
 

 

 

 

 

 

Pômožte získať informácie pre ďalšie sčítanie ľudu 

Píšem Vám, abyste nám pomohli ohľadne krátkeho prieskumu v súvislosti s testovaním možných 
nových otázok pre Sčítanie ľudu 2021. Prieskum je vykonávaný prostredníctvom Ipsos MORI, v 
mene Agentúry pre Štatistiku a Výskum Severné Írsko (NISRA). 

Vaša domácnosť bola vybraná náhodne. Veľmi by som ocenil vašu pomoc – zapojením sa do tohto 
prieskumu pomôžete získať informácie pre ďalšie sčítanie ľudu. 

Zapojte sa do krátkeho prieskumu online 

Na skompletizovanie prieskumu, prosím zadajte túto internetovú adresu do vašeho internetového 
prehliadača: 

https://ipsos.uk/census-research 

a zadajte vaše unikátne prístupové číslo: 

[PRÍSTUPOVÉ_ČÍSLO] 

Vaša účasť je kompletne dobrovoľná. 

Prosím skompletizujte prieskum čo najskôr ako to bude možné, avšak najneskôr do polnoci v 
piatok 11. augusta. Nemalo by to trvať viac než päť minút vašeho času. 

Odpovede, ktoré poskytnete budú brané ako dôverné. 

Nájdite viac informácií na druhej strane 

Obráťte list pre získanie viac informácií o prieskume, NISRA a sčítaní ľudu. 

Dakujem Vám veľmi pekne za Váš čas, ktorý nám venujete na pomoc. 

S pozdravom 

 
 
David Marshall (Dr) 
Agentúra pre Štatistiku a Výskum Severné Írsko 



 

 

 

Kto ste? 

Ipsos MORI vykonáva prieskum v mene Agentúry pre Štatistiku a Výskum Severné Írsko (NISRA). 
Ipsos MORI je nezávyslá agentúra pre výskum. Viac informácií získate na www.ipsos.com/ipsos-
mori/en-uk 

NISRA je zospovedná za zbieranie a publikovanie štatistík súvisiacich s ekonomikou, populáciou a 
spoločnosťou v Severnom Írsku. NISRA taktiež vykonáva sčítanie ľudu v Severnom Írsku každých 
10 rokov. Viac informácií získate na https://www.nisra.gov.uk 

Prečo moja domácnosť dostala pozvánku na skompletizovanie 
prieskumu? 

Vaša domácnosť bola vybraná náhodne zo zoznamu poštových smerových čísel v Severnom 
Írsku, aby sa zúčastnila prieskumu. 

O čom je prieskum? 

Prieskum zahŕňa otázky o Vás a Vašej domácnosti. Testujeme otázky, aby sme sa uistili, že 
dotazník pre Sčítanie ľudu 2021 je čo najľahší na vyplnenie. 

Čo je sčítanie ľudu? 

Sčítanie ľudu počíta populáciu a získava ďalšie informácie o domácnostiach a jej členoch. Používa 
sa pre centrálnu a miestnu vládu, biznis a charity, napríklad na podporu rozhodnutí pre alokáciu 
podpôr, poskytnutí služieb a monitorovanie nerovnoprávnosti. 

Kto v mojej domácnosti by mal skompletizovať prieskum? 

Jedna osoba vo veku 16 rokov a viac môže skompletizovať prieskum. Ak ste iba jediná osoba vo 
veku 16 rokov a viac, potom iba Vy by ste mali skompletizovať prieskum. 

Budete schopní vidieť moje individuálne odpovede? 

Nie. Nikto v Ipsos MORI alebo v NISRA nie je shopný identifikovať Vás alebo vidieť ako ste 
odpovedali na dané otázky. Ipsos MORI skombinuje odpovede od každého, kto dokončil prieskum 
a dáta budú anonymné. 

Ak máte stále nejaké otázky, prosím kontaktujte Ipsos MORI prostredníctvom 
emailu alebo telefónu. 

Email: censusresearch@ipsos.com 

Telefón: 0800 819 9031 


