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Sekcia zberu a spracovania dát v pľiemysle a terénnych
zist'ovaní v Banskej Bystľici
Trieda SNP 75, 974 89   Banská Bystrica

Vážený pán primátor /
Vážená pani primátorka

Váš  list člslo/zo  dňa                                  Naše číslo

Vec:  Zisťovanie o domácom a v

Vybavuje/linka
Moclráková, 055/6410 239

cestovnom ruchu

Ban§ká Bystrica
3.12.2021

Štatistický úrad  SR v roku 2022 realizuie na základe Nariadenia  Európskeho parlamentu
a  Rady  (EÚ)  Č.  692/20i i  2o 6.  júka  20ii  o  európskei  Štatistike  cestovného  ruchu  Zisťovanie
o domácom   a výjazdo`ĺom   cesto\ĺnom    ruchu    (CR).    Cĺeľom   zisťovanĹa   je   zabezpečň
pravidelné  infomácie  o účasti  obyvateľov  na  cestovnom  ruchu,  ktoré  sa  zverejňujú  v ročnej
periodicite.

Na  Slovensku  bolo  do  zíst'ovanĺa  pre  rok  2022  vybraných  700  obcí,  medzi  nimi  aj  Vaše
mesto. Do zisťovanú CR je v celej Slovenskej republike zaradených 8 200 domácností.

V  pri6\behu  roka  2022  y)ihrané  domáanostl  vo  Vašcm  mes&e  r}avšíĺyí  zamestnano+ngc
Štatistického   úradu   SR   poverený   funkciou   opytovateľa,   ktorý   je   povinný   preukázať   sa   v
domácnostiach  osobitným  poverenĺm.  Všetky  informácie  a  názory,   ktoré  nám  v  rámci  tohtci
zist'ovanĽa  domácnosti  poskytnú,  sÚ  chránené,  nezverejňujú  sa  a  stúžia  výlučne  pre  potreby
štátnej  štatistiiky.  Ochranu  dôvemých  štatistických  Údaiov  upra\ruje  zákon  č.  540/2001   Z.  z.  o
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o všetkých Štatistických údajoch a osobných údajoch, ktoré sa pri svojej prácl dozvedia.

Podrobrmjšie    informácie    sa    môžete    dozvedieť    na    stránke    ŠÚ    SR    m    adrese
www.statlstlcs.sk  alebo  telefonicky   m  t.   č.   055/6410   239  -   lng.   Eva   Modráková.   vedúca
oddelenia.

Vážený   pan   prmátor/vážená   pani   primátorka,   obraciam   sa   na   Vás   s   prosboii   o
spolupľácu  pri realizácii uvedeného zisťovania.  Uvítali  by sme, keby ste aj Vy pomom prispieť k
úspešnému   zrealizo\/aniu    tohto   zist'ovanja,    či    uŽ   formou    šírené   tqjto    informácie    medzi
obyvateľmi   vo  Vašom   meste  (spôsobom  v  mieste  obvyklým),  ale  aj  -  v  pripade   potreby  -
poskytnutím pomoci našim opytovateľom.

Za Vašu ochotu ,  ústreto\/osť i porozumenie Vám ďakujeme.
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