;
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Sekcia sociálnych štatistík a demografie
Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava

Bratislava, 08. 02. 2021

Vec:
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021
Vážená pani starostka / Vážený pán starosta,
Vážená pani primátorka / Vážený pán primátor,
v súvislosti s elektronickým sčítaním obyvateľov (ďalej len „ESO“) si Vám Štatistický úrad
Slovenskej republiky (ďalej len „ŠÚ SR“) dovoľuje oznámiť nasledujúce skutočnosti:
1. Novelou zákona o sčítaní sa realizuje elektronické samosčítanie obyvateľov v dobe od 15.
02. 2021 do 31. 03. 2021 (bez asistovaného sčítania). Asistované sčítanie sa bude
realizovať v termíne medzi 01. 04. a 31. 10. 2021, pričom budú obce bližšie informované.
Samosčítanie obyvateľov v dobe asistovaného sčítania nebude možné.
2. Kontaktné osoby počas doby samosčítania obyvateľov monitorujú stav sčítania obyvateľov
prostredníctvom portálu https://esomon.scitanie.sk – Podpora sčítania (v školiacich
materiáloch nazvaná Podpora asistentov sčítania). Podpora sčítania obsahuje kartu
Monitoring sčítania, Mapa monitoringu a Užitočné informácie. Prihlasovacie údaje budú
kontaktným osobám doručené 15. februára 2021. Podpora sčítania slúži ako interný
monitorovací nástroj pre kontaktné osoby, nie ako komunikačný nástroj priebehu sčítania
v jednotlivých obciach. Monitoring sčítania slúži ako interný nástroj obec pre sledovanie
priebehu sčítania obyvateľov v obci, nesmie byť využívaný pre účely externej komunikácie
o priebehu sčítania v obci.
3. Vzor elektronického formuláru spolu s jazykovými mutáciami je
https://www.scitanie.sk/scitanie-obyvatelov/vzor-scitacieho-formulara.

zverejnený

na

4. E-learningom boli všetky kontaktné osoby zaškolené. E-learningový portál so školiacimi
materiálmi bude dostupný počas celej doby sčítania obyvateľov. Novela zákona a novely
príslušných opatrení budú po zverejnení prístupné na školiacom portáli.
5. ŠÚ SR zašle obciam dodatok k Metodickému pokynu č. 10910-1622 z 12. októbra 2020
ktorým sa ustanovuje postup obcí pri zbere údajov o obyvateľoch pre účely SODB v roku
2021. Dodatok bude zaslaný okamžite po zverejnení novely zákona o sčítaní v Zbierke
zákonov.
6. Počas elektronického samosčítania obyvateľov bude k dispozícii Call centrum na
telefónnom čísle 02/20 92 49 19. Infolinka bude slúžiť ako metodická a informačná
podpora obyvateľov. Call centrum bude aktívne až od 15. 02. 2021. ŠÚ SR pre metodickú
podporu kontaktných osôb zriadil aj interné Call centrum, ktoré bude k dispozícii od 15. 02.
2021 na telefónnom čísle 02/22 11 99 99. V prípade ak obyvateľ kontaktuje obec
s otázkami o metodike (formuláre a vysvetlivky), kontaktná osoba poskytne obyvateľovi
prednostne uvedené telefónne čísla, alebo kontakty na príslušné regionálne pracovisko
(kontaktný bod), ktoré sú aj na webovej stráne pre sčítanie www.scitanie.sk v časti
Kontakty. Pre informácie o sčítaní môžu obyvatelia používať aj emailovú adresu
scitanie@statistics.sk, alebo kontaktný formulár na stránke www.scitanie.sk.
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PRÍLOHA č. 1
Komunikačno-propagačné materiály SODB 2021









Najčastejšie otázky (FAQ k SODB 2021: https://www.scitanie.sk/mohlo-byvas-zaujimat/spytali-ste-sa-nas-faq
Otázky a odpovede k SODB 2021:
1.https://www.youtube.com/watch?v=JCEjhHZDho&list=PLXeMdWzNwnwSXHGSCqVc_IK71eEcSxpuH&index=2&t=11s
2.https://www.youtube.com/watch?v=4yBvz1fglpo&list=PLXeMdWzNwnwSXHG
SCqVc_IK71eEcSxpuH&index=3
3.https://www.youtube.com/watch?v=8pmtJE3CpWE&list=PLXeMdWzNwnwSX
HGSCqVc_IK71eEcSxpuH&index=4
Sociálne siete (Youtube, Facebook, Instagram): obec môže zdieľať príspevky
SODB 2021 na sociálnych sieťach obcí, príspevky sú publikované 1 – 2 krát
týždenne.
1. https://www.youtube.com/channel/UC9WdsQsvutu6G9a9eOYeOTw
2. https://www.facebook.com/sodb2021
3. https://www.instagram.com/sodb_2021/
Rádiospoty a videospot: obec môže zaradiť spoty do vysielania v lokálnych
rádiách, TV, miestnom rozhlase
1. Rádiospoty:
Radio_C https://data.statistics.sk/sodb2021/SODB2021_C.wav
Radio_D https://data.statistics.sk/sodb2021/SODB2021_D.wav
2. Videspot
TVC_B_30 https://data.statistics.sk/sodb2021/TVC_B_30_FINAL_HD.mp4
alebo https://vimeo.com/500925296
Rádiospoty a videospot sú aj na: https://data.statistics.sk/sodb2021/
3. Miestny rozhlas
Texty počas doby sčítania obyvateľov (15.2. – 31.3.2021)
Amplión
Vážení spoluobčania, vyzývame vás, zúčastnite sa Sčítania obyvateľov, ktoré
práve prebieha. Sčítajte sa sami v pohodlí domova a bezpečne prostredníctvom
svojho počítača, tabletu či mobilného telefónu. Elektronický formulár pre sčítanie
nájdete na stránke www.scitanie.sk alebo si stiahnite mobilnú aplikáciu.
Podrobnejšie informácie získate zavolaním na obec alebo na call centrum 02/20
92 49 19.
Prosíme obyvateľov, pomôžte sčítať sa svojim starším spoluobčanom, ak vás o
to požiadajú.
Nahrávka výzvy na sčítanie, ktorú môže obec použiť je zverejnená na
https://data.statistics.sk/sodb2021/
Banner SODB 2021 pre web obce: obec si banner môže umiestniť na
homepage webovej stránky obce s nastavením prelinku na www.scitanie.sk
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Banner SODB 2021 a texty pre facebookovú stránku obce – obec si texty a
banner môže umiestniť na facebookovú stránku obce s nastavením prelinku na
www.scitanie.sk
Texty v čase do 15.2.2021
Už 15. 2. 2021 sa začne Sčítanie obyvateľov aj v XXXXXX 👆
Urobte aj Vy klik pre lepšie Slovensko a rozhodnite o tom, kam sa bude uberať naša krajina, ale aj
naša obec ďalších 10 rokov. Sčítať sa dokážete sami elektronicky z pohodlia Vášho domova,
pričom vyplnenie formulára Vám zaberie približne 10 minút. Sčítajte sa cez formulár na
www.scitanie.sk alebo pomocou mobilnej aplikácie.
👩💻 Ak sa nemôžete sčítať sami, poproste blízku osobu alebo rodinného príslušníka, aby Vám
pomohli so sčítaním sa. V prípade otázok zavolajte na obecný úrad na číslo XXXXXXXX či na
call centrum 02/20 92 49 19. Pretože aj Váš klik môže rozhodnúť.
Vopred ďakujeme všetkým obyvateľom za spoluprácu 🙂
Obecný úrad XXXXXXXXX
#Scitanie2021 #SODB2021

Banner:
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Obrázky bannerov sú dostupné aj na https://data.statistics.sk/sodb2021/


Tlačové formáty: použitie v elektronickej i tlačenej podobe
1. DL Leták (verzia s tlačovými dátami a bez tlačových dát)
2. Plagát A4
3. Inzercia (3 typy, s tlačovými dátami a bez tlačových dát)
SOB_08604_Aktivizac
na_faza_print_215x270.pdf

DL leták, plagát, inzercia sú dostupné aj na www.scitanie.sk.

