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Ročná správa o plnení Programu štátnych štatistických zisťovaní za rok 2012

1. Vydanie Programu štátnych štatistických zisťovaní na roky 2012 až 2014
Štatistický úrad SR v spolupráci s ministerstvami a štátnymi organizáciami
v roku 2011 vydal vyhláškou č. 358/2011 Z. z. program štátnych štatistických
zisťovaní na roky 2012 až 2014 (ďalej len „program zisťovaní“).
Návrh vyhlášky k programu zisťovaní prešiel vnútorným, predbežným a
medzirezortným pripomienkovým konaním. Informácia o vyhodnotení požiadaviek
na štatistické zisťovania a príprave návrhu vyhlášky bola predložená a prerokovaná
na zasadnutí Štatistickej rady.
Programom zisťovaní sa určilo spravodajským jednotkám, aké údaje budú na
príslušných štatistických formulároch poskytovať podľa:


prílohy č. 1 Štatistickému úradu SR,



prílohy č. 2 ministerstvám a štátnym organizáciám.
V

prílohe

č.

3

programu

zisťovaní

sa

uviedol

rozsah

a využívanie

administratívnych zdrojov údajov na účely štátnej štatistiky. Do prílohy č. 4 sa
zaradil zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie s cieľom
harmonizácie štatistiky v rámci európskeho štatistického systému.
Návrhy štatistických formulárov zaradených do programu zisťovaní boli v rámci
pripomienkového konania posudzované všetkými zainteresovanými stranami
s cieľom dodržiavania zásad zákona o štátnej štatistike, aby sa vykonávali dôležité
a potrebné zisťovania, aby zisťovania boli hospodárne, bez duplicity, na kvalitnej a
porovnateľnej úrovni. Identifikovali sa a prerokovali sa:


negatívne priority, t. j. zisťovania, ktoré sa majú zrušiť, redukovať alebo
zjednodušiť,



vznikajúce nové potreby; prioritne zabezpečiť údaje pre potreby tvorby
európskej štatistiky,
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zmeny vo formulároch,



zisťovania, ktoré je možné nahradiť údajmi z administratívnych zdrojov.
V porovnaní s rokom 2011 sa v roku 2012 počet štatistických formulárov zvýšil

o 5 pre krátkodobé zisťovania a znížil o 7 pre dlhodobé zisťovania. Štatistický úrad
SR zaradil do programu zisťovaní tie štatistické zisťovania, ktoré sa majú vykonať
v rokoch 2012 až 2013, vrátane zisťovaní, ktoré sa nevykonávajú každoročne, ale
s viacročnou periodicitou: dvojročnou (Inov 1-92, Org SP 1-92), trojročnou (NSPO
1-93, NSRO 1-93, MO 1-93, Poľ 20-93, Org UZ 2-93), päťročnou (EHIS 1-95)
a jednorázovo (GVC 1-01, SASU 1-01). Ministerstvá a štátne organizácie zaradili
dve takéto zisťovania (Škol (MŠVVŠ SR) 31-92 a MK (MDVRR SR) 1-93).

2. Rozlíšenie základných pojmov a úprava označovania zisťovaní a
formulárov
V programe zisťovaní 2012 – 2014 sa prvýkrát zaviedlo rozlíšenie pojmov
„štatistické zisťovanie“ a „štatistický formulár“. Účelom rozlíšenia bolo vyjadriť
skutočnosť, že štatistické zisťovanie sa môže vykonať prostredníctvom viacerých
štatistických

formulárov.

Ak

sa

štátne

štatistické

zisťovanie

vykonáva

prostredníctvom jedného formulára, značka zisťovania a značka formulára, názov
zisťovania a názov formulára sú rovnaké. Ak sa štátne štatistické zisťovanie
vykonáva prostredníctvom viacerých formulárov, značka formulára a názov
formulára sú odvodené od značky štátneho štatistického zisťovania a názvu
štátneho štatistického zisťovania, napr. formuláre zisťovania SILC 1-01 sú
SILC/A 1-01, SILC/B 1-01, SILC/C 1-01.
Ďalšou zmenou v programe zisťovaní bolo označenie štatistických formulárov
cenovej štatistiky. Formuláre sa zlúčili pod spoločné zisťovanie v oblasti cien
vybraných trhových služieb, dopravných služieb a oblasti finančných a poisťovacích
služieb a táto zmena sa následne premietla aj do značiek.
Od roku 2012 sa začalo používať aj nové jednotné označenie periodicity
v značke štatistického zisťovania a formulára. Ak sa zisťovanie vykonáva
pravidelne, ale nie každoročne, napr. ak sa zisťovanie vykonáva raz za dva roky,
periodicita sa označila kódom „92“, ak raz za päť rokov, označila sa kódom „95“
a pod.

str. 3/5

3. Plnenie programu zisťovaní za rok 2012
Rok 2012 bol prvým rokom plnenia trojročného programu zisťovaní. V roku
2012 Štatistický úrad SR naplánoval a vykonal 87 štátnych štatistických zisťovaní
prostredníctvom 104 štatistických formulárov, z toho 73 krátkodobých formulárov
(70,20%) a 31 dlhodobých (29,80%). Pravidelných zisťovaní, vykonávaných
každoročne, bolo 84, čo je z celkového počtu 96,55%, 2 zisťovania boli
s dvojročnou periodicitou (Inov 1-92, Org SP 1-92) a 1 zisťovanie GVC 1-01 bolo
vykonané jednorazovo.
V roku 2012 Štatistický úrad SR realizoval dve nové európske zisťovania
ICT ENV 2-01

o investíciách

a nákladoch

do

informačných

technológií

a komunikačných technológií v podnikoch a zisťovanie GVC 1-01. Jednorazové
zisťovanie o globálnej tvorbe hodnoty GVC 1-01 bolo do programu zisťovaní
zaradené na základe grantového projektu v rámci Programu modernizácie
podnikovej a obchodnej štatistiky (MEETS).
Ministerstvá a štátne organizácie v roku 2012 plánovali vykonať a realizovali
129 štátnych štatistických zisťovaní.
V prílohe č. 3 programu zisťovaní sa v roku 2012 vymedzil rozsah využívaných
administratívnych zdrojov. ŠÚ SR zaradil do prílohy 200 administratívnych zdrojov,
ktorých správcami je 25 ministerstiev a štátnych organizácií, ktoré údaje získali,
zhromaždili, spracovali alebo uchovali pri výkone svojej činnosti.

4. Položková zaťaženosť respondentov v roku 2012
Strategickou prioritou Štatistického úradu SR do roku 2012 bolo znižovanie
záťaže respondentov, tak z pohľadu respondenta, ako aj z pohľadu producenta, je.
Meranie záťaže bolo založené na získavaní údajov o čase potrebnom na vyplnenie
štatistického formulára a vyhodnocovaní položkovej zaťaženosti (násobením počtu
položiek jednotlivých formulárov periodicitou zisťovaní a počtom spravodajských
jednotiek).
Pravidelným prehodnocovaním opodstatnenosti zaradenia požadovaných
údajov do štatistických zisťovaní sa v priebehu rokov 2008 až 2012 rozsah
zisťovaných

údajov

redukoval.

Záťaž

respondentov sa

podľa

položkovej

zaťaženosti (PZ) respondentov oslovených Štatistickým úradom SR medziročne
(2012 k 2011) znížila o 4,56 %. V porovnaní s rokom 2008 sa zaznamenal pokles
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už o 35,17 %. Počet položiek v štatistických formulároch Štatistického úradu SR sa
medziročne (2012 k 2011) znížil o 4,15 %, v porovnaní s rokom 2008 sa dosiahlo
zníženie počtu položiek vo formulároch viac ako 25 % (25,67%). Periodicita
zisťovaní sa medziročne (2012 k 2011) nemenila. K zmene periodicity došlo v roku
2011 vo viacerých cenových zisťovaniach. V roku 2012 síce PZ podnikov
a podnikateľov mierne vzrástla (o 1,24%), vzhľadom k roku 2008 bol však pokles
výrazný, a to o 47,24 %.
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