 2 272 Rohožník 47

Kežmarok Lendak 4 473 Havka 46

Levoča Spišský Štvrtok 2 273 Harakovce 70

Medzilaborce Radvaň
nad Laborcom 602 Oľšinkov 41

Poprad Štrba 3 735 Tatranská 
Javorina 223

Prešov Ľubotice 2 448 Ondrašovce 61

Sabinov Jarovnice 4 051 Daletice 107

Snina Belá
nad Cirochou 3 296 Parihuzovce 28

Stará Ľubovňa Nová Ľubovňa 2 637 Obručné 64

Stropkov Breznica 709 Bystrá 38

Svidník Kračúnovce 1 073 Príkra 7

Vranov
nad Topľou Zámutov 2 689 Detrik 55

Spracovali: PhDr. Gabriela Petrová
                 a Mgr. Veronika Fitzeková 


