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OZNÁMENIE 
SČÍTANIE OBYVATEĽOV 2021 

 ,,asistované sčítanie „ 
(pre obyvateľov, ktorí sa nestihli, resp. nevedeli sčítať sami, a ani s pomocou blízkej osoby elektronicky do 

31.03.2021) 
 

 
Asistované sčítanie obyvateľov sa na Slovensku bude realizovať v termíne: 

od 3. mája 2021 do 13. júna 2021. 
Termín odobril Úrad verejného zdravotníctva SR.  
Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej 
republiky. 
 

1. Stacionárny asistent 
V uvedenom termíne bude obyvateľom k dispozícii stacionárny asistent  na kontaktnom 
mieste, a to na Obecnom úrade 99, 930 31 Dobrohošť.  
Na kontaktnom mieste sa sčítate sami alebo s pomocou stacionárneho asistenta sčítania. 
 
Stránkové hodiny kontaktného miesta: 
 
Pondelok: 07:30 – 12:00 13:00 – 15:00 
Utorok:           07:30 – 12:00 13:00 – 15:00 
Streda: 08:00 – 12:00 13:00 – 17:00 
Štvrtok: 07:30 – 12:00 13:00 – 15:00 
Piatok: 07:30 – 12:00 - 
 
Kontaktné miesto môže navštíviť ktokoľvek, asistované sčítanie je určené predovšetkým 
pre digitálne vylúčených obyvateľov, to znamená pre tých, ktorí sa z akéhokoľvek dôvodu 
nemohli sčítať sami prostredníctvom elektronického formulára do 31.03.2021. Ide najmä 
o ľudí bez internetu a seniorov. 
 
 

2. Mobilný asistent 
O pomoc so sčítaním prostredníctvom mobilného asistenta budú občania môcť požiadať 
na telefónnom čísle 031/554 81-62. 
O pomoc mobilného asistenta môžu požiadať tí obyvatelia, ktorí sa zo zdravotných 
dôvodov nevedia dostaviť osobne na kontaktné miesto. 
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Pri telefonickom nahlasovaní požiadavky na mobilného asistenta uvediete Vaše meno a 
priezvisko, adresu, na ktorej Vás má mobilný asistent navštíviť a telefónne číslo, aby si 
mobilný asistent mohol s Vami dohodnúť termín a čas návštevy. 

 
 
Upozornenie: 
Zároveň Vás upozorňujeme, že asistovaná forma môže lákať podvodníkov. Pri 
aktuálnom sčítaní k obyvateľom nikto nechodí proaktívne klopať na dvere ani počas 
asistovaného sčítania. Neexistujú ani papierové formuláre, len elektronické sčítanie 
prostredníctvom tabletu, telefónu alebo počítača. Každý mobilný asistent bude 
vybavený preukazom, ktorý predloží pri kontakte s obyvateľom. Jeho totožnosť je 
možné si spätne overiť zavolaním na obec. Pri podozrení, že ide o falošného asistenta, 
treba kontaktovať políciu a upozorniť aj obec. 

 


