
 

Az elektronikus népszámlálásra 2021.2.15-től 

2021.3.31-ig kerül sor. Csak a népszámlálási 

asszisztens segítségével történő számlálás 

tolódik egy későbbi időpontra. 
 

Az elektronikus népszámlálásra a Szlovák köztársaság lakosainak számára 

a tervezett időpontban 2021.2.15-től 2021.3.31-ig kerül sor. 

A népszámláláson való részvétel minden polgár joga és törvényből adódó 

kötelessége is. A népszámlálás teljes mértékben elektronikus, teljesen 

biztonságos és kényelmes lesz. A lakosok saját magukat számlálják meg az 

otthonukban biztonságos módon a  www.scitanie.sk.weboldalon található 

elektronikus formanyomtatvány segítségével. 

Kérjük a lakosokat hogy az elektronikus népszámlálásnál segítsenek a 

hozzájuk közelálló polgároknak (időseknek) amennyiben azok megkérik 

őket. 

A törvénymódosítás értelmében a népszámlálási asszisztens segítségével 

történő népszámlálás későbbi időpontra tolódik. A pontos időpontról a 

későbbiekben tájékoztatjuk a lakosokat.  

 

Elektronikus népszámlálás  

Az elektronikus formanyomtatvány kitöltése legfeljebb 10 percet vesz igénybe. Az 

otthonuk kényelméből a lakosok saját magukat megszámlálhatják, egészségük 

veszélyeztetése és idegen személlyel való kapcsolat nélkül. A népszámláláshoz 

elegendő mobiltelefon, tablet, notebook vagy személyi számítógép. A lakosok a 

www.scitanie.sk weblapon megtalálják az elektronikus formanyomtatványt és 

rendelkezésükre fog állni mobilapplikáció is. 

Az elektronikus népszámlálás idején egy Call centrum elnevezésű infovonal is a 

lakosok rendelkezésére áll a 02/20 92 49 19 telefonszámon amely metodikai és 

információs segítséget nyújt. Információt a lakosok a scitanie@statistics.sk e-mail címen 

és a www.scitanie.sk weblapon található kontakt űrlapon is kérhetnek. 

 

A népszámlálási asszisztens segítsével történő számlálás időpontjának 

elhalasztása. 

Amennyiben a lakos nem tudja egyedül vagy hozzá közel álló személy segítségével 

megszámlálni magát, a népszámlálási kötelessége teljesítéséhez igénybe veheti a 

népszámlálási asszisztens segítségével történő számlálást. Ebben az esetben vagy 

meglátogatja a város által létrehozott kontakthelyeket, ahol a sztacionáris asszisztens 

számlálja meg őt, vagy telefonon igényelheti a mobil asszisztens segítségét, aki a 

lakhelyén keresi fel és számlálja meg őt. 
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A Szlovák Statisztikai Hivatal közlése értelmében:  
 
A járványhelyzetre való tekintettel a kormány döntése alapján a népszámlálási 

asszisztens segítsével történő számlálás későbbi időpontra tolódik a 

népszámlálás résztvevőinek egészsége megóvása végett. A népszámlálási 

asszisztens segítsével történő számlálásra 2021.4.1 és 2021.10.31 között kerül sor. 

 

Információ források  

Javasoljuk a lakokosoknak hogy folyamatosan kísérjék figyelemmel a népszámlálással 

kapcsolatos információs kampányt és keressék fel a www.scitanie.sk weblapot. 

Információkat találnak a Facebookon, az Instagramon és a YouTube-on. 

 


