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Vec: Zist'ovanie SILC
Slovenská republika sa pľostredníctvom Štatistického úľadu SR zapqiila do realizácie

Zistbvanía o pľ[jmocli a životných podmienkach domácností GU SILC) v rámci pľqjektu
európskych štatjstických zisťovani. Svojĺm obsahom azameľaním nadväzuje na
predchádzajúce zist'ovania, ktoré boli uskutočnené v domácnostiach už v rokoch 2005 až 2018
(EU SILC 2005 - 2018). Cĺeľom tohto prqjektu je vytvoriť spoločný rámec na systematickú
tvorbu Štatistík kľajín Európskej únie o pľíimoch a životných podmienkach domácností. Jeho
realizáciou sa získava hamonizovaný zdroj údajov o púmoch, úrovnl a štruktúľe chudoby
a soci.álnom vylúčení v kľajinách Európskej Únie. To umožňi+je z dlhodobého hľádiska nielen
analyzovanie životnej úrovne domácností na Slovensku, ale i medzináľodné poľovnávanie
Slovenska v ľámci Európskej únie.

Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2019 vybraných viac ako 350 obcí, medzi nimi aj Váše
mesto. Do zisťovanĺa je zaradených 6 760 domácností.

Zisťovanie sa uskiitoční od 4.fébniára do 2ejúm 2019.
V tomto období vybrané domácnosti vo Vašom meste navstívi pracovník po\eíený
funkciou op)Aovateľa, moľý je povinný pľeukázať ea v domácnostiach osobmým poveľením.
Všetky infomácie a názoTy, ktoné nám v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú
chránené, nezveľejňujú sa a slúžia výlučne pľe potľeby štátnqi Štatistilq/. OchTanu dôvemých
údajo\Í upraviije zákon č. 540&001 Z. z. o Štátnej štatistike vznení neskoľ5Ích pľedpisov a
ochľanu osobných údajov zákon Č.18/2018 Z z. o ochrane osobných údajov a ozmene

§ť:#Íú:::+::%::::rnstäk:+;:::;#,jL# ochranu dôverných aj osobných údajov zodpovedá
Podrobnejšó informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese
www.statistics.sk alebo telefonicky na tek#ónnom čisle 055/ 6410 239 -lng. Eva Modráková.
Vážený pán primátoľ / vážená pani primátoľka, obraciam sa na Vás s prosbou
o spoluprácu pri realizácii uvedeného zisťovania. Uvftali by sme, keby ste d Vy pomom prispieť
k úspešnému zľealizovamiu tohto prqjektu, či už fomou Šírenia tdto infbrmácie medzi
obyvateľmi Vášho mesta (spôsobom vmieste obvyklým). aLe aj

-vpripade potľeby -

poskytnutím pomoci našim opytovateľom.

§tatistický úrad sloveTskej repľj!lLiky

Za Vašu ochotu, ústretovosť i pomzumenje Vám ďákujeme.
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