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Vec: Zisťovanie EHIS

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realĹzácie
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2018#55, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho pariamentu a Rady (ES) č.1338/2008.
Svojím obsahom a zameranĺm nadväzuje na zisťovania, ktoré boli uskutočnené v rokoch 2009 a
2014.

Cieľom zisťovania EHIS je prostredníctvom štatistických údajov a indikátorov zdravia
získať obraz o zdravotnom stave obyvateľstva, využĺvanĺ zdravotnej starostlĺvosti a faktoroch,
ktoré zdravie obyvateľstva SR významne ovplyvňujú. Zber údajov, ktorý prebieha podľa
hamonĹzovanej metodiky, umožňuje medzinárodné porovnávanie údajov o zdraví medzi
všetkými členskými štátmi Európskej únie.

Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2019 vybraných viac ako 430 obcí, medzi nimi
aj Vaše mesto. Do zisťovania je zaradených 8000 domácnostĺ.

Zist'ovanie sa uskutoční od 1. júla do 31. decembra 2019.
V tomto období vybrané domácnosti vo Vašom meste navštívi Zamestnanec Štatistického
úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázat' sa v domácnostiach
osobmým poverenĺm. Všetky informácie a názory, ktoré nám v rámci tohto zisťovania
domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej
štatistiky. Ochranu dôvemých štatistických údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej
štatistike v znení neskorších predpisov a ochranu osobných údajov Nariadenie Európskeho

pariamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov

3doajyoojľn2g##ľätaš#g#ĺ%#:gdtďš:3,j:ennsk:friraedpeunj#,zriari3rcéhhTnžadmôšáffiž::ĺaš3s3Läžýacnhí
mlčanlivosťou o všetkých štatistických údajoch a osobných údajoch, ktoré sa pri svojej práci
dozvedia.

Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese
www.statistics.sk alebo telefonicky na telefónnom čĺsle 055/6410239 -lng. Eva Modráková.

Vážený pán primátor / vážená pani primátorka, obraciam sa na Vás s prosbou
o spoluprácu pri realĹzácii uvedeného zisťovania. Uvítali by sme, keby ste aj Vy pomohli prispieť
k úspešnému zrealĹzovaniu tohto projektu, či už fomou šírenia tejto infomácie medzi obyvateľmi
Vášho mesta (spôsobom v mieste obvyklým), ale aj -v prípade potreby - poskytnutím pomoci
našim opytovateľom.

Za Vašu ochotu, ústretovost' i porozumenie Vám ďakujeme.

lng. Zlata Jakubovie, CSc.
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