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Vec: Zisťovanie EU S|LC

Slovenská repub|ika sa prostredníďvom ŠtatistickéhoÚradu sR za$1ila do realizácie
Zlsťovania o p]i!mľ! a životných podmienkach domácnostĺ (EU slĹil v rámci projektu
európskych štatistických zisťovaní. Svojím obsahom a zameranĺm - nadväzůje' na
ryedc|'ádzajúce zisťovania, ktoré boli uskutoěnené v domácnostiach uŽ v rokoch 2oo5 áŻ 2o1g
(EU slLc 2005 _ 2019). Cieľom tohto projektu je vytvońť spoločný rámec na systematickÚ
'poomiénrach
tvorbq štatistík kajín Európskej Únie o pĺíjmochá Eiúotných
domáiností. Jeho
realiáciou sa získava
.harmonizovaný 7dr.oi r1daj9v o příjmoch, úrovni a štruktúre chudońy
a sociálnom vylúöení v kĘinách Európskej ljnie. To umoźňqe z dlhodobého hľadiska niebń
analyzovanie ävotnej úrovne domácností na S]ovensku, ale i medzinárodné porovnávanie
Slovenska v rámci Európskej únie.

Na Slovensku bolo do zisťovanla pre rok2o2O vybraných 377 miest a obcí, medzi nimi aj Vaša
obec' Do zisťovania ie zaradených viac ako 6 900 domácností.

Zisťovanie sa uskutočnĺod 3. fEbruára do í7. jú',a2O2a.
V tomto období vybrané domácnosti vo Vašej obci navštívi pracovník poverený funkciou
opytovateľa, ktory je povinný preukázať sa v domácnostiach ośobitnýmpoverenĺm. Všetký
informácie
ktoré nám vrámci tohto zisťovanĺa domácnosti posłytnú, sÚ chránená
'anázory,
sa
a
slúŽia
p1e potreby štátnej štatistiky. ochranu oovémýón štatistickýcń
ryzveĘňujÚ
-'ýlľľęÚdajov upravuje zákon ě,.
54ot2oo1 Z. z, o štátnej štatistik-e v znení neskoršĺch predpisov a
9c|'ra1u osobných údajov Nariadenie Eurlpskeho pädamentu a Rady ĺeÚl zoio7o79 o ochrane
fyzických.o9ôŁpń spracúvaní osobných ú-dajov ab voľnom poľlyoe täkýinto uoa;ov (ďalej
bň
zooiovéoa Štatisticłyúráo slbveńsŕe;
"nańadenie"). Za ochranu dÔvemých aj osobných.Údajov
republiky, ktorého zamestnanci srj úiazaní mlčanlĺvosťouo všetkých statĹticłych údajocń
a osobných údajoch, ktoré sa prisvojej prácidozvedia.
Podrobnejšie informácie sá môŽete dozvedieť na stránke ŠÚ
na adrese
www.statistics.sk alebo telefonicky na te!. ěísle 033/55662í5. Mgr. Eva vantove
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Yážený pán starosta väžená pani starostka, obraciam sa na Vás
prosbou
o spoluprácu pri realizácii uvedeného zisťovania. Uv-ítali by sme, keby ste a; Ýy pomohli prispieť
k Úspešnému zrealizovaniu tohto projektu, či uŽ fońou śĺreniä
tejtó ńĺóńa.i" medzi
obyvateľmi Vašej obce (spôsobom v miéste obvyklým), ale aj - v prípade potreby _ poskytnutím
pomoci našim opýovateľom.
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Za Vašu ochotu, rjstretovosť i porozumenie Vám ďakujeme.
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