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ÚVOD

ÚVOD

Vážení používatelia štatistických informácií,
Štatistický úrad Slovenskej republiky pripravil pre rok 2019 rozsiahlu ponuku publikácií z rôznych
tematických okruhov. Z hľadiska zamerania, obsahu a grafického vyhotovenia bolo snahou úradu
priblížiť naše produkty potrebám používateľov štatistických informácií.
Do Edičného programu na rok 2019 je zaradených spolu 66 titulov vydávaných v mesačnej,
štvrťročnej alebo ročnej periodicite. Ku každej publikácii nájdete stručnú anotáciu, termín, resp.
periodicitu vydania, kód publikácie a spôsob jej distribúcie. Všetky publikácie sú k dispozícii na
stiahnutie na internetovom portáli Štatistického úradu SR.
Strategickým zámerom úradu je našim používateľom poskytovať pridanú hodnotu aj v publikačnej činnosti. Pre tento rok sme pripravili pútavé publikácie s využitím prvkov vizualizácie, ktoré
umožnia rýchlejšiu orientáciu v údajoch, správne pochopenie zverejňovaných štatistických ukazovateľov a podporia záujem o naše inovované, resp. nové produkty. Príkladom takýchto publikácií budú
Slovensko v Európskej únii 2019, Slovenská republika v číslach 2019 a Naše regióny.
Z tradičných publikácií by som rád upozornil na Štatistickú ročenku Slovenskej republiky 2018 a
Štatistickú ročenku regiónov Slovenska 2018. Medzi zaujímavé tituly budú patriť Rodová rovnosť
2019, Hlavné trendy vývoja sobášnosti v SR v roku 2018, Sociálna ochrana v Slovenskej republike v
roku 2017 (ESSPROS) alebo EU SILC 2018 – Indikátory chudoby a sociálneho vylúčenia. Štvrťročne
vydávaný recenzovaný časopis Slovenská štatistika a demografia bude prezentovať príspevky
odborníkov z rôznych oblastí štatistiky. Z publikačnej činnosti sú vyradené vybrané publikácie
tabuľkového charakteru, ako Štruktúra zamestnancov v poľnohospodárstve, Organizovaný cestovný
ruch, Stav zákaziek a finančné ukazovatele stavebných podnikov SR. Údaje publikované v uvedených
tituloch budú zahrnuté do verejnej databázy úradu, prípadne bude možné bezplatné poskytnutie
údajov na základe vyžiadania prostredníctvom útvarov informačných služieb ŠÚ SR.
Značný rozsah štatistických informácii je možné získať z verejnej databázy DATAcube., ktorá
predstavuje, jedinečný a spoľahlivý zdroj štatistických údajov, s možnosťou vytvárania vlastných
výstupov podľa potrieb používateľov. Podrobnejšie informácie o databáze nájdete na str. 7.
Útvary informačných služieb v ústredí úradu a na pracoviskách Štatistického úradu SR v krajoch
sú pripravené Vám poskytnúť konzultácie, poradenstvo a ďalšie informácie, vrátane neštandardných
výstupov, vyžadujúcich spracovanie údajov v odborných útvaroch. Kontaktné informácie sú na str. 7.
Štatistický úrad SR poskytuje aj informácie a poradenstvo pri hľadaní európskych štatistík na stránke
Eurostatu, štatistického úradu Európskej únie. Bližšie informácie sú na str. 10. Záujemcom je k
dispozícii tiež knižnica úradu, v ktorej sa okrem publikácií vydaných úradom nachádzajú aj rôzne
odborné publikácie a časopisy.
Verím, že informácie, ktoré Vám Štatistický úrad SR ponúka, prispejú k prehĺbeniu Vášho poznania
a budú prínosom, či už v odbornej, riadiacej, študijnej činnosti alebo v iných oblastiach života.

Alexander Ballek
predseda
Štatistického úradu Slovenskej republiky
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Dear users of statistical information,

Alexander Ballek
President
of the Statistical Office of the Slovak Republic
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The Statistical Office of the Slovak Republic has prepared for the year 2019 a wide variety of publications from various thematic fields. In terms of the focus, content and graphic design, the Office aimed
to bring its products closer to the needs of the users of statistical information.
The Catalogue of Publications for 2019 includes 66 titles issued monthly, quarterly or annually.
Each publication contains a brief annotation, date or periodicity of issue, publication code and the
distribution method. All publications are available for download at the website of the Statistical
Office of the SR.
The strategic aim of the Office is to provide added value to our users also in the publishing
activity. We have prepared for this year exciting publications using visualization elements which
enable a faster orientation in data, proper understanding of the released statistical indicators and
foster interest in our new or innovated products. Examples of such publications will be the following:
Slovakia in the European Union 2019, Slovak Republic in Figures 2019 and Our Regions.
From the traditional publications, let me draw your attention to the Statistical Yearbook of the
Slovak Republic 2018 and the Regional Statistical Yearbook of Slovakia 2018. The interesting titles will
include: Gender Equality 2019, Main Trends of Nuptiality in the SR in 2018, Social Protection in the SR
in 2017 (ESSPROS) or the EU SILC 2018- Poverty Indicators and Social Exclusion. A quarterly issued,
peer-reviewed journal Slovak Statistics and Demography will present contributions provided by
experts from various fields of statistics. Selected table format publications, such as the Structure of
Agricultural Workers, Organized Tourism, Number of Orders and Financial Indicators of Construction
Companies in the SR are excluded from the publishing activity. The data published in these titles will
be included in the Office´s public database, or can be provided free of charge upon request through the
Information Services Units of the SO SR.
A considerable amount of statistical information can be obtained from the public database
DATAcube, representing a unique and reliable source of statistical data with a possibility to create
own outputs according to users´ needs. For more detailed information on the databases, see p. 7.
The Information Services Units at the Central Office and the Regional Offices of the SO SR are
ready to provide you with consulting and advisory services and other information, including non-standard outputs requiring data processing in specialised departments. For contact information, see p. 7.
The Statistical Office of the SR also provides information and consulting services in searching data on
the website of Eurostat, the Statistical Office of the European Union. For more information, see p. 10.
The Office´s Library is also available to those who are interested and besides the publications issued by
the Office it also includes various professional publications and journals.
I believe that the information provided by the Statistical Office of the SR will contribute to
deepening your knowledge and will bring benefits whether in professional, managerial, study activities
or other fields of life.

SPÔSOB OBJEDNÁVKY / METHOD OF ORDERING

ZVEREJŇOVANIE PUBLIKÁCIÍ, OBJEDNÁVKY
Publikácie uvedené v edičnom programe sú v termíne ich vydania zverejnené v PDF formáte na
stiahnutie zdarma na internetovom portáli Štatistického úradu SR (www.statistics.sk, oblasť
Produkty / Katalóg publikácií). Štatistická ročenka SR 2018 a časopis Slovenská štatistika a
demografia, ktoré sa vydávajú v tlačenej forme (ročenka aj na CD) budú zverejnené na internetovom
portáli úradu s časovým posunom (časopis v termíne vydania ďalšieho čísla a ročenka v lehote 6
mesiacov od vydania publikácie). Štatistickú ročenku SR je možné objednať priamo u vydavateľa
(viac na nasledujúcej strane).
V prípade záujmu o výtlačok elektronickej publikácie a časopisu Slovenská štatistika a demografia je
možné objednávku adresovať na Odbor poskytovania informácií a marketingu Štatistického úradu SR
(info@statistics.sk). Ceny za výtlačky elektronických publikácií sa účtujú v súlade s Cenníkom
služieb ŠÚ SR, zverejnenom na www.statistics.sk, oblasť Služby / Informačný servis (bod č. 1 Cenníka
služieb ŠÚ SR).

RELEASE OF PUBLICATIONS, ORDERS
Publications referred to in the Catalogue of Publications are available for free download in PDF format
at the website of the Statistical Office of the SR (www.statistics.sk, in the sector Products / Catalogue
of publications) on the date of their publication. The Statistical Yearbook of the Slovak Republic 2018
and the journal Slovak Statistics and Demography which are published in printed form (the yearbook
also on CD) will be available at the Office´s internet portal with a time delay (the journal on the
publication date of the next issue and the yearbook within 6 months following its release). The
Statistical Yearbook of the SR can be ordered directly from the publisher (more on next page).
If you wish to receive a copy of the electronic publication and the journal Slovak Statistics and
Demography, please contact the Information Provision and Marketing Department of the Statistical
Office of the SR (info@statistics.sk). Prices of printed version of electronic publications are charged in
accordance with the Price list of services of the SOSR, available at www.statistics.sk, in the sector
Services / Information Services (point No. 1 of the price list).
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Objednávky prijíma / Orders are accepted by:
Štatistický úrad SR / Statistical Office of the Slovak Republic
Odbor poskytovania informácií a marketingu /
Information Provision and Marketing Department
Miletičova 3, 824 67 Bratislava 26, Slovak Republic

Kontakt na informačný servis / Contact to Information Service:
info@statistics.sk

Tel.:

+ 421-2-50236 339
+ 421-2-50236 335
+ 421-2-50236 341

Úradné hodiny / Office hours:
Informačné služby a predaj publikácií / Information services
and sale of the publications:
Pondelok, utorok, štvrtok /
Monday, Tuesday, Thursday:
Streda / Wednesday:
Piatok / Friday:
E-mail:

8.30 - 12.00, 13.00 - 14.30
8.30 - 12.00, 13.00 - 16.00
8.30 - 13.00
info@statistics.sk
+ 421-2-50236 335
+ 421-2-50236 339

Tel.:

Knižnica / Library:
Pondelok, utorok, štvrtok, piatok /
Monday, Tuesday, Thursday, Friday:
Streda / Wednesday:
E-mail:
Tel.:

8.00 - 12.00
8.00 - 12.00, 13.00 - 14.00
kniznica@statistics.sk
+ 421-2-50236 768

Objednávky Štatistickej ročenky SR prijíma /
Orders of the Statistical Yearbook of the SR to be addressed to:
Veda, vydavateľstvo SAV / Veda, Publishing House of the SAV
Dúbravská cesta 9, 845 02 Bratislava 45
Tel.: + 421-2-20920 206

6

/

7

C A T A L O G U E

O F

P U B L I C A T I O N S

KONTAKT / CONTACT

E-mail:

Verejná databáza DATAcube.
Dátové kocky a reporty

D A T A c u b e .

DATAcube. je verejná štatistická databáza určená pre odbornú i laickú verejnosť. Obsahuje multidimenzionálne dátové kocky (tabuľky) za ukazovatele sociálno-ekonomického a demografického
vývoja. Systém zatriedenia jednotlivých tabuliek je založený na dodržaní rovnakej štruktúry tematických oblastí a okruhov ako na internetovom portáli Štatistického úradu SR. Údaje z rôznych štatistických okruhov sa prezentujú vo forme viacrozmerných dátových kociek v mesačných, štvrťročných
alebo ročných časových radoch a umožňujú vytváranie vlastných výberov. Údaje sú dostupné v
územných štruktúrach za Slovenskú republiku, oblasti, kraje a okresy. Tam, kde to systém ochrany
štatistických údajov umožňuje sú ukazovatele sprístupnené až do úrovne obcí. Na konci názvu každej
tabuľky sa nachádza osemmiestny kód, ktorý je jej jedinečným identifikátorom. Výstupy je možné
exportovať do formátov PDF a XLS.
Neoddeliteľnou súčasťou verejnej databázy je aplikácia STATdat., ktorá obsahuje jednoduché a rýchle
reporty (tabuľky) poskytujúce štatistické údaje za ukazovatele sociálno-ekonomického a demografického vývoja. Systém zatriedenia jednotlivých reportov je zhodný s členením databázy DATAcube. a
so štruktúrou tematických oblastí a okruhov na portáli Štatistického úradu SR. Údaje z rôznych
štatistických okruhov sa prezentujú vo forme jednoduchých a rýchlych reportov v mesačných,
štvrťročných alebo ročných časových radoch v územných štruktúrach za Slovenskú republiku, oblasti,
kraje a okresy. Na konci názvu každého reportu sa nachádza osemmiestny kód totožný s kódom
dátovej kocky databázy DATAcube.. Výstupy z reportov je možné exportovať do formátov PDF, XML,
XLS, CSV.
Reporty za ukazovatele ekonomického vývoja SR sú zverejňované v súlade s Kalendárom prvého
zverejnenia.

Prístup k údajom:
Prístup k údajom nie je podmienený registráciou. Všetky údaje sú k dispozícii zdarma.
Technológia prezentácie:
Databáza DATAcube. a aplikácia STATdat. sú realizované proprietárnou technológiou IBM Cognos BI.
Prístup do databázy DATAcube.: http://datacube.statistics.sk/
Prístup do databázy STATdat.: http://statdat.statistics.sk/

DATAcube

2019

EDIČNÝ

PROGRAM

Public database DATAcube.
Data cubes and reports
DATAcube. is a public statistical database serving the needs of both professional and lay users. The
database contains multidimensional data cubes (tables) for indicators of socio-economic and
demographic development. The classification system of individual tables is based on maintaining the
same structure of thematic areas and fields similarly as in the web portal of the Statistical Office of
the SR. Data from various statistical fields are presented in the form of multidimensional data cubes
in monthly, quarterly or yearly time series and allow to create your own selections. Data are available in the regional structure for the Slovak Republic, areas, regions and districts. If the system of data
protection makes it possible, the indicators are available up to the level of municipalities. At the end
of the title of each table there is an eight-digit code, which is its unique identifier. The outputs can
be exported to file formats: PDF and XLS.

Reports of Indicators of the Economic Development of the SR are released in accordance with the
Calendar of First Data Release.

Data access:
Data access is not conditioned by registration. All data are available free of charge.
Presentation technology:
The DATAcube. database and the STATdat. application are based on a proprietary technology
IBM Cognos BI.
Access to database DATAcube.: http://datacube.statistics.sk/TM1Web/
Access to database STATdat.: http://statdat.statistics.sk

DATAcube

/
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DATAcube.

An integral part of the public database is the STATdat. application containing simple and flash
reports (tables) providing statistical data for the socio-economic and demographic development
indicators. The classification system of individual reports is identical with the breakdown of the
DATAcube. database and with the structure of thematic areas and fields, similarly as in the web
portal of the Statistical Office of the SR. Data from various statistical fields are presented in the form
of simple and flash reports in monthly, quarterly or yearly time series, in the regional structure for
the Slovak Republic, areas, regions and districts. At the end of the title of each report there is an
eight-digit code which is identical with the data cube code of the DATAcube. database. Report
outputs can be exported into PDF, XML, XLS, CSV formats.

EURÓPSKA ŠTATISTIKA – ESDS

EURÓPSKA ŠTATISTIKA - ESDS

Štatistický úrad Európskej únie (Eurostat) v spolupráci s národnými štatistickými úradmi zriadil sieť
národných centier European Statistical Data Support – ESDS na podporu používateľov pri hľadaní
európskych štatistík.
Eurostat koordinuje činnosť siete s cieľom zabezpečiť vysokú kvalitu servisu pri poskytovaní prístupu k
európskym štatistickým informáciám, ktoré ponúka na svojej internetovej stránke. Zoznam národných
centier je zverejnený na domovskej stránke Eurostatu, v rámci rubriky Help / User Support. V Slovenskej
republike pracuje Centrum podpory šírenia európskej štatistiky pri Štatistickom úrade Slovenskej
republiky v sekcii poskytovania štatistických produktov a služieb.
Eurostat ponúka zo svojej internetovej stránky prístup k aktuálnym prvým zverejneniam, Kalendáru
zverejnenia euroindikátorov a on-line prístup do štatistických databáz a k elektronickým publikáciám
Eurostatu. Ďalej umožňuje záujemcom priamy prístup na:
Štatistiky podľa tematických oblastí:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Všeobecná a regionálna štatistika
Ekonomika a financie
Obyvateľstvo a životné podmienky
Priemysel, obchod a služby
Poľnohospodárstvo a rybárstvo
Medzinárodný obchod
Doprava
Životné prostredie a energetika
Veda, technika a digitálna spoločnosť

Webové stránky politík EÚ pre:
•
•
•
•
•
•
•

Ukazovatele makroekonomickej nerovnováhy
Euro-indikátory
Ukazovatele Európa 2020
Ukazovatele cyklickej ekonomiky
Ukazovatele trvalo udržateľného rozvoja
Zamestnanosť a ukazovatele sociálnej politiky
Európsky pilier sociálnych práv

Centrum ESDS pri ŠÚ SR poskytuje používateľom tieto služby:
•
•
•
•

pomoc pri vyhľadávaní údajov, informácií a metodických vysvetliviek na internetovej
stránke Eurostatu
navigáciu na webových stránkach Eurostatu
odpovede na telefonické otázky a na požiadavky zasielané e-mailom, poštou týkajúce
sa štatistiky EÚ
konzultačnú a poradenskú činnosť

Všetky údaje a publikácie zverejňované na internetovej stránke Eurostatu, ako aj služby poskytované
prostredníctvom Centra ESDS pri ŠÚ SR sú zdarma.
Kontakty ESDS pri ŠÚ SR:
E-mail: esds@statistics.sk
++4212 / 50236 341, ++4212 / 50236 713, ++4212 / 50236 335
Tel.:
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EUROPEAN STATISTICS – ESDS
The Statistical Office of the European Union (Eurostat) in cooperation with national statistical
institutions set up a network of national centres of European Statistical Data Support – ESDS to
support users in their retrieval of European statistics. Eurostat coordinates the network of national
centres with aim to ensure a high quality of service about giving access to European statistical
information disseminated on its website. The list of national centres is posted on Eurostat´s home
page, in Help / User Support. The Centre of European Statistical Data Support in the Slovak Republic
was created within the Statistical Products and Services Provision Section of the Statistical Office of
the Slovak Republic.

Statistics on a specific topic:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

General and regional statistics
Economy and finance
Population and living conditions
Industry, trade and services
Agriculture and fishery
International trade
Transport
Environment and energy
Science, technology and digital society

Web pages on EU policies:
•
•
•
•
•
•
•

Macroeconomic imbalance procedure indicators
Euro-indicators
Europe 2020 indicators
Circular economy indicators
Sustainable development indicators
Employment and social policy indicators
European pillar of social rights

ESDS Centre at the SO SR offers the following services to users:
•
•
•
•

assistance with data, information and methodological explanations retrieval on
Eurostat website
navigation on the Eurostat web pages
replies to phone questions and inquiries sent by e-mail, post related
to EU statistics
consulting services

All data and publications posted on the Eurostat website, as well as services relating to the European
statistics provided by the Centre at the SO SR, are free of charge.
ESDS contacts at the SO SR:
E-mail: esds@statistics.sk
++4212 / 50236 341, ++4212 50236 713, ++4212 / 50236 335
Tel.:
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EUROPEAN STATISTICS – ESDS

From Eurostat´s website users have the possibility to access to latest new releases, Release Calendar
for Euro-indicators, on-line statistical databases and electronic publications of the Eurostat. Also, the
website enables interested person the direct access to:

VYSVETLIVKY K EDIČNÉMU PROGRAMU
NOTES TO THE CATALOGUE OF PUBLICATIONS
Periodicita / Periodicity
mesačná / monthly
štvrťročná / quarterly

Distribúcia / Distribution Medium
publikácia v tlačenej forme /
publication in the printed form
CD-ROM
www.statistics.sk publikácia na stiahnutie zdarma /
publication to download free of charge

V Y S V E T L I V K Y

/

C O M M E N T S

12
04

Jazyková verzia / Language
SK
SK / EN
SK, EN

slovenská / Slovak
slovensko-anglická / Slovak-English
osobitne slovenká a anglická / Slovak - English separately

Skratky / Abbreviations
COICOP
SK NACE Rev. 2
NACE Rev. 2
KP
CPA
KS / CC
KZAM
ISCO
SITC

Klasifikácia individuálnej spotreby podľa účelu /
Classification of Individual Consumption by Purpose
Štatistiká klasifikácia ekonomických činností,
vypracovaná na základe NACE Rev. 2 /
Statistical Classification of Economic Activities,
established on the base of NACE Rev. 2
Klasifikácia produkcie /
Classification of Products by Activity
Klasifikácia stavieb / Classification of Constructions
Klasifikácia zamestnaní /
International Standard Classification of Occupations
Štandardná medzinárodná klasifikácia obchodu /
Standard International Trade Classification
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Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2018
Statistical yearbook of the Slovak Republic 2018
The Statistical Yearbook of the Slovak Republic
2018 presents the development of the SR by 2017
for more than 30 domains.

Údaje o demografickom, sociálnom a ekonomickom vývoji Slovenska, ako aj medzinárodnom
postavení našej krajiny vo svete, sú zoradené v
porovnateľných časových radoch v súlade s
aktualizovanými klasifikáciami. Publikácia obsahuje metodiku a definície základných ukazovateľov, ako i zdroje údajov.

Data on demographic, social and economic
development of Slovakia and also international
position of our country in the world is ranked in
comparable time series in accordance with
updated classifications. The publication
contains the methodology and definitions of
basic indicators and data sources.

Súčasťou tlačenej publikácie je CD-ROM
s údajmi vo formáte PDF.

CD-ROM with data in PDF format is part of
the printed publication.

Termín vydania (periodicita) / Release Date (Periodicity) Január / January
Spôsob distribúcie / Distribution Medium
Jazyková verzia / Language

Objednávky / Orders:
Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied
/ Veda, Publishing House of the Slovak Academy of Sciences
Dúbravská cesta 9, 845 02 Bratislava 45
Tel.: + 421-2-20920 206
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SK / EN

SÚBORNÉ PUBLIKÁCIE /
COMPREHENSIVE PUBLICATIONS

Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2018
prezentuje vývoj SR do roku 2017 za viac ako 30
vecných okruhov.

Slovenská republika v číslach 2019
Slovak Republic in Figures 2019

SÚBORNÉ PUBLIKÁCIE /
COMPREHENSIVE PUBLICATINS

Informačno-propagačná publikácia poskytujúca
vybrané štatistické informácie z oblasti
demografického, ekonomického a sociálneho
vývoja Slovenska s využitím nových vizualizačných prvkov.

Kód publikácie / Publication code

Information and promotional publication
presenting selected statistical information on
demographic, social and economic development
using new visualization elements.

010119

Termín vydania (periodicita) / Release Date (Periodicity) September
Spôsob distribúcie / Distribution Medium

www.statistics.sk

Jazyková verzia / Language SK, EN

Slovensko v EÚ 2019
Slovakia in the EU 2019
Informačno-propagačná publikácia, ktorá
charakterizuje vývojové tendencie Slovenska
v rámci Európskej únie na základe vybraných
štatistických ukazovateľov prostredníctvom
čísiel a grafov.

Information and promotional publication which
characterizes the development tendencies of
Slovakia within the European Union on the
basis of selected statistical indicators through
figures and graphs.

Kód publikácie / Publication code 010219
Termín vydania (periodicita) / Release Date (Periodicity) Máj / May
Spôsob distribúcie / Distribution Medium

www.statistics.sk

Jazyková verzia / Language SK / EN

2019
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PROGRAM

Slovenská štatistika a demografia
vedecký časopis
Slovak statistics and demography
scientific periodical

Publikujeme analytické články, prognózy, názory,
diskusné príspevky, recenzie,
rozhovory,
informácie a oznamy z rôznych oblastí štatistiky
(národné účty, produkčné štatistiky, sociálne
štatistiky, štatistika životného prostredia a pod.)
a demografie (demografická štatistika, teoreticko-metodologické
východiská
demografie,
historická demografia a pod.) vrátane sčítania
obyvateľov, domov a bytov ako neodmysliteľnej
súčasti demografickej štatistiky.
Časopis vychádza štyrikrát ročne. Jednotlivé
čísla sú dostupné čitateľskej verejnosti s trojmesačným odstupom aj v elektronickej forme
na www.statistics.sk.
Názvy článkov, abstrakty, kľúčové slová a
resumé sú aj v anglickom jazyku.

Slovak Statistics and Demography is the only
scientific peer-reviewed journal focusing on the
presentation of modern statistical and demographic methods and procedures. Our aim is to
promote the position and importance of Slovak
statistics in the European Statistical System,
cooperation between the Eurostat and the
national statistical offices in the field of survey
harmonisation and the multi-dimensional
character of statistics as well. We support the
development of statistical theory and its connection with practice. We aim to contribute to the
utility of statistical outputs in various fields and
to the improvement of quality and efficiency.
We publish analytic articles, prognoses, views,
discussion contributions, reviews, discussions,
information and announcements from various
statistical fields (national accounts, production
statistics, social statistics, environmental
statistics etc.) and demography (demographic
statistics, theoretical and methodological bases
of demography, historical demography etc.)
including the population and housing census as
an essential part of demographic statistics.
The journal is published four times a year. Individual copies of the journal are available to readers
at intervals of three-months also in
electronic form on the website www.statistics.sk.
Titles of articles, abstracts, key words and
resume are available also in English.

Kód publikácie / Publication code 010719 - 011019
Termín vydania (periodicita) / Release Date (Periodicity)

pravidelný, 4-krát v roku / regular, 4 times a year
Cena výtlačku / Price of one copy
Spôsob distribúcie / Distribution Medium
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5,00 €

Jazyková verzia / Language

P U B L I C A T I O N S

SK

SÚBORNÉ PUBLIKÁCIE /
COMPREHENSIVE PUBLICATIONS

Slovenská štatistika a demografia je jediný
recenzovaný vedecký časopis so zameraním na
prezentáciu moderných štatistických a demografických metód a postupov. Propagujeme
miesto a význam slovenskej štatistiky v
Európskom štatistickom systéme, spoluprácu
Eurostatu a národných štatistických úradov pri
harmonizácii zisťovaní a multidimenzionálny
rozmer štatistiky. Podporujeme rozvoj štatistickej teórie a jej prepojenie s praxou. Našim
cieľom je prispievať k využiteľnosti štatistických
výstupov v rôznych oblastiach a k zvyšovaniu
ich kvality a efektivity.

Štatistická správa o základných vývojových
tendenciách v hospodárstve SR

SÚBORNÉ PUBLIKÁCIE /
COMPREHENSIVE PUBLICATINS

Statistical report on basic development
tendencies in the economy of the SR
Analýza vývoja základných makroekonomických
ukazovateľov (hrubý domáci produkt, zamestnanosť, nezamestnanosť, mzda), vybraných
úsekových ukazovateľov (produkcia tovarov a
služieb), súborné, úsekové a regionálne tabuľky,
vybrané údaje podľa krajov a veľkostných skupín
podnikov.

Analysis of development of basic macroeconomic
indicators (gross domestic product, employment,
unemployment, wage), selected branch
indicators (production of goods and services),
summary, branch and regional tables, selected
data by regions and size of enterprises.

Kód publikácie / Publication code 010319 - 010619
Termín vydania (periodicita) / Release Date (Periodicity) 04
Spôsob distribúcie / Distribution Medium
Jazyková verzia / Language

www.statistics.sk

SK
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Spotreba potravín v SR v roku 2018
Food consumption in the SR in 2018
The publication contains information on
consumption of basic foodstuffs and beverages
per capita in the SR. Individual chapters contain
a textual and a table part.

Kód publikácie / Publication code 020119
Termín vydania (periodicita) / Release Date (Periodicity) December
Spôsob distribúcie / Distribution Medium www.statistics.sk
Jazyková verzia / Language SK / EN

Zamestnanci a priemerné mesačné mzdy
v SR v roku 2018
Employees and average monthly wages
in the SR in 2018
Údaje o počte zamestnancov, odpracovaných
hodinách, vyplatenom objeme miezd a priemerných mesačných mzdách zamestnancov za
SR a kraje, voľných pracovných miestach podľa
SK NACE Rev. 2 a krajov. Časové rady základných
ukazovateľov v štvrťročnej periodicite od roku
1992, sezónne očistené časové rady. Údaje za
podniky do 19 zamestnancov a za súkromníkov
nezapísaných v obchodnom registri nie sú
zahrnuté.

Data on the number of employees, hours
worked, wages paid and on average monthly
wage levels in the SR and in regions, on job
vacancies by NACE Rev. 2 and by regions.
Quarterly time series of basic indicators since
1992, seasonally adjusted, are included. Data
related to enterprises with up to 19 employees
and self-employed persons non-incorporated in
the business register are not included.

Kód publikácie / Publication code 020219
Termín vydania (periodicita) / Release Date (Periodicity) Marec / March
Spôsob distribúcie / Distribution Medium www.statistics.sk
Jazyková verzia / Language SK
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DEMOGRAFIA A SOCIÁLNA ŠTATISTIKA /
DEMOGRAPHY AND SOCIAL STATISTICS

Obsahuje informácie o spotrebe základných
druhov potravín a nápojov na obyvateľa SR.
Jednotlivé kapitoly obsahujú textovú a tabuľkovú
časť.

Výsledky výberového zisťovania pracovných síl v SR

DEMOGRAFIA A SOCIÁLNA ŠTATISTIKA /
DEMOGRAPHY AND SOCIAL STATISTICS

Labour Force Sample Survey results in the SR
Údaje o zamestnaných a nezamestnaných
osobách zo zisťovania v domácnostiach za SR,
bilancia ekonomickej aktivity za SR a kraje.
Štvrťročné časové rady základných ukazovateľov o zamestnanosti a nezamestnanosti v
hospodárstve SR od roku 2000 a sezónne
očistené časové rady. Analytický komentár a
toky pracovných síl.

Data on employed and unemployed persons
from the survey conducted in households for
the SR, economic activity balance for the SR and
for regions. Quarterly time series of basic
indicators on employment and unemployment
in the economy of the SR since 2000 and
seasonally adjusted time series. Analytical
commentary and the labour force flows.

Kód publikácie / Publication code 020319 - 020619
Termín vydania (periodicita) / Release Date (Periodicity) 04
Spôsob distribúcie / Distribution Medium
Jazyková verzia / Language SK / EN

www.statistics.sk

Zamestnanci a mzdové prostriedky
v hospodárstve SR, krajoch a okresoch v roku 2018
Employees and wage funds
in the economy of the SR, regions and districts in 2018
Ročné údaje o zamestnancoch, vyplatených
mzdách a priemerných mesačných mzdách za
podnikateľskú sféru, rozpočtové, príspevkové a
spoločenské organizácie aj podľa SK NACE Rev.
2 a SK ISCO-08. Údaje sú spracované pracoviskovou metódou. Údaje za súkromníkov nezapísaných v obchodnom registri nie sú zahrnuté.

Annual data on employees, wages paid and
average monthly wages reported for business
sector, budgetary, subsidized and social
organizations by NACE Rev. 2 and ISCO-08 too.
Data are processed by making use of the
workplace method. Data related to self-employed persons nonincorporated in the business
register are not included.

Kód publikácie / Publication code 020719
Termín vydania (periodicita) / Release Date (Periodicity) Júl / July
Spôsob distribúcie / Distribution Medium www.statistics.sk
Jazyková verzia / Language SK

2019
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Štruktúra miezd v SR v roku 2018
Structure of earnings in the SR in 2018
Results of the structure of earnings sample
survey, classified by occupation, sex, age and
education. Gross monthly wage (by individual
components) and net wage by NACE Rev. 2,
regions, legal form and by type of business
ownership.

Kód publikácie / Publication code 020819
Termín vydania (periodicita) / Release Date (Periodicity)

Jún / June

Spôsob distribúcie / Distribution Medium www.statistics.sk
Jazyková verzia / Language SK / EN

Úplné náklady práce v SR v roku 2018
Total Labour Costs in the SR in 2018
Výsledky výberového zisťovania o úplných
nákladoch práce vynakladaných zamestnávateľom na zamestnancov (mzdové náklady a
ostatné náklady podľa jednotlivých položiek) v
členení podľa SK NACE Rev. 2, krajov, druhu
vlastníctva, veľkosti a vybraných právnych
foriem organizácií.

Results of the sample survey on total labour costs
paid by employers, (wages and other costs by
individual components), classified by NACE Rev. 2,
regions, type of business ownership, size and by
selected legal forms of business organizations.

Kód publikácie / Publication code 020919
Termín vydania (periodicita) / Release Date (Periodicity)

November

Spôsob distribúcie / Distribution Medium www.statistics.sk
Jazyková verzia / Language SK / EN
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DEMOGRAFIA A SOCIÁLNA ŠTATISTIKA /
DEMOGRAPHY AND SOCIAL STATISTICS

Výsledky výberového zisťovania štruktúry miezd
v SR v triedení podľa zamestnania, pohlavia, veku
a vzdelania. Hrubá mesačná mzda (podľa jednotlivých zložiek) a čistá mzda podľa SK NACE Rev.
2, krajov, právnej formy a druhu vlastníctva.

Sociálna ochrana v Slovenskej republike
v roku 2017 (podľa metodiky ESSPROS)

DEMOGRAFIA A SOCIÁLNA ŠTATISTIKA /
DEMOGRAPHY AND SOCIAL STATISTICS

Social protection in the Slovak Republic 2017
(according to the ESSPROS manual)
Analýza príjmov a výdavkov na sociálnu ochranu
a údajov o poberateľoch dôchodkov v Slovenskej republike v roku 2017. Údaje sú spracované
v súlade s medzinárodne porovnateľnou metodikou ESSPROS (Európsky systém integrovanej
štatistiky sociálnej ochrany). Súčasťou publikácie je aj medzinárodné porovnanie krajín EÚ.

The analysis of receipts and expenditures on
social protection and data on pension beneficiaries in the Slovak Republic in 2017. The data are
processed in accordance with the internationally comparable ESSPROS (European system of
integrated social protection statistics) Manual.

Kód publikácie / Publication code 021019
Termín vydania (periodicita) / Release Date (Periodicity)

December

Spôsob distribúcie / Distribution Medium www.statistics.sk
Jazyková verzia / Language SK

MY V ČÍSLACH
Pohyb obyvateľstva 2018
WE IN NUMBERS
Population change 2018
Základná informácia zostavená zo štatistických
údajov o výsledkoch demografických procesov
(sobášnosti,
rozvodovosti,
pôrodnosti,
úmrtnosti a sťahovania) v Slovenskej republike.
Obsahom sú tabuľky, grafy a metodické vysvetlivky. Časť A obsahuje údaje za aktuálny
referenčný rok 2018, časť B poskytuje 10-ročné
časové rady.

Kód publikácie / Publication code

Basic information compiled from statistical data
on results of demographic processes (marriage,
divorce, natality, mortality and migration) in
the Slovak Republic. The publication contains
tables, graphs and methodological notes. Part A
contains data for the current reference year
2018, Part B provides 10-year time series.

021119

Termín vydania (periodicita) / Release Date (Periodicity) Marec / March
Spôsob distribúcie / Distribution Medium
Jazyková verzia / Language SK

2019

www.statistics.sk
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MY V ČÍSLACH
Zahraničné sťahovanie 2018
WE IN NUMBERS
International migration 2018
Basic information on results of international
migration in the Slovak Republic by European
indicators provides mainly an overview of
stocks and flows of migrants and granted
citizenship of the SR for foreigners with permanent residence in the SR. The publication
contains tables, graphs and methodological
notes. Part A contains data for the current
reference year 2018, Part B provides 10-year
time series.

Kód publikácie / Publication code

021219

Termín vydania (periodicita) / Release Date (Periodicity) Apríl / April
Spôsob distribúcie / Distribution Medium www.statistics.sk
Jazyková verzia / Language SK

ŠTATISTIKA V SÚVISLOSTIACH
Hlavné trendy vývoja sobášnosti v SR v roku 2018
STATISTICS IN CONTEXTS
Main trends of the development of nuptiality in the SR 2018
Publikácia sa zaoberá analýzou sobášnosti v
Slovenskej republike. Zameriava sa na zhodnotenie tohto demografického procesu na základe
vybraných údajov sobášnosti z hľadiska minulého a súčasného vývoja. Je doplnená tabuľkami s
časovými radmi, vývojovými grafmi a tematickými mapami. Súčasťou analýzy je i regionálne a
medzinárodné porovnanie.

The publication deals with the analysis of
nuptiality in the Slovak Republic. It focuses on
this demographic process on the basis of the
assessment of selected marriage data in the
light of past and present developments. It is
supplemented by tables with time series,
development charts and thematic maps. The
analysis includes a regional and international
comparison as well.
Kód publikácie / Publication code

021319

Termín vydania (periodicita) / Release Date (Periodicity) Október / October
Spôsob distribúcie / Distribution Medium www.statistics.sk
Jazyková verzia / Language SK
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DEMOGRAFIA A SOCIÁLNA ŠTATISTIKA /
DEMOGRAPHY AND SOCIAL STATISTICS

Základná informácia o výsledkoch zahraničnej
migrácie v Slovenskej republike podľa
európskych indikátorov poskytuje prehľad,
najmä o stavoch a tokoch migrantov a o
udelenom štátnom občianstve SR cudzincom s
trvalým pobytom v SR. Obsahom sú tabuľky,
grafy a metodické vysvetlivky. Časť A obsahuje
údaje za aktuálny referenčný rok 2018, časť B
poskytuje 10-ročné časové rady.

Príjmy, výdavky súkromných domácností v SR
za rok 2018 (simulované údaje)

DEMOGRAFIA A SOCIÁLNA ŠTATISTIKA /
DEMOGRAPHY AND SOCIAL STATISTICS

Incomes, expenditures of private households
in the SR for 2018 (simulated data)
Odhady o peňažných príjmoch a výdavkoch
rôznych typov domácností v roku 2017.

Kód publikácie / Publication code

021419

Termín vydania (periodicita) / Release Date (Periodicity)

Spôsob distribúcie / Distribution Medium
Jazyková verzia / Language

Estimates on monetary incomes and expenditures of various household types in 2018.

August

www.statistics.sk

SK / EN
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Zahraničný obchod Slovenskej republiky
Foreign trade of the Slovak Republic
Monthly assessment of the foreign trade development in the SR, general overview by economic
blocs and by countries, sections and chapters of
the Harmonised System, by the SITC classification, the main economic categories and by the
Statistical classification of products by activity
(CPA, version 2.1).

Zahraničný obchod Slovenskej republiky
- definitívne údaje za rok 2018

Foreign trade of the Slovak Republic
- final data for 2018

Obsahuje údaje v rovnakej štruktúre.

Presents data in the same structure.

Kód publikácie / Publication code 030119
Termín vydania (periodicita) / Release Date (Periodicity)

12

Kód publikácie / Publication code 030219
Termín vydania (periodicita) / Release Date (Periodicity)

definitívne údaje / final data - December
Spôsob distribúcie / Distribution Medium www.statistics.sk
Jazyková verzia / Language SK / EN
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MAKROEKONOMICKÉ ŠTATISTIKY /
MACROECONOMIC STATISTICS

Mesačné zhodnotenie vývoja zahraničného
obchodu SR, prehľad podľa ekonomických
zoskupení a krajín, tried a kapitol Harmonizovaného systému, podľa klasifikácie SITC, hlavných
ekonomických kategórií a Štatistickej klasifikácie
produktov podľa činností (CPA, verzia 2.1).

Výberové indexy cien v zahraničnom
obchode Slovenskej Republiky

MAKROEKONOMICKÉ ŠTATISTIKY /
MACROECONOMIC STATISTICS

Sample price incides in foreign trade
of the Slovak Republic
Výberové indexy cien sú zostavované za
vybrané výrobky podľa kapitol Harmonizovaného systému. Indexy sú konštruované osobitne
pre celkový dovoz a vývoz za celý svet, za
viaceré porovnávacie obdobia a sú uvádzané
podľa tried a kapitol Harmonizovaného systému
a podľa divízíí Štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA, verzia 2.1).

Sample price indices are compiled on the basis
of selected products covering chapters of the
Harmonised System. Indices are constructed
separately for total imports and exports for the
world as a whole, for several reference periods
and are compiled by sections and chapters of
the Harmonised System and by divisions of the
Statistical classification of products by activity
(CPA version 2.1).

Kód publikácie / Publication code 030319
Termín vydania (periodicita) / Release Date (Periodicity) 12
Spôsob distribúcie / Distribution Medium www.statistics.sk
Jazyková verzia / Language SK / EN

Vývoj zahraničného obchodu SR 2014 - 2018
Development of the foreign trade in the SR 2014 - 2018
Publikácia obsahuje súhrnné údaje a grafy za
roky 2014 - 2018, celkový dovoz, vývoz, saldo a
obrat za roky 2017 a 2018 v členení podľa
oddielov SITC. Údaje o zahraničnom obchode SR
s vybranými krajinami sú prezentované spolu s
prehľadnými grafmi o dovoze, vývoze, salde a
tovarovej štruktúre podľa tried SITC za roky
2014 - 2018.

The publication contains aggregated data and
graphs for 2014 - 2018, total imports and total
exports for the years 2017 and 2018, broken down
by divisions of SITC. Data on Slovak foreign trade
with selected countries are presented with
graphs on imports, exports, balance and on
commodity structure by sections of SITC for 2014
- 2018.

Kód publikácie / Publication code 030419
Termín vydania (periodicita) / Release Date (Periodicity) December
Spôsob distribúcie / Distribution Medium
Jazyková verzia / Language

www.statistics.sk

SK / EN
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Indexy spotrebiteľských cien v Slovenskej republike
Consumer price indices in the Slovak Republic
Monthly consumer price indices are divided into
12 divisions and 43 groups of the COICOP by
selected groups of households and households
with low incomes, annual time series, seasonally adjusted consumer price index, core and net
inflation, average consumer prices of selected
goods and services.

Kód publikácie / Publication code 030519
Termín vydania (periodicita) / Release Date (Periodicity) 12
Spôsob distribúcie / Distribution Medium www.statistics.sk
Jazyková verzia / Language SK / EN

Indexy cien priemyselných výrobcov v SR
Price indices of industrial producers in the SR
Mesačné indexy podľa Klasifikácie produktov
podľa činností v tuzemsku, za export a úhrnom
bez spotrebnej dane a samostatne podľa
hlavných priemyselných zoskupení.

Monthly price indices by CPA for domestic
market, non-domestic market and in total
without excise duties and separately also by
Main Industrial Groupings (MIG).

Kód publikácie / Publication code 030619
Termín vydania (periodicita) / Release Date (Periodicity) 12
Spôsob distribúcie / Distribution Medium www.statistics.sk
Jazyková verzia / Language SK / EN
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MAKROEKONOMICKÉ ŠTATISTIKY /
MACROECONOMIC STATISTICS

Mesačné indexy podľa 12 odborov a 43 skupín
klasifikácie COICOP za vybrané sociálne skupiny
domácností a nízkopríjmové domácnosti, ročné
časové rady, sezónne očistený index spotrebiteľských cien, jadrová a čistá inflácia, priemerné
spotrebiteľské ceny vybraných tovarov a služieb.

Indexy cien stavebných prác, materiálov
a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve SR

MAKROEKONOMICKÉ ŠTATISTIKY /
MACROECONOMIC STATISTICS

Price indices of construction works, materials
and products consumed in construction in the SR
Štvrťročne: indexy cien stavebných prác v SR
podľa Klasifikácie produktov podľa činností,
Klasifikácie stavieb (KS), indexy nákupných a
výrobných cien vybraných materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve.
Mesačne: odhady indexov cien stavebných prác,
po ukončení štvrťroka spätne upresnené;
indexy cien reprezentatívnych materiálov a
výrobkov z tuzemska spotrebovávaných v stavebníctve spolu a podľa KS.

Quarterly: price indices of construction works in
the SR by CPA and Classification of Types of
Construction (CC) and indices of purchase and
producer prices of selected materials and products
consumed in construction process.
Monthly: estimates of price indices for construction works; estimates are recalculated at the end of
the quarter; price indices of representative inland
materials and products consumed in construction
in total and by CC.

Kód publikácie / Publication code 030719
Termín vydania (periodicita) / Release Date (Periodicity)
Spôsob distribúcie / Distribution Medium

12

www.statistics.sk

Jazyková verzia / Language SK / EN

Indexy cien poľnohospodárskych výrobkov v SR
Producer price indices of agricultural products in the SR
Mesačné indexy cien poľnohospodárskych
výrobkov a ich agregáty, ceny poľnohospodárskych výrobkov za SR a kraje.

Monthly price indices of agricultural products and
their aggregates, prices of agricultural products
for the SR and the regions.

Kód publikácie / Publication code 030819
Termín vydania (periodicita) / Release Date (Periodicity) 12
Spôsob distribúcie / Distribution Medium

www.statistics.sk

Jazyková verzia / Language SK / EN
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Konjunkturálne prieskumy
Business tendency survey
Results of qualitative sample survey in industry,
construction, domestic trade and services based
on manager´s opinions on the development of
economic and financial indicators in the reference
month and over the next three months are
presented in this publication.

Kód publikácie / Publication code

030919

Termín vydania (periodicita) / Release Date (Periodicity) 12
Spôsob distribúcie / Distribution Medium

www.statistics.sk

Jazyková verzia / Language

SK

Spotrebiteľský barometer I – IV
Consumer barometer I – IV
Výsledky zisťovaní o správaní spotrebiteľov,
kvalitatívne hodnotenia sociálno-ekonomickej
situácie krajiny jej obyvateľstvom a celková
reflexia finančných pomerov v domácnostiach.

Results of the surveys on consumer behavior,
qualitative evaluations of the socio-economic
situation of the country by its population and
global reflection of the financial situation in
households.

Kód publikácie / Publication code 031019-031309
Termín vydania (periodicita) / Release Date (Periodicity) 04
Spôsob distribúcie / Distribution Medium

www.statistics.sk

Jazyková verzia / Language
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MAKROEKONOMICKÉ ŠTATISTIKY /
MACROECONOMIC STATISTICS

Výsledky výberového kvalitatívneho prieskumu
v priemysle, stavebníctve, vnútornom obchode
a v službách, vychádzajúce z názorov riadiacich
pracovníkov na vývoj ekonomických a finančných ukazovateľov v sledovanom mesiaci a na
najbližšie tri mesiace.

ODVETVOVÉ ŠTATISTIKY / SECTORAL STATISTICS

Hrubý obrat – Ekonomický účet
– vybrané ukazovatele poľnohospodárstva
Gross turnover – Economic account
– Selected indicators on agriculture
Údaje o hrubom obrate, medzispotrebe, zamestnancoch a hrubej poľnohospodárskej produkcii.
Výsledky ekonomického účtu poľnohospodárstva podľa manuálu ekonomických účtov za
poľnohospodárstvo a lesníctvo, účet produkcie,
účet tvorby dôchodkov, účet podnikateľského
zisku a prvky kapitálového účtu.

Data on gross turnover, intermediate consumption, employees and gross agricultural
production. Results for agricultural branch based
on the Manual of Economic Accounts for Agriculture and Forestry, reported from production
account, incomes formation account, entrepreneurial profit account and capital account elements.

Kód publikácie / Publication code 050119
Termín vydania (periodicita) / Release Date (Periodicity) December
Spôsob distribúcie / Distribution Medium
Jazyková verzia / Language

www.statistics.sk

SK

Súpis plôch osiatych poľnohospodárskymi
plodinami k 20. 5. 2019
Census of area sown with crops
as of May 20, 2019
Údaje o osiatych plochách v hektároch podľa
druhu plodín triedené podľa krajov a okresov.

Kód publikácie / Publication code

Data on sown area in hectares by kind of crop,
broken down by regions and districts.

050319

Termín vydania (periodicita) / Release Date (Periodicity)
Spôsob distribúcie / Distribution Medium
Jazyková verzia / Language SK

2019

Júl / July

www.statistics.sk

EDIČNÝ
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Animal production, sales of farming products
from primary production and balance of crops
Stavy hospodárskych zvierat, úžitkovosť, reprodukcia a obrat stáda, predaj živočíšnych
výrobkov od prvovýrobcov v hodnotových a
hmotnostných jednotkách. Počty hospodárskych zvierat aj podľa okresov. Údaje o príjme,
výdaji a zásobách jednotlivých druhov plodín za
všetky poľnohospodárske podniky s rastlinnou
výrobou v SR, v triedení podľa krajov.

Data on livestock, yields, reproduction and
turnover of herd, sales of animal products from
primary producers in value and weight based
measuring units. Data on farming animals also
presented at district level. Data on revenues,
distribution and stocks of individual kind of
crops, in all agricultural enterprises active in
crop production, reported for the SR, classified
by regions.

Kód publikácie / Publication code

050419 - 050719

Termín vydania (periodicita) / Release Date (Periodicity) 04
Spôsob distribúcie / Distribution Medium www.statistics.sk
Jazyková verzia / Language SK

Súpis hospodárskych zvierat k 31. 12. 2018
Census of farming animals as of December 31, 2018
Údaje o počte hospodárskych zvierat podľa
druhov, pohlavia, veku, kategórie a hmotnosti
triedené podľa krajov. Každé dva roky počet
skladovacích priestorov, objektov na ustajnenie
hospodárskych zvierat podľa druhov, vrátane
ich kapacít, počet strojov a zariadení, výkony
traktorov v triedení podľa krajov.

Data on number of livestock by species, sex,
age, categories and weight classified by
regions. Biannual data on numbers of storage
rooms and facilities for stabling of farming
animals by species, including their capacities,
number of machines and equipment, data on
engine power of farming tractors for the SR and
its regions.

Kód publikácie / Publication code 050819
Termín vydania (periodicita) / Release Date (Periodicity) Marec / March
Spôsob distribúcie / Distribution Medium

www.statistics.sk

Jazyková verzia / Language
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Živočíšna výroba, predaj výrobkov
z prvovýroby a bilancia plodín

ODVETVOVÉ ŠTATISTIKY / SECTORAL STATISTICS

Definitívne údaje o úrode poľnohospodárskych
plodín a zeleniny v SR za rok 2018
Final data on harvest of agricultural
crops and vegetables in the SR in 2018
Celková úroda a hektárová úroda, zberové
plochy jednotlivých plodín, výmera a veková
štruktúra vinohradov, osev ozimín, úroda
zeleniny za SR a podľa krajov.

Kód publikácie / Publication code

Total harvest, hectare yields, harvested areas of
individual crops, the size and age structure of
vineyards, sowing of winter crop, vegetables
yields for the SR and by regions.

050919

Termín vydania (periodicita) / Release Date (Periodicity) Marec / March
Spôsob distribúcie / Distribution Medium www.statistics.sk
Jazyková verzia / Language

SK

Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR
a výroba vybraných výrobkov
Quarterly surveys results of industry in the SR
and selected goods production
Vývoj vybraných ukazovateľov (počet zamestnancov, mzdy, mzdové prostriedky, odpracované hodiny, finančné ukazovatele) v priemysle SR podľa SK NACE Rev. 2, špeciálnych
zoskupení priemyselných odvetví SK NACE Rev.
2 a podľa hlavných priemyselných zoskupení.
Výroba vybraných výrobkov podľa zoznamu
PRODSLOV v jednotlivých mesiacoch a štvrťrokoch v agregácii za SR.

Development of selected indicators (number of
employees, wages, wage resources, worked
hours, financial indicators) in the Slovak industry classified by NACE Rev. 2, by special
aggregates of the industrial branches NACE Rev.
2 and by Main Industrial Groupings. Quarterly
and monthly production of selected goods
according to the PRODSLOV list in aggregation
for the SR.

Kód publikácie / Publication code 051219 - 051519
Termín vydania (periodicita) / Release Date (Periodicity) 04
Spôsob distribúcie / Distribution Medium
Jazyková verzia / Language

www.statistics.sk

SK / EN

2019
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Annual surveys results in industry in the SR,
production and sale of selected products
Vývoj vybraných ukazovateľov (finančných,
zamestnancov a miezd) podľa SK NACE Rev. 2,
druhu vlastníctva a veľkostnej štruktúry, krajov
a podľa hlavných priemyselných zoskupení,
vybrané údaje aj podľa závodov za závodné
jednotky. Výroba a predaj výrobkov podľa
zoznamu PRODSLOV.

Development of selected indicators (financial,
number of employees and wages) by NACE Rev.
2, type of ownership and by size structure,
regions and Main Industrial Groupings, selected
data by the establishments for plant units.
Production and sales of selected products by
the PRODSLOV list.

Kód publikácie / Publication code 051619
Termín vydania (periodicita) / Release Date (Periodicity) August
Spôsob distribúcie / Distribution Medium

www.statistics.sk

Jazyková verzia / Language

SK / EN

Ročenka priemyslu SR 2019
Yearbook of industry of the SR 2019
Vývoj údajov za priemyselné podniky a závody o
zamestnancoch, produkcii, tržbách, hrubom
obrate, mzdách, odpracovaných hodinách a základných finančných ukazovateľoch v členení
podľa SK NACE Rev. 2, druhu vlastníctva,
veľkostnej štruktúry podnikov, krajov, okresov a
podľa hlavných priemyselných zoskupení.

Data on industrial organizations, reported for
enterprises and establishments, data on their
employees, production, turnover, gross output,
wages, worked hours and basic financial
indicators by NACE Rev. 2, type of ownership,
size structure of enterprises, regions, districts
and by Main Industrial Groupings.

Kód publikácie / Publication code 051719
Termín vydania (periodicita) / Release Date (Periodicity) Október / October
Spôsob distribúcie / Distribution Medium www.statistics.sk
Jazyková verzia / Language SK / EN
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Výsledky ročných zisťovaní v priemysle SR,
výroba a predaj vybraných výrobkov

ODVETVOVÉ ŠTATISTIKY / SECTORAL STATISTICS

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia
Selected indicators and industrial production
Vývoj vybraných ukazovateľov v priemysle SR za
podniky s hlavnou činnosťou priemyselnou
vrátane živnostníkov; údaje o tržbách, zamestnancoch, mzdách, produktivite práce podľa
sekcií a špeciálnych zoskupení priemyselných
odvetví SK NACE Rev. 2. Výsledky výpočtov
priemyselnej produkcie za podniky s počtom 20
a viac zamestnancov v členení podľa sekcií a
špeciálnych zoskupení priemyselných odvetví
SK NACE Rev. 2, doplnené o stručný komentár.

Development of selected indicators of the
Slovak industry, reported for companies with
main industrial activity, including self-employed persons; data on turnover, employees,
wages, labour productivity by section and by
special aggregates of the industrial branches of
NACE Rev. 2. Results of calculation of industrial
production for enterprises with 20 and more
employees, classified by section and by special
aggregates of the industrial branches of NACE
Rev. 2, supplemented with brief analytical
comments.

Kód publikácie / Publication code 051819
Termín vydania (periodicita) / Release Date (Periodicity) 12
Spôsob distribúcie / Distribution Medium
Jazyková verzia / Language SK / EN

www.statistics.sk

Ročenka stavebníctva SR 2019
Yearbook of construction of the SR 2019
Vývoj základných ukazovateľov charakterizujúcich činnosť dodávateľských stavebných
podnikov (stavebná produkcia podľa štruktúry
realizovaných prác, zamestnanci, robotníci,
mzdy, produktivita práce) podľa SK NACE Rev. 2,
druhu vlastníctva, veľkostnej štruktúry stavebných podnikov a podľa krajov a bytovej výstavby.

Basic indicators characterising the activities of
construction supplier enterprises (construction
production data by structure of completed
works, employees, workers involved in
construction works, wages, labour productivity)
divided by NACE Rev. 2, type of business
ownership and by size of construction companies and by regions and construction of
dwellings.

Kód publikácie / Publication code 051919
Termín vydania (periodicita) / Release Date (Periodicity) November
Spôsob distribúcie / Distribution Medium www.statistics.sk
Jazyková verzia / Language SK / EN
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Construction production, employees
and wages in construction companies in the SR
Súhrnné mesačné výsledky za stavebníctvo o
vykonanej stavebnej produkcii, zamestnanosti,
mzdách a produktivite práce.

Comprehensive monthly data on construction.
Data refer to performed construction production,
employment, wages and to labour productivity.

Kód publikácie / Publication code 052019
Termín vydania (periodicita) / Release Date (Periodicity) 12
Spôsob distribúcie / Distribution Medium www.statistics.sk
Jazyková verzia / Language SK / EN

Ročenka dopravy, pôšt
a telekomunikácií 2019
Yearbook of transport, posts
and telecommunication 2019
Vývoj základných údajov za predchádzajúce tri
roky za železničnú, cestnú, vodnú, leteckú,
mestskú hromadnú a potrubnú dopravu, údaje o
zamestnanosti v jednotlivých druhoch dopravy,
počty vozidiel, nehodovosť v cestnej doprave,
medzinárodné porovnania, údaje o poštách a
telekomunikáciách.

Development of basic data for previous three
years for rail transport, road transport, inland
water transport, air transport, city transport,
pipeline transport, data on employment in
transport modes, number of vehicles, accident
rate in road transport, international comparisons for transport, data on posts and telecommunication.

Kód publikácie / Publication code 052519
Termín vydania (periodicita) / Release Date (Periodicity) December
Spôsob distribúcie / Distribution Medium www.statistics.sk
Jazyková verzia / Language SK / EN
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Stavebná produkcia, zamestnanci a mzdy
v stavebných podnikoch SR

ODVETVOVÉ ŠTATISTIKY / SECTORAL STATISTICS

Aktuálne údaje o doprave
Current data on transport
Vybrané ukazovatele za podniky s prevažujúcou
činnosťou dopravnou podľa sekcií SK NACE Rev. 2,
vybrané ukazovatele ekonomiky SR za sekciu
„Doprava a skladovanie“, vrátane analytického
textu. Publikácia štvrťročne obsahuje aj údaje z
výberového zisťovania v cestnej nákladnej doprave podľa nariadenia EP a Rady (EÚ) č.
70/2012.

Selected indicators for enterprises with major
activity in transport according to NACE Rev. 2,
the selected economic indicators of the SR for
section „Transport and storage“, including
analytical report. The quarterly issue of the
publication includes also data from sample
survey on transport of goods by road in
accordance with Regulation (EU) No 70/2012 of
the European Parliament and of the Council.

Kód publikácie / Publication code 052619
Termín vydania (periodicita) / Release Date (Periodicity) 12
Spôsob distribúcie / Distribution Medium
Jazyková verzia / Language

www.statistics.sk

SK

Základné ukazovatele za dovolenkové a služobné cesty
Basic indicators of holiday and business trips
Údaje o dovolenkových a služobných cestách
občanov SR doma a v zahraničí podľa dĺžky
pobytu, spôsobu ubytovania, použitej dopravy a
vekovej kategórie.

Data on holiday and business trips of Slovak
citizens, in the SR and abroad, classified by
length of stays, mode of accommodation,
transport and by age category.

Kód publikácie / Publication code 052819
Termín vydania (periodicita) / Release Date (Periodicity) August
Spôsob distribúcie / Distribution Medium
Jazyková verzia / Language SK / EN

2019

www.statistics.sk
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Tourism development
in accommodation establishments in the SR
Krátkodobý vývoj kapacitných ukazovateľov a
návštevnosti podľa krajiny pôvodu návšteníkov
za SR a podľa krajov.

Short-term development of capacity indicators and arrivals by country of permanent
residence of the guest for the Slovak Republic
as a whole and for the regions.

Kód publikácie / Publication code 052919
Termín vydania (periodicita) / Release Date (Periodicity) 12
Spôsob distribúcie / Distribution Medium www.statistics.sk
Jazyková verzia / Language SK / EN

Vnútorný obchod, ubytovacie
a stravovacie služby v SR
Domestic trade, accommodation
and food service activities in the SR
Údaje o tržbách, zamestnaných osobách a
mzdách v maloobchode, veľkoobchode, ubytovacích a stravovacích službách za štvrťrok a
jednotlivé mesiace štvrťroka v členení podľa SK
NACE Rev. 2 za SR.

Monthly and quarterly data on turnover,
employees and wages in retail trade, wholesale,
accommodation and food service activities by
NACE Rev. 2 in the SR.

Kód publikácie / Publication code 053019 - 053319
Termín vydania (periodicita) / Release Date (Periodicity) 04
Spôsob distribúcie / Distribution Medium

www.statistics.sk

Jazyková verzia / Language
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Vývoj cestovného ruchu
v ubytovacích zariadeniach SR

ODVETVOVÉ ŠTATISTIKY / SECTORAL STATISTICS

Základné ukazovatele za vybrané trhové služby
Basic indicators of selected market services
Údaje o tržbách, zamestnaných osobách a
mzdách za príslušné odvetvia vo všetkých
podnikoch SR podľa SK NACE Rev. 2 a krajov.

Data on turnover, employed persons and wages
for relevant branches in all enterprises in the
SR, classified by NACE Rev. 2 and by regions.

Kód publikácie / Publication code 053419 - 053719
Termín vydania (periodicita) / Release Date (Periodicity) 04
Spôsob distribúcie / Distribution Medium
Jazyková verzia / Language

www.statistics.sk

SK / EN
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Životné prostredie v SR – vybrané ukazovatele
v rokoch 2014 – 2018
Environment in the SR – Selected indicators
in 2014 – 2018
Selected indicators on the state of the
environment, data on activities having impact
on the environment, data on environmental
protection expenditures of enterprises and
municipalities, data on penalties charged for
breaking the rules of the environmental protection.
Kód publikácie / Publication code 060119
Termín vydania (periodicita) / Release Date (Periodicity)
Spôsob distribúcie / Distribution Medium

November

www.statistics.sk

Jazyková verzia / Language

SK / EN

Odpady v SR za rok 2018
Waste in the SR in 2018
Údaje o odpadoch (nebezpečné a ostatné)
vzniknutých v rámci hospodárstva členené
podľa druhov odpadov a spôsobu nakladania za
SR a kraje. Údaje o vzniknutom komunálnom
odpade členené podľa druhov komunálneho
dopadu (vrátane zložiek triedeného zberu) a
spôsobu nakladania za SR a kraje.

Data on waste (hazardous and non-hazardous)
generated by economic sectors broken down by
waste types and waste treatment operations
for the SR and the regions. Data on generated
municipal waste broken down by types of
municipal waste (including separately collected
fractions) and waste treatment operations for
the SR and regions.

Kód publikácie / Publication code 060219
Termín vydania (periodicita) / Release Date (Periodicity)
Spôsob distribúcie / Distribution Medium

November

www.statistics.sk

Jazyková verzia / Language

36 / 37

C A T A L O G U E

O F

P U B L I C A T I O N S

SK / EN

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE / ENVIRONMENT

Vybrané ukazovatele o stave životného prostredia, údaje o činnostiach, ktoré ovplyvňujú stav
životného prostredia, údaje o nákladoch obcí a
podnikov vynaložených na ochranu životného
prostredia, údaje o pokutách uložených za
porušenie povinností stanovených na ochranu
životného prostredia.

Environmentálne účty
- Účet materiálových tokov 2018

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE / ENVIRONMENT

Environmental Accounts
- Material Flow Accounts 2018
Údaje za účet materiálových tokov v členení
podľa klasifikácie tokov domácej ťažby a zahraničného obchodu prezentované v tabuľkách a grafoch za časový rad. Vybrané ukazovatele materiálových tokov a zhodnotenie ich
trendov.

Data on Material Flow Accounts by classification of flows for domestic extraction and flows
for foreign trade presented in tables and graphs
in time series. Selected material flow accounts
indicators and assessment of their trends.

Kód publikácie / Publication code 060319
Termín vydania (periodicita) / Release Date (Periodicity) December
Spôsob distribúcie / Distribution Medium
Jazyková verzia / Language

www.statistics.sk

SK / EN
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EU SILC 2018 – Zisťovanie o príjmoch
a životných podmienkach domácností v SR

Základné údaje o príjmoch domácností a osôb,
štruktúre príjmov, životných podmienkach
domácností a indikátorov chudoby, založené na
prierezovej zložke EU SILC 2018.

Basic data on household and personal income,
income components, living conditions of
households and poverty indicators based on the
cross-sectional component of the EU SILC 2018.

Kód publikácie / Publication code 070119
Termín vydania (periodicita) / Release Date (Periodicity)
Spôsob distribúcie / Distribution Medium

Jún / June

www.statistics.sk

Jazyková verzia / Language

SK

EU SILC 2018 – Indikátory chudoby
a sociálneho vylúčenia
EU SILC 2018 – Poverty indicators
and social exclusion
Analýza a prehľad prierezových indikátorov
chudoby a sociálneho vylúčenia spracované zo
zdrojov Európskej únie založené na prierezovej
zložke EU SILC 2018.

The analysis and summary of the cross-sectional EU poverty and social exclusion indicators
based on the cross-sectional component of the
EU SILC 2018.

Kód publikácie / Publication code 070219
Termín vydania (periodicita) / Release Date (Periodicity)

Júl / July

Spôsob distribúcie / Distribution Medium www.statistics.sk
Jazyková verzia / Language SK / EN
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EU SILC 2018 – The Statistics on Income and Living
Conditions of households in the Slovak Republic

Rodová rovnosť 2019
ŽIVOTNÉ PODMIENKY / LIVING CONDITIONS

Gender equality 2019
Komplexný prehľad štatistických informácií,
ktoré charakterizujú postavenie žien a mužov v
súčasnej spoločnosti. Poskytuje údaje v členení
podľa pohlavia v oblastiach demografia, trh
práce, sociálne štatistiky a zdravie, vzdelávanie,
veda a technika, kriminalita, násilie a súdnictvo,
verejný život a rozhodovanie. Obsah je doplnený medzinárodnými porovnaniami a grafickou
prílohou. Súčasťou sú metodické vysvetlivky.

Comprehensive overview of statistical information characterising the status of women and
men in contemporary society. It includes data
divided by gender in the fields of demography,
labour market, social statistics and health,
education, science and technology, criminality,
violence and judicature, public life and decisionmaking. The content is supplemented by
international comparisons and graphic annex.
Methodological notes are included.

Kód publikácie / Publication code 8070319
Termín vydania (periodicita) / Release Date (Periodicity) November
Spôsob distribúcie / Distribution Medium
Jazyková verzia / Language
Kontakt / Contact
E-mail

www.statistics.sk

SK / EN

Pracovisko ŠÚ SR v Košiciach

Tel. +421-55-6410 203

Kosice@statistics.sk
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Energetika 2018
Energy 2018
Energetická bilancia SR, spotreba palív a energií
vo vybraných odvetviach, vybrané údaje o
výrobe elektriny a tepla v SR a krajoch. Časové
rady základných ukazovateľov energetickej
bilancie za SR.

Energy balance in the SR, data on consumption
of fuels and energy in selected branches, as well
as selected data on electric power and heat
generation in the SR and in regions. Time series
of basic energy balance indicators of the SR.

Spôsob distribúcie / Distribution Medium

December

www.statistics.sk

Jazyková verzia / Language

SK / EN

Ročenka vedy a techniky v SR 2019
Yearbook of science and technology in the SR 2019
Obsahuje päťročný časový rad údajov
základných ukazovateľov o zamestnaných
osobách vo výskume a vývoji a o výdavkoch na
výskum a vývoj. Údaje sa uvádzajú v členení
podľa SK NACE Rev. 2, právnej formy, druhu
vlastníctva, vednej oblasti, sektorov a krajov.
Publikácia zahrňuje aj informácie v oblasti
štatistiky ľudských zdrojov vo vede a technike.

The publication contains five-year time series
for basic indicators of employees and expenditures for research and development. Data are
presented by NACE Rev. 2, legal form, type of
ownership, field of science, sectors and by
regions. The publication also comprises
information in the field of statistics on human
resources in science and technology.

Kód publikácie / Publication code 080219
Termín vydania (periodicita) / Release Date (Periodicity)
Spôsob distribúcie / Distribution Medium

November

www.statistics.sk

Jazyková verzia / Language
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Kód publikácie / Publication code 080119
Termín vydania (periodicita) / Release Date (Periodicity)

Využívanie informačných
a komunikačných technológií v podnikoch 2019
Information and communication
technologies usage in enterprises 2019

VIACSTRANNÉ ŠTATISTIKY /
MULTI-DOMAIN STATISTICS

Výsledky zo zisťovania v podnikoch. Publikácia,
ktorá sa skladá z analytickej a tabuľkovej časti
poskytuje ucelený súbor informácií o využívaní
IKT.

The publication contains the results from the
survey in enterprises. It consists of an analytical
part and of tables that provide comprehensive
information on ICT usage.

Kód publikácie / Publication code 080419
Termín vydania (periodicita) / Release Date (Periodicity) December
Spôsob distribúcie / Distribution Medium
Jazyková verzia / Language

www.statistics.sk

SK / EN

Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných
technológií v domácnostiach 2019
Survey on information and communication
technologies usage in households 2019
Výsledky zo zisťovania v domácnostiach a u
jednotlivcov. Publikácia je členená do dvoch
kapitol a jej účelom je poskytnúť ucelený súbor
údajov o využívaní IKT.

The publication contains results from the
survey in households and individuals. It is
divided into two basic chapters with the aim to
provide comprehensive data on ICT usage.

Kód publikácie / Publication code 080519
Termín vydania (periodicita) / Release Date (Periodicity)
Spôsob distribúcie / Distribution Medium
Jazyková verzia / Language SK / EN

2019

December

www.statistics.sk
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PROGRAM

Štatistická ročenka regiónov Slovenska 2018
Regional statistical yearbook of Slovakia 2018
Publikácia poskytuje bohatý informačný zdroj
údajov za regióny Slovenska. Údaje sú spracované za posledných päť rokov a umožňujú
sledovať ekonomický a sociálny vývoj na úrovni
krajov a okresov SR. Obsah publikácie je
spestrený aj vybranými informáciami za mestá
SR a niektoré regióny EÚ.

Kód publikácie / Publication code 090119
Termín vydania (periodicita) / Release Date (Periodicity) Január / January
Spôsob distribúcie / Distribution Medium

www.statistics.sk

Jazyková verzia / Language

SK / EN

Štatistická ročenka hl. m. SR Bratislavy 2019
Statistical yearbook of the capital of the SR Bratislava 2019
Komplexná charakteristika vývoja hlavného
mesta SR Bratislavy prostredníctvom širokého
spektra demografických, ekonomických a sociálnych štatistických informácií za posledných 5
rokov. Obsah obohacujú vybrané ukazovatele za
okresy Bratislava I až Bratislava V. Súčasťou
publikácie je CD-ROM, ktorý obsahuje aj
vybrané ukazovatele za 17 mestských častí
hlavného mesta SR.

A comprehensive characteristics of Bratislava,
the capital of the SR through a wide spectrum
of demographic, economic and social statistical
information for the last five years. The content
is enriched with selected indicators on districts
Bratislava I - V. The printed publication is
accompanied by a CD-ROM, which contains also
selected indicators on 17 city parts of the capital
of the SR.

Kód publikácie / Publication code 1090219
Termín vydania (periodicita) / Release Date (Periodicity) December
Spôsob distribúcie / Distribution Medium www.statistics.sk
Jazyková verzia / Language SK / EN
Kontakt / Contact

Pracovisko ŠÚ SR v Bratislave

Tel. +421-2-69250 510

E-mail
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The publication is a rich information source
about regions of Slovakia. Data is processed for
the last five years and allows the monitoring of
economic and social development at the level of
regions and districts of the SR. The content of
the publication is enriched with selected
information on cities of the SR and on some EU
regions.

... kraj v číslach 2019
...kraj in Figures 2019

REGIONÁLNE ŠTATISTIKY /
REGIONAL STATISTICS

Publikácie sú spracované za jednotlivé kraje
Slovenska, ktoré poskytujú demografické,
ekonomické a sociálne štatistické informácie za
vybrané roky, vrátane základných údajov o
okresoch a obciach.

The publications prepared for individual Slovak
regions provide demographic, economic and
social statistical information for selected years,
including basic data on districts and municipalities.

Bratislavský kraj v číslach 2019

Žilinský kraj v číslach 2019

Bratislavský kraj in Figures 2019

Žilinský kraj in Figures 2019

Kód publikácie / Publication code

1090419

Kód publikácie / Publication code 5090419

Trnavský kraj v číslach 2019

Banskobystrický kraj v číslach 2019

Trnavský kraj in Figures 2019

Banskobystrický kraj in Figures 2019

Kód publikácie / Publication code 2090419

Kód publikácie / Publication code 6090419

Trenčiansky kraj v číslach 2019

Prešovský kraj v číslach 2019

Trenčiansky kraj in Figures 2019

Prešovský kraj in Figures 2019

Kód publikácie / Publication code 3090419

Kód publikácie / Publication code 7090419

Nitriansky kraj v číslach 2019

Košický kraj v číslach 2019

Nitriansky kraj in Figures 2019

Košický kraj in Figures 2019

Kód publikácie / Publication code 4090419

Kód publikácie / Publication code 8090419

Termín vydania (periodicita) / Release Date (Periodicity) December
Spôsob distribúcie / Distribution Medium
Jazyková verzia / Language

www.statistics.sk

SK / EN

2019

EDIČNÝ

PROGRAM

Krajské mesto Košice 2018
Regional capital city Košice 2018
Komplexný prehľad štatistických informácií
demografického, hospodárskeho a sociálneho
vývoja mesta Košice, doplnený o grafickú a
obrazovú časť.

A comprehensive overview of statistical
information on demographic, economic and
social development of Košice city, supplemented with graphic and photographic part.

Kód publikácie / Publication code 8090319
Termín vydania (periodicita) / Release Date (Periodicity) November
www.statistics.sk

Jazyková verzia / Language
Kontakt / Contact

Pracovisko ŠÚ SR v Košiciach
E-mail

SK / EN

Tel. +421-55-6410 203
Kosice@statistics.sk

Správa o hospodárskom vývoji v krajoch SR
Report on economic development in regions of the SR
Publikácia je zameraná na analýzu vybraných
ukazovateľov podľa odvetví hospodárstva v
krajoch Slovenskej republiky za obdobie
predchádzajúceho polroka. Podľa dostupnosti
údajov sú analyzované jednotlivé odvetvia aj na
okresnej úrovni.

The publication is focused on the analysis of
selected indicators by branches of the economy
in regions of the Slovak Republic for the period
of the last half-year. Individual branches are
also analyzed at district level, where data are
available.

Kód publikácie / Publication code 090619 - 090719
Termín vydania (periodicita) / Release Date (Periodicity)

Apríl, Október / April, October

Spôsob distribúcie / Distribution Medium

www.statistics.sk

Jazyková verzia / Language
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Spôsob distribúcie / Distribution Medium

Naše regióny
Our regions

REGIONÁLNE ŠTATISTIKY /
REGIONAL STATISTICS

Analyticko-propagačná publikácia, ktorá charakterizuje vývojové tendencie v regiónoch Slovenska na základe vybraných štatistických ukazovateľov za posledných päť rokov prostredníctvom
nových vizualizačných prvkov, grafov a krátkych
analytických textov.

Analytical and promotional publication characterizing the development tendencies in Slovak
regions on the basis of selected statistical
indicators over the last five years through new
visual elements, graphs and short analytical
texts.

Kód publikácie / Publication code 090519
Termín vydania (periodicita) / Release Date (Periodicity)
Spôsob distribúcie / Distribution Medium

Február / February

www.statistics.sk

Jazyková verzia / Language SK , EN

2019
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EDIČNÝ PROGRAM / CATALOGUE OF PUBLICATIONS 2019

2019

EDIČNÝ PROGRAM

Catalogue of Publications

