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1 Úvod
1.1 Legislatívny kontext
Sledovanie plnenia Programu štátnych štatistických zisťovaní (ďalej len „Program
zisťovaní“) patrí medzi úlohy, ktoré spadajú do pôsobnosti Štatistického úradu SR na
základe § 8 písm. c) zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších
predpisov a vyplývajú z Kódexu postupov pre európsku štatistiku (zo 16. novembra
2017), zo zásady 1 ukazovateľa 1.5 „Zverejňujú sa štatistické pracovné programy a v
pravidelných správach sa opisuje dosiahnutý pokrok“. V súlade s čl. 5 nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady č. 223/2009 o európskej štatistike v platnom znení je
Štatistický úrad SR (ďalej len „ŠÚ SR“) zodpovedný na vnútroštátnej úrovni aj za
koordináciu štatistického plánovania a podávania správ týkajúcich sa tvorby
európskych štatistík.
Ročné správy sledovaní plnenia Programu zisťovaní sa od roku 2013 zverejňujú na
webovej stránke ŠÚ SR v menu Metaúdaje/Program zisťovaní. Kritériom pre
hodnotenie plnenia Programu zisťovaní je realizovanie štatistických zisťovaní a
zabezpečenie údajov z administratívnych zdrojov v súlade s Programom zisťovaní pri
dodržaní zásad zákona o štátnej štatistike (§ 12 ods. 5).
Súčasťou správ sú prílohy so zoznamom štátnych štatistických zisťovaní a
využívaných administratívnych zdrojov za sledovaný rok. Vzory štatistických
formulárov k štátnym štatistickým zisťovaniam sú zverejnené na webovej stránke
ŠÚ SR v menu Metaúdaje/Vzory štatistických formulárov.

1.2 Príprava Programu zisťovaní na rok 2018
Rok 2018 bol prvým rokom realizovania trojročného Programu zisťovaní na roky 2018
až 2020, ktorý vydal ŠÚ SR v súčinnosti s ministerstvami a štátnymi organizáciami
vyhláškou č. 250/2017 Z. z. (ďalej len „vyhláška“). V rámci troch príloh vyhlášky
vymedzil štátne štatistické zisťovania ŠÚ SR, ministerstiev a štátnych organizácií a
administratívne zdroje údajov využívané na štatistické účely.
Program zisťovaní sa zostavuje v súlade so zásadami stanovenými v § 12 ods. 5
zákona o štátnej štatistike č. 540/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. V rámci
Národného štatistického systému sa v tejto súvislosti vykonalo pravidelné ročné
preskúmanie požiadaviek na štátne štatistické zisťovania, aby sa identifikovali:


zisťovania, ktoré sa majú zrušiť, redukovať alebo zjednodušiť s cieľom zosúladiť
rastúce potreby pre národné a európske štatistiky, ktoré majú podporovať nové
a existujúce politiky pri existencii obmedzených dostupných zdrojov na
produkciu štatistík a redukovať zaťaženosť spravodajských jednotiek,



vznikajúce nové potreby, s prednostným zabezpečením potrieb európskej
štatistiky,



zisťovania, ktoré je možné nahradiť údajmi z administratívnych zdrojov,



požiadavky na zmeny využívaných administratívnych zdrojov údajov.
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Cieľom je, aby sa v Národnom štatistickom systéme:
1. vykonávali len také štátne štatistické zisťovania (ďalej len „štatistické
zisťovania“), ktoré sú zo spoločenského hľadiska dôležité a potrebné,
2. štatistické zisťovania vykonávali hospodárne, bez duplicity a s účelným využitím
administratívnych zdrojov,
3. zabezpečilo získavanie údajov a informácií na kvalitnej a porovnateľnej úrovni.
Výsledky preskúmania, ktoré mali dopad na úpravu vyhlášky na roky 2018 až 2020,
boli zapracované do legislatívneho materiálu, ktorý prešiel všetkými krokmi
legislatívneho procesu vrátane medzirezortného pripomienkového konania a bol
vydaný vyhláškou v Zbierke zákonov pod č. 250/2017. Do Programu zisťovaní sa
zaradili všetky platné každoročné štátne štatistické zisťovania, všetky platné štátne
štatistické zisťovania s viacročnou periodicitou, ktoré sa majú vykonať v rokoch 2018
až 2020 a nové zisťovania.
Verejnosť bola o príprave návrhu vyhlášky informovaná prostredníctvom predbežnej
informácie zverejnenej na právnom a informačnom portáli Slov-Lex pod č. PI/2017/125
ako aj na portáli ŠÚ SR. Pripomienky k predbežnej informácii bolo možné uplatniť v
termíne od 1. júna do 14. júna 2017. V stanovenom termíne neboli vznesené žiadne
pripomienky. Verejné konzultácie s podnikateľskými subjektmi k návrhu vyhlášky sa
uskutočnili v termíne od 9. 6. - 7. 7. 2017. Správa o účasti verejnosti je zverejnená na
právnom a informačnom portáli Slov-Lex pod č. LP/2017/624.
Štatistický úrad SR vyhláškou znížil počet výnimiek pre poskytovanie údajov v inej,
ako štandardizovanej elektronickej podobe. Pri ôsmich zisťovaniach sa naďalej
poskytuje možnosť odovzdať vyplnené formuláre v listinnej podobe (Obyv 1-12 až
Obyv 5-12, Práca 5-99, Dop VZCD 1-52) alebo v súbore obsahujúcom tabuľky
(Ceny ZO 1-12).

1.3 Národný štatistický systém
Program zisťovaní je z pohľadu získavania štatistických údajov harmonizovaný s
Európskym štatistickým programom na roky 2013 až 2020.
Zabezpečenie potrieb európskej štatistiky sa vo vyhláške indikuje pomocou citácií
európskych právnych predpisov, na základe ktorých sa získavajú štatistické údaje. S
výnimkou zisťovania Poľ 2-02 „Polročný výkaz o bilancii plodín“, výstupy ktorého sa
využívajú pri tvorbe celoštátnej bilancie vybraných plodín a na prognózovanie
zásobovania, sú európske citácie uvedené pri každom zisťovaní ŠÚ SR u podnikov
a podnikateľov.
Na plnení úloh uvedených štatistických programov sa okrem ŠÚ SR podieľajú
ministerstvá a štátne organizácie, ktoré spolu tvoria Národný štatistický systém (ďalej
len „NŠS“).
Počet orgánov tvoriacich NŠS sa v roku 2018 znížil. Zákonom č. 138/2017 Z. z. o
Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých
zákonov došlo k presunu kompetencií z Úradu vlády SR na Ministerstvo kultúry SR v
oblasti podpory kultúry národnostných menšín s účinnosťou od 1. 1. 2018. Štatistické
zisťovanie „Ročný výkaz o kultúre národnostných menšín“ prešlo už za rok 2017 do
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pôsobnosti Ministerstva kultúry SR pod značkou NM (MK SR) 1-01. Úrad vlády SR bol
v tejto súvislosti vyňatý zo zoznamu orgánov tvoriacich NŠS.
Zoznam orgánov tvoriacich NŠS v roku 2018 obsahoval 13 inštitúcií:














Štatistický úrad SR,
Ministerstvo dopravy a výstavby SR,
Ministerstvo hospodárstva SR,
Ministerstvo kultúry SR,
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR,
Ministerstvo vnútra SR,
Ministerstvo zdravotníctva SR,
Ministerstvo životného prostredia SR,
Správa štátnych hmotných rezerv SR,
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb,
Inštitút informatiky a štatistiky (INFOSTAT).
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2 Štatistické zisťovania vykonávané Štatistickým úradom SR
ŠÚ SR vyhláškou k Programu zisťovaní na rok 2018 naplánoval 79 zisťovaní, z toho 5
zisťovaní v domácnostiach (VZPS 1-04, RÚ 1-12, CR 3-04, SILC 1-01, ICT HH 1-01)
a 74 zisťovaní u právnických a fyzických osôb – podnikateľov prostredníctvom 139
štatistických formulárov v nasledovných štatistických podoblastiach:













Demografia a sociálne štatistiky,
o Obyvateľstvo a migrácia,
o Práca,
o Náklady práce,
o Príjmy a spotreba,
o Sociálna ochrana,
Makroekonomické štatistiky,
o Zahraničný obchod,
o Ceny v zahraničnom obchode,
o Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík,
Podnikové štatistiky,
o Podnikové štatistiky,
Odvetvové štatistiky,
o Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov,
o Priemysel,
o Stavebníctvo,
o Doprava a poštové služby,
o Cestovný ruch,
o Obchod a stravovacie služby,
o Informácie a komunikácia,
o Finančné a poisťovacie služby,
o Vybrané trhové služby,
o Netrhové služby,
Životné prostredie,
o Životné prostredie,
Životné podmienky,
o Životné podmienky,
Viacstranné štatistiky,
o Energetika,
o Veda, technika a inovácie,
o Informačná spoločnosť,
o Globalizácia,
Registre,
o Registre ekonomických subjektov.

V skutočnosti sa za rok 2018 vykonalo všetkých 79 štatistických zisťovaní.
V porovnaní s rokom 2017 bol spracovaný rovnaký počet štatistických zisťovaní.
V roku 2018 sa do Programu zisťovaní zaradili dve zisťovania s viacročnou
periodicitou: Inov 1-92 „Zisťovanie o inováciách, (roky zisťovania 2018 a 2020)“
a GVC 1-01 „Zisťovanie o globálnej tvorbe hodnoty, (rok zisťovania 2018)“.
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Zisťovanie GVC 1-01 poskytlo dôležité informácie o podnikoch zabezpečujúcich
produkciu na Slovensku v podmienkach ekonomickej globalizácie. Otázky vo formulári
boli zamerané najmä na informácie o rozsahu a typoch činností podnikateľských
subjektov vykonávaných na území Slovenska, aj o činnostiach zabezpečovaných v
zahraničí alebo inými podnikmi v SR. Z odpovedí na prevažne kvalitatívne otázky sa
získa pohľad na tvorbu hodnoty v oblasti priemyslu, stavebníctva, obchodu a služieb v
rámci pôsobenia nadnárodných spoločností, informácie o obstarávaní podnikových
činností od domácich a zahraničných dodávateľov podľa krajiny a typu činnosti.
Súčasne sa získajú aj informácie o faktoroch a bariérach spojených s medzinárodným
zabezpečovaním činností, presunom aktivít zo zahraničia a o vplyvoch na
zamestnanosť.
Zisťovanie RÚ 1-12 „Zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov“ sa aj v roku 2018
vykonalo čiastočne z dôvodu limitovaných finančných zdrojov. Realizovalo sa len
zisťovanie o príjmoch súkromných domácností v 1. štvrťroku od 1. februára 2018 do
30. apríla 2018. Údaje o príjmoch a výdavkoch za celý rok 2018 boli odhadnuté na
základe mikrosimulačného modelu.
Zoznam štatistických zisťovaní na rok 2018 je obsahom kapitoly 5.1.

3 Štatistické zisťovania vykonávané ministerstvami a štátnymi
organizáciami
Ministerstvá a štátne organizácie zaradili do Programu zisťovaní na rok 2018 spolu
110 štatistických zisťovaní prostredníctvom 111 štatistických formulárov v 4
podoblastiach:







Demografia a sociálne štatistiky:
o Práca, Náklady práce, Zdravie, Sociálna ochrana, Spravodlivosť
a kriminalita, Kultúra - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo
kultúry SR,
Odvetvové štatistiky:
o Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov, Doprava a poštové služby,
Informácie a komunikácia - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Úrad pre reguláciu
elektronických komunikácií a poštových služieb,
Životné podmienky:
o Špeciálne skupiny obyvateľstva – Ministerstvo kultúry SR,
Viacstranné štatistiky:
o Energetika - Správa štátnych hmotných rezerv SR.

V skutočnosti sa vykonalo všetkých 110 štatistických zisťovaní.
Ministerstvo dopravy a výstavby SR zaradilo na rok 2018 viacročné zisťovanie
MK (MDV SR) 1-93 „Ročný výkaz o miestnych komunikáciách, (rok zisťovania 2018)“.
Do Programu zisťovaní na rok 2018 boli zaradené štyri nové zisťovania Ministerstvom
zdravotníctva SR a Ministerstvom kultúry SR.
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Ministerstvo zdravotníctva SR zaviedlo dve nové zisťovania A (MZ SR) 19-01 „Ročný
výkaz o činnosti záchrannej zdravotnej služby“ a C (MZ SR) 5-01 „Ročný výkaz o
činnosti algeziológie“. Spravodajské subjekty boli systémovo vyňaté z povinnosti
predkladať A (MZ SR) 1-01 „Ročný štatistický výkaz o činnosti ambulancie“. O
vytvorenie zisťovania A (MZ SR) 19-01 požiadala Slovenská spoločnosť urgentnej
medicíny a medicíny katastrof s vedomím hlavného odborníka menovaného
Ministerstvom zdravotníctva SR pre odbor zdravotnícke záchranárstvo. O vytvorenie
zisťovania C (MZ SR) 5-01 požiadala hlavná odborníčka menovaná Ministerstvom
zdravotníctva SR pre odbor algeziológia a zároveň jej prostredníctvom aj výbor
Slovenskej spoločnosti pre štúdium a liečbu bolesti.
Ministerstvo kultúry SR doplnilo dve nové zisťovania Kult (MK SR) 20-01 „Ročný výkaz
o multimédiálnom priemysle“ a Kult (MK SR) 21-01 „Ročný výkaz o špecializovaných
dizajnérskych činnostiach“. Účelom štatistických zisťovaní je získavať informácie o
slovenských multimediálnych dielach a ich výrobe, informácie o distribúcii a informácie
o špecializovaných dizajnérskych činnostiach na území SR. Výsledky štatistických
zisťovaní sa využijú na tvorbu koncepcií a stratégií kultúrnej politiky, najmä pre potreby
zostavovania Satelitného účtu kultúry a kreatívneho priemyslu v súlade s národným
akčným plánom.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na základe návrhu Slovenskej
poľnohospodárskej
a
potravinárskej
komory
zaradilo
do
zisťovania
OBCHOD (MPRV SR) 1-04 „Štvrťročný výkaz o nákupe a predaji mlieka, mliečnych
výrobkov, mäsa, hydiny a vajec“ nové komodity. Predmetné štatistické zisťovanie sa
rozšírilo o ďalšie dva významné sektory agrárnej výroby SR: oleje, tuky a víno. Nový
názov zisťovania znie: „Štvrťročný výkaz o nákupe a predaji mlieka, mliečnych
výrobkov, mäsa, hydiny, vajec, olejov, tukov a vína“.
Zoznam rezortných štatistických zisťovaní na rok 2018 je obsahom kapitoly 5.2.

4 Využívanie administratívnych zdrojov na účely štátnej štatistiky
Administratívnym zdrojom sú údaje z registrov a iné súbory informácií, ktoré získali,
zhromaždili, spracovali alebo uchovali orgány verejnej moci, alebo verejnoprávne
inštitúcie a právnické osoby zriadené osobitnými zákonmi alebo na základe osobitných
zákonov pri výkone svojej činnosti. Tieto subjekty sú povinné požadované údaje na
účely štátnej štatistiky poskytnúť v ustanovenom termíne a bezplatne. Požadované
údaje a informácie sa poskytujú v písomnej podobe alebo v elektronickej podobe.
Subjekt, ktorý v dohodnutom rozsahu poskytuje ŠÚ SR administratívny zdroj a tento
už v nasledujúcom roku nevytvorí, má o tom neodkladne informovať ŠÚ SR. Rovnako
má informovať ŠÚ SR aj pri zmene predtým dohodnutého rozsahu údajov v
poskytovanom administratívnom zdroji.
Rozsah využívania administratívnych zdrojov údajov je predmetom prílohy č. 3
vyhlášky k Programu zisťovaní.
Zmeny v tejto prílohe sa vykonávajú ako reakcia na úpravy administratívneho zdroja u
správcu, na základe prehodnotenia potrieb využívaných zdrojov ako aj v dôsledku
zaradenia nových zdrojov.
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V roku 2018, na účely plnenia úloh štátnej štatistky a Európskeho štatistického
programu, sa administratívne zdroje využívali nasledovne:







Štatistický úrad SR využíval 210 zdrojov, ktorými disponuje 35 inštitúcií; zdroje
rezortu financií a Národnej banky Slovenska predstavovali 54 % z celkového
počtu zdrojov;
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR využívalo 4 zdroje od
externého subjektu a 1 vlastný zdroj,
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR využívalo 3 zdroje od 3
subjektov,
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR využívalo 6 vlastných zdrojov
a 1 externý zdroj,
Ministerstvo vnútra SR využívalo 2 vlastné zdroje,
Ministerstvo životného prostredia SR využívalo 2 vlastné zdroje.

Zdroje označené ako „vlastné“, sú zdroje, ktoré ministerstvá a štátne organizácie
využívali na účely tvorby európskych štatistických produktov.
Zoznam administratívnych zdrojov na rok 2018 je obsahom kapitoly 5.3.

4.1 Tvorba európskej štatistky
V rámci Národného štatistického systému (NŠS) pôsobia iné vnútroštátne orgány,
ktoré sa podieľajú na rozvoji, tvorbe a šírení európskej štatistiky. Zoznam inštitúcii
vedie a zverejňuje Eurostat. V roku 2018 boli v zozname okrem ŠÚ SR zaradené
nasledujúce vnútroštátne orgány, ktoré sú zodpovedné za rozvoj, tvorbu a šírenie
európskej štatistiky za Slovensko:











Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR - Národné lesnícke
centrum (NLC),
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR - Ústredný kontrolný a
skúšobný ústav poľnohospodársky (ÚKSÚP),
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR - Centrum vedeckotechnických informácií SR (CVTI SR),
Ministerstvo vnútra SR - Migračný úrad (MÚ),
Ministerstvo vnútra SR - Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia
policajného zboru (ÚHCP P PZ),
Ministerstvo životného prostredia SR - Slovenská agentúra životného prostredia
(SAŽP),
Ministerstvo životného prostredia SR - Slovenský hydrometeorologický ústav
(SHMÚ),
Ministerstvo hospodárstva SR – Slovenská inovačná a energetická agentúra
(SIEA),
Správa štátnych hmotných rezerv SR (SŠHR),
Inštitút informatiky a štatistiky (INFOSTAT).

Orgány pôsobiace ako iné vnútroštátne orgány vytvorili v roku 2018 európske
štatistické výstupy na základe:
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vlastných štatistických zisťovaní zaradených do prílohy č. 2 Programu zisťovaní
pod bodmi Les (MPRV SR) 2-04, Les (MPRV SR) 5-01, PPH (SŠHR SR) 1-52
a Ropa (SŠHR SR) 1-12,
zisťovania Energ 4-01 v kombinácii s vlastnými zdrojmi údajov SIEA s cieľom
zlepšiť tvorbu európskej štatistiky v oblasti kombinovanej výroby elektriny a
tepla a diaľkového vykurovania a chladenia,
vlastných administratívnych údajov zaradených do prílohy č. 3 pod bodmi II
(Ekologická výroba u farmárov), IV (UOE zber údajov v štatistike vzdelávania),
V (Evidencia cudzincov, Migrácia a medzinárodná ochrana) a VI (Údaje za účet
emisií do ovzdušia a Údaje o vybraných druhoch odpadov).

Oproti roku 2017 v tejto časti Programu zisťovaní nedošlo k zmene.
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5 Prílohy
5.1 Zoznam štatistických zisťovaní Štatistického úradu SR (plán na rok
2018)
OBLASŤ
1
11
1101

1102

1103
1106

1107

2
21
2103

2105

Č. ŠZ1
Č.ŠF
ZNAČKA ŠZ/ŠF
DEMOGRAFIA A SOCIÁLNA ŠTATISTIKA
Demografia a sociálne štatistiky
Obyvateľstvo a migrácia
1.
1.
Obyv 1-12
2.
2.
Obyv 2-12
3.
3.
Obyv 3-12

NÁZOV ŠZ/ŠF

Hlásenie o uzavretí manželstva
Hlásenie o narodení
List o prehliadke mŕtveho a štatistické
hlásenie o úmrtí
Hlásenie o rozvode
Hlásenie o sťahovaní

4.
5.

4.
5.

Obyv 4-12
Obyv 5-12

6.
7.
8.

6.
7.
8.

Práca 2-04
Práca 5-99
VZPS 1-04
VZPS/A 1-04

9.

VZPS/B 1-04

10.

VZPS/C 1-01

11.

ÚNP 1-01

Ročný výkaz o úplných nákladoch práce

RÚ 1-12

Zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných
účtov
Prehľad o zložení a o príjmoch domácnosti
Pravidelné a veľké výdavky domácnosti
Denník bežných výdavkov domácnosti

Práca

Náklady práce
9.
Príjmy a spotreba
10.

Sociálna ochrana
11.

Štvrťročný výkaz o práci
Hlásenie o štrajku
Výberové zisťovanie pracovných síl
Výberové zisťovanie pracovných síl – pre
domácnosť
Výberové zisťovanie pracovných síl – pre
členov domácnosti
Výberové zisťovanie pracovných síl – ad
hoc modul

12.
13.
14.

RÚ/A 1-12
RÚ/B 1-12
RÚ/C 1-12

15.

Soc 1-01

Ročný výkaz o zariadeniach sociálnych
služieb

Intrastat 1-12
Intrastat 2-12

Hlásenie o prijatí tovaru
Hlásenie o odoslaní tovaru

Ceny ZO 1-12

Mesačný výkaz o cenách v zahraničnom
obchode
Mesačný výkaz o cenách v zahraničnom
obchode pre dovoz a prijatie tovaru

EKONOMICKÁ ŠTATISTIKA
Makroekonomické štatistiky
Zahraničný obchod
12.
16.
13.
17.
Ceny v zahraničnom obchode
14.
18.

Ceny ZO/D 1-12

1

Č. ŠZ je poradové číslo štatistického zisťovania (ŠZ), Č. ŠF je poradové číslo štatistického formulára (ŠF). ŠZ sa
môže vykonávať prostredníctvom jedného ŠF alebo viacerých ŠF. Ak sa ŠZ vykonáva prostredníctvom jedného
ŠF, značka aj názov ŠZ a ŠF sú rovnaké.
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19.
2106

Ceny ZO/V 1-12

Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
15.
20.
KPESC 1-12
16.

Ceny Priem 1-12
21.

Ceny Priem/T 1-12

22.

Ceny Priem/V 1-12

17.

23.

Ceny Poľ NC 1-12

18.
19.

24.

Ceny Stav 10-04
Ceny VTS 1-04

25.

Ceny VTS/A 1-04

26.

Ceny VTS/B 1-04

27.

Ceny VTS/Db 1-04

28.

Ceny VTS/Dc 1-04

29.

Ceny VTS/Dd 1-04

30.

Ceny VTS/De 1-04

31.

Ceny VTS/Df 1-04

32.

Ceny VTS/Dg 1-04

33.

Ceny VTS/Dh 1-04

34.

Ceny VTS/Dch 1-04

35.

Ceny VTS/Di 1-04

36.

Ceny VTS/Dj 1-04

37.

Ceny VTS/Dk 1-04

38.

Ceny VTS/Dl 1-04

39.

Ceny VTS/Dm 1-04

40.

Ceny VTS/Dn 1-04

41.

Ceny VTS/Do 1-04

42.

Ceny VTS/Dr 1-04
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Mesačný výkaz o cenách v zahraničnom
obchode pre vývoz a odoslanie tovaru
Karta prvotnej evidencie zisťovania
spotrebiteľských cien
Mesačný výkaz o cenách priemyselných
výrobcov
Mesačný výkaz o cenách priemyselných
výrobcov v tuzemsku
Mesačný výkaz o cenách priemyselných
výrobcov určených na celkový vývoz
Mesačný výkaz o cenách
poľnohospodárskych výrobkov
Štvrťročný výkaz o cenách v stavebníctve
Štvrťročný výkaz o cenách v oblasti
vybraných trhových služieb
Štvrťročný výkaz o cenách služieb
v oblasti nehnuteľností
Štvrťročný výkaz o cenách služieb
v oblasti prenájmu strojov a prístrojov
Štvrťročný výkaz o cenách právnych
služieb
Štvrťročný výkaz o cenách účtovníckych
služieb, audítorských služieb a daňového
poradenstva
Štvrťročný výkaz o cenách poradenských
služieb v oblasti riadenia
Štvrťročný výkaz o cenách
architektonických, inžinierskych a
geodetických služieb
Štvrťročný výkaz o cenách skúšok
a analýz zloženia a čistoty
Štvrťročný výkaz o cenách skúšok
a analýz fyzikálnych vlastností
Štvrťročný výkaz o cenách skúšok
a analýz integrovaných mechanických
a elektrických systémov
Štvrťročný výkaz o cenách služieb
automobilovej technickej kontroly
Štvrťročný výkaz o cenách reklamných
služieb
Štvrťročný výkaz o cenách prieskumu trhu
a verejnej mienky
Štvrťročný výkaz o cenách
prekladateľských a tlmočníckych služieb
Štvrťročný výkaz o cenách služieb
personálnych agentúr
Štvrťročný výkaz o cenách
bezpečnostných a pátracích služieb
Štvrťročný výkaz o cenách čistiacich
služieb
Štvrťročný výkaz o cenách služieb
spojených s organizovaním kongresov
a obchodných výstav
Štvrťročný výkaz o cenách služieb
v cestovnom ruchu

20.

Ceny IaK 5-04
43.

Ceny IaK/A 5-042

44.

Ceny IaK/B 5-043

45.

Ceny IaK/C 5-044

21.

Ceny FPS 6-04
46.

Ceny FPS/Poi 6-04

47.

Ceny FPS/Pen 6-04

48.

Ceny FPS/Pin 6-04

22.

23.

22
2201

Podnikové štatistiky
Podnikové štatistiky
24.
25.

Ceny Dop 9-04
49.

Ceny Dop/A 9-04

50,

Ceny Dop/B 9-04

51.

Ceny Dop/C 9-04

52.

Ceny Dop/D 9-04

53.

Ceny Dop/E 9-04

54.

Ceny Dop/F 9-045

55.

Ceny Poľ D 1-04

56.
57.

Prod 3-04
Prod 13-04

58.

Roč 1-01
Roč Dop 1-01

59.

Roč IaK 1-01

60.

Roč Les 1-01

26.

2

Do roku 2017 pod značkou Ceny IKaP 5-04.
Do roku 2017 pod značkou Ceny VTS/Dp 1-04.
4
Do roku 2017 pod značkou Ceny VTS/C 1-04.
5
Do roku 2017 pod značkou Ceny VTS/Da 1-04.
3
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Štvrťročný výkaz o cenách služieb
v informáciách a komunikácii
Štvrťročný výkaz o cenách služieb
v oblasti telekomunikácií
Štvrťročný výkaz o cenách služieb v
oblasti nakladateľstva, výroby filmov a
činností pre rozhlasové a televízne
vysielanie
Štvrťročný výkaz o cenách služieb v
oblasti spracovania dát
Štvrťročný výkaz o cenách v oblasti
finančných a poisťovacích služieb
Štvrťročný výkaz o cenách služieb
v oblasti poisťovníctva
Štvrťročný výkaz o cenách služieb
v oblasti bankovníctva
Štvrťročný výkaz o cenách služieb
v oblasti finančného lízingu
Štvrťročný výkaz o cenách služieb
v oblasti dopravy a poštových služieb
Štvrťročný výkaz o cenách služieb
v oblasti nákladnej železničnej dopravy
Štvrťročný výkaz o cenách služieb
v oblasti nákladnej cestnej dopravy
a poštových služieb
Štvrťročný výkaz o cenách služieb
v oblasti vnútrozemskej nákladnej vodnej
dopravy
Štvrťročný výkaz o cenách služieb
v oblasti leteckej nákladnej dopravy
Štvrťročný výkaz o cenách služieb
v oblasti potrubnej dopravy
Štvrťročný výkaz o cenách za skladovanie,
uskladňovanie a manipulácie s nákladom
Štvrťročný výkaz o cenách dodávok
vybraných výrobkov a služieb do
poľnohospodárstva

Štvrťročný výkaz produkčných odvetví
Štvrťročný výkaz produkčných odvetví
v malých podnikoch
Ročný výkaz produkčných odvetví
Ročný výkaz produkčných odvetví v
doprave
Ročný výkaz produkčných odvetví
v informáciách a komunikácii
Ročný výkaz produkčných odvetví v
lesníctve

61.

Roč OPU 1-01

62.

Roč Poľ 1-01

63.

Roč Priem 1-01

64.

Roč Stav 1-01

65.

Roč VTS 1-01

66.

Roč VV 1-01

67.

Roč Zav 1-01

68.

Roč MJ/A1-01

69.

Roč MJ/B1-01

27.

23
2301

Roč 2-01
70.

Roč Dop 2-01

71.

Roč IaK 2-01

72.

Roč Les 2-01

73.

Roč OPU 2-01

74.

Roč Poľ 2-01

75.

Roč Priem 2-01

76.

Roč Stav 2-01

77.

Roč VTS 2-01

78.

Roč VV 2-01

Odvetvové štatistiky
Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov
28.
79.
Poľ 1-04
29.

80.

Osev 3-01

30.

81.

Poľ 6-01

31.

82.

Poľ 8-01
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Ročný výkaz produkčných odvetví v
obchode, pohostinstve a ubytovaní
Ročný výkaz produkčných odvetví v
poľnohospodárstve
Ročný výkaz produkčných odvetví v
priemysle
Ročný výkaz produkčných odvetví v
stavebníctve
Ročný výkaz produkčných odvetví vo
vybraných trhových službách
Ročný výkaz produkčných odvetví
vo výskume a vývoji
Ročný závodný výkaz produkčných
odvetví
Ročný výkaz produkčných odvetví –
základné ukazovatele zaregistrovaných
miestnych jednotiek
Ročný výkaz produkčných odvetví –
základné ukazovatele nových,
nezaregistrovaných miestnych jednotiek
Ročný výkaz produkčných odvetví
v malých podnikoch
Ročný výkaz produkčných odvetví
v malých podnikoch v doprave
Ročný výkaz produkčných odvetví
v malých podnikoch v informáciách a
komunikácii
Ročný výkaz produkčných odvetví
v malých podnikoch v lesníctve
Ročný výkaz produkčných odvetví
v malých podnikoch v obchode,
pohostinstve a ubytovaní
Ročný výkaz produkčných odvetví
v malých podnikoch v poľnohospodárstve
Ročný výkaz produkčných odvetví
v malých podnikoch v priemysle
Ročný výkaz produkčných odvetví
v malých podnikoch v stavebníctve
Ročný výkaz produkčných odvetví
v malých podnikoch vo vybraných trhových
službách
Ročný výkaz produkčných odvetví
v malých podnikoch vo výskume a vývoji

Štvrťročný výkaz o živočíšnej výrobe
a predaji živočíšnych výrobkov
Výkaz o plochách osiatych
poľnohospodárskymi plodinami k 20. máju
Odhad úrody vybraných
poľnohospodárskych plodín podľa stavu
k 20. júnu
Odhad úrody vybraných
poľnohospodárskych plodín podľa stavu
k 15. augustu

2302

2303

2304

2305

83.

Poľ 9-01

33.
34.

84.
85.

Poľ 2-02
Poľ 18-01

35.

86.

Ryb 1-01

36.
37.

87.
88.

Priem 1-12
Priem 6-01

Mesačný výkaz v priemysle
Ročný výkaz o výrobe priemyselných
výrobkov a priemyselných službách

38.
39.

89.
90.

Stav 1-12
Stav 3-04

Mesačný výkaz v stavebníctve
Štvrťročný výkaz o začatých,
rozostavaných a dokončených bytoch

40.
41.
42.

91.
92.
93.

Dop 1-12
Dop 4-12
Dop 5-04

43.

94.

Dop VZCD 1-52

44.
45.

95.
96.

Dop 6-01
Dop 7-01
Dop/VDP 7-01

97.

Dop/MDP 7-01

98.

Dop/L 7-01

99.
100.
101.

Dop 8-01
Dop 9-01
Dop 10-01

Mesačný výkaz v doprave
Mesačný výkaz o letiskách
Štvrťročný výkaz o vnútrozemskej vodnej
doprave
Týždenný výkaz o prevádzke cestného
motorového vozidla
Ročný výkaz v doprave
Ročný výkaz v železničnej doprave
Ročný výkaz v železničnej doprave vo
veľkých dopravných podnikoch
Ročný výkaz v železničnej doprave v
malých dopravných podnikoch
Ročný výkaz v železničnej doprave v
podnikoch s licenciou a Európskou
licenciou na vykonávanie železničnej
dopravy
Ročný výkaz vo vodnej doprave
Ročný výkaz v leteckej doprave
Ročný výkaz v potrubnej doprave

102.

CR 1-12

Priemysel

Stavebníctvo

Doprava

46.
47.
48.
Cestovný ruch
49.
50.

51.
2306

2307

6

Odhad úrody vybraných
poľnohospodárskych plodín podľa stavu
k 15. septembru
Polročný výkaz o bilancii plodín
Ročný výkaz o rastlinnej výrobe a stavoch
hospodárskych zvierat
Ročný výkaz o výlove rýb

32.

CR 3-04
103.

CR/A 3-04

104.

CR/B 3-04

105.

CR 6-01

Obchod a stravovacie služby
52.
106.

OPU 1-12

Mesačný výkaz o činnosti ubytovacieho
zariadenia
Zisťovanie o domácom cestovnom ruchu
a o výjazdovom cestovnom ruchu
Zisťovanie o domácom cestovnom ruchu
a o výjazdovom cestovnom ruchu – pre
vybraného člena domácnosti
Zisťovanie o domácom cestovnom ruchu
a o výjazdovom cestovnom ruchu – pre
ostatných členov domácnosti
Ročný výkaz o vybraných službách
v cestovnom ruchu
Mesačný výkaz v obchode, pohostinstve
a v ubytovaní

Informácie a komunikácia6

Poštové služby boli od 1. 1. 2018 preradené do okruhu 2304 Doprava. Značka „IKaP“ po úprave znie „IaK“.
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107.

IaK 1-12

Mesačný výkaz v informáciách a
komunikácii

Finančné a poisťovacie služby
54.
108.
55.
109.
56.
110.

Poi 3-04
Pen 3-04
Pin 3-04

Štvrťročný výkaz v poisťovníctve
Štvrťročný výkaz v peňažníctve
Štvrťročný výkaz v nebankových
finančných inštitúciách
Ročný výkaz v poisťovníctve
Ročný výkaz v poisťovníctve
Ročný výkaz v poisťovníctve – základné
ukazovatele zaregistrovaných miestnych
jednotiek
Ročný výkaz v poisťovníctve – základné
ukazovatele nových, nezaregistrovaných
miestnych jednotiek
Ročný výkaz v peňažníctve a v
nebankových finančných inštitúciách
Ročný výkaz v peňažníctve a v
nebankových finančných inštitúciách
Ročný výkaz v peňažníctve
a v nebankových finančných inštitúciách –
základné ukazovatele zaregistrovaných
miestnych jednotiek
Ročný výkaz v peňažníctve
a v nebankových finančných inštitúciách –
základné ukazovatele nových,
nezaregistrovaných miestnych jednotiek

53.
2308

57.
111.
112.

Poi 5-01
Poi 5-01
Poi MJ/A 5-01

113.

Poi MJ/B 5-01

58.

2309

2310

Pen 5-01
114.

Pen 5-01

115.

Pen MJ/A 5-01

116.

Pen MJ/B 5-01

Vybrané trhové služby
59.

117.

VTS 1-12

Mesačný výkaz vo vybraných trhových
službách

Netrhové služby
60.

118.

NSNO 1-01

Ročný výkaz nezárobkových organizácií

3
31
3101

ŠTATISTIKA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A PRIEREZOVÁ ŠTATISTIKA
Životné prostredie
Životné prostredie
Ročný výkaz o komunálnom odpade z
61.
119.
ŽP 6-01
obce

33
3301

Životné podmienky
Životné podmienky
62.

34
3401

SILC 1-01
120.

SILC/A 1-01

121.

SILC/B 1-01

122.

SILC/C 1-01

Viacstranné štatistiky
Energetika

16

Zisťovanie o príjmoch a životných
podmienkach domácností
Zisťovanie o príjmoch a životných
podmienkach domácností - Zloženie
domácnosti
Zisťovanie o príjmoch a životných
podmienkach domácností - Údaje za
hospodáriacu domácnosť
Zisťovanie o príjmoch a životných
podmienkach domácností - Údaje za
osoby

3403

3404

3407

5
52
5201

7

63.
64.

123.
124.

Energ 7-12
Energ 8-12

65.

125.

Ceny Energ 9-02

66.

126.

Ceny Energ 10-02

67.

127.

Energ 2-01

68.

128.

Energ 3-01

69.
70.

129.
130.

Energ 4-01
Energ 5-01

71.

131.

Energ 6-01

Mesačný výkaz o výrobe elektriny a tepla
Mesačný výkaz o tuhých palivách
a vybraných plynných palivách
Polročný výkaz o cenách elektriny pre
konečných spotrebiteľov
Polročný výkaz o cenách zemného plynu
pre konečných spotrebiteľov
Ročný výkaz o výrobe kvapalných palív z
ropy
Ročný výkaz o obnoviteľných zdrojoch
palív a energie
Ročný výkaz o výrobe elektriny a tepla
Ročný výkaz o maloobchode s tuhými
palivami
Ročný výkaz o zdrojoch a rozdelení palív a
energie

Veda, technika a inovácie
72.
132.
73.
133.

VV 6-01
Inov 1-92

Ročný výkaz o výskume a vývoji
Zisťovanie o inováciách, (roky zisťovania
2018 a 2020)

Informačná spoločnosť
74.
134.

ICT HH 1-01

75.

135.

ICT ENT 2-01

Zisťovanie o využívaní informačných
a komunikačných technológií
v domácnostiach a u jednotlivcov
Zisťovanie o využívaní informačných
a komunikačných technológií v podnikoch

76.

136.

GVC 1-01

Globalizácia

PODPORA PRE ŠTATISTICKÉ VÝSTUPY
Registre
Registre ekonomických subjektov
77.
137.
Org 5-99
78.
138.
Org 6-99
79.
139.
Org UZ 2-017

Od roku 2018 zmena periodicity z trojročnej na ročnú.
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Zisťovanie o globálnej tvorbe hodnoty, (rok
zisťovania 2018)

Hlásenie o obci (LŠÚJ)
Hlásenie o územno-technickej jednotke
Dotazník na aktualizáciu štatistického
registra ubytovacích zariadení

5.2 Zoznam štatistických zisťovaní ministerstiev a štátnych organizácií
(plán na rok 2018)
OBLASŤ
1
11
1102

Č. ŠZ8
Č. ŠF
ZNAČKA ŠZ/ŠF
DEMOGRAFIA A SOCIÁLNA ŠTATISTIKA
Demografia a sociálne štatistiky
Práca
1.
1.
ISCP (MPSVR SR) 1-04
2.
2.
PM (MPSVR SR) 1-04
3.

1103

1105

3.

Náklady práce
4.

Platy (MPSVR SR) 1-02

V (MPSVR SR) 6-01
4.

V/A (MPSVR SR) 6-01

5.

V/B (MPSVR SR) 6-01

6.
7.

A (MZ SR) 1-01
A (MZ SR) 2-01

7.

8.

A (MZ SR) 3-01

8.

9.

A (MZ SR) 4-01

9.

10.

A (MZ SR) 5-01

10.
11.

11.
12.

A (MZ SR) 6-01
A (MZ SR) 7-01

12.

13.

A (MZ SR) 8-01

13.

14.

A (MZ SR) 9-01

14.

15.

A (MZ SR) 11-01

15.

16.

A (MZ SR) 12-01

16.

17.

A (MZ SR) 13-01

17.

18.

A (MZ SR) 15-01

Zdravie
5.
6.

8

NÁZOV ŠZ/ŠF

Štvrťročný výkaz o cene práce
Štvrťročný výkaz o pracovných miestach
u samostatne zárobkovo činných osôb
Polročný výkaz o platoch zamestnancov
v štátnej službe a zamestnancov pri výkone
prác vo verejnom záujme
Ročný výkaz o pracovných podmienkach
a nákladoch na podnikovú sociálnu politiku
Ročný výkaz o pracovných podmienkach
a nákladoch na podnikovú sociálnu politiku
v podnikateľskej sfére
Ročný výkaz o pracovných podmienkach
a nákladoch na podnikovú sociálnu politiku
v nepodnikateľskej sfére
Ročný výkaz o činnosti ambulancie
Ročný výkaz o činnosti diabetologickej
ambulancie
Ročný výkaz o činnosti ambulancie
pneumológie a ftizeológie
Ročný výkaz o činnosti psychiatrickej
ambulancie
Ročný výkaz o činnosti všeobecnej ambulancie
pre deti a dorast
Ročný výkaz o činnosti lekárskej genetiky
Ročný výkaz o činnosti gynekologickopôrodníckej ambulancie
Ročný výkaz o činnosti ambulancie zubného
lekárstva
Ročný výkaz o činnosti dermatovenerologickej
ambulancie
Ročný výkaz o činnosti telovýchovného
lekárstva
Ročný výkaz o činnosti chirurgickej ambulancie
a ambulancie plastickej chirurgie
Ročný výkaz o činnosti nefrologickej
ambulancie
Ročný výkaz o činnosti oftalmologickej
ambulancie

Č. ŠZ je poradové číslo štatistického zisťovania (ŠZ), Č. ŠF je poradové číslo štatistického formulára (ŠF). ŠZ sa
môže vykonávať prostredníctvom jedného ŠF alebo viacerých ŠF. Ak sa ŠZ vykonáva prostredníctvom jedného
ŠF, značka aj názov ŠZ a ŠF sú rovnaké.
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18.

19.

A (MZ SR) 17-01

19.

20.

A (MZ SR) 18-01

20.

21.

A (MZ SR) 19-01

21.

22.

A (MZ SR) 20-01

22.

23.

A (MZ SR) 22-01

23.

24.

A (MZ SR) 25-01

24.

25.

A (MZ SR) 27-01

25.
26.

26.
27.

C (MZ SR) 1-01
C (MZ SR) 2-01

27.
28.
29.
30.
31.

28.
29.
30.
31.
32.

C (MZ SR) 3-01
C (MZ SR) 4-01
C (MZ SR) 5-01
J (MZ SR) 1-01
K (MZ SR) 1-01

32.

33.

K (MZ SR) 2-01

33.
34.

34.
35.

K (MZ SR) 4-01
K (MZ SR) 5-01

35.

36.

K (MZ SR) 6-01

36.

37.

K (MZ SR) 7-01

37.
38.

38.
39.

K (MZ SR) 8-01
P (MZ SR) 1-01

39.

40.

P (MZ SR) 2-01

40.
41.
42.

41.
42.
43.

P (MZ SR) 3-01
T (MZ SR) 1-01
T (MZ SR) 2-01

Sociálna ochrana
43.
44.

V (MPSVR SR) 5-019

44.

45.

V (MPSVR SR) 7-01

45.

46.

V (MPSVR SR) 10-01
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Ročný výkaz o činnosti kardiologickej
ambulancie
Ročný výkaz o činnosti neurologickej
ambulancie
Ročný výkaz o činnosti záchrannej zdravotnej
služby
Ročný výkaz o činnosti agentúry domácej
ošetrovateľskej starostlivosti
Ročný výkaz o činnosti hematologickej
a transfúziologickej ambulancie
Ročný výkaz o činnosti ambulancie fyziatrie,
balneológie a liečebnej rehabilitácie
Ročný výkaz o činnosti ambulancie klinickej
imunológie a alergiológie
Ročný výkaz o činnosti nukleárnej medicíny
Ročný výkaz o činnosti anestéziológie
a intenzívnej medicíny
Ročný výkaz o činnosti radiačnej onkológie
Ročný výkaz o činnosti klinickej onkológie
Ročný výkaz o činnosti algeziológie
Ročný výkaz o jednodňovej starostlivosti
Ročný výkaz o činnosti laboratória klinickej
biochémie
Ročný výkaz o činnosti hematológie
a transfúziológie – pracovisko spoločných
vyšetrovacích a liečebných zložiek
Ročný výkaz o činnosti rádiológie
Ročný výkaz o činnosti fyziatrie a rehabilitácie
– pracovisko spoločných vyšetrovacích
a liečebných zložiek
Ročný výkaz o činnosti výdajne ortopedicko protetických pomôcok
Ročný výkaz o činnosti laboratória klinickej
imunológie a alergiológie
Ročný výkaz o činnosti patologickej anatómie
Ročný výkaz o posteľovom fonde
zdravotníckeho zariadenia
Ročný výkaz o chirurgických výkonoch
v posteľových oddeleniach
Ročný výkaz o prírodných liečebných kúpeľoch
Ročný výkaz o činnosti stacionára
Ročný výkaz o činnosti stacionára v odbore
nefrológia
Ročný výkaz o poskytovaní starostlivosti
a výchovy deťom v detskom domove
a v detskom domove pre maloletých bez
sprievodu
Ročný výkaz o neverejných poskytovateľoch
sociálnych služieb
Ročný výkaz o vybraných druhoch sociálnych
služieb

V praxi sa aplikovali 3 ŠF A, B a C podľa týchto účelov: vykonávanie opatrení, vykonávanie špeciálneho
programu, vykonávanie resocializačného programu.
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1110

2
23
2301

10

46.

47.

V (MPSVR SR) 11-01

47.

48.

V (MPSVR SR) 13-01

Ročný výkaz o vybraných druhoch sociálnych
služieb pre obce
Ročný výkaz o vykonávaní vybraných opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately

PO (MV SR) 1-01

Ročný výkaz o hasičskej jednotke

Kult (MK SR) 1-01
Kult (MK SR) 3-01
Kult (MK SR) 4-01
Kult (MK SR) 5-01

Ročný výkaz o ochrane pamiatkového fondu
Ročný výkaz o kultúrno-osvetovej činnosti
Ročný výkaz o neperiodických publikáciách
Ročný výkaz o hudobnom telese a umeleckom
súbore
Ročný výkaz o galérii
Ročný výkaz o vysielaní rozhlasovej
programovej služby
Ročný výkaz o vysielaní televíznej programovej
služby
Ročný výkaz o múzeu
Ročný výkaz o knižnici
Ročný výkaz o audiovízii
Ročný výkaz o profesionálnom divadle
Ročný výkaz o astronomickom zariadení
a pracovisku
Ročný výkaz o cirkvi a náboženskej spoločnosti
Ročný výkaz o verejných podujatiach v oblasti
profesionálnej hudobnej kultúry
Ročný výkaz o divadelných festivaloch
a prehliadkach
Ročný výkaz o výrobe a distribúcii zvukových
záznamov hudobných diel
Ročný výkaz o multimediálnom priemysle
Ročný výkaz o špecializovaných dizajnérskych
činnostiach

Spravodlivosť a kriminalita
48.
49.
Kultúra
49.
50.
50.
51.
51.
52.
52.
53.
53.
54.

54.
55.

Kult (MK SR) 6-01
Kult (MK SR) 7-01

55.

56.

Kult (MK SR) 8-01

56.
57.
58.
59.
60.

57.
58.
59.
60.
61.

Kult (MK SR) 9-01
Kult (MK SR) 10-01
Kult (MK SR) 11-01
Kult (MK SR) 12-01
Kult (MK SR) 14-01

61.
62.

62.
63.

Kult (MK SR) 15-01
Kult (MK SR) 16-01

63.

64.

Kult (MK SR) 17-01

64.

65.

Kult (MK SR) 19-01

65.
66.

66.
67.

Kult (MK SR) 20-01
Kult (MK SR) 21-01

EKONOMICKÁ ŠTATISTIKA
Odvetvové štatistiky
Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov
67.
68.
Mäso (MPRV SR) 1-1210

68.

69.

ML (MPRV SR) 6-12

69.

70.

OB (MPRV SR) 9-12

70.

71.

FCMIZ (MPRV SR) 1-12

71.

72.

LIAH (MPRV SR) 1-12

72.

73.

VOH (MPRV SR) 7-12

Mesačný výkaz o zabití jatočných
zvierat, hodnote ich nákupu podľa tried kvality,
o bilancii mäsa na kosti a výrobkov z mäsa
Mesačný výkaz o nákupe mlieka a smotany
a výrobe mliečnych výrobkov
Mesačný výkaz o zdrojoch, predaji a použití
obilnín
Mesačný výkaz o fondoch cukru, melasy
a izoglukózy
Mesačný výkaz o liahnutí, násadových vajciach
a jednodňovej hydine
Mesačný výkaz o výrobe, odbyte a súhrnnej
ponuke jatočnej hydiny a konzumných vajec

Vzniklo zlúčením zisťovaní BM (MPRV SR) 1-12 a RM (MPRV SR) 2-12.
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73.

74.

Sklad (MPRV SR) 1-04

74.
75.
76.
77.
78.

75.
76.
77.
78.
79.

LB (MPRV SR) 1-04
LB (MPRV SR) 2-04
LB (MPRV SR) 3-04
LB (MPRV SR) 4-04
KRMZ (MPRV SR) 1-04

79.

80.

Les (MPRV SR) 2-04

80.

81.

Ryby (MPRVSR) 1-04

81.

82.

OBCHOD (MPRV SR) 1-04

82.

83.

Odh (MPRV SR) 1-03

83.

84.

Usk (MPRV SR) 3-03

84.
85.

85.
86.

ODV (MPRV SR) 7-02
ML (MPRV SR) 6-01

86.
87.

87.
88.

Les (MPRV SR) 5-01
Sad (MPRV SR) 11-01

88.

89.

Poľov (MPRV SR) 12-01

89.

90.

Drevo (MPRV SR) 1-01

91.

V (MDV SR) 1-01

91.

92.

ZF (MDV SR) 1-01

92.
93.

93.
94.

CI (MDV SR) 1-01
CI (MDV SR) 2-01

94.

95.

CI (MDV SR) 3-01

95.

96.

KD (MDV SR) 1-01

96.

97.

KD (MDV SR) 2-01

97.

98.

VD (MDV SR) 1-01

98.

99.

ŽD (MDV SR) 1-01

99.

100.

INVD (MDV SR) 1-01

100.

101.

MPO (MDV SR) 1-01

Doprava
90.

21

Štvrťročný výkaz o bilancii tovarov
uskladnených vo verejnom sklade
Štvrťročný výkaz o bilancii surového liehu
Štvrťročný výkaz o bilancii rafinovaného liehu
Štvrťročný výkaz o bilancii liehovín
Štvrťročný výkaz o bilancii destilátov
Štvrťročný výkaz o výrobe kompletných
kŕmnych zmesí a spotrebe surovín pri ich
výrobe
Štvrťročný výkaz o dodávkach dreva
v lesníctve
Štvrťročný výkaz o spracovaní produktov
rybolovu a akvakultúry
Štvrťročný výkaz o nákupe a predaji mlieka,
mliečnych výrobkov, mäsa, hydiny, vajec,
olejov, tukov a vína
Odhad úrody ovocia k 15. júnu a k 15.
septembru a produkcia ovocia k 31. decembru
Výkaz o uskladnení jabĺk a hrušiek k 1. marcu,
k 31. októbru a k 31. decembru
Polročný výkaz o pohybe výrobkov
Ročný výkaz o produkcii a využití mlieka
v mliekarniach
Ročný výkaz o lesnom hospodárstve
Ročný výkaz o dodávkach sejbového
a sadbového materiálu lesných drevín
Ročný výkaz o revíri a stavoch zveri za
poľovnícku sezónu
Ročný výkaz o spracovaní dreva a produkcii
výrobkov z dreva
Ročný výkaz o výkonoch a nákladoch na
diaľniciach a na cestách
Ročný výkaz o vybavení základnými fondmi na
diaľniciach a na cestách
Ročný výkaz o cestách a ich objektoch
Ročný výkaz o diaľniciach a rýchlostných
cestách a ich objektoch
Ročný výkaz o financovaní cestnej
infraštruktúry
Ročný výkaz o technických a prevádzkových
parametroch terminálu kombinovanej dopravy
Ročný výkaz o preprave tovaru kombinovanou
dopravou
Ročný výkaz o nákladoch na infraštruktúru vo
vodnej doprave
Ročný výkaz o nákladoch na infraštruktúru v
železničnej doprave
Ročný výkaz o nákladoch na infraštruktúru
leteckej dopravy, potrubnej dopravy a mestskej
alebo prímestskej osobnej pozemnej dopravy
Ročný výkaz o medzinárodnej preprave osôb
cez územie Slovenskej republiky
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101.

102.

OSŽD (MDV SR) 1-01

102.

103.

MK (MDV SR) 1-93

103.

104.

PO (RÚ) 2-02

104.

105.

PO (RÚ) 3-02

105.
106.
Informácie a komunikácia
106.
107.
107.

108.

PO (RÚ) 1-01
EKSS (MDV SR) 1-02
FET (MDV SR) 1-01

Ročný výkaz o železničnej doprave podľa
manažéra infraštruktúry a prevádzkovateľov
dopravy na dráhe
Ročný výkaz o miestnych komunikáciách, (rok
zisťovania 2018)
Polročný výkaz o poštových službách, ich
kvalite a o poštovom platobnom styku
Polročný výkaz o finančných ukazovateľoch
poštových podnikov
Ročný výkaz o poštovej sieti
Polročný výkaz o elektronických
komunikačných sieťach a službách
Ročný výkaz o ekonomických ukazovateľoch

3
33
3303

ŠTATISTIKA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A PRIEREZOVÁ ŠTATISTIKA
Životné podmienky
Špecifické skupiny obyvateľstva
108.
109.
NM (MK SR) 1-0111
Ročný výkaz o kultúre národnostných menšín

34
3401

Viacstranné štatistiky
Energetika
109.
110.
110.

111.

PPH (SŠHR SR) 1-52
Ropa (SŠHR SR) 1-12

11

Týždenný výkaz predajcov pohonných látok a
palív
Mesačný výkaz o rope, ropných výrobkoch
a zemnom plyne

Zisťovanie NM (MK SR) 1-01 prešlo od roku 2017 z pôsobnosti Úradu vlády SR do pôsobnosti Ministerstva
kultúry SR.
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5.3 Prehľad využívaných administratívnych zdrojov (plán na rok 2018)
5.3.1
I.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Administratívne zdroje využívané ŠÚ SR
Inštitúcia využívajúca administratívny zdroj:
ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Úč POD 1-01
Účtovná závierka podnikateľov v podvojnom účtovníctve - Súvaha
Účtovná závierka podnikateľov v podvojnom účtovníctve - Výkaz ziskov a
Úč POD 2-01
strát
Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve - Výkaz o príjmoch
Úč FO 1-01
a výdavkoch
Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve - Výkaz o majetku
Úč FO 2-01
a záväzkoch
EB 1-01
Účtovná závierka Eximbanky - Súvaha
EB 2-01
Účtovná závierka Eximbanky - Výkaz ziskov a strát
Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave podvojného
Úč NUJ 1-01
účtovníctva - Súvaha
Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave podvojného
Úč NUJ 2-01
účtovníctva - Výkaz ziskov a strát
Účtovná závierka pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie,
Úč ROPO SFOV 1-01
štátne fondy, obce a vyššie územné celky - Súvaha
Účtovná závierka pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie,
Úč ROPO SFOV 2-01
štátne fondy, obce a vyššie územné celky - Výkaz ziskov a strát
Úč SP 1-01
Účtovná závierka Sociálnej poisťovne - Súvaha
Úč SP 2-01
Účtovná závierka Sociálnej poisťovne - Výkaz ziskov a strát
Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave jednoduchého
Úč NO 1-01
účtovníctva - Výkaz o príjmoch a výdavkoch
Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave jednoduchého
Úč NO 2-01
účtovníctva - Výkaz o majetku a záväzkoch
Úč MÚJ 1-01
Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky - Súvaha
Úč MÚJ 2-01
Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky - Výkaz ziskov a strát
Úč POI 1-01
Účtovná závierka zdravotnej poisťovne
Fin 1-12
Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách
Fin 2-04
Finančný výkaz o vybraných údajoch aktív a pasív
Fin 3-04
Finančný výkaz o finančných aktívach podľa sektorov
Fin 4-04
Finančný výkaz o finančných pasívach podľa sektorov
Finančný výkaz o úveroch, emitovaných dlhopisoch, zmenkách
Fin 5-04
a finančnom prenájme subjektu verejnej správy
Finančný výkaz o stave bankových účtov a záväzkov obcí, vyšších
Fin 6-04
územných celkov a nimi zriadených rozpočtových organizácií
Finančný výkaz o vybraných údajoch z účtovníctva ostatných subjektov
Fin 7-04
verejnej správy
Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné
DPM-PO
automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné
DPM-FO
automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky – Sekcia daňová
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27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

35.

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

DPFOA
DPFOB
DMV-PO
DMV-FO
DPPO
DPH
SVDPH
PREHLAD_OZN43

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ A)
Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ B)
Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel - právnické osoby
Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel - fyzické osoby
Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby
Daňové priznanie – daň z pridanej hodnoty
Súhrnný výkaz – daň z pridanej hodnoty
Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň; Oznámenie
o dani vyberanej podľa § 43 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov z vyplatených príjmov zo závislej činnosti
a o daňovom bonuse za uplynulý kalendárny mesiac
Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti
DPFO – Hlásenie
znížených o sumy podľa § 5 ods. 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani
z príjmov, o zrazených preddavkoch na daň a o daňovom bonuse
Žiadosť o registráciu, oznámenia zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na
Register/REG_DS
daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty
PVaVV
Prijaté vklady a vyplatené výhry
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky – Colná sekcia
CV
Colné vyhlásenie
SPDEL_UH_ZP
Daňové priznanie – Spotrebná daň z elektriny, uhlia a zemného plynu
SPDLH
Daňové priznanie – Spotrebná daň z liehu
SPDMO
Daňové priznanie – Spotrebná daň z minerálneho oleja
SPDPV
Daňové priznanie – Spotrebná daň z piva
SPDTV
Daňové priznanie – Spotrebná daň z tabakových výrobkov
SPDVN
Daňové priznanie – Spotrebná daň z vína a medziproduktu
SZ-C
Sociálne zabezpečenie colníkov
Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Národná banka Slovenska
Bil (NBS) 1-12
Bilancia aktív a pasív
Bil (NBS) 2-12
Výkaz ziskov a strát
V (NBS) 5-12
Štatistická bilancia - pasíva
Mesačný výkaz o stave úverov v eurách a o výške dohodnutých
V (NBS) 7-12
priemerných úrokových mier
Mesačný výkaz o stave vkladov v eurách a o výške dohodnutých
V (NBS) 11-12
priemerných úrokových mier
V (NBS) 13-04
Štvrťročný výkaz o úrokových nákladoch a výnosoch
Mesačný výkaz o úveroch podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických
V (NBS) 31-12
činností
V (NBS) 32-01
Ročný výkaz o úveroch podľa krajov
V (NBS) 33-12
Štatistická bilancia - aktíva
Mesačný výkaz o vkladoch a prijatých úveroch podľa Štatistickej
V (NBS) 51-12
klasifikácie ekonomických činností
V (NBS) 52-01
Ročný výkaz o vkladoch a prijatých úveroch podľa krajov
V (NBS) 86-12
Mesačný výkaz o cenných papieroch
M (NBS) 1-12
Mesačná štatistická bilancia za Národnú banku Slovenska
M (NBS) 2-12
Mesačný výkaz o preceneniach súvahových položiek
M (NBS) 3-12
Mesačný výkaz o reklasifikáciách súvahových položiek
Mesačný výkaz o menovej štruktúre súvahových a podsúvahových
M (NBS) 4-12
položiek
M (NBS) 5-04
Štvrťročný rozpis súvahových položiek podľa štátov
M (NBS) 6-12
Mesačný výkaz o sekuritizovaných úveroch
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64.

M (NBS) 10-12

65.

M (NBS) 11-12

66.

M (NBS) 67-12

67.
68.
69.
70.
71.

M (NBS) 81-04
Pb (NBS) 2-12
Pb (NBS) 11-12
Pb (NBS) 12-12
Pb (NBS) 08-04

72.
73.
74.
75.
76.

Pb (NBS) 10-04
Pb (NBS) 4-01
Ps (NBS) 01-01
Ps (NBS) 02-01
Ps (NBS) 03-01

77..
78.
79.
80.

Kis (PF) 15-04
Kis (PF) 16-04
Kis (PF) 18-04
Kis (PF) 19-04

81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.

Cd (NBS) 54-12
U (NBS) 30-04
Ppn (PTZ) 03-04
Ppn (TAP) 08-01
F (NBS) 24-04
Dss (SUV) 15-02
Dds (SUV) 38-02
Dss (VZS) 16-02
Dds (VZS) 39-02
Dof (HMF) 03-02
Dfo (HMF) 11-02
Dof (SP) 17-02
Dfo (PU) 47-02
Dof (PAS) 31-02
Dfo (PAS) 42-02
Dof (VVN) 32-02
Dfo (VVN) 43-02
PZI (NBS) 1-01
PZI (NBS) 2-01
Poi PZI (NBS) 1-01
Poi PZI (NBS) 2-01
SLUZ (NBS) 01-04

103.
104.
105.
106.
107.
108.

DVS
VÚP (BIL) 1-04
PB (NBS) 25-04
PB (NBS) 26-12
Ppn (ANU) 24-04
Ppn (ANU) 25-01

Mesačný výkaz o nových úveroch poskytnutých v aktuálnom mesiaci
v eurách a o výške dohodnutých priemerných úrokových mier
Mesačný výkaz o nových vkladoch prijatých v aktuálnom mesiaci v eurách
a o výške dohodnutých priemerných úrokových mier
Mesačný výkaz o transakciách a o vydaných podielových listoch
podielového fondu alebo podfondu
Štvrťročná štatistická bilancia
Mesačný výkaz o transakciách a stavoch na účtoch nerezidentov
Mesačný výkaz o dividendách
Mesačný výkaz o cezhraničných transakciách
Štvrťročný výkaz o stavoch a transakciách na účtoch nerezidentov podľa
geografického členenia
Štvrťročný výkaz o priamych investíciách
Ročný výkaz o vlastnom imaní a rozdelení výsledku hospodárenia
Ročný výkaz o účtoch bánk a pobočiek zahraničných bánk
Ročný výkaz o vydaných kartách a termináloch
Ročný výkaz o ukazovateľoch využitia platobných prostriedkov a
terminálov
Výkaz o aktívach a pasívach podielového fondu
Výkaz o výnosoch a nákladoch podielového fondu
Výkaz o aktívach a pasívach špeciálneho podielového fondu nehnuteľností
Výkaz o výnosoch a nákladoch špeciálneho podielového fondu
nehnuteľností
Zoznam emitentov a emisií cenných papierov
Výkaz o aktívach a pasívach
Výkaz o poistnom trhu životného poistenia
Výkaz o technických aspektoch poistenia
Nekonsolidovaná bilancia finančných aktív a finančných pasív – stavy
Výkaz aktív a pasív dôchodkovej správcovskej spoločnosti
Výkaz aktív a pasív doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
Výkaz výnosov a nákladov dôchodkovej správcovskej spoločnosti
Výkaz výnosov a nákladov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde
Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde
Hlásenie o vývoji počtu sporiteľov
Hlásenie o vývoji počtu účastníkov a poberateľov dávok
Výkaz pasív dôchodkového fondu
Výkaz pasív doplnkového dôchodkového fondu
Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu
Výkaz výnosov a nákladov doplnkového dôchodkového fondu
Hlásenie o stave priamych investícií v tuzemsku k 31. 12.
Hlásenie o stave priamych investícií v zahraničí k 31. 12.
Hlásenie poisťovní o stave priamych investícií v tuzemsku k 31. 12.
Hlásenie poisťovní o stave priamych investícií v zahraničí k 31. 12.
Štvrťročný výkaz o prijatých službách zo zahraničia a poskytnutých
službách do zahraničia
Dovoz a vývoz služieb v podrobnom členení
Vybrané údaje z nákladov a výnosov za bežné účtovné obdobie
Štvrťročný výkaz o aktívach a pasívach voči zahraničiu
Mesačný výkaz o majetkových účastiach
Výkaz o činnosti súvisiacej so starobným dôchodkovým sporením
Výkaz o záväzkoch súvisiacich so starobným dôchodkovým sporením
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109.
110.
111.
112.
113.

114.

115.
116

117.
118.

119.
120.
121.
122.
123.
124.

125.

126.

127.

128.

129.
130.
131.
132.

PB
MIP
VZS NBS
SOLVENCY II
TRAN-KART

Platobná bilancia
Medzinárodná investičná pozícia
Výkaz ziskov a strát NBS
Poistenie a zaistenie
Údaje o transakciách (platbách) platobnými kartami realizovaných
domácnosťami
Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Hlavný banský úrad
URAZY HBU
Registrácia pracovných úrazov Hlavného banského úradu
Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
PERIODIKA
Zoznam periodickej tlače
Zoznam kolektívov a jednotlivcov z oblasti záujmovej umeleckej činnosti a
ZUC-NUT
neprofesionálnej umeleckej tvorby
Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
VYDAVKY-VZ
Dotazník o výdavkoch na vojenské zariadenia
Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia
SZ-V
Sociálne zabezpečenie vojakov
Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
PREDAJ PESTICIDOV
Údaje o uvedení prípravku na ochranu rastlín na trh
SPOTREBA PESTICIDOV
Údaje o spotrebe prípravkov na ochranu rastlín
POTRAV (MPRV SR)
Ročný výkaz o hospodárení v podnikoch potravinárskeho priemyslu
VYROBA VINA
Hlásenie o výrobe vína a muštu
ZASOBY VINA
Hlásenie o stave zásob vína a muštu
Národné lesnícke centrum
LESY
Údaje za lesné hospodárstvo
Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Mesačná štatistika o nástupe do zamestnania a skončení zamestnania
IK 1
občana členského štátu Európskej únie a jeho rodinných príslušníkov na
území Slovenskej republiky na základe informačnej karty
Mesačná štatistika o vyslaní na výkon zamestnania a skončení vyslania na
IK 2
výkon zamestnania občana členského štátu Európskej únie a jeho
rodinných príslušníkov na území Slovenskej republiky na základe
informačnej karty
Mesačná štatistika o nástupe do zamestnania a skončení zamestnania
IK 3
štátneho príslušníka tretej krajiny na území Slovenskej republiky na
základe informačnej karty
Mesačná štatistika o nástupe do zamestnania a skončení zamestnania
POV
štátneho príslušníka tretej krajiny na území Slovenskej republiky na
základe povolenia na zamestnanie
UoZ_MS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
Štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie – absolventov
UoZ_AS
škôl (podľa zákona č. 5/2004 Z. z. § 8, písm. a)
Štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie podľa miest a
UoZ_MSO
obcí
VPM
Voľné pracovné miesta
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133.
134.
135.
136.

PSDD
DHN
DSP
PPKSD ŤZP

137.
138.
139.
140.

NV
SODSK
PPNSD
APTP
Národný inšpektorát práce
RPU

141.

142.
143.
144.
145.
146.
147.

148.
149.

150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.

158.
159.
160.

161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.

Štatistika o počte poberateľov sociálnych dávok a dotácií
Dávky pomoci v hmotnej núdzi
Dávky štátnej sociálnej podpory
Peňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého
zdravotného postihnutia
Náhradné výživné
Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela
Príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa
Aktívna politika trhu práce
Registrácia pracovných úrazov

Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
V (MS SR) 8-12
Mesačný výkaz o pohybe agendy obchodného registra
V (MS SR) 7-02/T
Polročný výkaz o ochrannej výchove
OA
Ročný štatistický prehľad o občianskoprávnej agende
TA
Ročný štatistický prehľad o trestnej agende
Zbor väzenskej a justičnej stráže
SZ-ZVJS
Sociálne zabezpečenie príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže
VAZENSTVO
Ročný štatistický prehľad o činnosti Zboru väzenskej a justičnej stráže
Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Škol (MŠVVŠ SR) 1-04
Štvrťročný výkaz o práci v školstve
Štvrťročný výkaz o práci vysokých škôl a ostatných organizácií priamo
Škol (MŠVVŠ SR) 2-04
riadených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky
Škol (MŠVVŠ SR) 1-01
Výkaz o materskej škole
Škol (MŠVVŠ SR) 2-01
Výkaz o strednej škole
Škol (MŠVVŠ SR) 3-01
Výkaz o základnej škole
Škol (MŠVVŠ SR) 10-01
Výkaz o školskej a akademickej knižnici
Škol (MŠVVŠ SR) 11-01
Výkaz o vysokej škole
Škol (MŠVVŠ SR) 12-01
Výkaz o absolventoch vysokej školy
Škol (MŠVVŠ SR) 26-01
Výkaz o športovej škole a športovej triede
Výkaz o počte žiakov základných umeleckých škôl, detí materských škôl
Škol (MŠVVŠ SR) 40-01
a školských zariadení a poslucháčov jazykových škôl v územnej
pôsobnosti obce
Sport (MŠVVŠ SR) 1-01
Výkaz o centrách talentovanej mládeže
Úr (MŠVVŠ SR) 1-01
Výkaz o úrazovosti žiakov a študentov
VSRVV
Výdavky štátneho rozpočtu na výskum a vývoj
Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
REGOB
Register obyvateľov Slovenskej republiky
SZ-PZ
Sociálne zabezpečenie príslušníkov Policajného zboru
ECU
Evidencia cudzincov
Ústredná evidencia nadobudnutia a straty štátneho občianstva Slovenskej
UENSŠO SR
republiky
Migra
Informačný systém migrácia a medzinárodná ochrana
RFO
Register fyzických osôb
Prezídium Policajného zboru
EŠSK
Evidenčno-štatistický systém kriminality

27

168.

169.
170.
171.
172.

173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.

190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.

Prezídium Hasičského a záchranného zboru
POZIAROVOST
Ročný štatistický prehľad požiarovosti
Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
E (MZ SR) 1-04
Štvrťročný výkaz o ekonomike organizácií v zdravotníctve
E (MZ SR) 2-01
Ročný výkaz o ekonomike organizácií v zdravotníctve
Štvrťročný výkaz o vydaných humánnych liekoch, zdravotníckych
L (MZ SR) 1-04
pomôckach a dietetických potravinách
Štvrťročný výkaz o predpísaných a vydaných humánnych liekoch,
L (MZ SR) 2-04
zdravotníckych pomôckach a dietetických potravinách uhrádzaných na
základe verejného zdravotného poistenia
M (MZ SR) 1-01
Ročný výkaz o počte a štruktúre pracovníkov v zdravotníctve
Z (MZ SR) 4-12
Správa o rodičke
Z (MZ SR) 7-12
Hlásenie o spontánnom potrate a umelom prerušení tehotenstva
Z (MZ SR) 8-12
Hlásenie pohlavnej choroby
Z (MZ SR) 12-12
Hlásenie choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania
ZS (MZ SR) 3-12
Hlásenie o ukončenej kúpeľnej liečbe
ZS (MZ SR) 4-12
Hlásenie o užívateľovi drog liečenom zo závislosti
TBC
Národný register pacientov s tuberkulózou
VCH
Národný register vrodených chýb
NRPZS
Národný register poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
VPCH
Vybrané prenosné choroby povinne hlásené
OCKOVANIE
Očkovanie detí
VODA_UVZ
Údaje o kvalite vody v rekreačných jazerách a vodných nádržiach
ASTR
Automatizovaný systém triedenia rizík
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
PVZ
Poistenci verejného zdravotného poistenia
RPP
Register platiteľov poisteného vo verejnom zdravotnom poistení
Štátny ústav pre kontrolu liečiv
SPOTREBA LIEKOV
Spotreba liekov na Slovensku
Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
ODPAD
Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním
CH_UZEMIA
Chránené územia
Slovenský hydrometeorologický ústav
EMISIE
Údaje o emisiách
OVZDUSIE
Údaje o kvalite ovzdušia
VODA_SHMU
Údaje o kvalite vody
KLIMA
Údaje o klimatických podmienkach
POVODNE
Údaje o povodniach
Výskumný ústav vodného hospodárstva
ZBERVAK
Údaje o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
Slovenská inšpekcia životného prostredia
VODA_SIZP
Údaje o mimoriadnom zhoršení vôd
Environmentálny fond
Údaje o uložených a zaplatených pokutách za porušenie predpisov
POKUTY
v ochrane životného prostredia
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
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Údaje o geologických podmienkach – stav zásob výhradných ložísk
a ložísk nevyhradených nerastov

200.

LOZISKA

201.
202.
203.

Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Sociálna poisťovňa
Socp
Údaje Sociálnej poisťovne
ZAMESTNANOST
Údaje Sociálnej poisťovne o zamestnanosti
Nem Úr
Údaje o pracovnej neschopnosti pre chorobu a úraz

204.
205.

Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Zdravotné poisťovne
Zdp
Údaje zdravotnej poisťovne
PD_Zdp
Povinná dokumentácia zdravotnej poisťovne

206.

Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Dôchodkové správcovské spoločnosti
DSS
Údaje o dôchodkovom sporení

207.

Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Doplnkové dôchodkové spoločnosti
DDS
Údaje o doplnkovom dôchodkovom sporení

208.

Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Samosprávne kraje
VYDAVKY-SK
Výdavky na sociálnu pomoc

209.

Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
PROKURATURA
Štatistický prehľad trestnej a netrestnej činnosti

210.

Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
VYMERA
Údaje o výmere obcí podľa jednotlivých druhov pozemkov

5.3.2
II.

1.
2.
3.
4.

Administratívne zdroje využívané MPRV SR
Inštitúcia využívajúca administratívny zdroj:
MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Úč POD 1-01
Účtovná závierka podnikateľov v podvojnom účtovníctve - Súvaha
Účtovná závierka podnikateľov v podvojnom účtovníctve - Výkaz ziskov
Úč POD 2-01
a strát
Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve - Výkaz o príjmoch
Úč FO 1-01
a výdavkoch
Úč FO 2-01
Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve - Výkaz o majetku a záväzkoch
Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
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5.

5.3.3
III.

ORGFARM

Ekologická výroba

Administratívne zdroje využívané MPSVR SR
Inštitúcia využívajúca administratívny zdroj:
MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

1.

Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia
SZ-V
Sociálne zabezpečenie vojakov

2.

Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Zbor väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho
zabezpečenia
SZ-ZVJS
Sociálne zabezpečenie príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže

3.

Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Prezídium Policajného zboru
SZ-PZ
Sociálne zabezpečenie príslušníkov Policajného zboru

5.3.4
IV.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

5.3.5
V.

1.
2.

Administratívne zdroje využívané MŠVVŠ SR
Inštitúcia využívajúca administratívny zdroj:
MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Škol (MŠVVŠ SR) 1-01
Výkaz o materskej škole
Škol (MŠVVŠ SR) 2-01
Výkaz o strednej škole
Škol (MŠVVŠ SR) 3-01
Výkaz o základnej škole
Výkaz o materskej škole a základnej škole pre deti a žiakov so špeciálnymi
Škol (MŠVVŠ SR) 4-01
výchovno-vzdelávacími potrebami
Škol (MŠVVŠ SR)11-01
Výkaz o vysokej škole
Škol (MŠVVŠ SR)12-01
Výkaz o absolventoch vysokých škôl
Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Finančný výkaz o plnení rozpočtu a o nerozpočtovaných pohyboch na účtoch
Fin 1-12
subjektu verejnej správy

Administratívne zdroje využívané MV SR
Inštitúcia využívajúca administratívny zdroj:
MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
ECU
Evidencia cudzincov
Migra
Informačný systém migrácia a medzinárodná ochrana
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5.3.6
VI.

1.
2.

Administratívne zdroje využívané MŽP SR
Inštitúcia využívajúca administratívny zdroj:
MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
UCTY_EMISIE
Údaje za účet emisií do ovzdušia
VYBR_ODPAD
Údaje o vybraných druhoch odpadov a preprave odpadu
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