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Príloha è. 2
opatrenia Štatistického úradu
Slovenskej republiky
è. 349/1994 Z. z.

KRÁTKODOBÉ ŠTATISTICKÉ ZIS•OVANIA U OBYVATE¼STVA
ORGANIZOVANÉ A VYKONÁVANÉ ŠTATISTICKÝM ÚRADOM
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Preh¾ad zis•ovaní

1. Obyv 5–12
2. VSPS „A“, VSPS „B“

Hlásenie o s•ahovaní
Výberové súpisy pracovných síl
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Charakteristiky zis•ovaní

1. Názov zis•ovania: Hlásenie o s•ahovaní
Znaèka štatistického formulára: Obyv 5–12
a) Úèel a využitie výsledkov zis•ovania
Úèelom zis•ovania je získa• informácie pre potreby demografickej štatistiky. Výsledky zis•ovania majú široké využitie v spoloèenských vedách a v regionálnom plánovaní.
b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane
ukazovate¾ov
Druh štatistického zis•ovania: hlásenie.
Použitá metóda: vyèerpávajúce zis•ovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov:
osobné údaje obèana, ktorý sa s•ahuje, jeho
štátne obèianstvo, najvyššie vzdelanie, dôvod
s•ahovania, miesto predchádzajúceho trvalého
pobytu, miesto nového trvalého pobytu.
c) Okruh spravodajských jednotiek
Ohlasovne pobytu, orgány cudzineckej polície
a pasovej služby, orgány správnej služby Policajného zboru SR.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zis•ovania: mesaèná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. pracovného dòa po
sledovanom období.
e) Orgán vykonávajúci štatistické zis•ovanie
a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zis•ovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický
úrad SR.

2. Názov zis•ovania: Výberové súpisy pracovných
síl
Znaèka štatistického formulára: Dotazník „A“,
Dotazník „B“

a) Úèel a využitie výsledkov zis•ovania
Úèelom zis•ovania je získa• informácie o zamestnanosti a nezamestnanosti v SR a v jednotlivých regiónoch pre potreby ústredných orgánov na koncipovanie a usmeròovanie sociálnej
a
zamestnaneckej
politiky.
Spracované
výsledky sa poskytnú aj medzinárodným
inštitúciám.
b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane
ukazovate¾ov
Druh štatistického zis•ovania: dotazník.
Použitá metóda: výberové zis•ovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov: sledujú sa poèty osôb pracujúcich aj nezamestnaných v podrobnej štruktúre týchto ukazovate¾ov: hlavné zamestnanie, práca doèasná,
príležitostná, plný alebo skrátený úväzok, u nezamestnaných dôvod prepustenia z práce, dåžka
trvania nezamestnanosti, spôsob h¾adania zamestnania a pod.
c) Okruh spravodajských jednotiek
Náhodne vybrané bytové domácnosti v SR z evidencie zo sèítania ¾udu, domov a bytov v roku
1991. V SR je to 10 000 domácností (250 domácností v každom okrese).
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zis•ovania: štvr•roèná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dòa
po sledovanom období.
e) Orgán vykonávajúci štatistické zis•ovanie
a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zis•ovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický
úrad SR.

