
 

 
 
 
 
 
 
Vážený pán primátor / vážená pani primátorka! 
Vážený pán starosta / vážená pani starostka! 
 
Budúci rok sa na Slovensku od 15. februára do 31. marca uskutoční sčítanie obyvateľov. 
 
Fórum inštitút, Okrúhly stôl Maďarov na Slovensku a ďalšie maďarské organizácie na Slovensku vrátane 
Csemadoku, Zväzu maďarských pedagógov na Slovensku, Združenia maďarských rodičov na Slovensku, 
Zväzu skautov maďarskej národnosti, Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku a Združenia pre 
spoločné ciele spustili spoločnú kampaň, aby práve maďarský jazyk a maďarskú národnosť označovali tí, 
ktorých sa to týka. 
 
Budúcoročné sčítanie obyvateľstva sa uskutoční prvýkrát v histórii Slovenska elektronicky, 
prostredníctvom webovej stránky scitanie.sk a poskytne príležitosť na označenie dvoch národností. 
Vieme, že Štatistický úrad pravidelne komunikuje s miestnymi samosprávami, ale zároveň by sme chceli 
aj my zapojiť miestne samosprávy do najširšej motivačnej kampane pre doznanie sa k maďarskej 
národnosti a práve preto sa teraz obraciame na Vás. 
 
Aby bola naša kampaň čo najúčinnejšia, prosíme Vás o podporu pri nasledujúcich činnostiach: 
 

- uveďte, prosím, kontaktnú osobu určenú samosprávou na komunikáciu s členmi nášho 
operatívneho štábu, ktorá zodpovedá za plnenie aktuálnych úloh a je v jednej osobe aj 
stacionárnym asistentom sčítania prihlásený Štatistickému úradu, 

 
- chceli by sme Vás poprosiť o participáciu pri  zverejňovaní  obsahu kampane na sociálnych 

sieťach a webových stránkach. Prosíme Vás o zverejňovanie na webových a Facebookových 
stránkach samosprávy a taktiež vo verejných či uzavretých Facebookových skupinách,  
 

- umiestňovanie plagátov a rôznych reklamných materiálov na reklamné plochy na 
frekventovaných miestach v obci/mesta (napr. pošta, kultúrny dom, obecný úrad, obchod s 
potravinami atď.), 
 

- nahlásenie vopred zaslaných a napísaných materiálov v prípade použitia dedinského rozhlasu, 
 

- poskytovanie reklamného priestoru v miestnej televízii a novinách. 
 
Pre efektívnu kampaň by bolo veľkou pomocou, keby sme vďaka Vám disponovali základnými 
informáciami o jednotlivých obciach a mestách. Dokument v prílohe prosím pošlite vyplnený obratom 
naspať do 11. decembra. 
 
Vopred ďakujeme za vašu pomoc! 
 
V prípade ďalších otázok nás kontaktujte na e-mailovej adrese: info@nepszamlalas.sk 
 
S pozdravom, 
 
Éva Pálinkás, členka operatívneho štábu kampane 


