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vec: Štatistické zist'ovanie vzps

S pozdravom

., ..._^Š_!3''stický Úrad SR realizuje na Úseku._štatistiky práce výberové zist,ovanie pracovnýchsíl (VZPS), ktoré sa Pravidelne vyŘonáva v_o všetkýcrr éuiiopsryórr xra;inacň, v zmyste vyhláškyč.29112014 Z. z. sa toto zist'ovaňie uskutoční aj v ioku ž§17.

CieÍom zist'ovania je zabezpeČovat' pravidetné informácie o stave, štruktúre avývoji trhu Práce v SR na báze rovnakého metodického prístupu k meraniuzamestnanosti, nezamestnanosti a 
_ 
ekonomickej neaktlvity. Ýlirt"oxy zist,ovania

Ponúkajú Širokú Škálu informácií, ktoré sú zverejňované so štvň'ro#ou]periodicitou.

Na základe skÚseností Štatistických úradov krajín, kde sa takto zamestnanost,sleduje,moŽno Povedat', Že ide o spol'ahlivú meiódu, ktorá posiýiuje výsleor<y pótreoné pre vládu a jejinŠtitúcie zodPovedné za koncipovanie a usmerňovanié sociálnej a'zámestnaneckej politiky.VýsledkY týchto zist'ovaní sú užitočné a v štatistickej prezentácii zaujimavé aj pre širokúverejnost'.

- VYbrané domácnosti.vo VaŠej mestskej časti navštívi pracovník/čka štatlstického úradusR, ktorý/á sa v domácnostiach preúkáže služobnym preut< azom.

Výberové zist'ovan_ie pracovných sí| sa uskutočňuje na základe vyhlášky šú SR č.29112014, ktorou sa vYdáva Program štátnych štatisiický;h zist,ovaní naiory 2o15 -2017.Štatistict<Y Úrad SR pri ŽabezpeeořaniVZPS, pri puoiiŘÓuaní údajov v plnej miere zabezpečujeutajenie.poskytnutých dóverných Údajov zákonom o štátnej štatistike č. 54ot2oo1 z. z. v zneníneskorŠÍch predpisov a zaruČuje oihranu osobných údajov z. č. 122t2o13 Z. z. v zneníneskorších predpisov.
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