
Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Európskeho 
zist'ovania o zdraví 2014 (EHIS 2014), ktoré v týchto rokoch prebĺeha vo všetkých členských 
štátoch Európskej únie podl'a nariadenia Európskej komisie č. 141/2013 z 19. februára 2013, 
ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 o 
štatistikách Spoločenstva v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci, pokial' ide o štatistiky vychádzajúce z európskeho zisťovania o zdraví formou 
rozhovoru (EHIS). Svojím obsahom a zameraním nadväzuje na predchádzajúce prvé 
zist'ovanie EHIS, ktoré sa uskutočnilo v domácnostiach na jeseň v roku 2009 vo vybraných štátoch 
Európskej únie vrátane Slovenskej republiky. 
Ciel'om zisťovanĺa EHIS je vytvorit' spoločný rámec na systematickú tvorbu štatistík krajín 
Európskej únie o zdravotnom stave obyvateľov Európskej únie. Jeho realizáciou sa získava 
harmonizovaný zdroj údajov o zdravotnom stave, zdravotnej starostlivosti a o faktoroch 
ovplyvňujúcich zdravie v krajinách Spoločenstva. To umožňuje nielen analyzovanie 
zdravotného stavu populácie na Slovensku, ale aj medzinárodné porovnávanie Slovenska v rámci 
Európskej únie. !
Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2014 vybraných viac ako 350 obcí, medzi nimi aj Vaše 
mesto •Cadca. Do zist'ovania je zaradených takmer 7 700 domácností. 
Zist'ovanie sa uskutoční od 1. júla do 31. decembra 2014. !
V tomto období vybrané domácnosti vo Vašom meste navštívi pracovník poverený funkciou 
opytovatel'a, ktorý je povinný preukázat' sa v domácnostiach služobným preukazom Štatistického 
úradu SR. Všetky informácie a názory, ktoré v rámci tohto zisťovania domácnosti 
opytovatel'om poskytnú, budú anonymné a použité výlučne na štatistické účely. Ochranu 
dóverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších 
predpisov. Za ochranu dôverných údajov zodpovedá Štatistický úrad SR. Podrobnejšie 
informácie sa móžete dozvediet' na stránke ŠÚ SR na adrese wwwstatistIcs. k alebo telefonicky 
na t. č. 041/5113 210. !
Vážený pán primátor Ing. Milan Gura, obraciam sa na Vás s prosbou o spoluprácu pri realizácii 
uvedeného zist'ovania. K úspešnej realizácii tohto projektu móžete aj Vy prispieť vhodnou formou 
šírenia tejto informácie pre obyvatel'ov Vašom meste (spósobom v mieste obvyklým) a 
poskytnutím pomoci našim opytovatel'om. 
Za Vašu ochotu, ústretovosť i porozumenie Vám d'akujeme. 
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