Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Novelou zákona o sčítaní sa realizuje elektronické samosčítanie obyvateľov
v dobe od 15. 02. 2021 do 31. 03. 2021 bez asistovaného sčítania.
Obyvateľ sa sčíta sám na akomkoľvek mieste využitím počítača, tabletu alebo
mobilu s pripojením na internet. Samosčítanie je pre vás rýchly a jednoduchý
spôsob na vyplnenie sčítacieho formulára, bez narušenia vašej privátnej zóny.
Vyplnenie formulára Vám zaberie približne 10 minút. Urobte aj Vy klikom pre
lepšie Slovensko a rozhodnite o tom, kam sa bude uberať naša Krajina, ale aj naša
obec ďalších 10 rokov. Všetci obyvatelia Slovenskej republiky majú práva a
povinnosti, vďaka ktorým sa môžu aktívne zúčastňovať na politickom, kultúrnom
či ekonomickom živote spoločnosti. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021
poskytne jedinečnú príležitosť zozbierať údaje, ktoré sú poterbné pre nastavenie
opatrení v oblasti školstva, kultúry a jazykových práv všetkých obyvateľov vrátane
tých, ktorí patria k národnostným menšinám. Sčítací formulár spolu s jazykovými
mutáciami nájdete na webovej stránke www.scitanie.sk. Ak sa nemôžete sčítať
sami, poproste blízku osobu alebo rodinného príslušníka, aby Vám pomohli so
sčítaním sa. V prípade otázok zavolajte na obecný úrad alebo na call centrum
02/20924919.Všetky informáce so sčítaním sú dostupné na web stránke
štatistického úradu a web stránke obce . Asistované sčítanie sa bude realizovať
v termíne medzi 01. 04. a 31. 10. 2021. Samosčítanie obyvateľov v dobe
asistovaného sčítania už nebude možné. Vopred ďakujeme všetkým obyvateľom
za spoluprácu.

Lakossági ház- és lakásösszeírás 2021- ben

A népszámlálásról szóló törvénymódosítás értelmében az elektronikus
önszámlálás 2021.február 15- től 2021 március 31- ig népszámlálási asszisztens
nélkül valósul meg. Mindenki személyesen tölti ki a kérdőívet számítógép,
mobilalkalmazás segítségével. Az elktronikus önszámlálás így gyors és egyszerű
folyamat, mely 10 percet vesz igénybe. Önök is vegyenek részt a
népszámlálásban, hiszen ezzel hozzájárulnak Szlovákia, de községünk arculatának
a következő tíz évben történő alakulásához. Minden állampolgárnak joga és
kötelessége van Szlovákiában , mely lehetőséget ad arra, hogy aktívan
bekapcsolódjon mind a politikai, mind pedig a kultúrális és gazdasági élet
formálásába. Az idei népszámlálás lehetőséget ad olyan adatok begyűjtésére, mely
befolyásolja az iskolaügy, a kultúra és nyelvtörvények alakulását minden
állampolgár számára, beleértve a kisebbségek nyelvhasználatát is. A népszámlálási
kérdőív megtalálható a statisztikai hivatal honlapján nemcsak szlovák nyelven, de
a kisebbségek nyelvén is. Aki egyedül nem tudja a kérdőívet kitölteni, kérje meg
családtagját, ismerősét, hogy együtt a számítógép mögött, kényelmesen töltsék ki a
nyomtatványt. Segítségnyújtás igényelhető telefonon a községi hivatalban vagy az
ügyfélszolgáltatónál a 0220924919- es telefonszámon. Minden információ
megtalálható a statisztikai hivatal, illetve a község honlapján. A népszámlálási
asszisztensek személyes segítségnyújtását csak később, 2021. áprílis 1- től október
31- ig lehet igénybe venni. Ebben az időben elektronikus önszámlálás már nem
lesz lehetséges. Előre is köszönjük lakosaink együttműködését.

Komunikačno-propagačné materiály SODB 2021
Kommunikáció- és propagációs anyagok elérhetőségei

 Najčastejšie
otázky
(FAQ
k SODB
2021:
https://www.scitanie.sk/mohlo-by-vas-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=PLXeMdW
zNwnwSXHGSCqVc_IK71eEcSxpuH&index=3
3.https://www.youtube.com/watch?v=8pmtJE3CpWE&list=PLXeMd
WzNwnwSXHGSCqVc_IK71eEcSxpuH&index=4
 Sociálne siete (Youtube, Facebook, Instagram):
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/

