Štatistický úrad Slovenskej republiky
Sekcia sociálnych štatistík a demografie
Miletičova 3, 824 67 Bratislava

Bratislava, 15. 12. 2020
Vážená pani starostka,
vážený pán starosta,
vážená pani primátorka,
vážený pán primátor,

podľa zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 vyplýva
obci zabezpečiť v spolupráci so ŠÚ SR propagačnú kampaň na svojom území.
V tejto súvislosti mi dovoľte Vás informovať o kanáloch a nástrojoch, ktoré ŠÚ SR
pripravil pre celoštátnu kampaň a ktoré môže obec využiť a prostredníctvom nich propagovať
SODB 2021 na svojom území. Poskytnuté komunikačné kanály sú v nasledujúcej štruktúre:


Pre umiestnenie na web obce:


logo SODB 2021- použitie a zverejnenie loga je na účel propagácie SODB 2021



link s informatívnym videom na webstránku obce
https://vimeo.com/471290558
alternatívne:
https://www.youtube.com/watch?v=PyKVMTuGRUohttps://www.youtube.com/watch
?v=PyKVMTuGRUo
link na najčastejšie otázky k SODB 2021 https://www.scitanie.sk/mohlo-by-vaszaujimat/spytali-ste-sa-nas-faq
otázky a odpovede k SODB:
https://www.youtube.com/watch?v=f_lZpXRYt8Y&list=PLXeMdWzNwnwSXHGSCq
Vc_IK71eEcSxpuH&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=JCEjhHZDho&list=PLXeMdWzNwnwSXHGSCqVc_IK71eEcSxpuH&index=2&t=9s








Sociálne siete obce


Zdieľanie príspevkov SODB 2021 (FB, IG, YT) na sociálnych sieťach obcí,
príspevky sú publikované 1-2x týždenne
https://www.youtube.com/channel/UC9WdsQsvutu6G9a9eOYeOTw
https://www.facebook.com/sodb2021
https://www.instagram.com/sodb_2021/
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Tlačové formáty






letáky, plagáty – vytlačené vyvesiť na úradnej tabuli obce, umiestnenie letákov na
štandardných miestach, kde obec distribuuje aj iné letáky (napr. na kultúrnych
akciách, v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce)
https://www.scitanie.sk/storage/app/media/dokumenty/SODB_DL_Letak.pdf
https://www.scitanie.sk/storage/app/media/dokumenty/SODB_Plagat_A4.pdf
printová reklama – inzercia v miestnych novinách
https://www.scitanie.sk/storage/app/media/dokumenty/SODB_Inzercia_A4.pdf

Lokálne rádiá a TV - do vysielania zaradiť







TV a radiospoty pre vysielanie v lokálnych TV a rádiách
Radiospoty:
https://data.statistics.sk/sodb2021/Informacne_RADIO_A2.wav
https://data.statistics.sk/sodb2021/Informacne_RADIO_B4.wav
TV spot:
https://data.statistics.sk/sodb2021/TVC_A_30s.mpg
alebo tu: https://vimeo.com/489834806
otázky a odpovede k SODB:
https://www.youtube.com/watch?v=f_lZpXRYt8Y&list=PLXeMdWzNwnwSXHGSCq
Vc_IK71eEcSxpuH&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=JCEjhHZDho&list=PLXeMdWzNwnwSXHGSCqVc_IK71eEcSxpuH&index=2&t=9s

Všetky tieto propagačné materiály sú v štátnom jazyku. Štatistický úrad Slovenskej
republiky v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny
pripravuje tlačové formáty (leták, plagát, inzercia) v jazyku národnostných menšín
(maďarskom, rómskom, rusínskom, ukrajinskom a nemeckom jazyku) a osobitné
propagačné materiály zamerané na otázky o národnosti a materinskom jazyku v jazyku
bulharskom, českom, chorvátskom, maďarskom, nemeckom, poľskom, rusínskom, ruskom,
srbskom a ukrajinskom.
Propagačné materiály majú odporúčací charakter a slúžia ako pomôcka obci, ktorá
ich môže použiť v primeranej miere podľa miestnych podmienok.
S úctou

PhDr. Ľudmila Ivančíková, PhD., v.r.
generálna riaditeľka
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