SČÍTANIE OBYVATEĽOV
Dôležité informácie
V termíne 15.2.2021- 31.3.2021 majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky
povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára – samosčítanie.
Samosčítanie bude obyvateľom umožnené len v tomto termíne, v čase
posunutého asistovaného sčítania – dosčítavania, už nebudú mať možnosť sa
samosčítať.
Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári sa musia vzťahovať k
rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra
2020 na piatok 1. januára 2021.
Samosčítanie je zákonnou povinnosťou každého (obec môže uložiť aj sankcie
za nesplnenie tejto povinnosti až do výšky 250€).
Stačí ak zadáte do svojho prehľadávača v počítači, alebo v mobilnom telefóne,
scitanie.sk. Otvorí sa Vám formulár a po uvedení rodného čísla Vás systém pustí
ďalej. Nájdete tam 14 jednoduchých otázok. Vyplnenie celého dotazníka trvá 5 až 10
minút. Žiadame Vás sčítať aj starších rodinných príslušníkov a susedov, ktorí nemajú
prístup k internetu !
Kontaktná osoba v čase sčítania /15.2.-31.3.2021/ neplní úlohy
stacionárneho ani mobilného asistenta a nezriaďuje sa ani kontaktné miesto,
až po 1. apríli 2021, kedy sa začne asistované sčítanie.
V prípade potreby treba požiadať rodinných príslušníkov. Asistované sčítanie
sa posúva na termín najskôr od 1.apríla 2021.
V prípade otázok ohľadne sčítania (napr. potrebuje technickú či metodickú
pomoc pri samosčítaní), treba volať na Call cetrum 02 / 20 92 49 19 a 02 / 22 11 99 99 (dostupné počas celej doby sčítania 7 dní
v týždni, od 8.00-20.00), kde budú zodpovedané všetky otázky týkajúce sa
samosčítania.

NÉPSZÁMLÁLÁS
Fontos tudnivalók
2021. február 15. és 2021. március 31. között zajlik Szlovákiában az
elektronikus népszámlálás.
Az elektronikus népszámlálásra csak ebben a megadott időszakban van
mód. Az aszisztált népszámlálás alatt már megszűnik ez a lehetőség.
Az elektronikus nyomtaványba beírt adatoknak a 2020. december 31. és
a 2021. január 1-i éjszakához kell igazodniuk.
Az elektronikus népszámlálás minden lakosnak saját kötelessége. A község
250,- Euróig szankcinálhatja a lakost ezen kötelességének elmulasztásáért.
Az elektronikus népszámláláshoz elegendő a számítógép, vagy a mobil
telefon keresőjébe beírni, hogy scitanie.sk. Megnyílik az oldal rajta a nyomtatvány,
amelybe a születési szám beírásával lehet belépni. 14 egyszerű kérdést kell
megválaszolni, ami kb. 5-10 percet vesz igénybe. Kérjük, hogy idősebb családtagjaik
és szomszédaik helyett is töltsék ki az elektronikus űrlapot, akiknek nincs internet
hozzáférhetőségük !
A községben dolgozó ún. kontakt személy ebben az időben nem végzi az
aszisztensi feladatát, nem működik a kontakt iroda sem, hanem majd 2021.
április 1-től.
Ha valakinek segítségre van szüksége, az kérje meg családtagját. Az
aszisztált népszámlálás 2021. április 1-én kezdődik.
Ha valakinek egyéb kérdése van az elektronikus népszámlálással
kapcsolatban az hívhatja a Metodikai központot a 02/20 92 49 19, vagy a 02/ 22 11
99 99 – es számon a hét minden napján, a hétvégén is reggel 8,00 óra és este
20,00 óra közt, ahol minden népszámlálással kapcsolatos kérdésére megfelelő
választ kap.

