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Vec: zisťovanie lKT
Štatistjcký úrad slovenskej republiky

V

súlade s projektom Európskej únie realizu.ie

vroku 2019 zisťovanie o vyuŽívani informačných a komunikaěných technológií v

domácnostiach a u jednotllvcov (lKT). cierom tohto štatistického zisťovania je zistiť úÍoveň
vybavenosti domácností informačnými a komunikačnými technológiami a zároveň zjstiť úroveň
znalostÍa zručnostÍ obyvatelstva a schopnosť využjtia týchto technológjí.
Výsledky zo zisťovanja lKT budÚ slúŽiťna posúdenie \^ivoja v oblasti informačných
a komunikačných technológií na slovensku' aIe aj pri medzinárodnom porovnávanÍ.
aj

Na Slovensku bolo do zistovania pre rok 2019 Wbraných viac ako í60 obcí' medzi nimi
Vaša obec, Do zjsťovania lKT je zaradených takmer 4 600 domácnostl'

zistbvanie sa uskutoění od í7. apríla do 3í. mája 2o19.

-

V tomto obdobl Vybrané domácnosti Vo Vašej obci navštÍvipracovnÍk ŠÚ sR poverený
funkciou opýovatela, Korý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverenlrn.
Všetky informácie a názory' Koré nám v rámci tohto zisťovania domácnostl poskýnú' sú
chránené' nezverejňujú sa a s|úžiavýluěne pre potreby štátnej štatistiky. ochranu dóverných
údajov upravuje zákon ě. 540l2oo1 z. z. o štátnej štátistike'_za ochránu dóverných údájov
zodpovedá Štatistický úrad sR. Podrobnejšie infoňácie sa mo:ete Jozveaieř n" štnini" 3Ú
sR na adrese www.statistics.sk alebo telefonicky na t. č. o4,l/ 5'113 21o
lng' Alena
BabÍková.

-

VáŽený pán starosta / váŽená pani starostka, obraciam sa na Vás s prosbou o
spoluprácu pÍi realizácii uvedeného zisťovania. Uvltali by sme' keby ste ajVy pomohii prispieť k
úspešnémuzrealizovaniu tohto projeKu' či uŽ formou širenia tejto intormáció meozi oóyvátet'mi
vo.Vašej obci (spósobom V mieste obvyklým)' ale aj- v prÍpade polreby - poskýnutlm pomoci
našim opytovatelom'
za Vašu ochotu' ústrďovosť i porozumenie Vám dákujeme.

lng' zláta JakLab6'ie, qsc.
geneÍálna riaditelka sgkcie
ŠtatistickýÚrad sR v Banskej Byskici
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