
PREDSLOV 

Vážení čitatelia, 
Predkladáme Vám 31. vydanie Štatistickej ročenky Slovenskej republiky, ktorá je najvýznam-

nejšou súbornou publikáciou Štatistického úradu Slovenskej republiky. Publikácia je už dlhodobo 
trvalým zdrojom kvalitných informácií demografického, hospodárskeho či sociálneho charakteru 
pre odbornú a laickú verejnosť na Slovensku aj v zahraničí. 

Publikácia pozostávajúca z 31. kapitol nadväzuje na predchádzajúce ročníky. Tradične posky-
tuje štatistické údaje za posledných päť rokov, kľúčové národohospodárske ukazovatele za obdo-
bie 14 rokov a v širokom rozsahu aj metodické vysvetlivky a definície jednotlivých ukazovateľov. 
Dlhodobou súčasťou publikácie sú aj medzinárodné prehľady, ktoré ponúkajú pohľad na posta-
venie Slovenska v európskom a svetovom priestore. Špecifickou časťou je obrazová príloha s 
grafickou vizualizáciou vývoja vybraných ukazovateľov. 

Aj tento rok prinášame v ročenke nové informácie. Kapitola Trh práce je obohatená o údaje 
z doplnkového modulu o pracovných úrazoch a zdravotných problémoch spôsobených zamest-
naním. V kapitole Zdravie sme doplnili tri nové tabuľky s ukazovateľmi o zdravotnom stave 
obyvateľstva, drogovej závislosti a samovraždách. Do tabuľky o vybraných prenosných choro-
bách sa doplnil údaj o počte nových prípadov ochorenia Covid-19. 

Znovu sme do kapitoly Rodové štatistiky zaradili tabuľky z údajmi o indexe telesnej hmotnosti 
– BMI a fajčení získanými z Európskeho zisťovania o zdraví (EHIS 2019) v členení na mužov a 
ženy. Údaje za obe pohlavia spolu sú k dispozícii v dvoch nových tabuľkách v kapitole Zdravie. 

Významnou novinkou tohto vydania je prepojenie štatistickej ročenky s verejnou databázou 
štatistického úradu DATAcube. Pod jednotlivými tabuľkami sú uvedené kódy, pod ktorými ná-
jdete v databáze údaje dostupné v elektronickej forme. 

Štatistická ročenka Slovenskej republiky vychádza v tlačenej podobe, ktorej súčasťou je aj 
-CD-ROM. Elektronická verzia publikácie je k dispozícii na internetovom portáli www.statis-
tics.sk po uplynutí šiestich mesiacov od jej vydania. 

Ďakujeme našim čitateľom za všetky námety a pripomienky, ktoré nám pomáhajú prispôsobiť 
našu ročenku vašim potrebám. 

Na záver by som sa chcel poďakovať kolektívu zamestnancov Štatistického úradu SR, ktorí sa 
na príprave ročenky podieľali a taktiež ministerstvám a ďalším inštitúciám, ktorí prispeli výsled-
kami svojich zisťovaní k jej obohateniu. Rovnako ďakujem aj vydavateľstvu VEDA, ktoré ro-
čenku vydáva a distribuuje. 
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