
čo potrebujete vedieť
od 1. 4. do 31. 10. 2021

Sčítanie je dôležité, 
aby sme vedeli, 
koľko ľudí žije 
na Slovensku.

Dostaneme viac 
informácií aj o tom, 
kde ľudia žijú 
a v akých podmienkach.

Sčítanie sa robí 
podľa zákona.



Je dobré vedieť, 
ako sčítanie funguje.

Aby vás niekto neoklamal.

Sčítanie sa dalo urobiť 
aj online - cez internet.

Mohol vám pomôcť 
niekto blízky.

Takéto sčítanie sa volá 
ASISTOVANÉ SČÍTANIE.

S ich vyplnením vám môže 
pomôcť špeciálny úradník. 

Volá sa SČÍTACÍ ASISTENT. 

Teraz sa sčítanie 
dá urobiť takto:  

odpoviete na otázky napísané 
na špeciálnych papieroch.

Voláme ich sčítacie formuláre.

Prebieha od 1. apríla 
do 31. októbra 2021.

Asistované sčítanie



Sčítanie môžete urobiť na mieste, 
ktoré určí vaša obec alebo mesto.

Pomôže vám úradník, 
ktorý sa volá MOBILNÝ ASISTENT.

Dohodne sa s vami, kedy a kde sa stretnete.
Spolu s ním vyplníte formulár.

Sčítanie môžete 
urobiť aj doma. 

Je tam úradník, 
ktorý sa volá 
STACIONÁRNY 
ASISTENT. 

Spolu s ním vyplníte 
formulár.
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Kde asistované sčítanie 
prebieha?



Použijete správne 
telefónne číslo. 
Povedia vám ho 

vo vašej obci alebo meste. 

Skontrolujete to.

Sčítanie sa nedá urobiť 
cez telefón. 

Dá sa iba objednať, 
aby mobilný asistent 
prišiel k vám. 

Takto:

Zavolať asistentovi 
musíte vy. 

Ako si objednáte 
mobilného asistenta 
telefonicky?
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Do telefónu nadiktujete:  

- vaše meno a priezvisko
- ulicu a číslo domu alebo bytu, kde bývate 
- vaše telefónne číslo

Mobilný asistent vám zavolá 
a dohodnete sa, 
kedy sa stretnete.



Sčítanie môžete urobiť 
u vás doma alebo inde.  

Musíte sa s asistentom 
dohodnúť, kde.

Ako sčítanie prebieha?

Nachystajte si svoje rodné číslo. 

Môže byť aj vo vašich dokladoch.

Vo formulári sú jednoduché otázky.

O sebe, o vašom zdraví a o tom, čo je vaše, 
netreba hovoriť veľa informácií.

Mobilný asistent 
má PREUKAZ. 

Ak si nie ste istí, 
môžete zatelefonovať na obec. 

Skontrolujú to.

Môžete požiadať, 
aby vám ho ukázal.
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Ako sčítanie prebieha?

Dodržiavajte opatrenia, 
ktoré platia kvôli ochoreniu 
COVID–19. 

Keď sčítanie dokončíte, 
môžete si od asistenta vypýtať potvrdenie. 

Píše sa v ňom, 
že ste sčítanie urobili.

Dajú vám ho len raz. 

Nebudete musieť 
podpisovať 

ani odovzdávať 
žiadne papiere. 

Mobilný asistent si od vás 
nepýta žiadne peniaze.

 
Sčítanie je ZADARMO.



Ak sa stane niečo zlé
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Ak by od vás niekto 

pýtal peniaze, 
neplaťte.

Môže to byť podvod.
Niekto vás môže oklamať.

Zavolajte na políciu – 
telefónne číslo 158.

Pokutu od vás môže žiadať 
len vaša obec alebo mesto.

Urobiť to môžu vtedy, 
ak sčítanie neurobíte.

Pokuta musí byť vždy 
napísaná na papieri.

Sčítanie prebieha, 
ako je tu vysvetlené.



IK Bratislava 
0961/046 014 alebo 0908 794 281
IK Banská Bystrica 
0961/605 790 alebo 0908 734 357
IK Trnava 
033/5564709 alebo 0908 796 448
IK Trenčín 
032/74 11 250 alebo 0908 799 580

IK Nitra 
037/6549324 alebo 0908 798 671
IK Žilina 
041/511 74 25 alebo 0908 796 256
IK Prešov 
051/7082458 alebo 0908 796 810
IK Košice 
055/6001445 alebo 0908 734 961

Zavolať môžete aj do špeciálnej kancelárie, 
ktorá sa volá KANCELÁRIA PRE OBETE TRESTNÝCH ČINOV. 
Má skratku IK. 
Je v každom krajskom meste na Slovensku. 
Tu sú telefónne čísla: 

Ak by ste potrebovali o IK viac informácií, nájdete ich aj na internete: https://prevenciakriminality.sk 

  Prevencia kriminality     prevencia_kriminality    www.minv.sk

Môžete napísať aj email na:  pomocobetiam@minv.sk

Ak by asistent od vás pýtal iné veci, 
zavolajte na vašu obec/mesto. 

Ak by sčítanie vyzeralo inak, 
zavolajte na vašu obec/mesto. 

 
Skontrolujú to. 

Ak si nie ste istý, 
zavolajte vždy 

na políciu
 – telefónne číslo 158. 


