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Vec: Výborové zisťovanle praypvných ‚II

Štatistický úrad SR realizuje na úseku štatistiky práce Výberové zisťovanie
pracovných sil, ktoré sa pravidelne vykonáva vo všetkých eurápskych krajinách. V zmysle
vyhlášky Štatistického úradu SR Č. 29212020 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych
štatistických zisťovaní na roky 2021 — 2023, se toto zisťovanie uskutoČnf aj V roku 2023.

CleI‘om zisťovania je zabezpeČovať pravidelné lnformácie o stave, štruktúre
a vývoji trhu práce v SR na báze rovnakého metodického pristupu k moraniu
zamestnanosti, nezamestnanostl a ekonomickej neaktivity. Výsledky zlsťovania
ponúkajú širokú škálu lnformácil, ktoré sú zverejňované So štvďroČnou periodicitou.

Na základe skúsenosti štatistických úradov krajin, kde sa takto zamestnanosť
sleduje, možno povedať, že ide o sporahlivú metódu, ktorá poskytuje výsledky potrebně
pra vládu a jej inštitúcie zodpovedné za koncipovanle a usmerňovanie sociálnej
a zamestnaneckej politiky. Výsledky týchto zisťoVani sů užitoČné a v štatistickej prezentácü
zaujimavé aj pre široků verejnosť.

Vybrané domácnosti vo Vašom mesteNašej obci navštfvi zamestnanec Statistického
úradu SR poverený funkciou opytovatera, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostlach
osobitným poverenlm. Všetky infonnácie a názory, ktoré nám v rámci tahto zisťovania
domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej
štatistiky. Ochranu dŮverných štatistických údajov upravuje zákon Č. 54012001 Z. z. o štátnej
štatistike a ochranu osobných údajov upravuje Nadadenie Európskeho parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 o ochrane fyzických osöb pri spracúvaní osobných ůdajov B O voínom pohybe
takýchto údajov (ďalej len naňadenie“). Za ochranu dóvemých aj osobných údajov
zodpovedá Statistický úrad Slovenskej republiky, ktorého zamestnanci sú viazani
mlčanlivosťou o všetkých štatistických údajoch a osobných ůdajoch, ktoré sa pri svojej práci
dozvedia.

Podrobnejšie lnformácie sa méžete dozvedief na stránka ŠÚ SR na adrese
www.statisbcs.sk alebo telefonicky na t. Č. 05516410 239— Ing. Eva Modráková.
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