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VEC: žiadosť o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. 

 

Vážený pán predseda, 

Váš úrad minulý týždeň na oficiálnej stránke www.scitanie.sk zverejnil vzor elektronického 
formulára, ktorý bude používaný pri Sčítaní obyvateľov 2021. V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 
v znení neskorších predpisov si Vás, vážený pán predseda, dovoľujem požiadať o podanie 
informácie (vysvetlenia) z akých dôvodov a na základe akého právneho predpisu bolo 
v elektronickom formulári (publikovanom ako vzor, vytvorený 2.2.2021 a zverejnený na oficiálnej 
stránke www.scitanie.sk) používanom pri Sčítaní obyvateľov pri otázke: Aké je Vaše náboženské 
vyznanie vymenené poradie dvoch odpovedí (bez náboženského vyznania a s náboženským 
vyznaním). Vo zverejnenom vzore formulára je v tejto téme uvedená ako prvá odpoveď v znení: 
s náboženským vyznaním a od nej nasleduje možnosť zvoliť si príslušnosť konkrétnej cirkvi. Až 
potom nasleduje možnosť bez náboženského vyznania. 

V Opatrení Štatistického úradu Slovenskej republiky z 9. marca 2020, ktoré bolo zverejnené 
v Zbierke zákonov, čiastka 44, dňa 16.3.2020, ako všeobecne záväzný právny dokument je 
v Prílohe č. 1. Štruktúra zisťovaných údajov, v § 1, písm. v) uvedená ako prvá odpoveď bez 
náboženského vyznania, za ňou ako druhá v poradí odpoveď s náboženským vyznaním a až 
potom nasledujú možnosti voľby konkrétnej cirkvi. Podľa rýchlej kontroly vzoru došlo k zmene 
poradia odpovedí len v tomto jedinom prípade. 

Odpoveď, prosím zaslať elektronicky na e-mail: office@prometheus.sk a písomne na 
adresu: Spoločnosť Prometheus – združenie svetských humanistov, Pod Banošom 14, 974 11 
Banská Bystrica. 

S úctou 
 

         JUDr. Stanislav Kizek, 
riaditeľ Predsedníctva spoločnosti 

 


