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Sčítanie obyvateľov 2021 prechádza do druhej fázy 

 

 V mesiaci máj 2021 začne druhá fáza sčítania obyvateľov – asistované sčítanie. Podľa 

rozhodnutia predsedu Štatistického úradu Slovenskej republiky vydaného na základe 

stanoviska Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky asistované sčítanie 

obyvateľov, resp. dosčítavanie na zabezpečenie asistovaného sčítania bude prebiehať v čase 

od 3. 5. 2021 do 13. 6. 2021.  

 Asistované elektronické sčítanie je určené pre tých obyvateľov (povinné osoby), ktorí 

z akýchkoľvek dôvodov neabsolvovali elektronické samosčítanie v období od 15. 2. 2021 do 

31. 3. 2021. V súčasnosti už nie je možné sa týmto spôsobom (elektronickým samosčítaním) 

sčítať.   

 Na úvod krátka rekapitulácia výsledkov elektronického samosčítania v meste Levoča. 

 Elektronický sčítací formulár na www.scitanie.sk vyplnilo a platne odoslalo 11 303 

povinných osôb, čo je 77,33 % z celkového odhadovaného počtu 14 617 povinných osôb. Na 

3314 povinných osôb tak čaká asistované sčítanie, ktoré musia povinne, pod sankciou 

pokuty, absolvovať. 

 Zopakujeme, že povinnou osobou v zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 písm. a) a b) 

zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je obyvateľ, o ktorom sa údaje 

zisťujú, a zákonný zástupca obyvateľa. 

 Ako teda môže povinná osoba využiť služby mesta na zabezpečenie asistovaného 

sčítania, ak sa chce vyhnúť možnej sankcii? Má dve možnosti: 

1. Povinná osoba môže využiť služby stacionárneho asistenta sčítania v kontaktnom 

mieste zriadenom mestom Levoča. Kontaktné miesto sa nachádza v budove Mestského 

úradu Levoča, Námestie Majstra Pavla 4/4, 054 01  Levoča vo vyhradenom priestore 

vestibulu. Budova a vymedzený priestor budú označené nápisom: „SODB 2021 – 

KONTAKTNÉ MIESTO PRE SČÍTANIE OBYVATEĽOV“, logom pre sčítanie 

a informáciou o čase prevádzky. 

 

Prevádzkové hodiny kontaktného miesta sú určené takto:                   

Pondelok 8.00 – 11.30  13.00 – 15.00 

Utorok 8.00 – 11.30 13.00 – 15.00 

Streda 8.00 – 11.30 13.00 – 16.00 

Štvrtok 8.00 – 11.30 13.00 – 15.00 

Piatok 8.00 – 11.30 --- 

       

      Postup asistovaného sčítania v kontaktnom mieste: 

           V prevádzkových hodinách kontaktného miesta bude povinnej osobe umožnené 

sčítať sa vyplnením a odoslaním elektronického sčítacieho formulára alebo ju na jej 

požiadanie po preukázaní jej identity občianskym preukazom sčíta prítomný stacionárny 

asistent sčítania vyplnením elektronického sčítacieho formulára. Stacionárny asistent 

sčítania zadá do aplikácie pre sčítanie obyvateľov údaje, ktoré mu povinná osoba ústne 

poskytne. 

       

      Opatrenia na ochranu verejného zdravia v priebehu asistovaného sčítania  

      v kontaktnom mieste z hľadiska povinnej osoby:  
            Osoby, ktoré sa budú zúčastňovať asistovaného sčítania, sú povinné dodržiavať 

všetky právne predpisy týkajúce sa nariadených opatrení pri ohrození verejného zdravia 

v súvislosti s ochorením COVID-19. 

http://www.scitanie.sk/
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        Vstup do priestoru kontaktného miesta bude umožnený len osobám s prekrytými 

hornými dýchacími cestami respirátorom FFP2; povinnosť prekrytia horných dýchacích 

ciest platí pre všetky osoby v interiéri. 

             Počet osôb v jednom okamihu v priestore kontaktného miesta bude obmedzený 

(jeden obyvateľ na 15 m2 plochy). Pri vchode do priestoru kontaktného miesta bude 

vstupujúcim osobám aplikovaná dezinfekcia na ruky dezinfekčným prostriedkom 

s virucídnym účinkom. Bude nevyhnutné dodržiavať bezpečnú dištančnú vzdialenosť 2 m.

  

2. Povinná osoba môže využiť služby mobilného asistenta sčítania, ktorý povinnú osobu 

sčíta na mieste, kde sa zdržiava. O službu mobilného asistenta sčítania je potrebné 

požiadať! 
 

      Postup zadávania žiadosti o asistované sčítanie s pomocou mobilného asistenta  

      sčítania: 

      Požiadavka sa zadáva telefonicky na telefónnom čísle mesta Levoča: +421534190517  

      alebo +421534514014 klapka 117, alebo na telefónnom čísle call centra Štatistického  

      úradu Slovenskej republiky, ktoré je zverejnené na jeho webovom sídle. 

      Požiadavku je potrebné zadať v období prvých dvoch týždňov asistovaného sčítania,  

      t. j. v období od 3. 5. 2021 do 16. 5. 2021. Požiadavky zadávané po tomto období sú  

      možné, no spôsobia nové prerozdelenie virtuálnych asistenčných obvodov – prerozdelenie  

      už pridelených požiadaviek na mobilnú asistenciu sčítania medzi jednotlivých mobilných  

      asistentov sčítania.   

      Požiadavka na službu mobilného asistenta sčítania musí obsahovať: 

      meno a priezvisko povinnej osoby, 

      ulicu, 

      súpisné číslo, 

      orientačné číslo, 

      číslo bytu, 

      telefónne číslo, prostredníctvom ktorého môže povinnú osobu kontaktovať mobilný  

      asistent sčítania a dohodnúť si s ňou termín návštevy a realizácie úkonu sčítania.    

          

      Opatrenia na ochranu verejného zdravia v priebehu asistovaného sčítania na mieste,  

      kde sa povinná osoba zdržiava: 
         Osoby, ktoré sa budú zúčastňovať asistovaného sčítania, sú povinné dodržiavať  

všetky právne predpisy týkajúce sa nariadených opatrení pri ohrození verejného zdravia  

v súvislosti s ochorením COVID-19. 

    Asistent sčítania bude disponovať potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu  

alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie  

starším ako 7 dní. 

     Na miesto, kde sa povinná osoba zdržiava, vstupuje asistent sčítania podľa  

dohody s povinnou osobou.  

          Povinné je prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom FFP2 pre všetky osoby    

prítomné na mieste, kde sa povinná osoba zdržiava; asistent sčítania vyzve všetky  

prítomné osoby, aby si prekryli horné dýchacie cesty, ak tak neurobili. Asistent sčítania si  

pred vstupom na miesto, kde sa povinná osoba zdržiava, vykoná dezinfekciu rúk   

dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom. 

     Pred realizáciou návštevy miesta, kde sa povinná osoba zdržiava, požiada asistent  

sčítania povinnú osobu o informáciu, či nemá nariadené karanténne opatrenie; v opačnom  

prípade vykoná službu asistovaného sčítania na mieste až po skončení karantény povinnej  

osoby. 
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         Na mieste, kde sa povinná osoba zdržiava, bude nevyhnutné počas vykonávanej  

asistencie sčítania dodržiavať bezpečnú dištančnú vzdialenosť 2 m a vetrať miestnosť. 

    Povinná osoba po odchode asistenta sčítania z miesta dezinfikuje kľučky a dotykové  

plochy, ktorých sa dotýkal, účinne vyvetrá priestor a vydezinfikuje si ruky. 

 

          V prípade akýchkoľvek nejasností Vám na požiadanie poskytneme vysvetlenie  

a požadované informácie.      

 

    Kontaktná osoba pre sčítanie obyvateľov v meste Levoča: 

 Ing. Jarmila Lisoňová 

 Email: jarmila.lisonova@levoca.sk 

 Telefón: 0911617444  

  

 

 

                                                                                 Ing. Jarmila Lisoňová 

                                                                          vedúca oddelenia organizačného  

                                                                               a vnútornej prevádzky     
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