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KAPITOLA 1 PREHĽAD SYSTÉMU ÚČTOV  

1.1 Úvod 

1.1.1  Právny rámec štátnej štatistiky 
 
1. Štatistický úrad SR (ďalej len) je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej 
republiky pre oblasť štátnej štatistiky. Jeho postavenie upravuje zákon č. 575/2001 Z. 
z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení 
neskorších predpisov. Úrad plní úlohy podľa zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej 
štatistike v znení neskorších predpisov a úlohy stanovené ďalšími všeobecne 
záväznými právnymi predpismi, ktorý je plne zladený s ekvivalentnými právnymi 
normami Európskej únie, zabezpečuje porovnateľnosť štatistických informácií a 
plnenie záväzkov vyplývajúcich z  medzinárodných zmlúv v oblasti štátnej štatistiky, 
ktorými je Slovenská republika viazaná. 
 
2. Úlohy štátnej štatistiky okrem ústredia v Bratislave zabezpečuje aj osem krajských 
pracovísk ŠÚ SR so sídlom v Bratislave, Trnave, Nitre, Trenčíne, Žiline, Banskej 
Bystrici, Košiciach a v Prešove. 

 
3. V tejto súvislosti ŠÚ SR poskytuje: 

 právny rámec pre využívanie údajov, ktoré podľa osobitných zákonov 
získavajú a uchovávajú ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej 
správy, orgány územnej samosprávy a verejno-právne inštitúcie a 
ustanovuje ich práva a povinnosti pri vzájomnom poskytovaní údajov, 

 širšie sprístupnenie získaných a spracovaných štatistických informácií 
orgánom, organizáciám a občanom a ich poskytovanie OSN, OECD, 
Eurostatu a iným medzinárodným inštitúciám, 

 rámec na preberanie predpisov Európskej únie v oblasti štátnej štatistiky a  
dosahovanie úplnej zhody s právnymi normami Európskej únie v oblasti 
štátnej štatistiky, 

 rámec na metodickú zhodu vecnej náplne legislatívy štatistických zisťovaní 
s legislatívnymi normami, ktoré sa využívajú pri zostavovaní výkazníctva 
spadajúceho do kompetencie iných ústredných orgánov štátnej správy, 

 presné vymedzenie základných princípov štátnej štatistiky ako nezávislosť, 
nestrannosť, efektívnosť nákladov, spoľahlivosť, transparentnosť, 
objektivita, otvorenosť a ochrana dôverných údajov, 

 definovanie zdrojov údajov pre štátnu štatistiku pričom určuje spravodajskú 
povinnosť a zároveň práva pre spravodajské jednotky vo vzťahu 
k Štatistickému úradu Slovenskej republiky a zároveň definuje spôsob 
využívania údajov z administratívnych zdrojov,  

 dôslednú ochranu poskytovaní individuálnych údajov, 
 zosúladenie pojmov a terminológie používanej v právnych normách 

Slovenskej republiky s terminológiou Európskej únie v oblasti štátnej 
štatistiky v nadväznosti na prísnejšie kritériá porovnateľnosti štatistických 
informácií. 

 
4. Osobitné zákony platia pre vykonávanie štatistických zisťovaní u obyvateľstva, pre 
vykonanie sčítania obyvateľstva, domov a bytov a pre ochranu osobných údajov. 
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Samostatnou Vyhláškou Štatistického úradu SR sa vydáva Program štátnych 
štatistických zisťovaní, ktorý zostavuje  ŠÚ SR v súčinnosti s ministerstvami a 
štátnymi organizáciami na trojročné obdobie. V rokoch, keď sa nový program 
zisťovaní nezostavuje, môže ŠÚ SR na základe vlastného rozhodnutia, alebo na 
základe požiadaviek ministerstiev, alebo štátnych organizácií vydať vyhláškou zmeny 
a doplnenia programu zisťovaní. 
  
5. Program štátnych štatistických zisťovaní sa zostavuje tak, aby sa 

 vykonávali len také zisťovania, ktoré sú zo spoločenského hľadiska 
dôležité a potrebné, 

 štatistické zisťovania vykonávali hospodárne, bez duplicity a s účelným 
využitím administratívnych zdrojov, 

 zabezpečilo získavanie údajov a informácií na kvalitnej a porovnateľnej 
úrovni. 

 
6. Program štátnych štatistických zisťovaní osobitne uvádza rozsah štatistických 
zisťovaní vykonávaných ŠÚ SR, zisťovaní vykonávaných inými ústrednými orgánmi a 
využívanie administratívnych zdrojov na účely štátnej štatistiky.  
 

1.1.2  Organizačná štruktúra ŠÚ SR 
7. Súčasnú (2015) vnútornú organizačnú štruktúru ŠÚ SR vyjadruje nasledovný graf: 
 

Tabuľka č. 1 
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8. Rozsah právomocí,  zodpovednosť, pôsobnosť a vzájomné vzťahy organizačných 
útvarov ŠÚ SR nasledovné vymedzuje súčasný (2015)  Organizačný poriadok ŠÚ 
SR: 
 
9. Funkčné útvary v priamej pôsobnosti predsedu zabezpečujú administratívne 
činnosti podporujúce prácu predsedu a podpredsedu. Vykonávajú a koordinujú 
legislatívnu (rozsah pôsobnosti SR) a právnu činnosť úradu. Zabezpečujú aktivity 
súvisiace s výkonom vnútornej kontroly a vnútorného auditu v úrade. Zabezpečujú 
externú komunikáciu s médiami a v spolupráci s komunikačnou radou internú 
komunikáciu v úrade. Vykonávajú práce súvisiace s vytvorením, udržiavaním 
a rozvojom integrovaného manažérskeho systému. Koordinujú prípravu, vypracúvajú 
a aktualizujú stratégiu rozvoja úradu. Monitorujú a vyhodnocujú plnenie stratégie 
úradu. Zabezpečujú prepojenie na integrovaný manažérsky systém Európskeho 
štatistického systému (EŠS). Zabezpečujú medzinárodnú spoluprácu v oblasti 
štatistiky, osobitne v rámci EŠS, koordinuje proces prípravy a schvaľovania 
štatistickej legislatívy EÚ, monitorujú implementáciu grantov Európskej komisie (EK) 
a koordinujú poskytovanie odbornej pomoci v oblasti štatistiky tretím krajinám. 
Zabezpečujú kontakty a rozvoj bilaterálnej a multilaterálnej medzinárodnej 
spolupráce, predovšetkým s Eurostatom a ďalšími inštitúciami EÚ, národnými 
štatistickými úradmi a medzinárodnými štatistickými organizáciami.  
 

10. Funkčné útvary v priamej pôsobnosti vedúceho služobného úradu 
zabezpečujú plnenie úloh, vyplývajúcich služobnému úradu z uplatňovania štátno-
zamestnaneckých vzťahov a pracovnoprávnych vzťahov v súlade s príslušnými 
vnútroštátnymi zákonmi. Zaoberá sa tvorbou finančných zdrojov, realizujú výdavky 
úradu a vykonávajú účtovníctvo, záverečný účet, štatistiku a finančnú kontrolu. 
Zabezpečujú pracovné prostredie a nákupy pre zamestnancov úradu, spravujú 
majetok štátu v správe úradu. 

 
11. Sekcia všeobecnej metodiky a registrov zabezpečuje tvorbu, správu 
a využívanie integračných nástrojov - štatistických registrov a klasifikácií v zmysle 
požiadaviek externého a interného zákazníka, ako aj príslušnej legislatívy (EÚ, SR). 
Navrhuje efektívne metódy pre realizáciu štatistických zisťovaní v zmysle 
požiadaviek interného zákazníka, ako aj príslušnej legislatívy (EÚ, SR) s dôrazom na 
štandardizáciu štatistických procesov a s cieľom znižovať záťaž respondentov a 
náklady na zisťovania pri zachovaní a zlepšovaní kvality štatistických výstupov. 
Metodicky riadi oblasť sezónnej analýzy časových radov a ochranu dôverných 
štatistických údajov. Zostavuje Program štátnych štatistických zisťovaní a 
zabezpečuje jeho vydanie formou legislatívneho predpisu. Koordinuje prípravu 
štatistických zisťovaní a zber údajov v rámci subsystémov integrovaného 
štatistického informačného systému (IŠIS) – PRÍPRAVA, METIS a ZBER. Koordinuje 
iné vnútroštátne orgány, ktoré prispievajú k rozvoju, tvorbe a šíreniu európskej 
štatistiky (ONAs). Koordinuje implementáciu Kódexu postupov pre európsku štatistiku 
v ONAs vrátane koordinácie metodickej a edukačnej podpory pre tieto orgány. 
Podieľa sa na vyhľadávaní a sprístupňovaní administratívnych zdrojov údajov (AZÚ) 
pre použitie na štatistické účely.  
 
12. Sekcia informatiky zabezpečuje systematickú údržbu, spoľahlivú, bezpečnú a 
plynulú prevádzku informačného systému (IS) ŠÚ SR ako súčasti informačného 
systému verejnej správy (IS VS) SR, ako aj IS Register a identifikátor právnických 
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osôb a podnikateľov ako základného referenčného registra IS VS SR. Poskytuje 
komplexné služby interným zákazníkom a externým zákazníkom v oblasti štátnej 
štatistiky a spracovania volieb a referend. Vypracúva, aktualizuje a realizuje 
koncepciu informačného systému ŠÚ SR a IS Register a identifikátor právnických 
osôb a podnikateľov. Pri rozvoji a prevádzke informačných systémov sa riadi 
príslušnou legislatívou (EÚ, SR), ako aj odporúčanými medzinárodnými štandardami. 
Poskytuje poradenstvo a konzultácie za oblasť IS.  
 
13. Sekcia poskytovania štatistických produktov a služieb navrhuje 
marketingovú stratégiu a vypracúva marketingový plán. Koordinuje marketingové 
aktivity úradu. Vypracúva koncepciu súborných štatistických produktov a 
zabezpečuje ich tvorbu a poskytovanie v zmysle požiadaviek externého zákazníka. 
Koordinuje a zabezpečuje tvorbu a poskytovanie plánovaných štatistických produktov 
podľa záväzkov vyplývajúcich pre SR z členstva v medzinárodných organizáciách. 
Koordinuje a zabezpečuje tvorbu a poskytovanie operatívnych štandardných a 
neštandardných štatistických produktov. Koordinuje a zabezpečuje činnosti spojené s 
aktualizáciou a rozvojom internetovej stránky a verejnej bázy dát úradu. Poskytuje 
poradenstvo a konzultácie v oblasti produktov poskytovaných zákazníkom. 
 
14. Sekcia makroekonomických štatistík zabezpečuje tvorbu a šírenie vybraných 
štatistických produktov a poskytuje poradenstvo a konzultácie za oblasť národných 
účtov, štatistiky zahraničného obchodu, požiadaviek externých a interných 
zákazníkov, ako aj príslušnej legislatívy (EÚ, SR). Metodicky riadi implementáciu 
nariadení EÚ v oblasti systému národných a regionálnych účtov a štatistiky 
zahraničného obchodu, zabezpečuje transformáciu údajov z podnikového 
účtovníctva do systému národných účtov, zostavuje a bilancuje národné účty. 
Realizuje činnosti súvisiace s komunikáciou so zákazníkmi a činnosti súvisiace s 
metodickou prípravou príslušných štatistických zisťovaní, overovaním, analýzou a 
bilancovaním výsledkov štatistických zisťovaní s cieľom dosiahnuť požadovanú 
kvalitu a konzistenciu finálnych štatistických produktov. Spolupracuje so sekciou 
všeobecnej metodiky na vyhľadávaní administratívnych zdrojov údajov. V súlade s 
rozvojom v rámci EŠS zabezpečuje koncepčný rozvoj metodiky národných účtov 
v príslušných štatistikách podľa európskeho systému národných a regionálnych 
účtov, rovnako zabezpečuje koncepčný rozvoj štatistiky zahraničného obchodu. 
 
15. Sekcia podnikových štatistík zabezpečuje tvorbu a šírenie vybraných 
štatistických produktov a poskytuje poradenstvo a konzultácie za oblasť podnikovej 
štatistiky nefinančného a finančného sektora ako aj cenových štatistík v zmysle 
požiadaviek externých a interných zákazníkov, ako aj príslušnej legislatívy (EÚ, SR). 
Realizuje činnosti súvisiace s komunikáciou so zákazníkmi a metodickou prípravou 
príslušných štatistických zisťovaní. Ďalej realizuje činnosti súvisiace s overovaním, 
analýzou a bilancovaním výsledkov štatistických zisťovaní s cieľom dosiahnuť 
požadovanú kvalitu a konzistenciu finálnych štatistických produktov. Spolupracuje so 
sekciou všeobecnej metodiky na vyhľadávaní administratívnych zdrojov údajov. V 
súlade s rozvojom v rámci Európskeho štatistického systému zabezpečuje 
koncepčný rozvoj metodiky v oblasti podnikovej štatistiky nefinančného a finančného 
sektora a cenových štatistík. 
 
16. Sekcia sociálnych štatistík a demografie zabezpečuje tvorbu a šírenie 
vybraných štatistických produktov a poskytuje poradenstvo a konzultácie za oblasť 
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demografickej štatistiky, sociálnych štatistík a štatistiky trhu práce v zmysle 
požiadaviek externých a interných zákazníkov, ako aj príslušnej legislatívy (EÚ, SR). 
Realizuje činnosti súvisiace s komunikáciou so zákazníkmi a metodickou prípravou 
príslušných štatistických zisťovaní. Ďalej realizuje činnosti súvisiace s overovaním, 
analýzou a bilancovaním výsledkov štatistických zisťovaní s cieľom dosiahnuť 
požadovanú kvalitu a konzistenciu finálnych štatistických produktov. Spolupracuje so 
sekciou všeobecnej metodiky a registrov na vyhľadávaní administratívnych zdrojov 
údajov. V súlade s rozvojom v rámci EŠS zabezpečuje koncepčný rozvoj metodiky v 
oblasti demografickej štatistiky, sociálnych štatistík a štatistiky trhu práce. 

 
17. Okrem ústredia v Bratislave úlohy štátnej štatistiky zabezpečuje aj osem 
pracovísk so sídlami v Bratislave, Trnave, Nitre, Trenčíne, Žiline, Sekcia zberu 
a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici, pracovisko v 
Prešove a Košiciach. Z dôvodu zvýšenia úrovne kvality získaných a spracovaných 
štatistických informácií, ako aj dosiahnutia hospodárnosti realizácie štatistických 
zisťovaní sú pracoviská ŠÚ SR špecializované.  

 Pracovisko ŠÚ SR v Bratislave v rámci špecializácie zabezpečuje 
komplexnú štatistickú činnosť za štatistiku vnútorného obchodu, finančnú 
štatistiku, peňažníctvo a poisťovníctvo a štatistiku netrhových služieb. 

 Pracovisko ŠÚ SR v Trnave je gestorom mestskej a obecnej štatistiky 
(MOŠ-MIS) za celú SR a v rámci špecializácie zabezpečuje úlohy na 
úsekoch demografická štatistika a štatistika zahraničného obchodu. 

 Pracovisko ŠÚ SR v Trenčíne zabezpečuje úlohy  v rámci špecializácie 
na úsekoch cenová štatistika a štatistika zariadení sociálnej ochrany. 

 Pracovisko ŠÚ SR v Nitre zabezpečuje úlohy v rámci špecializácie na 
úseku štatistiky poľnohospodárstva, lesníctva, rybolovu a životného 
prostredia. 

 Pracovisko ŠÚ SR v Žiline je gestorom zisťovania u podnikateľov – 
fyzických osôb nezapísaných v obchodnom registri. Zabezpečuje úlohy v 
rámci stanovenej špecializácie za úseky doprava, pošty a telekomunikácie, 
výskum a vývoj, informačné a komunikačné technológie v podnikoch. 

 Sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v 
Banskej Bystrici zabezpečuje úlohy v rámci špecializácie na úseku 
štatistiky priemyslu a úlohy ustanovené pre zber a spracovanie dát 
terénnych štatistík. Zabezpečuje zber a spracovanie údajov za výberové 
zisťovania v domácnostiach. Sekcia zabezpečuje aj zber a záznam údajov 
na úseku spotrebiteľských cien a zber, záznam a spracovanie údajov k 
Európskemu porovnávaciemu programu. Realizuje vnútornú aj vonkajšiu 
komunikáciu, poskytuje poradenskú činnosť v oblasti metodiky štatistických 
ukazovateľov a príslušnej legislatívy pre dodávateľa údajov ako aj pre sieť 
opytovateľov. Implementuje metodiku, organizuje príslušné zisťovania 
a navrhuje rozpočet zisťovaní na príslušný rok. Ďalej realizuje činnosti 
súvisiace s overením, analýzou kvality zisťovaných a spracovávaných dát, 
s cieľom dosahovať vyššiu kvalitu a konzistenciu finálnych štatistických 
produktov. Úzko spolupracuje so sekciami, ktoré príslušné zisťovania 
gestorujú v súlade s Európskym štatistickým systémom. Podieľa sa na 
tvorbe technických projektov a technológii spracovania dát. 

 Pracovisko ŠÚ SR v Prešove zabezpečuje činnosti v rámci stanovenej 
špecializácie za úseky cestovný ruch, vybrané trhové služby a energetika. 
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 Pracovisko ŠÚ SR v Košiciach zabezpečuje činnosti v rámci 
špecializácie pre oblasť štatistiky stavebníctva, bytovej výstavby a práce a 
miezd, zabezpečuje štatistiku rodovej rovnosti a v rámci územného 
spôsobu zisťovaní pre oblasť registra organizácií, mestskej a obecnej 
štatistiky a mestského informačného systému. 

 
18. ŠÚ SR je zriaďovateľom príspevkovej organizácie  INFOSTAT - Inštitút 
informatiky a štatistiky (ďalej len „INFOSTAT“), ktorá na základe každoročne 
uzatváraných kontraktov so Štatistickým úradom SR rieši výskumno-vývojové úlohy 
štátnej štatistiky. 
 
19. Sekciu makroekonomických štatistík (S700) riadi generálny riaditeľ sekcie 
podľa príslušných noriem zavedeného systému manažérstva kvality a  rozhoduje o 
spôsobe zabezpečenia činností, ktoré sú v pôsobnosti sekcie v členení podľa 
jednotlivých odborov. 
 
20. Odbor sektorových účtov (710) tvorí 20 zamestnancov vrátane jedného 
riaditeľa odboru, a dvoch vedúcich oddelení (stav k decembru 2015). Odbor 
zabezpečuje tvorbu a šírenie vybraných štatistických produktov a poskytuje 
poradenstvo a konzultácie za oblasť národných účtov v sektorovom členení na 
základe systému národného účtovníctva v zmysle požiadaviek externého a interného 
zákazníka, ako aj príslušnej legislatívy (EÚ, SR). Realizuje činnosti súvisiace s 
komunikáciou so zákazníkmi a s metodickou prípravou štatistických zisťovaní, pričom 
zabezpečuje uplatnenie metodiky národných účtov v príslušných štatistikách. 
Zostavuje a bilancuje odvetvové a regionálne účty za všetky inštitucionálne sektory 
ekonomiky SR vrátane bilancovania jednotlivých ukazovateľov, uskutočňuje cenové 
prepočty do stálych cien predchádzajúceho roka a stálych cien reťazením a 
vykonáva odhady a výpočty údajov nepokrytých informačnými databázami. 
Zodpovedá za prípravu podkladov pre notifikáciu verejného deficitu a dlhu a 
podkladov pre vlastné zdroje rozpočtu EÚ. Zabezpečuje koncepčný rozvoj 
európskeho systému národných a regionálnych účtov v podmienkach SR a 
spolupracuje so sekciou všeobecnej metodiky na vyhľadávaní administratívnych 
zdrojov údajov. Poskytuje informácie a údaje zo systému národných účtov podľa 
harmonogramu pre publikačný systém ŠÚ SR a poskytuje metodicko-poradenskú 
službu zákazníkom za oblasť sektorových účtov. Odbor sa vnútorne člení na: 

 oddelenie sektorových účtov verejnej správy, 
 oddelenie sektorových účtov korporácií, domácností a zahraničia. 

 
21. Odbor analýz a syntéz národných účtov (720) tvorí 10 zamestnancov vrátane 
jedného riaditeľa odboru (stav k decembru 2015). Odbor zabezpečuje tvorbu a 
šírenie vybraných štatistických produktov a poskytuje poradenstvo a konzultácie za 
oblasť národných účtov na základe systému národného účtovníctva v zmysle 
požiadaviek externého a interného zákazníka,  ako aj príslušnej legislatívy (EÚ, SR). 
Realizuje činnosti súvisiace s komunikáciou so zákazníkmi a s metodickou prípravou 
štatistických zisťovaní, pričom zabezpečuje uplatnenie metodiky národných účtov 
v príslušných štatistikách. Zostavuje a bilancuje odvetvové a regionálne národné 
účty, rýchle odhady HDP a zamestnanosti, váženú priemernú sadzbu DPH, 
vypracúva komoditno-odvetvové tabuľky dodávok a použitia a symetrické input-
output tabuľky podľa aktuálnej metodiky národného účtovníctva. Uskutočňuje cenové 
prepočty do stálych cien predchádzajúceho roka a stálych cien reťazením. 
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Zabezpečuje koncepčný rozvoj európskeho systému národných a regionálnych účtov 
v podmienkach SR a spolupracuje so sekciou všeobecnej metodiky na vyhľadávaní 
administratívnych zdrojov údajov. Poskytuje informácie a údaje zo systému 
národných účtov podľa harmonogramu pre publikačný systém ŠÚ SR a poskytuje 
metodicko-poradenskú službu zákazníkom za oblasť súhrnných národných a 
regionálnych účtov. Odbor sa nečlení na oddelenia. 
 
22. Odbor štatistiky zahraničného obchodu (730) tvorí 13 zamestnancov vrátane 
1 riaditeľa odboru a dvoch vedúcich oddelení (stav k decembru 2015). Odbor 
zostavuje a publikuje údaje o štatistike zahraničného obchodu (obchod s tretími 
krajinami EXTRASTAT a obchod s členskými štátmi INTRASTAT). Zabezpečuje 
spoluprácu so Sekciou daňovou a colnou Finančného riaditeľstva SR a jej metodické 
usmerňovanie pri poskytovaní údajov pre štatistiku zahraničného obchodu. 
Zabezpečuje vypracovanie, aktualizovanie a publikovanie zásadných metodických 
materiálov a zodpovedá za metodiku štatistiky zahraničného obchodu a jej 
zosúladenie s platnou legislatívou Európskej únie. Zostavuje, vedie a aktualizuje 
register subjektov zahraničného obchodu. Ročne zabezpečuje stanovenie prahov pre 
spravodajské jednotky, ich zverejnenie vo vyhláške ŠÚ SR ako aj ich poskytnutie 
Eurostatu. Zabezpečuje analyzovanie, publikovanie a poskytovanie údajov rezortom, 
medzinárodným organizáciám a širokej odbornej a laickej verejnosti. Mesačné a 
ročné údaje šíri prostredníctvom mesačne aktualizovanej internetovej stránky. Pre 
spravodajské jednotky vypracováva a aktualizuje „Príručku pre spravodajské 
jednotky“ pre štatistické zisťovanie INTRASTAT-SK. Na požiadanie usmerňuje 
spravodajské jednotky pri uplatňovaní metodiky formou telefonických konzultácií, 
prostredníctvom elektronickej pošty alebo osobnými stretnutiami. Metodicky 
usmerňuje zamestnancov Pracoviska ŠÚ SR v Trnave zaoberajúcich sa 
spracovaním údajov od spravodajských jednotiek. Vypracováva podklady pre 
projekty vyhlasované Eurostatom vrátane výberových konaní. Podieľa sa na rozvoji 
štatistického informačného systému v oblasti štatistiky zahraničného obchodu. Odbor 
sa vnútorne člení na: 

 oddelenie metodiky a registra štatistiky zahraničného obchodu, 
 oddelenie analýz a šírenia údajov štatistiky zahraničného obchodu.  

 

1.1.3  Metódy zostavenia HDP 
 
23. Hrubý domáci produkt (HDP) predstavuje finálnu produkciu tovarov a služieb, 
ktorá bola v národnej ekonomike vytvorená počas daného obdobia (spravidla štvrťrok 
alebo polrok). Predstavuje kľúčovú veličinu pre účely makroekonomickej analýzy, 
ktorou sa hodnotí celková ekonomická výkonnosť krajiny, charakterizuje veľkosť 
resp. produkčnú schopnosť (objem dôchodkov alebo spotreby) spoločnosti na danom 
ekonomickom území. Tempo rastu vyjadruje mieru rozvoja (poklesu) ekonomiky a to 
v nominálnej hodnote alebo po prepočte do stálych cien v reálnej hodnote. Z 
hľadiska obsahu je: 

 súčtom hrubej pridanej hodnoty inštitucionálnych sektorov  (výrobná 
metóda), 

 súčtom konečného domáceho použitia výrobkov a služieb (výdavková 
metóda), 

 súčtom všetkých dôchodkov v ekonomike. (dôchodková metóda). 
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24. Základnou metódou pre zostavovanie HDP je výrobná a výdavková metóda, 
dôchodková metóda  je reziduálnou metódou.  
 
25. Pre popis zdrojov a metód zostavenia HDP a následne hrubého národného 
dôchodku v tomto dokumente je použitý referenčný rok 2010, v ktorom prebehla 
najnovšia benchmarková revízia údajov. Pre úvodné informácie v kontexte 
organizačnej štruktúry a organizačného poriadku je použitý  aktuálny rok 2015. 
  

1.1.4  Systémy dohľadu a kontroly 
26. Proces zostavenia systému národných účtov a tým aj kľúčového ukazovateľa 
HDP sa na ŠÚ SR riadil do augusta 2015 smernicou SME 23/2006 Hodnototvorné 
procesy - Národné účty a makroekonomické štatistiky, Štatistiky o podnikaní, 
Sociálna štatistika a demografia. Od septembra 2015 platí aktualizovaná verzia 
smernice pre hodnototvorné štatistiky: SME 2/2015 hodnototvorný proces produkcie 
štatistických výstupov. Nová smernica implementuje požiadavky pre výkon 
štatistického hodnototvorného procesu v súlade s požiadavkami na manažérstvo 
kvality ako aj General Statistical Business Process Mode (GSBPM) a požiadavkami 
European Statistics Code of Practice (ES CoP) 
 
27. Hodnototvorný proces realizácie štatistických produktov národných účtov podľa 
SME 2/2015 pozostáva z ôsmich podprocesov uvedených postupne v oddieloch I.-
VIII., pričom: 

 Oddiel I. predstavuje špecifikáciu potrieb zákazníkov a formy ich realizácie 
vrátane vecnej špecifikácie požiadavky na štatistický výstup, 
charakteristiky výstupu, identifikácie jej vykonateľnosti a projektového 
zámeru pre produkciu výstupu, resp. zaužívaného realizačného postupu. 

 Oddiel II. a III. Pokrýva návrh a vývoj požadovaného štatistického výstupu 
počnúc návrhom všetkých prvkov potrebných pre definovanie štatistického 
výstupu až po vytvorenie úplného prevádzkového prostredia pre spustenie 
procesu (zber údajov) 

 Oddiel IV.až VI. sa zaoberá samotnou realizáciou štatistického výstupu 
počnúc zberom všetkých potrebných informácií, cez ich následnú validáciu 
a transformáciu na štatistický výstup až po analýzu vytvoreného 
štatistického výstupu a prípravu jeho zverejnenia alebo poskytovania. . 

 Oddiel VII pokrýva zverejňovane a poskytovanie štatistického výstupu, jeho 
cieľom je riadenie zverejňovania a poskytovania štatistických výstupov. 
Zahŕňa činnosti súvisiace s kompletizáciou a zverejňovaním statických 
a dynamických výstupov prostredníctvom rôznych distribučných kanálov. 

 Oddiel VIII. je venovaný hodnoteniu kvality štatistického výstupu 
a príslušných podprocesov.   

 
28. Majiteľ hodnototvorného procesu – generálny riaditeľ sekcie makroekonomických 
štatistík realizuje svoj proces v súčinnosti s majiteľmi ostatných  hodnototvorných a 
podporných procesov  
 
29. Na zabezpečenie minimalizácie potenciálnych rizík v kontexte zdrojov údajov sú 
uzatvorené dohody s hlavnými poskytovateľmi administratívnych zdrojových údajov 
(ŠP, DC a NBS). Dohody sa každoročne aktualizujú, aby v poskytovaných údajoch 
boli premietnuté všetky legislatívne zmeny, ktoré ovplyvňujú AZD používané 
v procese zostavovania národných účtov. Každoročná aktualizácia sa týka ako 
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obsahu, tak formy a včasnosti vzájomne poskytovaných informácií. Údaje sú 
poskytované obvykle vo viacerých dávkach s označením kvality údajov (úplné, 
chybné...).   
 
30. Manažérsky dohľad nad zberom údajov a zostavením štatistických údajov sa 
pravidelne verifikuje prostredníctvom interných auditov podľa vopred určeného plánu. 
Tabuľka 1 ukazuje dátumy vykonaných interných auditov v rokoch 2009-2015. 

 
Tabuľka č. 2 

Hodnototvorné procesy   2009 2011 2012 2014 2015 

Makroekonomické štatistiky   29.6. 13.4.   2.4.   

Štatistiky o podnikaní   11.6. 11.5.     24.6. 

Pracoviská ŠÚ SR BA 16.4.   16.4. 9.7.   

  BB 20.5.   9.5.   21.5. 

  KE 15.5.   17.5.   4.6. 

  NR 12.6.   11.4. 11.6.   

  PO 14.5.   16.5.   3.6. 

  TN 20.5.   30.3. 4.6.   

  TT 10.6. 3.6.   18.6.   

  ZA 18.5.     19.4. 25.6. 

 
31. Štatistický úrad SR je držiteľom certifikátu systému manažérstva kvality podľa 
ISO 9001:2008, ktorý dostal v novembri 2006. V pravidelných intervaloch podstupuje 
externé audity - dozorné a recertifikačné, v rokoch 2010, 2011, 2013 a 2014 boli 
spoločnosťou Bureau Veritas Certification Slovakia vykonané dozorné audity. 
Recertifikačné audity v rokoch 2009, 2012 a 2015 potvrdili pre ŠÚ SR platnosť 
certifikátu. 
 

1.2 Politika revízií a harmonogram revízie a finalizácie odhadov; veľké revízie 
od poslednej verzie HND Inventory  

32. Revízna politika je dôležitým nástrojom zvyšovania kvality štatistických údajov. 
Za revíziu štatistických údajov sa považuje každá zmena štatistickej hodnoty 
ukazovateľov uložených v príslušných databázach a verejne publikovaných 
štatistických údajov. Dôvodom zmien sú zmeny v platnej legislatíve, úprava 
metodických definícií a postupov, revízie klasifikácií a číselníkov, implementácia 
nových štatisticko-matematických metód, dostupnosť neskorších presnejších údajov 
ako aj samotné chyby v zdrojových a vypočítaných dátach. Cieľom revízií je 
dosiahnutie, resp. zachovanie konzistentnosti obsahu štatistických údajov.  
 
33. Kódex postupov pre európsku štatistiku stanovuje pre oblasť revízií zásadu č. 8 
„Revízie dodržujú štandardné, osvedčené a transparentné postupy“. To znamená, že 
revízie musia byť vykonávané v zmysle stanovených pravidiel a ich základnými 
vlastnosťami sú koncepčnosť, účelovosť, efektívnosť, transparentnosť a periodicita.  
Výsledkom je jednotný a prehľadný systém úprav štatistických údajov. 
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34. Základné pravidlá a všeobecné postupy uplatňované pri revíziách na úrade 
upravuje Rozhodnutie predsedníčky Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým 
sa vydáva kalendár revízií ŠÚ SR (aktualizovaný každý rok) a ROZ-3/2015, ktorým 
sa vydáva politika revízií ŠÚ SR. 
 
35. Prehľad revíznych zmien vykonaných od poslednej verzie Zdrojov a metód 
zostavenia HND (GNI Inventory SK – 2006) je bližšie popísaný v kap. 2.   

 

1.3 Východiská pre výrobnú metódu 

36. Výrobná metóda je základnou  metódou pri zostavovaní ročných národných účtov 
a  pri kvantifikovaní hrubého domáceho produktu (HDP) v Slovenskej republike. 
Štruktúru národného systému ročných účtov tvoria súhrnné účty, sektorové účty 
a systém TDP a IOT. Základnými zložkami štruktúry sektorových účtov sú 
inštitucionálne sektory, typy transakcií a postupnosť účtov. Ekonomické subjekty 
v SR, inštitucionálne jednotky a závodné jednotky, sú štatistické jednotky 
zabezpečujúce informácie o tokoch s výrobkami a službami a tiež informácie o 
dôchodkových, výdavkových a finančných tokoch a stavoch.  
 
37. V slovenskej štatistickej praxi pre sektor nefinančných korporácií a jeho 
subsektory miestnu činnostnú jednotku predstavuje závodná jednotka (ďalej ZJ). 
Štatistické informácie o nej sa získavajú ročným štrukturálnym zisťovaním v ročnom 
štatistickom výkaze produkčných odvetví Roč 1-01 pre organizácie s počtom 
zamestnancov 20 a viac. Údaje za malé organizácie s počtom zamestnancov 0 – 19 
sa získavajú výberovým zisťovaním.  

 
38. Produkcia a medzispotreba v sektore finančných korporácií sa počíta na 
základe údajov, pozostávajúcich z kombinácie štatistických a administratívnych 
zdrojov. 

 
39. Hlavným zdrojom údajov pre výpočet produkcie a medzispotreby v sektore 
verejnej správy sú administratívne zdroje údajov, získané z výkazov o príjmoch 
a výdavkoch na základe Opatrenia Ministerstva financií SR (MF SR). Tento typ 
výkazu obsahuje hotovostné údaje o príjmoch a výdavkoch v členení podľa 
rozpočtovej ekonomickej klasifikácie. Pre každý rok sa zostavuje prevodový mostík 
medzi kategóriami ESNÚ95 a rozpočtovou ekonomickou klasifikáciou  MF SR. 
 
40. Pre výpočet produkcie a medzispotreby v sektore domácností sa využíva 
účtovný výkaz predkladaný podnikateľskými domácnosťami a pre porovnanie sa 
využívajú i výsledky výberového štatistického zisťovania, ktoré sú ďalej dopočítavané 
na celý súbor aktívnych jednotiek.  

 
41. Hlavným zdrojom údajov pre výpočet produkcie a medzispotreby za sektor 
neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam sú štatistické výkazy a  
administratívne zdroje, ktoré sa ďalej upravujú a dopĺňajú.  

 
42. V štátnych štatistických výkazoch je prechod z podnikového účtovníctva na 
koncept národných účtov priamo zabezpečovaný odvolávkami na príslušné účty 
podnikového účtovníctva uvedenými v metodických vysvetlivkách k jednotlivým 



GNI Inventory - SK   Kapitola 1 

Sekcia makroekonomických štatistík  13 

položkám výkazu. Spravodajská jednotka tak v položkách uvedených na štatistickom 
výkaze dostáva presnú definíciu ukazovateľov v súlade s metodikou národných 
účtov. Jednotlivé položky vo výkazoch  za medzispotrebu a produkciu  sa zostavujú 
v súlade s metodikou ESA 2010, jednotlivé úpravy sú bližšie popísané v kap.3.   
 
43. Z pohľadu zabezpečenia úplnosti sa v jednotlivých sektoroch ako prvý krok 
vykonáva dopočet a imputácie na úplnosť súboru. Jednotlivé odhady úprav na 
úplnosť (nezaznamenaná ekonomika) sa vykonávajú v sektoroch S.11 a S.14 a sú 
bližšie popísané v kapitole 7.  
 

1.4 Východiská pre dôchodkovú metódu 

44. Dôchodková metóda sa nepovažuje za nezávislú metódu. Čistý prevádzkový 
prebytok a zmiešaný dôchodok ako bilančné položky sú výsledkom zostavovania 
ročných sektorových účtov, a teda ich hodnota je ovplyvnená pridanou hodnotou, 
ktorá sa vyčísľuje výrobnou metódou. Pri dôchodkovej metóde sa používajú hlavne 
priame metódy odhadu. Kvalifikované odhady sa využívajú v prípade neúplných, 
nedostatočných a neexistujúcich zdrojov údajov pre jednotlivé transakcie, napríklad 
v oblasti miezd a platov.  
 
45. Vymedzenie inštitucionálnych jednotiek a sektorov, použité klasifikácie a hlavné 
zdroje sú rovnaké ako pri zostavení HDP výrobnou metódou. Výpočet HDP 
dôchodkovou metódou sa opiera o ročné štatistické zisťovania a administratívne 
zdroje údajov, prípadne o ich kombináciu.  

 
46. Z pohľadu zabezpečenia úplnosti sa v jednotlivých sektoroch ako prvý krok 
vykonáva dopočet a imputácie na úplnosť súboru. Jednotlivé odhady úprav na 
úplnosť (nezaznamenaná ekonomika) sa vykonávajú v sektoroch S.11 a S.14 
v ukazovateli odmeny zamestnancov. Pri výpočte odhadov jednotlivých zložiek 
úplnosti sa využíva metóda zamestnanosti ako aj údaje o zamestnanosti a mzdách, 
získané z výkazov za malé nefinančné podniky a za podnikateľov nezapísaných 
v obchodnom registri. 
 
47. Ostatné dane z  produkcie a dovozu pozostávajú zo všetkých daní, ktoré podniky 
platia v dôsledku svojej výrobnej činnosti nezávisle od množstva alebo hodnoty 
vyrobených alebo predaných výrobkov a služieb. Zdrojom informácií o všetkých 
druhoch poplatkov a daní sú administratívne výkazy.  

 
48. Ostatné subvencie  na produkciu predstavujú subvencie, t. j. bežné transfery do 
tuzemských inštitúcií určené na elimináciu nepriaznivých výsledkov hospodárenia, 
alebo na podporu podnikania. Hlavným zdrojom údajov je ekonomická klasifikácia 
rozpočtovej klasifikácie a Štátny záverečný účet. 

 
49. Spotreba fixného kapitálu sa vo všetkých sektoroch počíta metódou 
permanentnej inventarizácie (PIM) na základe hodnoty hmotného a nehmotného 
dlhodobého majetku vyjadreného v reprodukčných cenách. Odhaduje sa lineárne, 
geometrický model odpisovania sa nepoužíva.  
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1.5 Východiská pre výdavkovú metódu 

50. Pri výpočte jednotlivých zložiek výdavkovej metódy sa vychádza z údajov zo 
štatistických zisťovaní, administratívnych zdrojov a iných alternatívnych zdrojov. 
Štatistické zisťovania a administratívne zdroje sú v prevažnej miere také isté ako pri 
produkčnej metóde. Alternatívne zdroje predstavujú zdroje údajov dostupné pre 
Štatistický úrad z web-stránok organizácií (napr. výročné správy o hospodárení), 
prípadne špecifické zdroje dohodnuté priamo pracovníkmi ŠÚ SR s poskytovateľmi 
údajov.  
 
51. Údaje pre výpočet výdavkov na konečnú spotrebu sú zaznamenávané v cenách 
odberateľov. Výrobky a služby ponechané pre vlastnú spotrebu sú ocenené 
v základných cenách. Nakúpené fixné aktíva (hmotné i nehmotné) sa podľa platných 
účtovných pravidiel oceňujú v obstarávacích cenách vrátane nákladov na ich 
obstaranie. Majetok obstaraný vo vykazovanom období je ocenený v bežných 
reprodukčných cenách. Rovnako v bežných reprodukčných cenách sú ocenené aj  
hmotné a nehmotné fixné aktíva darované alebo majetok obstaraný na lízing. 
Majetok vytvorený vo vlastnej réžii pre vlastnú konečnú spotrebu sa oceňuje 
výrobnými nákladmi navýšenými o ziskovú maržu. Stavy zásob materiálu a tovaru na 
sklade sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá pozostáva z ceny obstarania pri 
nákupe a nákladov súvisiacich s obstaraním zásob (prepravné, poistné, clo a 
podobne). Údaje o zásobách sú upravované o zisky a straty z držby zásob. Dovoz a 
vývoz výrobkov je ocenený v cenách FOB. 

 
52. Štatistické zisťovania, ktorými sa zisťujú údaje pre výdavkové zložky HDP sú 
zostavené rovnako ako pre iné metódy zostavenia účtov. Odhady jednotlivých 
výdavkových zložiek HDP okrem konečnej spotreby domácností (KSD) sú väčšinou 
vyčíslené priamou metódou, ktorá sa opiera o priame údaje zo štatistických 
zisťovaní, z administratívnych a alternatívnych zdrojov. Pri zostavovaní KSD sa 
používa kombinovaná (priama a nepriama) metóda odhadov. 

 
53. Z pohľadu zabezpečenia úplnosti sa v jednotlivých sektoroch ako prvý krok 
vykonáva dopočet a imputácie na úplnosť súboru. I keď odhady vychádzajú 
predovšetkým zo štatistických zisťovaní a administratívnych zdrojov údajov, ktoré sa 
vyznačujú pomerne dobrou kvalitou,  bežnou praxou je imputácia údajov ekonomicky 
aktívnych jednotiek, ktoré nepredložili štatistické výkazy v rámci celoplošného 
štatistického zisťovania a tiež dopočty na celý súbor ekonomicky aktívnych jednotiek 
v rámci výberového zisťovania. Čo sa týka úprav na úplnosť, dopočty sa robia najmä 
v oblasti konečnej spotreby domácností a tvorby hrubého fixného kapitálu (THFK) a u 
zásob v sektore domácností. Ďalej sa úpravy robia s cieľom eliminovať vplyv 
podhodnotenia/nadhodnotenia v oblasti THFK, kde sa štandardné metódy výpočtu 
overujú výpočtom pomocou komoditných tokov (zaraďovanie komodít podľa 
klasifikácie MIG).  

 

1.6 Bilančné a integračné metódy a overovanie odhadov 

54. Teoreticky všetky tri metódy výpočtu HDP by mali poskytnúť rovnaký odhad 
(výsledok). Pre bilancovanie zdrojov s použitím sa používa len výrobná a výdavková 
metóda. Dôchodková metóda sa nepoužíva pre tento účel z toho dôvodu, že hrubý 
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prevádzkový prebytok ako aj zmiešané dôchodky sú rozdielové ukazovatele a ich 
overovanie sa nerobí z priamych zdrojov údajov.  Hlavným nástrojom bilancovania sú 
sektorové a odvetvové účty. 
 
55. Bilančné práce sú zamerané na bilancovanie jednotlivých položiek nefinančných 
a finančných transakcií. V prvom kroku bilancovania sa zabezpečuje identita 
transakcií. Overenie jednotlivých transakcií prebieha kontrolou protistrán. V rámci 
medzisektorových tokov (úroky, dividendy) sa zostavuje matica transakcií. 
Rozpočtová identita a identita transakcií sa dosiahne horizontálnym a vertikálnym 
bilancovaním  jednotlivých údajov. Pri zostavovaní definitívnej verzie sektorových 
účtov sa vychádza z podkladov získaných z TDP. 

 
56. Pri bilancovaní je rozhodujúca kvalita a typ zdroja údajov v jednotlivých 
sektoroch. Štatistické diskrepancie sa riešia úpravou údajov, ktoré sú najmenej 
dôveryhodné, spoľahlivé, presné  v rámci daného systému účtov. Záverečným 
spôsobom bilancovania v rámci sektora, subsektora je dosiahnutie rozpočtovej 
identity (t.j. suma tokov v stĺpci zdroje sa rovná sume tokov v stĺpci použitie) dvoma 
odhadmi B.9 (bežné účty, finančné účty). Hľadá sa rovnosť medzi údajmi, ktoré sú 
odvodené z dvoch zdrojov.  

 
57. Bilancovanie je postupný proces od prvého získania čiastočných podkladov až po 
zohľadnenie všetkých dostupných informácií, ktorý je zabezpečovaný vzájomnými 
internými a externými (MFSR, NBS...) konzultáciami s cieľom získať zosúladený 
vybilancovaný systém. Bilancovanie medzi jednotlivými komponentmi nie je možné 
vykonať bez predchádzajúcej diskusie so samotnými zostavovateľmi príslušných 
ukazovateľov, ktoré sú predmetom bilancovania. Zodpovednosť za konečné 
rozhodnutie o ukončení procesu bilancovania má generálny riaditeľ sekcie 
makroekonomických štatistík 

 

1.7 Prehľad úprav na zabezpečenie úplnosti 

58. V rámci zostavovania ročných sektorových účtov sa uskutočňujú aj úpravy z titulu 
ich úplnosti. Úpravy sa týkajú ukazovateľov všetkých troch metód výpočtu odhadu 
HDP. V sektore finančných korporácií, sektore verejnej správy a  sektore 
neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam sa úpravy na úplnosť  nevykonávajú. 
 
59. Podľa metodiky ESA 2010 a odporúčaní Eurostatu sa nezaznamenaná 
ekonomika (NOE) klasifikuje do siedmich typov neúplnosti N1-N7:  

 N1 Úmyselne  nezaregistrované jednotky (utajené), 
 N2 Úmyselne  nezaregistrované jednotky,  
 N3 Jednotky bez povinnosti registrovať sa,  
 N4 Registrované jednotky nepokryté štatistickým zisťovaním,  
 N5 Registrované jednotky nepodliehajúce štatistickému zisťovaniu,  
 N6 Úmyselné skresľovanie vykazovaných údajov,  
 N7 Štatistické neúplnosti v údajoch. 

 
60. Výrobná metóda odhadu HDP z pohľadu zdrojov a tiež z hľadiska odhadu úprav 
na úplnosť  patrí k prepracovaným metódam v národných účtoch SR. Metódy odhadu 
a jednotlivé vykonané úpravy sa analyzujú a porovnávajú z pohľadu všetkých troch 
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metód zostavenia HDP, aby sa zabezpečilo konzistentné zaznamenanie z pohľadu 
zdrojov/použitia (ponuky/dopytu). 

 

1.8 Prechod z HDP na HND 

61. Výpočet hrubého národného dôchodku (HND) vychádza z údajov HDP 
zníženého o prvotné dôchodky platené rezidentskými jednotkami nerezidentským 
jednotkám a zvýšeného o prvotné dôchodky prijaté rezidentskými jednotkami zo 
zahraničia. 
 
62. Prvotné dôchodky platené do zahraničia v sebe zahŕňajú odmeny zamestnancov, 
dôchodky z majetku a dane na produkciu a dovoz platené inštitúciám EÚ. Na druhej 
strane prvotné dôchodky prijaté zo zahraničia v sebe zahŕňajú odmeny 
zamestnancov, dôchodky z majetku a subvencie prijaté z inštitúcií EÚ. 

 
63. Popri štatistických a administratívnych zdrojoch údajov je nosným zdrojom 
informácií bežný účet Platobnej bilancie. Od roku 2004 sa  vypĺňajú aj položky dane z 
produkcie a dovozu platené inštitúciám EÚ a subvencie prijaté od inštitúcií EÚ. 
Informácie o týchto tokoch obsahuje Štátny záverečný účet predkladaný MF SR. 

 
64. Údaje o odmenách zamestnancov sa zostavujú na základe údajov o počte 
legálne pracujúcich rezidentov a nerezidentov SR a údajov o priemernej mzde 
v zahraničí a v SR. V prípade legálne pracujúcich rezidentov a nerezidentov sa 
k vypočítaným mzdám ďalej priráta odhad za sociálne príspevky. Odhad za 
nelegálne pracujúcich sa vykonáva na základe údajov o prechodoch cez hranice, 
z ktorých sa vylúčia turistické prechody a tiež priemerná mzda sa zníži oproti legálne 
pracujúcim.  

 
65. Údaje o úrokoch, dividendách, reinvestovaných ziskoch z priamych zahraničných 
investícií  sa preberajú z platobnej bilancie, ostatné investičné dôchodky sa 
odhadujú. 

 

1.9 Klasifikácie 

66. V systéme národných účtov sa používajú klasifikácie, ktoré sú vo väčšine 
prípadov zhodné s medzinárodne platnými klasifikáciami. Všetky štandardizované 
klasifikácie sú oficiálne vyhlásené v Zbierke zákonov a vydané sú príslušnými 
Vyhláškami ŠÚ SR. Patria sem tieto klasifikácie:  

 Štatistická klasifikácia ekonomických činností SK NACE Rev. 2,  
 Štatistická klasifikácia produktov podľa činností (CPA), 
 Štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy SK COFOG, 
 Klasifikácia individuálnej spotreby podľa účelu COICOP. 

 
67. Pre klasifikáciu jednotiek do registra organizácií sa využívajú číselníky k registru 
organizácií, ktoré sú vytvorené a  aktualizované na ŠÚ SR. Jedným z najčastejšie 
používaných je číselník na klasifikáciu organizácií podľa právnej formy. 
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68. V sektore verejnej správy sa využíva rozpočtová klasifikácia, ktorú vydalo 
Ministerstvo financií SR. Rozpočtová klasifikácia obsahuje organizačnú klasifikáciu, 
druhovú klasifikáciu a ekonomickú klasifikáciu. Ekonomická klasifikácia triedi 
rovnorodé druhy príjmov a výdavkov na hlavné kategórie, kategórie, položky a 
podpoložky. Zároveň ustanovuje, ktoré výdavky sa financujú z bežných výdavkov a 
ktoré z kapitálových výdavkov. 
 
69. Pre publikačné účely a v rámci Programu zasielania údajov národných účtov ESA 
2010 sa využívajú agregácie klasifikácií napr. A*3, A*10, A*21, A*38, A*64 pre 
ekonomické činnosti  a P*3, P*10,P*21,P*38 a P*64 pre produkty. 

 

1.10 Zdroje údajov 

70. Zostavovanie národných účtov sa opiera o štatistické zisťovania, ktoré organizuje 
Štatistický úrad Slovenskej republiky, o administratívne zdroje údajov (ministerstvá, 
NBS a iné štátne organizácie), ako aj o alternatívne zdroje údajov. Okrem toho sa 
využívajú aj údaje zo Sčítania obyvateľov, bytov a domov, Cenzu fariem. Tieto 
zisťovania sa uskutočňujú spravidla podľa špecifických, pre tieto účely osobitne 
prijatých zákonov. 
 
71. Štatistické zisťovania sa riadia vyhláškou Program štátnych štatistických 
zisťovaní na trojročné obdobia, ktorú zostavuje úrad v súčinnosti s ministerstvami a 
štátnymi organizáciami. Program obsahuje všetky dôležité a potrebné zisťovania 
vrátane zisťovaní vykonávaných ministerstvami a inými ústrednými orgánmi štátnej 
správy.  
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KAPITOLA 2 POLITIKA REVÍZIÍ A HARMONOGRAM REVÍZIE A FINALIZÁCIE 
ODHADOV, VEĽKÉ REVÍZIE OD POSLEDNEJ VERZIE GNI 
INVENTORY-SK 

 

2.1  Politika revízií a harmonogram revízie a finalizácie odhadov 

2.1.1 Politika revízií 
 
72. Štatistický úrad SR (ďalej len „úrad“) je ústredným orgánom štátnej správy pre 
oblasť štátnej štatistiky. Poslaním úradu je poskytovať kvalitné a objektívne 
štatistické produkty a služby s cieľom podporiť zvyšovanie informačného a 
intelektuálneho kapitálu zákazníkov. Týmto spôsobom prispieť k znižovaniu rizika 
v ich rozhodovacích procesoch a podporiť zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja 
Slovenska. Základným predpokladom pre naplnenie tohto poslania je práve 
produkcia štatistických údajov v  najvyššej kvalite. Revízna politika je dôležitým 
nástrojom zvyšovania kvality štatistických údajov. 
 
73. Za revíziu štatistických údajov sa pre potreby tohto predpisu považuje každá 
zmena štatistickej hodnoty ukazovateľov uložených v príslušných databázach a 
verejne publikovaných štatistických údajov. Dôvodom zmien sú zmeny v platnej 
legislatíve, úprava metodických definícií a postupov, revízie klasifikácií a číselníkov, 
implementácia nových štatisticko-matematických metód, dostupnosť neskorších 
presnejších údajov ako aj samotné chyby v zdrojových a vypočítaných dátach. 
Cieľom revízií je dosiahnutie, resp. zachovanie konzistentnosti obsahu štatistických 
údajov.  
 
74. Kódex postupov pre európsku štatistiku stanovuje pre oblasť revízií zásadu č. 8 
„Revízie dodržujú štandardné, osvedčené a transparentné postupy“. To znamená, že 
revízie musia byť vykonávané v zmysle stanovených pravidiel a ich základnými 
vlastnosťami sú koncepčnosť, účelovosť, efektívnosť, transparentnosť a periodicita.  
Výsledkom je jednotný a prehľadný systém úprav štatistických údajov. 
 
75. Základné pravidlá a všeobecné postupy uplatňované pri revíziách na úrade 
upravuje Rozhodnutie predsedníčky Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým 
sa vydáva kalendár revízií ŠÚ SR (aktualizovaný každý rok) a ROZ-3/2015, ktorým 
sa vydáva politika revízií ŠÚ SR. 
 
76. Zverejňovanie údajov upravuje platná legislatíva  (zákon č.540/2001 o štátnej 
štatistike v znení neskorších predpisov) a interné právne predpisy (ROZ-5/2013 
Rozhodnutie predsedníčky Štatistického úradu SR, ktorým sa vydávajú Zásady 
zverejňovania a poskytovania štatistických informácií). 
 
77. Zverejňované údaje môžu mať tieto stupne kvality: 

 rýchly odhad (flash) – odhad príslušného ukazovateľa na základe 
dostupných aktuálnych informácií, resp. extrapolácie vývojových trendov 

 spresnený odhad – údaj, ktorý je získaný na základe výsledkov 
krátkodobého výkazníctva a využitia dostupných administratívnych zdrojov 
údajov 

 predbežný údaj – údaj, 
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ktorý je zostavený z overených a revidovaných  zdrojov použitých pre 
zostavenie spresneného odhadu alebo údaj dostupný v termíne 
1. zverejnenia. Môže byť zostavený v menšom rozsahu ukazovateľov. 

 polodefinitívny údaj – údaj revidovaný na základe spresnení  štatistického 
výkazníctva a administratívnych zdrojov, ako aj doplňujúcich informácií. 

 definitívny údaj – údaj, ktorý je  zostavený z overených  revidovaných 
výkazov, administratívnych zdrojov  a dát získaných  na základe spresnených 
štatisticko – matematických metód a ďalších doplňujúcich informácií. 

 
78. Z vecného hľadiska sa za dôvod revízie považuje 

 zapracovanie kvalitnejších údajov na základe kompletnejšieho zdroja, 
 spresnenie údajov v dôsledku aktualizácie sezónnych faktorov a zmeny 

bázického obdobia, 
 spresnenie na základe presnejšej metodiky (v konceptoch, definíciách 

a klasifikáciách) a zmien v štatistických metódach, 
 vykonanie opráv v zdrojových údajoch a výpočtoch. 

79. Z časového hľadiska delíme revízie na  
 Bežné revízie sú revízie bez zásadných úprav metodík. Ide spravidla 

o významnejšie opravy údajov vrátane veľkých hodnôt získaných z nových 
zdrojov. Uskutočňujú sa periodicky v presne stanovených termínoch, pre 
aktualizáciu mesačných a štvrťročných údajov, až do najbližšieho zverejnenia 
údajov.  

 Ročné revízie sú revízie, ktoré sa robia ak sú dostupné všetky mesačné, 
štvrťročné údaje a už sú k dispozícii detailnejšie výsledky z ročných zisťovaní. 

 Mimoriadne a veľké revízie sú revízie definitívnych údajov z dôvodu 
významných metodických zmien vyplývajúcich z revidovania metodík, zo 
zmeny postupov štatisticko – matematických metód výpočtov alebo opráv 
údajov. Mimoriadna revízia môže mať za následok (napr. zmenou definície) 
narušenie časovej porovnateľnosti údajov.  

80. Revízie sa uskutočňujú podľa kalendára revízií stanoveného pre jednotlivé 
štatistiky v dňoch (d) a mesiacoch (m) od referenčného obdobia (t) alebo v rokoch (r) 
pred alebo po bežnom referenčnom období (t).   

 
81. Pri označovaní termínov revízie (dostupnosti) údajov sa používajú tieto skratky: 

 t+d (t+45 dní, t+70 dní, atď.) znamená referenčné obdobie + počet dní od 
referenčného obdobia, 

 t+m (t+4 mesiace, t+9 mesiacov, atď.) znamená referenčné obdobie + počet 
mesiacov od referenčného obdobia, 

 t±r (t+1rok, t-2 roky, atď.) znamená bežné referenčné obdobie + (plus) počet 
rokov nasledujúcich po bežnom referenčnom období, resp. - (mínus) počet 
rokov pred bežným referenčným obdobím. 

82. Zverejneniu revidovaných údajov predchádza oznámenie o revízii s uvedením 
termínu zverejnenia revidovaných údajov. Oznam je uverejnený na web stránke 
úradu minimálne 2 dni pred zverejnením revidovaných údajov. Informácie o bežných 
a ročných revíziách sú aj súčasťou metodických vysvetliviek príslušných mesačných, 
štvrťročných a ročných publikácií a príslušných databáz ŠÚ SR, pokiaľ sa revízie 
vzťahujú na údaje v databázach. 
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83. Cieľom revízií je dosiahnutie, resp. zachovanie konzistentnosti obsahu 
štatistických údajov. Potrebu stanovenia jasných pravidiel revízií ešte posilňujú 
požiadavky Eurostatu, ktorý v záujme čo najvyššej medzinárodnej porovnateľnosti a 
konzistentnosti štatistických údajov spoločenstva podporuje neustále zvyšovanie 
kvality národných štatistík.  
 
84. Revidované údaje sa spravidla dopĺňajú informáciami o dôvode, význame 
a vyhodnotení revízie, ktoré sa zverejňujú na portáli v termíne zverejnenia  
revidovaných údajov.  

 
85. Harmonogram revízií ročných a štvrťročných údajov národných účtov sa 
uskutočňuje v súlade s prílohou B Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č.549/2013 z 21. mája 2013 o európskom systéme národných a regionálnych účtov 
v Európskej únii (ESA 2010): 
 Štvrťročné účty sa revidujú pravidelne s trojmesačným oneskorením. To 

znamená, že bežná revízia štvrťročných účtov predpokladá spresnenie údajov 
vždy v termíne t+6  mesiacov po referenčnom období. Výnimkou sú údaje 
hlavných  agregátov za hrubý domáci produkt a zamestnanosť zostavené vo 
verzii „rýchly odhad“ (t+45 dní). Tieto údaje sa revidujú na verziu „predbežné“ 
v termíne t+70 dní. Revízia údajov sa uskutočňuje na báze získania presnejších 
údajov hlavne z administratívnych zdrojov. Štvrťročné údaje za 4. štvrťrok a súhrn 
štvrťrokov za rok sú zároveň prezentované ako „odhad“ ročného účtu (t-1 rok). 
Odhad ročného účtu za rok (t-1 rok) sa do konca marca môže upraviť podľa 
výsledkov notifikácie sektora verejnej správy.  

 Ročné účty sa revidujú na základe spresnenia údajov získavaných postupne 
z administratívnych zdrojov a zo spracovania ročných štatistických výkazov. 
Zapracúvajú sa úpravy vyplývajúce z riešenia bilančných rozdielov v rámci 
zostavovania tabuliek dodávok a použitia ako aj z opráv revidovaných vlastných 
výpočtov. V rámci tohto procesu sa postupne implementujú metodické zmeny 
vychádzajúce z nových regulácií, resp. smerníc. Bežná revízia  zahrnuje 
postupné spresňovanie údajov verzie označenej ako „odhad“ (t+70 dní po 
referenčnom období ako súhrn štvrťročných údajov plus niektoré spresnenia 
zistené pri verifikácii štvrťročných údajov). Prvá bežná revízia zahrnuje 
spresnenie výsledkov „odhadu“ do konca septembra po skončení referenčného 
roku do verzie „predbežné“. Ukončenie bežnej revízie je dané zostavením verzie 
„definitívne“. Sektorové ročné účty požadované v termíne t+12 mesiacov ako 
„polodefinitívne“ sú konzistentné s verziou t+9 mesiacov a postupne sa revidujú 
do verzie „definitívne“(t+36 mesiacov).  

 Regionálne účty sa revidujú spravidla podľa programu zlepšenia ich kvality 
a nadväzujú na revízie ročných účtov vychádzajúce z verzie ročných účtov 
„polodefinitívne“. Vzhľadom na zložitosť prepočtov sa revízia regionálnych účtov 
posúva oproti revidovaným účtom o 3 mesiace (t+24 mesiacov). 

 Tabuľky dodávok a použitia (TDP) slúžia na prepočet RNÚ do stálych cien a na 
vybilancovanie celého systému národných účtov v rámci 4-miestneho kódu 
SK NACE Rev.2 a CPA2008, ako základ pre definitívnu ročnú verziu sektorových 
účtov a na prepočet RNÚ do stálych cien. TDP sa zostavujú v termíne vždy do 
t+36 mesiacov po ukončení referenčného roka, revízie údajov sa nepožadujú.  
Symetrická IOT sa zostavuje raz za 5 rokov.   
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 Notifikačné tabuľky deficitu verejnej správy (EDP) sa v súlade s článkom 4 
Nariadenia Rady (ES) č. 3605/931)  z 22. novembra 1993 o uplatňovaní Protokolu 
o postupe pri nadmernom schodku v znení neskorších predpisov, ktorý tvorí 
prílohu Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva zostavujú a upravujú takto:  

1. notifikácia deficitu verejnej správy obsahuje údaje za obdobie za obdobie t-1 
rok až t-4 roky a odhad za t. Údaje sa odosielajú v termíne t+3 mesiace. 
Polodefinitívne sú údaje t-1 rok,  t-2 roky, t-3 roky. Údaje za rok t-4 roky sú 
definitívne. Výnimkou sú prípady tzv. veľkej revízie alebo špecificky riešené 
položky podľa usmernenia Eurostatu. 

2. notifikácia deficitu verejnej správy obsahuje údaje t-1 rok až t-4 roky a odhad 
za t, ktoré sa odosielajú v termíne t+9 mesiacov a sú konzistentné s ročnými 
účtami za rok  t-1 rok v termíne t+9 mesiacov a s verziou „polodefinitívne“ 
ročných účtov t-2 roky až t-3 roky a verziou „definitívne“ za rok  t-4 roky. 

 

2.1.2 Harmonogram revízie a finalizácie odhadov  
 
86. Časový harmonogram revidovania finalizovania odhadov v jednotlivých 
doménach národných účtov sa každoročne aktualizuje a je dostupný na web stránke 
ŠÚ SR.  
 
Tabuľka č. 3 Zverejnený kalendár revízií národných účtov v kalendárnom roku 2016 

Štatistika Termín revízie Revidované obdobie Forma zverejnenia revidovaných dát 

štvrťročné účty 
8.3.2016 3.Q.2015

časový rad, web, databáza Statdat, 
následne Slovstat 

  
7.6.2016 4.Q.2015

časový rad, web, databáza Statdat, 
následne Slovstat 

  
6.9.2016 1.Q.2016

časový rad, web, databáza Statdat, 
následne Slovstat 

  
15.11.2016 1.Q.1995-2.Q.2016 časový rad, web, databáza Statdat, 

následne Slovstat 

  
6.12.2016 2.Q.2016

časový rad, web, databáza Statdat, 
následne Slovstat 

ročné účty 30.9.2016 1995-2014
časový rad Eurostat, následne web, 

databáza Statdat 

regionálne účty 31.12.2016 1995-2014 časový rad, web 

notifikácia EDP 31.3.2016 2012-2015 Eurostat, následne web 

  30.9.2016 2012-2015 Eurostat, následne web 

údaje o HND 22.9.2016 2002-2015
časový rad Eurostat, následne web, 

databáza Statdat 

 
 
Prehľad revízií referenčného roka 2010 
87. Ročný sektorový účet  2010 bol zostavený v roku 2011. Jeho prvú väčšiu revíziu 
sme ukončili k 30.9.2012. Štatistický úrad vykonal niekoľko metodických zmien, 
pokiaľ ide o implementáciu  nariadení EÚ a odporúčaní Eurostatu a takisto boli 
použité nové a spresnené zdroje údajov. Časový prehľad vykonaných revízií roka 
2010 uvádzame v nasledujúcej tabuľke.  

                                                 
1) Nariadenie Rady (ES) č. 3605/93 z 22. novembra 1993 bolo rekodifikované Nariadením Rady (ES) 

č. 479/2009 z 25. mája 2009 





   
 

 

Tabuľka č. 4 Prehľad revízií ročného účtu 2010 

národné 
účty 

stupne kvality 
termíny 

transmisijného 
programu 

zverejnené na 
web stránke 

ŠÚ SR 

revízia 
číslo 

metodika 

štvrťročné 
údaje 

rýchly odhad (flash) t+45 dní 15.2.2011   ESNÚ 95 

predbežné údaje t+70 dní 3.3.2011   ESNÚ 95 

ročné údaje 

odhad ročného účtu  
(súhrn štvrťrokov za rok) 

t+70 dní     ESNÚ 95 

predbežný ročný účet k 30.9.2011 t+9 mesiacov 21.10.2011 13 ESNÚ 95 

polodefinitívne údaje k 31.12.2011 t+12 mesiacov     ESNÚ 95 

     revízia k 6.3.2012   6.3.2012 14 ESNÚ 95 

     revízia k 30.9.2012   22.10.2012 15 ESNÚ 95 

     revízia k 30.9.2013   21.10.2013 16 ESNÚ 95 

definitívne údaje k 31.12.2013 t+36 mesiacov     ESNÚ 95 

     revízia k 30.9.2014   21.10.2014 17 ESA 2010 

      revízia k 30.9.2015  21.10.2015 18 ESA 2010 

Poznámka : história revízii a ich očíslovanie sú uvedené v tabuľke č.13  

88. V nasledujúcej časti kapitoly 2 popisujeme revízne zmeny za referenčný rok 2010 
od zostavenia predbežného ročného účtu v roku 2011 až po súčasnosť.  
 
89. Všetky zmeny sú uvedené v bežných cenách v nasledujúcej tabuľke podľa troch 
metód zostavenia  HDP a inštitucionálnych sektorov národných účtov: 
 
Tabuľka č. 5 Prehľad výsledkov revízií na údajoch roku 2010           bežné ceny v tis .€ 

Transakcia   sektor 
zostavenie 

predbežného 
ročného účtu 

revízne 
zmeny 

revízne 
zmeny 

revízne 
zmeny 

revízne 
zmeny 

revízne 
zmeny 

revízne 
zmeny 

aktuálny stav 
ročného účtu 

 stav ku dňu 30.9.2011 6.3.2012 30.9.2012 30.9.2012 30.9.2013 30.9.2014 30.9.2015 30.9.2015 

 revízia číslo 13 (ESNÚ95) 14 15 14 + 15 16 17 18 18 (ESA2010)
 

výrobná metóda HDP  

P1 produkcia S1 152 279 864 -287 882 -590 640 -878 522 -385 785 -385 278 246 845 150 877 124

  S11 105 627 476 -143 941 -503 905 -647 846 -144 003 -1 152 409 -1 009 261 102 673 957

  S12 3 571 189   20 987 20 987 44 578 64 655 245 349 3 946 758

  S13 10 220 741 -143 941 -18 863 -162 804   432 059 1 177 974 11 667 970

  S14 31 549 813   -77 854 -77 854 -286 387 270 342 -166 481 31 289 433

    S15 1 310 645   -11 005 -11 005 27 75 -736 1 299 006

P2 medzispotreba S1 92 373 298 -143 941 -716 580 -860 521 -413 316 -1 692 257 63 702 89 470 906

  S11 74 841 186   -683 757 -683 757 -386 173 -1 563 111 -430 843 71 777 302

  S12 1 642 961   12 568 12 568 71 953 2 545 -25 488 1 704 539

  S13 3 344 383 -143 941 -2 -143 943   -79 325 560 447 3 681 562

  S14 11 714 466   -40 046 -40 046 -99 123 -52 441 -41 126 11 481 730

    S15 830 302   -5 343 -5 343 27 75 712 825 773

B1g pridaná hodnota S1 59 906 566 -143 941 125 940 -18 001 27 531 1 306 979 183 143 61 406 218

  S11 30 786 290 -143 941 179 852 35 911 242 170 410 702 -578 418 30 896 655

  S12 1 928 228   8 419 8 419 -27 375 62 110 270 837 2 242 219

  S13 6 876 358   -18 861 -18 861   511 384 617 527 7 986 408

  S14 19 835 347   -37 808 -37 808 -187 264 322 783 -125 355 19 807 703

    S15 480 343   -5 662 -5 662     -1 448 473 233

D21-D31 čisté dane z produktov S1 5 980 847 0 77 77 0 0 5 980 924

D211 DPH S1 4 182 024   77 77      4 182 101

D212 dane z dovozu, clá S1 143 040          143 040

D214 dane na produkty S1 2 077 708          2 077 708

D31 subvencie na produkty S1 -421 925          -421 925
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HDP vytvorený   65 887 413 -143 941 126 017 -17 924 27 531 1 306 979 183 143 67 387 142
 

výdavková metóda HDP  

P3 konečná spotreba S13-15 51 331 583 -143 941 -25 811 -169 752 21 797 745 856 211 603 52 141 087

  P3 (S14) KS domácností S14 37 739 978   -4 577 -4 577 21 770 596 300 42 915 38 396 386

  P3 (S15) KS nezisk.inštitúcií S15 701 565   -2 371 -2 371 27 75 -3 699 293

  P3 (S13) KS verejnej správy S13 12 890 040 -143 941 -18 863 -162 804   149 481 168 691 13 045 408

P5 tvorba hrub.kapitálu S1 15 413 955 0 -552 050 -552 050 5 734 1 360 006 16 227 645

  P51 tvorba hr.fix.kapitálu S1 14 615 512   -764 904 -764 904   1 059 288 14 909 896

  P52+53 ZSZ a cennosti S1 798 443   212 854 212 854 5 734 300 718 1 317 749

P3+P5 domáci dopyt S1 66 745 538 -143 941 -577 861 -721 802 27 531 2 105 862 211 603 68 368 732

  P6 vývoz výr. a služieb S2 53 414 883   -456 000 -456 000   -1 553 343 179 757 51 585 297

  P7 dovoz výr. a služieb S2 54 273 008   -1 159 878 -1 159 878   -754 460 208 217 52 566 887

B11 saldo výrob. a služieb S2 -858 125 0 703 878 703 878 0 -798 883 -28 460 -981 590

HDP použitý   65 887 413 -143 941 126 017 -17 924 27 531 1 306 979 183 143 67 387 142
 

dôchodková metóda HDP  

D1 odmeny zamestnancov S1 25 030 342 0 -133 580 -133 580 13 804 1 919 0 24 912 485

  S11 15 460 296   -118 692 -118 692 13 804 -25 428 -546 758 14 783 222

  S12 765 609   16 948 16 948   1 919 -3 937 780 539

  S13 5 084 174   -18 861 -18 861   25 428 551 986 5 642 727

  S14 3 279 985   -7 500 -7 500      3 472 485

    S15 440 278   -5 475 -5 475     - 1 291 433 512

B2n čistý prevádz.prebytok S1 8 641 414 -143 941 1 861 870 1 717 929 200 991 16 701 173 751 10 750 786

  S11 8 002 327 -143 941 310 818 166 877 228 366 -77 925 32 767 8 352 412

  S12 639 087   -10 599 -10 599 -27 375 60 191 229 700 891 004

  S13               

  S14     1 561 651 1 561 651   34 435 -88 716 1 507 370

    S15               

B3n čisté zmiešané dôchodky S1 14 331 823 0 -1 589 847 -1 589 847 -187 264 212 115 -36 639 12 730 188

    S14 14 331 823   -1 589 847 -1 589 847 -187 264 212 115 -36 639 12 730 188
P.51c 
(K1) spotreba fixného kapitálu S1 12 325 319 0 -12 503 -12 503 1 034 215 -480 13 346 551

  S11 7 876 177   -10 204 -10 204   472 613 -57 820 8 280 766

  S12 496 985        -1 426 495 559

  S13 1 759 758      485 369 58 917 2 304 044

  S14 2 158 422   -2 112 -2 112   76 233 2 232 543

    S15 33 977   -187 -187     -151 33 639

D2 dane z prod. a dovozu S1 6 875 538 0 77 77 00      0 46 511 6 922 126

D21  dane z produktov S1 6 402 772   77 77      6 402 849

D29 ost. dane z produkcie S1 472 766 0 0 0 0 46 511 519 277

  S11 339 428   -2 121 -2 121   -587 - 6 607 330 113

  S12 26 547   2 121 2 121     46 500 75 168

  S13 32 426       587 6 624 39 637

  S14 68 277          68 277

    S15 6 088         -6 6 082

D3 subvencie na produkty S1 -1 317 023 0 0 42 029 -1 274 994

D31  subvencie na produkty S1 -421 925          -421 925

D39 ost.subv.na produkciu S1 -895 098 0 0 0 42 029 -853 069

  S11 -891 938   51 51   42 029 -849 858

  S12 0   -51 -51      -51

  S13               

  S14 -3 160         -3 160

    S15               

HDP z dôchodkovej metódy   65 887 413 -143 941 126 017 -17 924 27 531 1 306 979 183 143 67 387 142
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Popis významných revíznych zmien referenčného roka 2010 

Ročný účet 2010 - revízne zmeny k 30.9.2012 
revízia č. 14 a 15 (tabuľka č. 5)   
 
90. Po zapracovaní aktualizovaných a spresnených údajov, vrátane záväzkov 
sektora verejnej správy voči železničným spoločnostiam, ktoré predstavovali objem    
-143,941 mil. €, bol celkový vplyv revízie na produkciu v objeme -878,522 mil. €, na 
medzispotrebu v objeme -860,521 mil. €. Celkový dopad zmien na HDP tak 
predstavoval -17,924 mil. € (-0,03 %). Výdavky na konečnú spotrebu poklesli 
v objeme -169,752 mil. €, z čoho najväčší objem predstavovala konečná spotreba 
verejnej správy -162,804 mil. € spôsobená zaznamenaním záväzkov voči 
železničným spoločnostiam a zapracovaním spresnených údajov. Tvorba hrubého 
kapitálu poklesla v objeme -552,050 mil. €, z čoho najväčší objem predstavovala 
tvorba hrubého fixného kapitálu (-764,904 mil. €), ktorá bola spôsobená zahrnutím 
spresnených údajov z podnikového výkazníctva. Zvyšok údajov sa zmenil na základe 
aktualizovaných dát. Vývoz výrobkov a služieb (P.6) sa zmenil v objeme  -456,000 
mil. €, z čoho najväčší objem tvorili aktualizované údaje Štatistiky zahraničného 
obchodu (-518,865 mil. €) a zvyšok sa zmenil na základe spresnených údajov. Dovoz 
výrobkov a služieb (P.7) sa zmenil na základe aktualizovaných údajov Štatistiky 
zahraničného obchodu o -1 159,878 mil. €. Odmeny zamestnancov (D.1) sa zmenili 
v objeme -133,580 mil. €, z čoho najväčšia zmena nastala v položke D.11 (-155,112 
mil. €), kde boli zahrnuté spresnené údaje z podnikového výkazníctva. Zvyšok údajov 
sa zmenil na základe aktualizovaných dát. Dôchodky z majetku (D.4) prijaté zo 
zahraničia sa zmenili na základe aktualizácie hodnoty FISIM v položke (D.41) o 
8,721 mil. €. 
 
Ročný účet 2010 - revízne zmeny k 30.9.2013 
revízia č. 16 (tabuľka č. 5)   
 
91. Po zapracovaní aktualizovaných a spresnených údajov, bol celkový vplyv revízie 
na produkciu v objeme -385,785 mil. €, na medzispotrebu v objeme -413,316 mil. €. 
Celkový dopad zmien na HDP tak predstavoval 27,531 mil. € (0,04 %).Výdavky na 
konečnú spotrebu vzrástli v objeme 21,797 mil. €, z čoho najväčší objem 
predstavovala konečná spotreba domácností 21,770 mil. € spôsobená zapracovaním 
spresnených údajov. Konečná spotreba neziskových inštitúcií slúžiacich 
domácnostiam vzrástla v objeme 0,027 mil. € na základe aktualizovaných údajov. 
Tvorba hrubého kapitálu vzrástla v objeme 5,734 mil. € na základe aktualizovaných 
údajov. Odmeny zamestnancov (D.1) sa zmenili v objeme 13,804 mil. € po 
zapracovaní spresnených údajov z podnikového výkazníctva. V roku 2010 sa zmenili 
dôchodky z majetku (D.4), a to na základe nových údajov z Národnej banky 
Slovenska vyplývajúcich z pravidelnej revízie predmetných dát. Objem zmien je 
uvedený v nasledujúcej tabuľke (v mil. €). 
 
Tabuľka č. 6 

Kód Položka Použitie Zdroje 

2010 2010 

D.41 Úroky -18,677  40,624 

D.421 Dividendy 14,131 245,796 

D.43 Reinvestované zisky z PZI 249,630  774,754 

  Zmena D.4 spolu 245,084  1 061,174 
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Ročný účet 2010 - revízne zmeny k 30.9.2014 
revízia č. 17 (tabuľka č. 5)   
 
92. Štatistický úrad SR vykonal v revízii k 30.9.2014 štandardné úpravy z dôvodu 
získania nových informácií založených na metodike ESNÚ 95, zapracovania 
výsledkov riešení výhrad k GNI Inventory-SK a ďalším krokom bol prechod na 
metodiku ESA 2010. Po zapracovaní aktualizovaných a spresnených údajov, bol 
celkový vplyv revízie na produkciu v objeme -385,278 mil. €, na medzispotrebu 
v objeme -1 692,257 mil. €. Celkový dopad zmien na HDP tak predstavoval 
1 306,979 mil. € (1,94 %). Výdavky na konečnú spotrebu vzrástli v objeme 745,856 
mil. €, z čoho najväčší objem predstavovala konečná spotreba domácností 596,300 
mil. €. Konečná spotreba neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam vzrástla v 
objeme 0,075 mil. € a konečná spotreba verejnej správy o 149,481 mil. €. Tvorba 
hrubého kapitálu vzrástla v objeme 1 360,006 mil. €, z toho tvorba hrubého fixného 
kapitálu o 1 059,288  mil. €. Odmeny zamestnancov (D.1) sa zmenili v objeme 1,919 
mil. €. Dôchodky z majetku (D.4) prijaté zo zahraničia sa zmenili na základe 
aktualizácie hodnoty FISIM v položke (D.41) o 85,263 mil. €. 
 
Tabuľka č. 7 Vplyv kľúčových zmien roka 2010 na HDP 

Vplyv na HDP  
v % 2010 

 
Vysvetlenie 

Celkový vplyv 1,9   

Metodické zmeny, spolu 1,8   

Kapitalizácia výskum a vývoja (VaV) 0,6 
Výdavky na  VaV  boli preradené do tvorby hrubého 
fixného kapitálu (THFK) z medzispotreby v sektore 
S.11 a z výdavkov na spotrebu v sektore S.13  

Kapitalizácia vojenských výdavkov 0,1 
Obstaranie vojenských zbraňových systémov sa 
zaznamenalo ako tvorba kapitálu. 

Sektorová klasifikácia jednotiek 0,2 
V dôsledku nových klasifikačných kritérií boli príslušné 
jednotky preradené do sektora verejnej správy  

Malé nástroje 0,9 
Výdavky na malé nástroje, ktoré spĺňajú kritérium 
využiteľnosti viac ako 1 rok, sa zaznamenali ako tvorba 
hrubého fixného kapitálu  

Štatistické zmeny, spolu 0,1   
Zapracovanie nových alebo lepších 
zdrojových údajov  

0,3 
 

Boli zapracované výsledky SODB 2011, prepočítané 
bolo imputované nájomné   

Úplnosť a špecifické úpravy v kontexte 
výhrad k hrubému národnému dôchodku 
(HND)   

-0,1 
Do celého časového radu boli zapracované údaje o 
dovoze FISIM  

Ostatné metodické zmeny (nie z dôvodu 
implementácie ESA2010) 

-1,1 
Zohľadnené boli informácie o obchode nerezidentov 
registrovaných v SR pre účely DPH  

Ostatné štatistické zmeny 1,0 Úpravy z dôvodu benchmarkovej revízie  

 
Ročný účet 2010 - revízne zmeny k 30.9.2015 
revízia č. 18 (tabuľka č. 5)   
 
93. Po zapracovaní všetkých revidovaných údajov bol celkový vplyv revízie na 
produkciu v objeme 246,845 mil. € a  na medzispotrebu v objeme 63,702 mil. €. 
Celkový dopad zmien na HDP tak predstavoval 183,143 mil. € (0,27 %). Výdavky na 
konečnú spotrebu vzrástli v objeme 211,603 mil. €, z čoho najväčší objem 
predstavovala konečná spotreba verejnej správy 168,691 mil. €. Konečná spotreba 
domácností vzrástla v objeme 42,915 mil. € a konečná spotreba neziskových 
inštitúcií slúžiacich domácnostiam poklesla v objeme 0,003 mil. €. Vývoz výrobkov a 
služieb (P.6) sa zmenil o 179,757 mil. €, z toho o 171,744 mil. € na základe 
zapracovania aktualizovaných údajov z Národnej banky Slovenska (údaje v metodike 
BPM6). Dovoz výrobkov a služieb (P.7) sa zmenil o 208,217 mil. €, z toho o 188,896 
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mil. € na základe zapracovania aktualizovaných údajov z Národnej banky Slovenska 
(údaje v metodike BPM6). Dane z produkcie a dovozu (D.2) vzrástli o 46,511 mil. € 
na základe presmerovania príspevku bánk do Fondu ochrany vkladov, v rámci 
sektora verejnej správy S.13 (D.29REC vs D.759PAY). 
 

2.2  Hlavné revízne zmeny z dôvodu prechodu z  ESA 1995 na ESA 2010 

2.2.1 Prehľad revíznych zmien  
94. Štatistický úrad SR vykonal v roku 2014 veľkú revíziu údajov v systéme 
národných účtov s cieľom implementovať Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 
č. 549/2013 o európskom systéme národných a regionálnych účtov (ESA 2010). 
Úpravy boli vykonané v príslušných transakciách a ukazovateľoch národných účtov 
v celom časovom rade 1995-2012 vrátane predbežných údajov roku 2013. 
 
95. Keďže agregáty HDP a HND sú mimoriadne dôležitými mierami vývoja 
ekonomiky členských štátov a ich sledovanie je súčasťou ekonomickej politiky  
Európskej Únie, prikladáme súhrnnú tabuľku zmien, ktoré mali priamy dopad na HDP 
a HND, spolu s produkčnými, výdavkovými a dôchodkovými komponentmi HDP na 
referenčnom roku 2010.  
 
Tabuľka č. 8 Revízne zmeny v 2010 

 
1 1a 1b 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Spolu 

Výrobná metóda 393 226 158 744 234 482  32 723 46 837  107 836 611 931 0     1 192 553

P.1 
Produkcia výrobkov a 
služieb (v základných 
cenách) 

118 478   118 478  60 353 -37 498  107 836 -12 033       237 136

P.2 
Medzispotreba (v cenách 
odberateľov) 

-274 748 -158 744 -116 004  27 630 -84 335   -623 964       -955 417

B.1g 
Hrubá pridaná hodnota      
(v základných cenách) 

393 226 158 744 234 482  32 723 46 837  107 836 611 931       1 192 553

D.21 Dane z produktov                   0

D.31 Subvencie na produkty                   0

Výdavková metóda 393 226 158 744 234 482  32 723 46 837  107 836 611 931 0     1 192 553

P.3 
(S15
) 

Konečná spotreba NISD       75            75

P.3 
(S14
) 

Konečná spotreba 
domácností 

      31 242            31 242

P.3 
(S13
) 

Konečná spotreba verejnej 
správy 

-8 481   -8 481  1 406 -37 498  107 836 -12 033       51 230

P.5 Tvorba hrubého kapitálu 401 707 158 744 242 963   84 335   623 964       1 110 006

P.51
g 

Tvorba hrubého fixného 
kapitálu 

401 707 158 744 242 963   33 617   623 964       1 059 288

P.52 Zmena stavu zásob        50 718           50 718

P.53 
Nadobudnutie mínus 
úbytok cenností 

                  0

P.6 Vývoz tovarov a služieb                   0

P.7 Dovoz tovarov a služieb                   0

Dôchodková metóda 393 226 158 744 234 482  32 723 46 837  107 836 611 931 0     1 192 553

D.1 Odmeny zamestnancov                   0

B.2g/
B.3 g 

Hrubý prevádzkový 
prebytok a zmiešané 
dôchodky 

393 226 158 744 234 482  32 723 46 837  65 807 611 931 0     1 150 524

D.2 
Dane z produkcie 
a dovozu 

                  0

D.3 Subvencie          42 029         42 029

B.1g 
Hrubý domáci produkt 
(ESA2010) 

393 226 158 744 234 482  32 723 46 837  107 836 611 931 0     1 192 553
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D.1 
Odmeny zamestnancov 
prijaté zo zahraničia 

                  0

D.1 
Odmeny zamestnancov 
platené do zahraničia 

                  0

D.2 
Dane z produkcie a 
dovozu platené inštitúciám 
EÚ 

            -53 371     -53 371

D.3 
Subvencie prijaté               
z inštitúcií EÚ 

                  0

D.4 
Dôchodky z majetku prijaté 
zo zahraničia 

                  0

D.4 
Dôchodky z majetku 
platené do zahraničia 

                  0

vplyv zmeny na HDP v % 0,6 0,2 0,3 x 0,0 0,1 x 0,2 0,9 0,0 x x x 1,8

B.5g 
Hrubý národný dôchodok 
(ESA2010) 

393 226 158 744 234 482 32 723 46 837 107 836 611 931 53 371  1 245 924

vplyv zmeny na HND v % 0,6 0,2 0,4 x 0,0 0,1 x 0,2 0,9 0,1 x x x 1,9

 

Zoznam koncepčných zmien s vplyvom na HND  
 
1. Výskum a vývoj uznaný ako tvorba kapitálu 
 
1a V&V vytvorený trhovým výrobcom 
 
1b V&V vytvorený netrhovým výrobcom 
 
2. Ocenenie produkcie pre vlastné konečné použitie pre trhových  výrobcov 
 
3. Neživotné poistenie –produkcia, poistné nároky z dôvodu katastrof, zaistenie 
 
4. Zbraňové systémy v sektore vlády uznané ako kapitálové aktíva 
 
5. Náklady na vyradenie veľkých kapitálových statkov 
 
6. Sektorová klasifikácia  
 
7. Malé nástroje 
 
8. Tretí vlastný zdroj EU založený na DPH 
 
9. Indexované dlhové nástroje 
 
10. Centrálna banka – alokácia produkcie 
 
11. Zušľachtenie pôdy uznané ako samostatné aktívum 
 

2.2.2 Popis revíznych zmien pri implementácii ESA 2010 
96. Základným motívom zmeny metodiky ESA95 na ESA 2010 čo sa týka 
zaznamenávania V&V je skutočnosť, že niektoré výdavky vyložené na V&V majú 
dlhú dobu použiteľnosti a teda je ich potrebné kapitalizovať, čo znamená prenášať 
ich do procesu výroby postupne a nie naraz v čase ich vynaloženia. Zdrojom pre 
informácií výpočet V&V je ročný výkaz o výskume a vývoji VV 6-01, v prípade S.13 
výkaz príjmov a výdavkov (FIN1-04) a súvahy dotknutých subjektov verejnej správy. 
 
97. V prípade netrhových výrobcov identifikujeme nasledujúce tri možné prípady 
kapitalizovania V&V: 

 Subjekt B klasifikovaný v S.13 nakúpi V&V služby od subjektu A 
klasifikovaného v S.13 (kód hlavnej činnosti podľa NACE 72); Na základe 
analýzy sa rozhodne, že ide o služby V&V. 

 Subjekt klasifikovaný v sektore verejnej správy nakúpi výsledky V&V od 
subjektu klasifikovaného v S.11. 
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 Subjekt B klasifikovaný v S.13 vynakladá svoje prostriedky na svoju V&V 
činnosť, ktorej výsledku budú verejne dostupné. 

Tabuľka č. 9 Dopad kapitalizácie výskumu a vývoja na HDP  

v % 2010 2011 2012 2013 

Dopad 
na HDP 

0,6 0,5 0,6 0,6 

 
98. Podľa metodiky ESA 2010 sa za tvorbu hrubého fixného kapitálu považuje 
nadobudnutie všetkých vojenských objektov a zariadení a ich použitie je 
zaznamenané v NÚ ako spotreba fixného kapitálu. V praxi to znamená, že do 
procesu výroby vstupujú postupne, nie naraz v čase ich vynaloženia, ako tomu bolo 
doposiaľ. 
 
99. Na určenie výšky vojenských výdavkov sa využívajú informácie 
z administratívneho zdroja MF SR. Ide o výkaz príjmov a výdavkov (FIN1-04) 
v členení podľa rozpočtovej klasifikácie a klasifikácie COFOG (kód 02 - Obrana). 
Doplňujúcim zdrojom údajov je dotazník predkladaný Ministerstvom obrany SR. 
Účelom tohto dotazníka je správne zaznamenať výdavky SR na vojenské zariadenia 
pre účely medzinárodného porovnania hospodárenia verejnej správy v súlade 
s rozhodnutím Eurostatu č. 31/2006 z 9. marca 2006 o zaznamenaní výdavkov na 
vojenské zariadenia. 
 
Tabuľka č. 10 Dopad kapitalizácie vojenských výdavkov na HDP  

v % 2010 2011 2012 2013 

Dopad 
na HDP 

0,1 0,1 0,1 0,1 

 
100. V súlade s pravidlami metodiky ESA 2010 sme prehodnotili sektorové zaradenie 
nemocníc, príspevkových organizácií a jednotiek patriacich do sektora finančných 
korporácií. Jednou z najväčších jednotiek, ktorú sme preklasifikovali v časovom rade 
od roku 1997 zo sektora finančných korporácií (S.12001) do sektora verejnej správy 
bola Eximbanka. 
 
Tabuľka č. 11 Dopad sektorovej klasifikácie na HDP  

v % 2010 2011 2012 2013 

Dopad 
na HDP 

0,2 0,3 0,2 0,1 

 
101. Kapitalizačné kritérium doby použiteľnosti viac ako jeden rok sa podľa metodiky 
ESA 2010 uplatňuje aj na tzv. malé nástroje. Platné právne normy v SR definujú ako 
hranicu pre zaradenie do dlhodobého nehmotného a hmotného majetku okrem doby 
použiteľnosti ešte aj výšku obstarávacích nákladov. Súlad s metodikou ESA 2010 
zabezpečujeme presunom položiek s obstarávacou hodnotou viac ako 100 € 
(predpoklad použiteľnosti viac ako 1 rok) z medzispotreby do kapitálu.  
 
Tabuľka č. 12 Dopad kapitalizácie malých nástrojov na HDP 

v % 2010 2011 2012 2013 

Dopad 
na HDP 

0,9 0,8 0,8 0,8 
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2.3  Hlavné revízie od poslednej verzie GNI Inventory-SK okrem koncepčných  
zmien v ESA 2010 

102. Z pohľadu celkovej histórie revízií národných účtov boli významné dve veľké 
revízie. Prvá  revízia zahŕňala  implementáciu metodológie ESNÚ 95, resp. SNÚ 93 
v časovom rade 1995 po referenčný rok (revízia historických údajov za obdobia pred 
existenciou vzniku SR, resp. za roky 1993 až 1994 sa na účtoch nevykonáva, 
štatistickou metódou sa revidujú niektoré požadované agregátne položky).  
 
103. Prvá veľká revízia ročných národných účtov sa uskutočnila v rokoch 2005-2006 
za časový rad 1995 až 2003 (údaje za roky 2004 a 2005 boli konzistentné už pri ich 
zostavení, vrátane uplatnenia alokácie FISIM a reťazenia). Rok 2003 bol zároveň 
referenčným rokom pre zostavenie predchádzajúcej verzie GNI Inventory-SK. 
 
104. Druhá veľká revízia bola uskutočnená v roku 2014 s cieľom implementovať 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 549/2013 o európskom systéme 
národných a regionálnych účtov (ESA 2010). 
 
105. Okrem týchto dvoch veľkých revízií priamo viazaných na implementáciu 
nariadení k metodike ESA, Štatistický úrad vykonal od poslednej verzie GNI 
Inventory-SK niekoľko ďalších mimoriadnych metodických zmien. Tieto zmeny boli 
výsledkom  implementácie  iných nariadení EÚ a odporúčaní Eurostatu (pozri 
nasledujúcu tabuľku č. 13). 
 
Tabuľka č. 13 História revízií národných účtov 

poradové 
číslo      

revízie 

revízia          
ročného účtu 

metodika 

 
termín 

zverejnenia  
ročných 
údajov      

s revíziou 

termín 
zverejnenia     

štvrťročných 
údajov         

s revíziou 

revidovaný 
časový rad 

štvrťročných 
údajov 

poznámky 

1. predbežný 1992 ESNÚ 79        

2. 
definitívny 1992   
predbežný 1993  

odhad 1994 
ESNÚ 79 

 

apríl 1996 1.q.1990 - 4.q.1995

revízia údajov HDP 
v ukazovateľoch (P1, 

P2, B1g, P3(S14), 
P3(S13), P51, P52, 

P6, P7) 

 

3. 
definitívny  

1993 - 1995 
predbežný 1996 

ESNÚ 79 
 

júl 1998 1.q.1992 - 4.q.1997 stále ceny 1995=100 
 

4. 1996 ESNÚ 95  jún 2000 1.q.1993 - 4.q.1999

5. 1999 ESNÚ 95  jún 2002 1.q.1993 - 4.q.2001

6. 2000, 2001 ESNÚ 95  december 2003 1.q.1993 - 2.q.2003

7. 2002 ESNÚ 95  december 2004 1.q.2002 - 2.q.2004 výrobná metóda 

         1.q.2002 - 4.q.2002 spotrebná metóda 

8. 

2000 - 2002      
predbežný 

2003 – 2005 
ESNÚ 95 

 
jún 2006 1.q.2000 - 4.q.2005 stále ceny 2000=100 

 

1995 - 2002      
predbežný 

2003 – 2005 
ESNÚ 95 

 
november 2006 1.q.1995 - 4.q.2005 stále ceny 2000=100 

 

1995 stále ceny ESNÚ 95  marec 2006 1.q.1995 - 4.q.1995 stále ceny 2000=100 

9. 

1995 - 2003      
predbežný 

2004 - 2005      
odhad 2006 

ESNÚ 95 

 

november 2007 1.q.1995 - 2.q.2007
stále ceny vypočítané 
reťazením objemov 

2000=100 
 

10. 

1995 - 2004      
polodefinitívny 

2005-2006      
predbežný 2007 

ESNÚ 95 

 

december 2008 1.q.1995 - 2.q.2008
stále ceny vypočítané 
reťazením objemov 

2000=100 
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11. 

1995 - 2005      
polodefinitívny 

2006-2007      
predbežný 2008 

ESNÚ 95 16.11.2009 december 2009 1.q.1995 - 2.q.2009
stále ceny vypočítané 
reťazením objemov 

2000=100 
 

12. 

1995 - 2006      
polodefinitívny 

2007-2008      
predbežný 2009 

ESNÚ 95 16.11.2010 december 2010 1.q.1995 - 2.q.2010
stále ceny vypočítané 
reťazením objemov 

2000=100 
viď. A

13. 

1995 - 2007      
polodefinitívny 

2008-2009      
predbežný 2010 

ESNÚ 95 21.10.2011 10.11.2011 1.q.1995 - 2.q.2011
stále ceny vypočítané 
reťazením objemov 

2005=100 
viď. B

14. 
2008           

polodefinitívny 
2009-2010 

ESNÚ 95 6.3.2012 6.3.2012 1.q.2008 - 3.q.2011
stále ceny vypočítané 
reťazením objemov 

2005=100 
 

15. 

1995 - 2008 
(odvetvia)       

polodefinitívny 
2009-2010      

predbežný 2011 

ESNÚ 95 22.10.2012 12.11.2012 
1.q.1995 - 2.q.2012  

(sektorové účty      
od 1.q.2009) 

stále ceny vypočítané 
reťazením objemov 

2005=100 
viď. C

16. 

1995 - 2009      
polodefinitívny 

2010-2011      
predbežný 2012 

ESNÚ 95 21.10.2013 11.11.2013 1.q.2010 - 2.q.2013
stále ceny vypočítané 
reťazením objemov 

2005=100 
 

17. 

1995 - 2010      
polodefinitívny 

2011-2012      
predbežný 2013 

ESA 2010 21.10.2014 11.11.2014 1.q.1995 - 2.q.2014
stále ceny vypočítané 
reťazením objemov 

2010=100 
 

18. 

1997 - 2011      
polodefinitívny 

2012-2013      
predbežný 2014 

ESA 2010 21.10.2015 10.11.2015 1.q.1997 - 2.q.2015
stále ceny vypočítané 
reťazením objemov 

2010=100 
 

A. doplnenie revízie č. 12 - prepočítanie celého časového radu z Sk na € 
B. doplnenie revízie č. 13 - revízia NÚ v odvetvovom členení podľa NACE Rev.2 v ČR 2000-2010 
C. doplnenie revízie č. 15 - revízia štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA) a 

revízia NÚ v odvetvovom členení podľa NACE Rev.2 v celom ČR 1995-2011 
 

2.3.1 Prehľad revízií v dôsledku výhrad k GNI Inventory-SK 
106. Štatistický úrad SR riešil v uplynulom období dve konkrétne a osem 
prierezových výhrad. Dve z týchto výhrad mali dopad v revízii č.17 na zmenu údajov 
v národných účtoch: 
 
Tabuľka č. 14 Dopad zapracovania výhrad k HND                                                       v tis. € a % 

Výhrada FISIM 

Obdobie 
HDP          

ESA2010 
HDP         

ESA95 

HND 
(B.5*G) 

ESA2010 

HND 
(B.5*G) 
ESA95 

Prierezová 
výhrada II   
vplyv na 

HDP 

Prierezová 
výhrada II   

vplyv na HDP 
v % 

Prierezová 
výhrada II   
vplyv na  
B.5*G 

Prierezová 
výhrada II   
vplyv na 

B.5*G v % 

1995 19 685 778 19 319 002 19 779 427 19 404 740 -5 785 -0,029 2 126 0,011

1996 21 951 490 21 527 415 22 118 596 21 683 925 -7 750 -0,035 2 846 0,013

1997 24 413 977 23 867 355 24 433 835 23 900 350 9 610 0,039 -3 527 -0,014

1998 26 657 703 26 171 856 26 665 158 26 191 441 8 870 0,033 -3 260 -0,012

1999 28 541 908 28 109 131 28 375 760 27 949 600 4 842 0,017 -1 775 -0,006

2000 31 596 067 31 177 075 31 431 026 31 003 837 -5 996 -0,019 2 202 0,007

2001 34 307 227 33 881 183 34 315 810 33 875 143 -10 697 -0,031 3 926 0,011

2002 37 344 832 36 806 664 37 225 132 36 670 470 -12 064 -0,032 4 430 0,012

2003 41 474 539 40 611 951 39 466 962 38 595 121 -6 765 -0,016 2 488 0,006

2004 46 173 117 45 161 376 44 402 656 43 345 602 -4 665 -0,010 1 712 0,004

2005 50 398 219 49 314 224 49 075 440 47 920 282 -9 226 -0,018 3 384 0,007

2006 56 155 889 55 001 570 54 550 965 53 304 132 -14 279 -0,025 5 241 0,010

2007 62 854 223 61 449 714 61 057 300 59 529 910 -19 882 -0,032 7 301 0,012

2008 68 155 672 66 842 404 66 856 207 65 444 441 -15 230 -0,022 5 594 0,008

2009 63 798 949 62 794 385 63 413 085 62 269 123 -45 667 -0,072 16 768 0,026
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2010 67 203 999 65 897 020 65 632 702 64 190 469 -63 561 -0,095 24 539 0,037

2011 70 159 763 68 974 163 68 801 779 67 453 662 -68 989 -0,098 27 811 0,040

2012 72 184 745 71 096 017 70 706 799 69 417 612 -65 695 -0,091 26 805 0,038

2013 73 593 156 72 134 092 72 132 786 70 431 450 -63 874 -0,087 26 126 0,036

HDP a HND - ESA95 - súčet štvrťrokov 

 
Výhrada byty a cesty spolu 

Obdobie 
HDP          

ESA2010 
HDP         

ESA95 

HND 
(B.5*G) 

ESA2010 

HND 
(B.5*G) 
ESA95 

Konkrétna 
výhrada 2 
vplyv na  

HDP 

Konkrétna 
výhrada 2 
vplyv na  
HDP v % 

Konkrétna 
výhrada 2 
vplyv na  
B.5*G 

Konkrétna 
výhrada 2 
vplyv na  

B.5*G v % 

1995 19 685 778 19 319 002 19 779 427 19 404 740 0 0,0000 0 0,0000

1996 21 951 490 21 527 415 22 118 596 21 683 925 0 0,0000 0 0,0000

1997 24 413 977 23 867 355 24 433 835 23 900 350 0 0,0000 0 0,0000

1998 26 657 703 26 171 856 26 665 158 26 191 441 0 0,0000 0 0,0000

1999 28 541 908 28 109 131 28 375 760 27 949 600 0 0,0000 0 0,0000

2000 31 596 067 31 177 075 31 431 026 31 003 837 0 0,0000 0 0,0000

2001 34 307 227 33 881 183 34 315 810 33 875 143 30 0,0001 30 0,0001

2002 37 344 832 36 806 664 37 225 132 36 670 470 114 0,0003 114 0,0003

2003 41 474 539 40 611 951 39 466 962 38 595 121 267 0,0006 267 0,0007

2004 46 173 117 45 161 376 44 402 656 43 345 602 463 0,0010 463 0,0010

2005 50 398 219 49 314 224 49 075 440 47 920 282 618 0,0012 618 0,0013

2006 56 155 889 55 001 570 54 550 965 53 304 132 854 0,0015 854 0,0016

2007 62 854 223 61 449 714 61 057 300 59 529 910 1 081 0,0017 1 081 0,0018

2008 68 155 672 66 842 404 66 856 207 65 444 441 1 424 0,0021 1 424 0,0021

2009 63 798 949 62 794 385 63 413 085 62 269 123 1 768 0,0028 1 768 0,0028

2010 67 203 999 65 897 020 65 632 702 64 190 469 1 884 0,0028 1 884 0,0029

2011 70 159 763 68 974 163 68 801 779 67 453 662 2 113 0,0030 2 113 0,0031

2012 72 184 745 71 096 017 70 706 799 69 417 612 2 191 0,0030 2 191 0,0031

2013 73 593 156 72 134 092 72 132 786 70 431 450 2 221 0,0030 2 221 0,0031

HDP a HND - ESA95 - súčet štvrťrokov 

       

 
Výhrada byty Výhrada cesty 

Obdobie 

Konkrétna 
výhrada 2 
vplyv na  

HDP 

Konkrétna 
výhrada 2 
vplyv na  
HDP v % 

Konkrétna 
výhrada 2 
vplyv na  
B.5*G 

Konkrétna 
výhrada 2 
vplyv na  

B.5*G v % 

Konkrétna 
výhrada 2 
vplyv na  

HDP 

Konkrétna 
výhrada 2 
vplyv na  
HDP v % 

Konkrétna 
výhrada 2 
vplyv na  
B.5*G 

Konkrétna 
výhrada 2 
vplyv na  

B.5*G v % 

1995 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000

1996 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000

1997 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000

1998 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000

1999 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000

2000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000

2001 30 0,0000 30 0,0000 0 0,0000 0 0,0000

2002 114 0,0000 114 0,0000 0 0,0000 0 0,0000

2003 267 0,0000 267 0,0000 0 0,0000 0 0,0000

2004 463 0,0000 463 0,0000 0 0,0000 0 0,0000

2005 618 0,0000 618 0,0000 0 0,0000 0 0,0000

2006 755 0,0013 755 0,0014 99 0,0002 99 0,0002

2007 977 0,0016 977 0,0016 104 0,0002 104 0,0002

2008 1 307 0,0019 1 307 0,0020 117 0,0002 117 0,0002

2009 1 589 0,0025 1 589 0,0025 179 0,0003 179 0,0003

2010 1 748 0,0026 1 748 0,0027 136 0,0002 136 0,0002

2011 1 874 0,0027 1 874 0,0027 239 0,0003 239 0,0003

2012 1 970 0,0027 1 970 0,0028 221 0,0003 221 0,0003

2013 2 033 0,0028 2 033 0,0028 188 0,0003 188 0,0003

 
107. V revízii č. 18 sú premietnuté výsledky práce ŠÚ SR na ostávajúcich 
prierezových výhradách. V závere roka 2015 Komisia akceptovala prácu vykonanú 
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ŠÚ SR a oficiálne skonštatovala, že pre Slovensko už nie sú otvorené žiadne 
výhrady k postupu zostavenia HND. Bližší popis prác vykonaných v kontexte HND 
výhrad je uvedený v Správe o kvalite 2015, zaslanej Eurostatu v septembri 2015. 
Percentuálne rozdelenie revíznych zmien podľa dôvodov revízie, to znamená aj 
v dôsledku zapracovania výhrad k HND je uvedené v tabuľke č. 18.  

 

2.3.2  Popis revíznych zmien v ročných účtoch od poslednej verzie GNI Inventory-SK 
okrem zapracovania výhrad k GNI Inventory-SK 

 
108. Revízne zmeny, ktoré sú relevantné od poslednej verzie GNI Inventory-SK sú 
pod popismi Revízia č. 11 až 18. Sú zhodné s popisom v príslušných Správach 
o kvalite a zároveň s informáciami zverejňovanými na web stránke ŠÚ SR pri  
každoročnom publikovaní ročných údajov. 
 
Revízia č. 11 – revízia ročného účtu s vplyvom na HDP 1995 – 2007 
zostavenie predbežného ročného účtu 2008 
zverejnenie revízie RÚ na web stránke : 16.11.2009, Správa o kvalite HND 2009 
 
109. V rámci revízie ročných národných sa vykonalo niekoľko metodických zmien, 
pokiaľ ide o implementáciu nových metód podľa nariadení EÚ a odporúčaní 
Eurostatu a takisto boli použité nové a spresnené zdroje údajov. Tieto zmeny sa 
týkali preklasifikovania poplatku za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu 
z ostatných daní z produkcie D.29 na poplatok za službu a teda do medzispotreby 
P.2 jednotlivých inštitucionálnych sektorov, do konečnej spotreby domácností P.3 a 
do trhovej produkcie P.11 sektora verejnej správy S.13. Poplatok za registráciu 
automobilov sa preklasifikoval z ostatných daní z produkcie D.29 a ostatných 
bežných daní D.59 do daní z produktov okrem DPH a daní z dovozu D.214. V súlade 
s odporúčaním Eurostatu sme preradili súkromné zdravotné poisťovne zo sektora 
verejnej správy S.13 do sektora finančných korporácií S.12, do subsektora finančné 
pomocné inštitúcie (S.124). Prostriedky spojené s verejným zdravotným poistením, 
spravované týmito poisťovňami, sú naďalej klasifikované v sektore verejnej správy 
(S.13), konkrétne v subsektore fondov sociálneho zabezpečenia (S.1314). Ďalšou 
zmenou bolo spresnenie medzispotreby P.2 v sektore finančných korporácií, na 
základe zisteného nesprávneho zaznamenávania u niektorých spravodajských 
jednotiek, o platené poplatky a provízie. Zmeny sa vykonali v celom časovom rade 
1995 - 2008, v bežných a stálych cenách. 
 
Revízia č. 12 – revízia ročného účtu s vplyvom na HDP 1995 – 2008 
zostavenie predbežného ročného účtu 2009 
zverejnenie revízie RÚ na web stránke : 16.11.2010, Správa o kvalite HND 2010 
 
110. V rámci revízie ročných národných účtov za roky 1995 – 2008 vrátane 
predbežného ročného účtu za rok 2009 sa vykonalo niekoľko zlepšení pokiaľ ide o 
implementáciu nariadení EÚ a odporúčaní Eurostatu a takisto boli použité nové a 
spresnené zdroje údajov. V celom revidovanom časovom rade 1995-2008 boli 
vykonané úpravy súvisiace s metodickou zmenou zaznamenania nelegálnych aktivít, 
konkrétne pašovania alkoholu a tabakových výrobkov, a to na základe odporúčania 
kontrolnej misie GNI. Táto zmena mala v systéme národných účtov vplyv na dovoz 
výrobkov a služieb (P.7 v sektore S.2), konečnú spotrebu domácností (P.3 v sektore 
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S.14) ako aj produkciu v sektore domácností (P.1 v sektore S.14). Uvedené úpravy 
mierne zvýšili objem HDP. Ich vplyv na HDP v rokoch 2002 až 2008 je uvedený 
v priloženej tabuľke: 

 
Tabuľka č. 15                    v mil. € 

sektor ukazovateľ 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

S.2 P.7 29,9 33,3 37,5 38,8 40,0 33,8 36,1 

S.14 P.3 56,3 62,7 70,6 73,0 75,4 63,6 67,9 
vplyv na HDP 

(P.1 = P.3 – P.7) 
26,4 29,4 33,1 34,2 35,4 29,8 31,8 

HDP 36 806,7 40 612,0 45 161,4 49 314,2 55 080,9 61 555,0 67 007,3 

% z HDP 0,072 0,072 0,073 0,069 0,064 0,048 0,047 

 
111. Na základe odporúčaní misie GNI sa zmenilo aj zaznamenávanie nákladov, 
ktoré súvisia s likvidáciou poistných udalostí, kde celkové náklady na poistné plnenia 
sú očistené o náklady na správu. Keďže údaje vstupujú do produkcie (P.1) aj do 
medzispotreby (P.2) v rovnakom objeme, uvedená zmena neovplyvnila výšku HDP. 
Ďalšou zmenou bola revízia rokov 2007 a 2008 na základe nových a presnejších 
údajov. Predbežný rok 2009 bol zostavený na základe dostupných zdrojov 
zohľadňujúc všetky spomenuté revízne zmeny a predbežné aktuálne údaje. Zmeny 
sa vykonali v celom časovom rade 1995 - 2009, v bežných a stálych cenách. 
 
Revízia č. 13 – revízia ročného účtu s vplyvom na HDP 2006 – 2009 
zostavenie predbežného ročného účtu 2010 
zverejnenie revízie RÚ na web stránke : 21.10.2011, Správa o kvalite HND 2011 
 
112. V rámci revízie ročných národných účtov Štatistický úrad SR implementoval 
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 715/2010 z 10.augusta 2010, ktorým sa mení a 
dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2223/96, pokiaľ ide o úpravy po revízii štatistickej 
klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev 2 a štatistickej klasifikácie 
produktov podľa činností (CPA) v národných účtoch. 
 
113. V zmysle tohto nariadenia sa údaje národných účtov zasielané do Eurostatu 
v rámci ESA transmisijného programu po auguste 2011 zasielajú v odvetvovom 
členení podľa klasifikácie SK NACE Rev.2 v časovom rade 2000 až 2010. Zároveň 
bola v predmetnom časovom rade zmenená báza pre výpočet stálych cien reťazením 
objemových indexov z 2000 na 2005. 
 
114. Na základe nových informácií a spresnených zdrojových údajov boli vykonané 
štandardné revízne úpravy v jednotlivých položkách národných účtov v rokoch 2008 
a 2009. Zároveň sme v rokoch 2006 až 2009 na základe spresnenia výpočtu odmien 
zamestnancov (D.1) v sektore verejnej správy revidovali ich objem, čo malo vplyv na 
produkciu v uvedenom sektore. Vplyv tejto zmeny na HDP je uvedený v priloženej 
tabuľke : 
 
 Tabuľka č. 16                             v mil. € 

sektor ukazovateľ 2006 2007 2008 2009 

S.13 D.1 -79,3 -105,3 -116,7 -108,0 

HDP 55 001,6 61 449,7 66 932,3 62 895,5 

% z HDP -0,144 -0,171 -0,174 -0,172 
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115. Údaje za rok 2010 sú predbežné, zostavené na základe dostupných ročných 
zdrojových údajov. Všetky uvedené revízne úpravy ovplyvnili objem HDP v časovom 
rade 2006 až 2010 v bežných cenách a v celom časovom rade v stálych cenách, kde 
bola zmenená báza pre výpočet stálych cien reťazením objemových indexov z 2000 
na 2005. 
 
Revízia č. 14 – revízia ročného účtu s vplyvom na HDP 2008 – 2010 
zverejnenie mimoriadnej revízie RÚ na web stránke : 6.3.2012 
 
116. V súlade s usmernením Eurostatu v rámci októbrovej notifikácie EDP 2011 a 
následného rozhodnutia Eurostatu z 20.2.2012 vykonal Štatistický úrad v marci 2012 
revíziu ročných údajov národných účtov v rokoch 2008-2010, ktorá sa týkala 
zaznamenania záväzkov sektora verejnej správy voči železničným spoločnostiam 
v systéme národných účtov. Revízne úpravy ovplyvnili objem HDP v časovom rade 
2008 až 2010 v bežných a stálych cenách.  
 
Revízia č. 15 – revízia ročného účtu s vplyvom na HDP 2009 – 2010 
zostavenie predbežného ročného účtu 2011 
zverejnenie revízie RÚ na web stránke : 22.10.2012, Správa o kvalite HND 2012 
 
117. V rámci revízie ročných národných účtov boli na základe nových informácií a 
spresnených zdrojových údajov vykonané štandardné revízne úpravy v jednotlivých 
položkách národných účtov v rokoch 2009 a 2010. Údaje za rok 2011 sú predbežné, 
zostavené na základe dostupných ročných zdrojových údajov. Zároveň sa zverejnili 
aj ročné údaje národných účtov v odvetvovom členení podľa klasifikácie NACE Rev.2 
v celom časovom rade 1995 - 2011. Revízne úpravy ovplyvnili objem HDP 
v časovom rade 2009 až 2011 v bežných a stálych cenách.  
 
Revízia č. 16 – revízia ročného účtu s vplyvom na HDP 2010 – 2011 
zostavenie predbežného ročného účtu 2012 
zverejnenie revízie RÚ na web stránke : 21.10.2013, Správa o kvalite HND 2013 
 
118. V rámci revízie ročných národných účtov boli na základe nových informácií a 
spresnených zdrojových údajov vykonané štandardné revízne úpravy v jednotlivých 
položkách národných účtov s dopadom na HDP v rokoch 2010 a 2011. Údaje za rok 
2012 sú predbežné, zostavené na základe dostupných ročných zdrojových údajov. 
Revízne úpravy ovplyvnili objem HDP v časovom rade 2010 – 2012 v bežných 
a stálych cenách.  
 
Revízia č. 17 – revízia ročného účtu s vplyvom na HDP 1995 – 2012 
zostavenie predbežného ročného účtu 2013 
zverejnenie revízie RÚ na web stránke : 21.10.2014. Správa o kvalite HND 2014 
 
119. Štatistický úrad SR vykonal v roku 2014 veľkú revíziu údajov v systéme 
národných účtov s cieľom implementovať Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 
č. 549/2013 o európskom systéme národných a regionálnych účtov (ESA 2010). 
Úpravy boli vykonané v príslušných transakciách a ukazovateľoch v celom časovom 
rade 1995-2012 vrátane predbežných údajov roku 2013. Popis metodických zmien je 
k dispozícii na web stránke ŠÚ SR "Nová metodika pre národné účty - ESA 2010". 
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120. Okrem implementovania metodických zmien boli vykonané v systéme 
národných účtov tieto zmeny:  

 v údajoch za roky 2011 a 2012 boli vykonané štandardné revízne úpravy 
v jednotlivých položkách národných účtov na základe nových informácií a 
spresnených zdrojových dát, 

 údaje v stálych cenách zostavených reťazením objemov boli prepočítané na 
bázu roku 2010 v časovom rade 1997-2013, to znamená, že v údajoch 
vyjadrených v stálych cenách je použitý referenčný rok 2010, 

 vybrané transakcie, ktoré boli v požadovanom čase a rozsahu upravené 
v dôsledku zapracovania výhrad Komisie k Zdrojom a metódam zostavenia 
hrubého národného dôchodku – SK (GNI Inventory-SK –SK), 

 zohľadnenie informácií o zahraničnom obchode nerezidentských jednotiek 
registrovaných pre účely DPH v SR vo vzťahu k rezidentským jednotkám 
v systéme národných účtov v časovom rade počnúc rokom 2008. 

121. Porovnanie údajov o hrubom domácom produkte (HDP) pred a po revízii 
vrátane percentuálneho podielu zmeny na HDP po veľkej revízii v celom časovom 
rade 1995-2013 je uvedené v tabuľke č.17. 
 
Tabuľka č. 17 bežné ceny       v mil. € 

Obdobie 
pred revíziou 
k 30.9.2013 

po revízii 
k 30.9.2014 

revízna zmena 
percentuálny 

podiel zmeny na 
HDP 

1995 19 319,0     19 685,8     366,8    1,9 

1996 21 527,4     21 951,5     424,1    1,9 

1997 23 867,4     24 414,0     546,6    2,2 

1998 26 171,9     26 657,7     485,8    1,8 

1999 28 109,1     28 541,9     432,8    1,5 

2000 31 177,1     31 596,1     419,0    1,3 

2001 33 881,2     34 307,2     426,0    1,2 

2002 36 806,7     37 344,8     538,2    1,4 

2003 40 612,0     41 474,5     862,6    2,1 

2004 45 161,4     46 173,1     1 011,7    2,2 

2005 49 314,2     50 398,2     1 084,0    2,2 

2006 55 001,6     56 155,9     1 154,3    2,1 

2007 61 449,7     62 854,2     1 404,5    2,2 

2008 66 842,4     68 155,7     1 313,3    1,9 

2009 62 794,4     63 798,9     1 004,6    1,6 

2010 65 897,0     67 204,0     1 307,0    1,9 

2011 68 974,2     70 159,8     1 185,6    1,7 

2012 71 096,0     72 184,7     1 088,7    1,5 

2013 72 134,1     73 593,2     1 459,1    2,0 
 

Prehľad jednotlivých skupín revízií údajov v rokoch 2010 až 2012 : 
 
Bežné revízie údajov  
122. Rutinné revízie boli vykonané v dôsledku získania dodatočných informácií zo 
štatistických a administratívnych zdrojov údajov podľa metodiky ESA 95, ovplyvnili 
roky 2011-2012. Okrem toho bola vykonaná zmena v položke odmeny zamestnancov 
v rokoch 2009 (-79,032 mil. €) a 2012 (-22,060 mil. €) na základe rozhodnutia 
Eurostatu o zaznamenaní platieb do 2.piliera dôchodkového systému z D.611REC 
do D.99REC.  
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Revízie údajov na základe zmien v metódach a zdrojoch  
 
Sektorová reklasifikácia ŽSR  
123. Na základe záverov Eurostatu z EDP misie v novembri 2013 a v súlade 
s pravidlami metodiky ESA 95 sme prehodnotili sektorové zaradenie spoločnosti 
Železnice Slovenskej Republiky (ŽSR). ŽSR sme preklasifikovali do sektora verejnej 
správy od roku 2011 (vrátane).  

Obchodovanie nerezidentských jednotiek registrovaných v SR pre účely DPH  
124. Problematika nerezidentských jednotiek aktívnych v zahraničnom obchode bola 
diskutovaná na dvoch pražských seminároch v rokoch 2012 a 2013. Na ich základe 
rozposlal Eurostat členským štátom dotazník, zaoberajúci sa aktuálnym stavom 
v podmienkach jednotlivých krajín. Zapracovanie tejto zmeny bolo vykonané na 
základe analýz porovnávajúcich údaje z daňových priznaní k DPH a údaje štatistiky 
zahraničného obchodu. V súlade s metodikou, výsledok analýzy ukázal, že 
obchodovanie nerezidentských jednotiek na území SR nadhodnocuje objem vývozu 
tovarov a zároveň podhodnocuje objem dovozu tovarov. V spolupráci s Národnou 
bankou Slovenska sme sa na základe týchto výsledkov rozhodli revidovať údaje 
zahraničného obchodu v národných účtoch a rovnako aj v Platobnej bilancii. Zmena 
ovplyvnila údaje o dovoze, vývoze a salde výrobkov a služieb za roky 2008-2013.  
 
Revízia č. 18 – revízia ročného účtu s vplyvom na HDP 1997 – 2013 
zostavenie predbežného ročného účtu 2014 
zverejnenie revízie RÚ na web stránke : 21.10.2015, Správa o kvalite HND 2015 
 
125. Štatistický úrad SR vykonal v roku 2015 pravidelnú revíziu údajov v systéme 
národných účtov. Úpravy boli vykonané v jednotlivých položkách národných účtov 
v časovom rade 1997-2013 vrátane predbežných údajov roku 2014 z dôvodu: 

 štandardného zapracovania revíznych úprav v príslušných transakciách a 
ukazovateľoch na základe nových informácií a spresnených zdrojových dát, 

 sektorovej reklasifikácie jednotiek podľa metodiky ESA 2010, 
 zapracovania výhrad Komisie k Zdrojom a metódam zostavenia hrubého 

národného dôchodku – SK (GNI Inventory –SK) v kontexte 4.vlastného zdroja 
(základ HND) rozpočtu EÚ 

126. V tabuľke č. 18 je uvedené percentuálne rozdelenie revíznych zmien podľa 
dôvodov revízie na zmeny v dôsledku zapracovania výhrad, zmeny v zdrojoch a 
metódach (bez implementácie ESA2010) a bežné (rutinné) revízne zmeny za roky 
2010-2013. 

 
Revízia HND (ESA 95) 2010-2013 

(v % HND (ESA95) z dotazníka 2014) 
 

Tabuľka č. 18 

 2010 2011 2012 2013 

Celkové revízne zmeny HND 0,0 -1,6 0,1 0,4 
z toho: 
    
Celkové revízne zmeny na základe výhrad 0,1 0,2 0,1 0,1 
Celkové revízne zmeny v zdrojoch a metódach (bez implementácie 0,0 0,0 0,0 -0,2 
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ESA2010) 

Celkové bežné (rutinné) revízne zmeny 0,0 -1,8 0,0 0,5 

 
127. Revízie na základe zmien v zdrojoch a metódach v rokoch 2010-2013 boli 
spôsobené zapracovaním nových údajov Platobnej bilancie zostavenej podľa novej  
metodiky (BPM6) pre dovoz a vývoz služieb a spresneným výpočtom obchodovania 
nerezidentských jednotiek registrovaných v SR pre účely DPH. Pokiaľ ide o bežné 
revízie, nastali zmeny v dôsledku dostupnosti dodatočných informácií zo štatistických 
a administratívnych zdrojov dát. Hlavnú časť tvorila revízia údajov týkajúcich sa 
dôchodkov z majetku z dôvodu spresnených údajov Platobnej bilancie. 
 

2.4  Plánované činnosti na zlepšenie 

128. V kontexte odporúčaní dvoch práve prebiehajúcich Task Forces k harmonizácii 
revíznej politiky v oblasti národných účtov a platobnej bilancie implementovať 
odsúhlasené postupy do politiky revízií platnej v podmienkach SR. 
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KAPITOLA 3 VÝROBNÁ METÓDA  

3.0 Hrubý domáci produkt podľa výrobnej metódy 

129. Výrobná metóda je základnou metódou pri zostavovaní ročných národných 
účtov. V tabuľke 19 je uvedená produkcia, medzispotreba a pridaná hodnota za rok 
2010 podľa sekcií SK NACE a v tabuľke  20 je uvedená pridaná hodnota za rok 2010 
podľa inštitucionálnych sektorov a aj podľa sekcií SK NACE. Po zahrnutí čistých daní 
z produktov dostaneme HDP v trhových cenách. 
 
Tabuľka č. 19 Produkcia, medzispotreba a pridaná hodnota podľa sekcií SK NACE             v tis. € 

  P.1 P.2 B.1g 

A 3 872 380 2 145 871 1 726 509

B 508 612 187 727 320 885

C 54 007 875 41 238 086 12 769 789

D 10 765 583 8 278 607 2 486 976

E 1 057 888 468 265 589 623

F 13 351 304 7 901 060 5 450 244

G 16 432 158 7 255 288 9 176 870

H 8 868 928 5 613 379 3 255 549

I 1 387 681 636 401 751 280

J 4 982 652 2 230 292 2 752 360

K 4 286 373 1 817 493 2 468 880

L 6 653 956 2 432 929 4 221 027

M 5 683 161 2 691 750 2 991 411

N 3 051 920 1 490 320 1 561 600

O 6 796 375 2 074 481 4 721 894

P 2 821 117 691 432 2 129 685

Q 3 450 135 1 291 971 2 158 164

R 1 763 815 520 368 1 243 447

S 1 135 211 505 186 630 025

T - - -

U - - -

Spolu 150 877 124 89 470 906 61 406 218

D.21  - - 6 402 849

D.31  -  - -421 925

HDP  -  - 67 387 142

 
Tabuľka č. 20  Pridaná hodnota podľa sekcií SK NACE a inštitucionálnych sektorov               v tis. 

€ 

 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1 

A 348 749 - 1 160 1 376 600 -	 1 726 509 
B 319 776 - - 1 109 -	 320 885 
C 10 213 831 - 1 342 2 554 616 -	 12 769 789 
D 2 484 528 - 129 2 319 -	 2 486 976 
E 527 288 - 19 705 42 630 -	 589 623 
F 1 537 105 - 5 216 3 907 923 -	 5 450 244 
G 5 680 031 - 252 3 496 587 -	 9 176 870 
H 1 770 047 - 160 542 1 324 960 -	 3 255 549 
I 290 765 - 8 648 451 867 -	 751 280 
J 2 386 058 - 76 052 290 250 -	 2 752 360 
K -0 2 225 428 6 016 237 436 -	 2 468 880 
L 816 105 - 9 025 3 385 455 10 442 4 221 027 
M 1 476 096 - 134 223 1 381 092 -	 2 991 411 
N 1 212 096 - 19 181 330 323 -	 1 561 600 
O - 16 791 4 705 103 - -	 4 721 894 
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P 50 195 - 1 825 051 104 101 150 338 2 129 685 
Q 710 882 - 843 712 449 432 154 138 2 158 164 
R 991 391 - 166 834 68 948 16 274 1 243 447 
S 81 712 - 4 217 402 055 142 041 630 025 
T -	 - - - -	 -
U -	 - - - -	 -

Spolu 30 896 655 2 242 219 7 986 408 19 807 703 473 233 61 406 218 
D.21 -	 - - - -	 6 402 849 
D.31 -	 - - - -	 -421 925 
HDP -	 - - - -	 67 387 142 

 
Tabuľka č. 21  Produkcia podľa sekcií SK NACE a inštitucionálnych sektorov                     v tis. €                             

  S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1 

A 1 670 519 - 2 185 2 199 676 -	 3 872 380

B 506 995 - - 1 617 -	 508 612

C 49 569 458 - 2 078 4 436 339 -	 54 007 875

D 10 762 141 - 497 2 945 -	 10 765 583

E 944 390 - 32 059 81 439 -	 1 057 888

F 6 732 529 - 7 588 6 611 187 -	 13 351 304

G 10 989 844 - 392 5 441 922 -	 16 432 158

H 6 299 814 - 333 577 2 235 537 -	 8 868 928

I 641 531 - 12 953 733 197 -	 1 387 681

J 4 393 718 - 174 845 414 089 -	 4 982 652

K - 3 909 875 10 538 365 960 -	 4 286 373

L 1 603 271 - 15 899 4 927 563 107 223 6 653 956

M 3 514 713 - 214 828 1 953 620 -	 5 683 161

N 2 513 807 - 31 881 506 232 -	 3 051 920

O - 36 883 6 759 492 - -	 6 796 375

P 97 235 - 2 307 195 156 050 260 637 2 821 117

Q 985 703 - 1 474 750 582 244 407 438 3 450 135

R 1 278 014 - 278 034 107 634 100 133 1 763 815

S 170 275 - 9 179 532 182 423 575 1 135 211

T -	 - - - -	 -

U -	 - - - -	 -

Spolu 102 673 957 3 946 758 11 667 970 31 289 433 1 299 006 150 877 124

 
Tabuľka č. 22  Medzispotreba podľa sekcií SK NACE a inštitucionálnych sektorov             v tis. €                                    

  S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1 

A 1 321 770 - 1 025 823 076 -	 2 145 871

B 187 219 - - 508 -	 187 727

C 39 355 627 - 736 1 881 723 -	 41 238 086

D 8 277 613 - 368 626 -	 8 278 607

E 417 102 - 12 354 38 809 -	 468 265

F 5 195 424 - 2 372 2 703 264 -	 7 901 060

G 5 309 813 - 140 1 945 335 -	 7 255 288

H 4 529 767 - 173 035 910 577 -	 5 613 379

I 350 766 - 4 305 281 330 -	 636 401

J 2 007 660 - 98 793 123 839 -	 2 230 292

K - 1 684 447 4 522 128 524 -	 1 817 493

L 787 166 - 6 874 1 542 108 96 781 2 432 929

M 2 038 617 - 80 605 572 528 -	 2 691 750

N 1 301 711 - 12 700 175 909 -	 1 490 320

O - 20 092 2 054 389 - -	 2 074 481

P 47 040 - 482 144 51 949 110 299 691 432

Q 274 821 - 631 038 132 812 253 300 1 291 971

R 286 623 - 111 200 38 686 83 859 520 368

S 88 563 - 4 962 130 127 281 534 505 186
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T -	 - - - -	 -

U -	 - - - -	 -

Spolu 71 777 302 1 704 539 3 681 562 11 481 730 825 773 
89 70 

906

 

3.1 Referenčný rámec 

130. Základný metodický rámec pre štatistické registre spravované Štatistickým 
úradom SR tvoria Nariadenia Rady EÚ  2186/93, 696/93 a 177/2008 a metodické 
odporúčania vydané Eurostatom. V podmienkach SR oblasť štátnej štatistiky vrátane 
štatistických registrov ako aj národných účtov upravuje zákon o štátnej štatistike  
540/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

131. Všetky aktivity súvisiace so správou registrov sa vykonávajú na odbore registrov 
a klasifikácií Štatistického úradu SR. Ku koncu roka 2010 bolo v registroch 
evidovaných 599 699 podnikov, 723 195 právnych jednotiek, 612 613 miestnych 
jednotiek a takmer 32 000 závodných (činnostných) jednotiek.  

132. V Štatistickom registri organizácií (ďalej len RO) sú zaznamenané 
ekonomické subjekty - právne jednotky, ktorým sa podľa osobitných právnych 
predpisov prideľuje identifikačné číslo (IČO). Právne jednotky typu podnik sa 
rozdeľujú na právnické osoby (podnikateľské subjekty zapísané v obchodnom 
registri) a fyzické osoby – podnikatelia (živnostníci, slobodné povolania a samostatne 
hospodáriaci roľníci). Každej právnej jednotke zodpovedá v RO jediný záznam 
(vylučuje sa duplicita jednotiek), ktorý pozostáva z identifikačných, klasifikačných 
a lokalizačných položiek. Jednoznačná identifikácia jednotiek v registri je 
zabezpečená prostredníctvom identifikačného čísla organizácie (IČO). Základné 
princípy súvisiace s technologickou stránkou aktualizácie RO nadväzujú na zákonný 
systém povinnej registrácie právnych jednotiek. Orgány štátnej správy a samosprávy, 
ktoré zodpovedajú za prvotnú registráciu právnych jednotiek, sú povinné poskytnúť 
Štatistickému úradu základné informácie týkajúce sa vzniku, akejkoľvek zmeny alebo 
 zániku týchto jednotiek. Uvedená povinnosť im vyplýva z príslušných zákonov. 
Štatistický register organizácií je základným registrom využívaným pre účely 
zostavovania národných účtov.	Do RO sa zapisujú aj údaje o vnútorných jednotkách 
organizácie - miestnych jednotkách a závodných jednotkách. 

133. Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom 
stanovené údaje týkajúce sa podnikateľov, prípadne iných osôb, o ktorých to 
ustanovuje osobitný zákon. Do obchodného registra sa povinne zapisujú obchodné 
spoločnosti (akciové spoločnosti, verejné obchodné spoločnosti, komanditné 
spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným), družstvá a iné právnické osoby, 
o ktorých to ustanovuje osobitný zákon. Za zápis zodpovedajú registrové súdy. 
Fyzické osoby s bydliskom na území Slovenskej republiky, ktoré 

 podnikajú na základe živnostenského oprávnenia, 
 podnikajú na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných 

predpisov, alebo 
 vykonávajú poľnohospodársku výrobu a sú zapísané do evidencie podľa 

osobitného predpisu, 
 sa zapisujú do obchodného registra na vlastnú žiadosť alebo ak tak 

ustanovuje osobitný predpis. Do obchodného registra sa zapisujú tiež 
zahraničné osoby. Ide o fyzické osoby s bydliskom mimo územia Slovenskej 
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republiky alebo právnické osoby so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, 
ktoré majú podnik alebo jeho organizačnú zložku umiestnenú na území 
Slovenskej republiky.  

134. Živnostenské úrady zodpovedajú za zápis fyzických osôb do živnostenského 
registra. Zapísanie do živnostenského registra oprávňuje príslušnú fyzickú osobu 
vykonávať podnikateľskú činnosť podľa Živnostenského zákona. Profesné komory 
vydávajú licencie fyzickým osobám podnikajúcim podľa osobitných právnych 
predpisov (právnici, lekári a pod.). Za prvotnú registráciu právnych jednotiek 
vykonávajúcich nepodnikateľskú činnosť (združenia, neziskové organizácie, nadácie, 
školy, nemocnice, vládne a štátne inštitúcie, atď.) zodpovedajú príslušné ministerstvá 
a iné orgány štátnej správy a miestnej samosprávy.  

135. Obchodný a Živnostenský register predstavujú administratívne zdroje údajov pre 
aktualizáciu štatistického Registra organizácií. 

Aktualizácia RO 

136. Štatistický register organizácií sa aktualizuje na dennej báze na úrovni  
krajských pracovísk, ktoré zabezpečujú preberanie informácií a ich spracovanie 
systémom on-line do centrálneho registra.  

137. V období pred koncom každého kalendárneho roka vykonáva centrálny správca 
(ústredie ŠÚ SR) Štatistického registra organizácií centrálnu aktualizáciu, ktorá je 
súčasťou celkovej údržby registra. K základným zdrojom údajov využívaných pri 
centrálnej aktualizácii registra organizácií patria údaje zo štatistických zisťovaní a 
administratívne údaje z informačných systémov Sociálnej poisťovne a Finančnej 
správy  

138. Cieľom centrálnej aktualizácie je pripraviť čo najkvalitnejší východiskový stav 
registra a následne realizovať - podľa vopred zadaných kritérií - výbery jednotiek do 
štatistických zisťovaní, ktoré sa budú realizovať v nasledujúcom roku.  Všetky 
ekonomicky aktívne jednotky a podniky, evidované v RO, tvoria Register štatistických 
jednotiek, ktorý je základňou pre tvorbu a aktualizáciu súborov spravodajských 
jednotiek. Register štatistických jednotiek sa vytvára pravidelne k 1. januáru 
kalendárneho roka. 

139. Súbory spravodajských jednotiek sú skupiny štatistických jednotiek, za ktoré sa 
vykonávajú štatistické zisťovania. Z RO sa podľa základných a ďalších výberových 
kritérií vyberú štatistické jednotky, ktoré sa stávajú spravodajskými jednotkami pre 
jednotlivé druhy štatistických zisťovaní. K základným výberovým kritériám patria 
položky: typ štatistickej jednotky, druh hlavnej ekonomickej činnosti, veľkostná 
kategória podľa počtu zamestnancov, veľkostná kategória podľa obratu a tržieb a 
inštitucionálne subsektory ESA 2010. Okrem týchto položiek je možné použiť podľa 
potreby aj iné položky z RO ako napr. druh vlastníctva, sídlo kraja a pod. Do 
vytvoreného Registra štatistických jednotiek sa v priebehu roka  zaraďujú len tie 
novovzniknuté štatistické jednotky z RO, ktoré sú pre dané odvetvie významné 
(počtom zamestnancov, veľkosťou produkcie) alebo vznikli ako nástupnícke 
organizácie pri transformáciach už existujúcich jednotiek zaradených do štvrťročného 
zisťovania (Štvrťročný výkaz produkčných odvetví Prod 3-04, pre podniky s počtom 
zamestnancov 20 a viac). Ostatné novovzniknuté jednotky sú zaraďované len do RO. 
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140. V registri miestnych jednotiek sú zaznamenané miestne jednotky, v ktorých 
vykonáva podnik ekonomickú činnosť a kde súčasne pracuje jedna alebo viac osôb 
aspoň na čiastočný úväzok. Za miestnu jednotku sa považuje aj každá právna 
jednotka typu podnik, ktorou je registrované sídlo podniku, aj v prípade, že v nej 
nepracuje žiadny zamestnanec. Register miestnych jednotiek je vytvorený ako 
samostatný centrálny súbor s priamou väzbou na register organizácií. Jeho správa 
sa zabezpečuje na centrálnej úrovni a krajskej úrovni. Každá miestna jednotka má v 
registri pridelený vlastný identifikátor, nezávislý od identifikačného čísla 
nadriadeného podniku. V jednotlivých záznamoch registra sú evidované tieto 
základné údaje:  

 identifikačné číslo - identifikátor 
 názov  
 adresa 
 dátum zaradenia do registra, dátum vyradenia z registra  
 kódy činností s označením hlavnej činnosti 
 väzba na podnik  
 veľkostná kategória  

 
141. Register závodov je osobitný zoznam závodných (činnostných) jednotiek, 
vytvorený k účelovo vymedzenej podmnožine podnikov - právnických osôb. Jeden 
podnik môže mať niekoľko záznamov v registri závodov. Jednoznačná identifikácia 
závodných jednotiek je zabezpečená prostredníctvom identifikačného čísla podniku a 
trojmiestneho poradového čísla závodnej jednotky. Miestnu činnostnú jednotku 
predstavuje závodná jednotka (ZJ). Táto závodná jednotka nemusí byť samostatnou 
právnou jednotkou. Závodná jednotka vykonáva prevažne homogénnu činnosť na 
jednom mieste a vedie si vlastný informačný systém. Je potrebné, aby existovali o 
nej aspoň údaje týkajúce sa produkcie, medzispotreby, odmien, zásob, fixného 
kapitálu, počtu zamestnancov.Informácie o jednotkách, ktoré nemajú povinnosť 
registrovať a ktoré sa úmyslene neregistrujú, sú uvedené v kapitole 7. 

142. V miestnych jednotkách vykonáva podnik ekonomickú činnosť. Miestnu 
činnostnú jednotku predstavuje závodná jednotka (ZJ). Závodná jednotka vykonáva 
prevažne homogénnu činnosť2 na jednom mieste a vedie si vlastný informačný 
system, aby vedela popísať a analyzovať svoje výrobno-spotrebné vzťahy.  Závodné 
jednotky sú vymedzené len pre sektor nefinančných korporácií a jeho subsektory. 

143. Štatistické informácie o ZJ sa získavajú ročným štrukturálnym zisťovaním 
v ročnom štatistickom výkaze produkčných odvetví Roč 1-01. Formuláre obsahujú 
samostatné časti pre zisťovanie ukazovateľov za finančnú časť Fin a závodnú časť 
Zav. Závodná časť obsahuje informácie aj podľa klasifikácie produkcie. Zisťovanie v 
základnej štruktúre je zabezpečené od roku 1992 a postupne sa spresňuje a 
aktualizuje v závislosti od implementácie novej metodiky. Výkazy sú základom pre 
zostavenie nefinančných účtov v odvetvovom členení a zostavenie tabuliek dodávok 
a použitia. Spolu s údajmi a informáciami z podnikovej úrovne časti výkazu Fin sú 
základom pre zostavovanie bežných účtov za sektor nefinančných korporácií. 

144. Do sektora nefinančných korporácií (S.11) zahrnujeme všetky podnikateľské 
subjekty, ktoré podnikajú na základe zápisu v obchodnom registri, t.j. tuzemské 
právnické osoby, zahraničné osoby a tuzemské fyzické osoby vyvíjajúce aktivitu za 
                                                 

2 Z pohľadu definícií klasifikácie SK NACE 
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účelom dosiahnutia zisku vo všetkých oblastiach činnosti (poľnohospodárstvo, 
lesníctvo, priemysel, stavebníctvo, obchod, pohostinstvo a ubytovanie, doprava, 
pošta a telekomunikácie, vybrané trhové služby, veda a výskum) a neziskové 
organizácie,  u ktorých sú náklady na 50% a viac kryté tržbami. 

145. Subsektor verejných nefinančných korporácií S.11001 zahrnuje všetky 
nefinančné korporácie, ktoré sú kontrolované verejnou správou. Sú to hlavne štátne 
podniky a podniky s prevažujúcou účasťou štátu (obchodné spoločnosti), ktoré sú 
trhovými výrobcami. Subsektor súkromných nefinančných korporácií S.11002 
zahrnuje nefinančné korporácie, ktoré nie sú kontrolované verejnou správou, sú to 
obchodné spoločnosti, asociácie podnikateľov atď. Subsektor nefinančných 
krporácií pod zahraničnou kontrolou S.11003 sa skladá zo všetkých nefinančných 
korporácií, ktoré sú kontrolované nerezidentskými jednotkami.  

146. V prípade inštiticiionálneho sektora S.11 získavame údaje vyčerpávajúcim 
štatistickým zisťovaním Roč1-01 za podniky s počtom zamestnancov 20 a viac a za 
podniky s počtom zamestnancov 0-19, ktoré dosahujú obrat nad 5 mil. €. Na úrovni 
závodných jednotiek  údaje získavame prostredníctvom výkazu Zav a na úrovni 
podniku prostredníctvom výkazu Fin. Výberovým zisťovaním sa zabezpečujú údaje 
výkazom Roč 2-01 za podniky s  počtom zamestnancov 0 – 19. 

147. V roku 2010 za S.11 bolo 6 626 aktívnych ZJ, ktoré predložili výkazy Zav z toho 
subsektor S.11001 zahŕňal 320 ZJ, S.11002 zahrnoval 4 601 ZJ a  S.11003 zahŕňal 
1 705 ZJ.  
 
Tabuľka č. 23 Počet ZJ, ktoré predložili výkaz Roč 1-01 za rok 2010 a subsektory S.11001, 
S.11002, S.11003 podľa sekcií SK NACE  

SK NACE S.11 S.11001 S.11002 S.11003 

A 659 50 590 19

B 40 2 25 13

C 2 055 16 1 337 702

D 113 37 62 14

E 107 41 54 12

F 695 3 617 75

G 1 188 1 786 401

H 344 28 206 110

I 185 4 158 23

J 176 0 102 74

L 147 20 100 27

M 274 8 154 112

N 348 11 248 89

P 20 3 13 4

Q 192 81 102 9

R 50 12 31 7

S 33 3 16 14

Spolu 6 626 320 4 601 1 705
1 Z pohľadu definícií klasifikácie SK NACE 

 
148. V členení podľa právnej formy (číselník právnych foriem je uvedený v  kapitole 
9) najviac ZJ, ktoré predložili výkaz Zav bolo zastúpených vo FORME 112 
Spoločnosť s ručením obmedzeným 4 563 ZJ a 121 Akciová spoločnosť 1 282 ZJ. 
Právna forma 205 Družstvo bola zastúpená 516-timi ZJ a právna forma 331 
Príspevková organizácia bola zastúpená 72-dvomi ZJ. Podrobnejšie členenie pozri 
v tabuľke  24 podľa právnej formy, sektora a jeho subsektorov. 
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Tabuľka č. 24 Počet ZJ, ktoré zostavili výkaz Roč 1-01 za S.11 a subsektory S.11001, S.11002, 
S.11003 podľa právnej formy 

Právna forma* S.11 S.11001 S.11002 S.11003 

102 12 0 12 0

111 9 0 5 4

112 4 563 74 3 031 1 458

113 29 0 12 17

119 25 19 6 0

121 1 282 98 1018 166

123 1 0 0 1

205 516 0 516 0

301 57 57 0 0

331 72 71 1 0

382 1 1 0 0

421 58 0 0 58

422 1 0 0 1

Spolu 6 626 320 4 601 1 705
* číselník právnych foriem je uvedený v kapitole 9 

 
149. Pre úplnosť uvádzame v tabuľke  25 prehľad o počte spravodajských jednotiek 
(ďalej SJ) za podniky a za závodné jednotky, ktoré boli spracované v sledovanom 
období. 
 
Tabuľka č. 25 Prehľad o počte SJ v Roč1-01 - podľa právnej formy*        v tis. € 

 Prehľad o počte SJ za podniky Prehľad o počte SJ za závodné jednotky 
Právna 
forma* S.11 S.11001 S.11002 S.11003 S.11 S.11001 S.11002 S.11003 

102 12  0  12 0 12 0 12  0 

108 9  0  5 4 9 0 5  4 

111 4 514  73  3 013 1 428 4 563 74 3 031  1 458 

112 29  0  12 17 29 0 12  17 

113 25  19  6 0 25 19 6  0 

121 1 216  86  970 160 1 282 98 1 018  166 

205 1  0  0 1 1 0 0  1 

301 511  0  511 0 516 0 516  0 

331 18  18  0 0 57 57 0  0 

382 72  71  1 0 72 71 1  0 

421 1  1  0 0 1 1 0  0 

422 56  0  0 56 58 0 0  58 

701 1  0  0 1 1 0 0  1 

Spolu 6 465  268  4 530 1 667 6 626 320 4 601  1 705 

* číselník právnych foriem je uvedený v kapitole 9 

 
150. Údaje za malé organizácie s počtom zamestnancov 0 – 19 sa získavajú 
výberovým zisťovaním štatistickým výkazom Roč 2-01. Z celkového počtu 123 483 
SJ bolo podľa zadaných kritérií vybraných pre štatistické zisťovanie 8 677 SJ. 
Z oslovených spravodajských jednotiek bolo vrátených (vrátane imputovaných 
výkazov) celkom 3 384 výkazov – pozri tabuľky  26 až 28. 
 
Tabuľka č. 26 Prehľad o výberovom zisťovaní výkazom Roč 2-01 podľa sekcií NACE 

 Prehľad o počte  štatistických jednotiek  

SK NACE S.11 S.11001 S.11002 S.11003 
A	 2 464  46 2 241 177 
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B 125  2 98 25 
C 10 452  19 8 975 1 458 
D 222  25 150 47 
E 521  53 403 65 
F 9 714  24 8 729 961 
G 41 845  12 33 691 8 142 
H 4 355  11 3 495 849 
I 4 533  22 4 165 346 
J 5 676  25 4 816 835 
L 8 043  53 6 779 1 211 
M 19 618  16 16 571 3 031 
N 8 312  15 6 808 1 489 
P 1 159  10 1 034 115 
Q 3 962  12 3 934 16 
R 1 451  21 1 338 92 
S 1 031  3 945 83 

Spolu 123 483  369 104 172 18 942 

 
Tabuľka č. 27 

 Prehľad o počte  oslovených SJ Prehľad o počte vyplnených výkazov  

SK NACE S.11 S.11001 S.11002 S.11003 S.11 S.11001 S.11002 S.11003 

A 216  14  180 22 101 12 79  10 

B 27  2  18 7 11 2 6  3 

C 1 244  18  1 002 224 500 10 406  84 

D 36  4  25 7 19 4 13  2 

E 72  21  45 6 40 17 20  3 

F 599  16  523 60 224 13 194  17 

G 2 489  10  1 925 554 797 8 606  183 

H 315  9  245 61 99 7 71  21 

I 266  18  224 24 82 13 62  7 

J 590  21  498 71 311 20 250  41 

L 515  9  346 160 237 8 144  85 

M 1 138  14  838 286 463 7 335  121 

N 598  13  444 141 220 10 159  51 

P 92  8  72 12 33 4 26  3 

Q 244  11  229 4 174 8 164  2 

R 140  12  116 12 39 10 25  4 

S 96  3  87 6 34 1 33  0 

Spolu 8 677  203  6 817 1 657 3 384 154 2 593  637 

 
Tabuľka č. 28 Prehľad o výberovom zisťovaní výkazom Roč 2-01 podľa právnej formy 

 Prehľad o počte  štatistických jednotiek  

Právna forma* S.11 S.11001 S.11002 S.11003 

101 5  0 1 4  

102 1 556  0 1 521 35  

103 1  0 1 0  

104 2  0 2 0  

106 3  0 3 0  

108 44  0 44 0  

110 18  0 18 0  

111 583  0 567 16  

112 113 211  254 97 181 15 776  

113 328  0 186 142  
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117 2  0 2 0  

119 21  7 14 0  

121 3 887  24 3 506 357  

122 2  0 0 2  

123 12  0 0 12  

205 1 027  0 1 027 0  

301 3  3 0 0  

331 82  78 4 0  

421 1 222  0 0 1 222  

422 1 377  0 1 1 376  

701 90  0 90 0  

705 2  0 2 0  

751 4  3 1 0  

921 1  0 1 0  

Spolu 123 483  369 104 172 18 942  

* číselník právnych foriem je uvedený v kapitole 9 
 
151. Sektor finančných korporácií S.12 pokrýva jednotky, ktoré sa zaoberajú 
finančným sprostredkovaním a/alebo pomocnými finančnými činnosťami a ktoré sú 
ďalej klasifikované do subsektorov S.121-S.129 v súlade s kritériami ESNÚ  2010. 
Predmetom spracovania a zostavenia ročných národných účtov za sektor finančných 
korporácií S.12 sú údaje za jednotky zaradené do Registra štatistických jednotiek. 
Tento register je porovnávaný s registrom Národnej banky Slovenska (ďalej len 
NBS), ktorá vykonáva dohľad nad bankovníctvom, trhom cenných papierov, 
finančným sprostredkovaním a finančným poradenstvom, poisťovníctvom 
a dôchodkovým sporením. NBS v rámci dohľadu nad finančným trhom vykonáva aj 
dohľad nad  burzou cenných papierov, centrálnym depozitárom cenných papierov, 
emitentmi cenných papierov, Garančným fondom investícií, Fondom ochrany 
vkladov, kolektívnym investovaním, obchodníkmi s cennými papiermi.  
 
152. Subsektor Národná banka Slovenska S.121 je tvorený centrálnou bankou 
Slovenskej republiky. Vznikla 1. januára 1993 na základe zákona NR SR  566/1992 
Zb. o Národnej banke Slovenska ako nezávislá centrálna banka Slovenskej 
republiky. Od 1. januára 2009, ktorý je dňom zavedenia € v Slovenskej republike, je 
NBS už súčasťou Eurosystému. Eurosystém tvorí Európska centrálna banka a 19 
národných centrálnych bánk krajín, ktoré prijali €. V spolupráci s Európskou 
centrálnou bankou a ostatnými centrálnymi bankami krajín eurozóny má prvotný cieľ 
udržiavať cenovú stabilitu v eurozóne. NBS vykonáva bankový  dohľad nad 
jednotlivými bankami a pobočkami zahraničných bank. 
 
153. Subsektor Korporácie prijímajúce vklady okrem centrálnej banky S.122 
zahrňuje inštitúcie definované bankovým zákonom  483/2001 Z. z. z  5. októbra 2001 
s účinnosťou  od 1. januára 2002, t.j. komerčné banky, sporiteľne, poštové banky, 
inštitúcie elektronických peňazí zapojené hlavne do finančného sprostredkovania, 
atď. Patria sem tiež rezidentské pobočky nerezidentských úverových inštitúcií. 
Agregované bankové údaje zahrňujú údaje aj za tieto pobočky. Pobočky 
rezidentských úverových inštitúcií v zahraničí sú vyčlenené z ekonomiky SR a sú 
považované za fiktívne rezidentské jednotky na teritóriu, kde sú umiestnené. 

154. Komerčné banky podľa zákona o bankách sú právnické osoby so sídlom na 
území SR založené ako akciové spoločnosti, ktoré sú úverovou inštitúciou 
prijímajúcou vklady a poskytujúcou úvery, pričom musia mať udelené bankové 
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povolenie. Iná právna forma banky sa zakazuje. Komerčné banky môžu okrem 
prijímania vkladov a poskytovania úverov vykonávať aj ďalšie bankové činnosti, ak 
ich majú uvedené v bankovom povolení.  

155. Subsektor Fondy peňažného trhu (S.123) pozostáva zo všetkých finančných 
korporácií a kvázikorporácií okrem tých, ktoré sú zaradené do subsektorov centrálnej 
banky a úverových inštitúcií a ktoré sú zapojené hlavne do finančného 
sprostredkovania. Predmetom ich podnikania je emitovanie akcií alebo podielových 
listov investičných fondov ako blízkych náhrad za vklady inštitucionálnych jednotiek a 
investovanie na vlastný účet predovšetkým do akcií/podielových listov fondov 
peňažného trhu, krátkodobých dlhových cenných papierov a/alebo vkladov. Patria 
sem  investičné fondy vrátane investičných trustov, podielových fondov a iných 
schém kolektívneho investovania, ktorých akcie alebo podielové listy sú blízkymi 
náhradami za vklady. 

156. Subsektor Iné investičné fondy ako fondy peňažného trhu (S.124) pozostáva 
zo všetkých schém kolektívneho investovania okrem tých, ktoré sú zaradené do 
subsektora fondov peňažného trhu a ktoré sú zapojené hlavne do finančného 
sprostredkovania. Predmetom ich podnikania je emitovanie akcií alebo podielových 
listov investičných fondov, ktoré nie sú blízkymi náhradami za vklady, a investovanie 
na vlastný účet predovšetkým do iných finančných aktív ako krátkodobé finančné 
aktíva a do nefinančných aktív (zvyčajne nehnuteľností). 

157. Subsektor Ostatní finanční sprostredkovatelia okrem poisťovacích 
korporácií a penzijných fondov (S.125) pozostáva zo všetkých finančných 
korporácií a kvázikorporácií, ktoré sú zapojené hlavne do finančného 
sprostredkovania na základe prijímania záväzkov od inštitucionálnych jednotiek v 
iných formách, ako je mena, vklady alebo akcie investičných fondov, alebo vo vzťahu 
k poistným, penzijným a štandardizovaným schémam záruk. Patria sem prevažne 
finanční sprostredkovatelia, ktorí sú zapojení hlavne do dlhodobého financovania. 
Subsektor S.125 zahŕňa: 

 obchodníkov s cennými papiermi a derivátmi 
 finančné korporácie poskytujúce úvery (patria sem finanční sprostredkovatelia, 

ktorí vykonávajú finančný lízing, kúpu na splátky, poskytovanie spotrebných 
alebo komerčných úverov a factoring) 

 špecializované finančné korporácie 
 
158. Subsektor Finančné pomocné inštitúcie (S.126) pozostáva zo všetkých 
finančných korporácií a kvázikorporácií, ktoré sú zapojené hlavne do činností úzko 
spojených s finančným sprostredkovaním, ktoré však samy osebe nie sú finančnými 
sprostredkovateľmi. Patria sem: 

 poisťovací makléri, odborní posudkoví a škodoví poisťovací komisári, 
poisťovací a penzijní konzultanti, 

 úveroví makléri, makléri s cennými papiermi, investiční poradcovia, 
 BCP v Bratislave, Centrálny depozitár, Komoditná burza, 
 fond ochrany vkladov, 
 správcovské spoločnosti spravujúce fondy kolektívneho investovania, 

dôchodkových fondov a doplnkových dôchodkových fondov, 
 obchodníci s cennými papiermi, 
 ostatné spoločnosti zaoberajúce sa finančnou pomocou činnosťou. 
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159. Subsektor Kaptívne finančné inštitúcie a požičiavatelia peňazí (S.127) 
pozostáva zo všetkých finančných korporácií a kvázikorporácií, ktoré nie sú zapojené 
do finančného sprostredkovania ani neposkytujú žiadne finančné pomocné služby, 
pričom väčšina ich aktív alebo pasív nie je predmetom transakcií na otvorených 
trhoch. Patria sem najmä jednotky s prevládajúcou ekonomickou činnosťou 
“holdingová spoločnosť”, ktoré majú v držbe podiely na základnom imaní skupiny 
dcérskych korporácií umožňujúce kontrolu nad týmito korporáciami. Ich hlavnou 
aktivitou je vlastníctvo skupiny bez poskytovania akýchkoľvek iných služieb 
podnikom, v ktorých majú podiely na vlastnom imaní, t. j. nespravujú ani neriadia iné 
jednotky. 

160. Subsektor Poisťovacie korporácie (S.128) zahŕňa korporácie poskytujúce 
služby životného a neživotného poistenia. Niektoré z poisťovacích korporácií 
poskytujú aj zaisťovacie služby, ale len pre domácich poisťovateľov. Zaisťovacie 
služby si objednávajú slovenské poisťovacie korporácie väčšinou u zahraničných 
spoločností, preto väčšina transakcií súvisiacich so zaistením sú cezhraničné 
transakcie.  

161. Poisťovacie korporácie majú právnu formu akciovej spoločnosti alebo právnu 
formu právnickej osoby mimo územia SR (Poisťovne a zaisťovne z iných členských 
štátov EÚ vykonávajúce činnosť v SR). Keďže spadajú pod priamy dohľad NBS, ich 
povinnosťou je predkladanie správy NBS zodpovedajúcej pravdivému a vernému 
obrazu o ich finančnej situácii tak, aby boli v súlade s platnými účtovnými štandardmi 
a pravidlami. Zároveň sú povinné viesť účtovníctvo v súlade s osobitným predpisom 
(Zákon  431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov). 

162. Subsektor Penzijné fondy (S.129) pozostáva z jednotiek, ktoré sú vytvárané a 
spravované dôchodkovými správcovskými spoločnosťami na území SR. Nemajú 
právnu subjektivitu, avšak nakoľko si vedú úplný súbor účtov,sú inštitucionálnymi 
jednotkami. Dohľad nad nimi vykonáva NBS. Penzijné fondy ako schémy sociálneho 
poistenia poskytujú príjem v dôchodku a tiež dávky v prípade úmrtia a zdravotného 
postihnutia. 
 
163. V súčasnosti existujú dva samostatné penzijné systémy a to II. a III. pilier. 
Starobné dôchodkové sporenie predstavuje kapitalizačný, tzv. II. pilier dôchodkového 
systému, ktorý je príspevkovo definovaný. Doplnkové dôchodkové sporenie, tzv. III. 
pilier dôchodkového systému je dobrovoľný a príspevkovo definovaný penzijný 
system. 
Prehľad jednotiek klasifikovaných v sektore S.12 a ich počet  uvádza tabuľka  29. 

Tabuľka č. 29 Súhrnná tabuľka k finančným inštitúciám 

Typ inštitúcie Subsektor 
Počet klasifikovaných 

subjektov 

Národná banka Slovenska S.121 1 

Komerčné banky S.122 29 

Investičné fondy PT S.123 7 

Investičné fondy iné ako PT S.124 13 

Lízingové spoločnosti S.125 57 

Spotrebné úverové inštitúcie S.125 38 
Spoločnosti s prevažujúcim ostatným fin. sprostredkovaním S.125 15 

BCP V BRATISLAVE AS S.126 1 



Kapitola 3  GNI Inventory - SK    

53   Sekcia makroekonomických štatistík 

CENTR.DEPOZ.CP SR,AS S.126 1 

KOMODITNA BURZA BA S.126 1 

FOND OCHRANY VKLADOV S.126 1 

GARANCNY FOND INVESTICII S.126 1 

Správcovské spoločnosti ( DSS ) S.126 6 

Správcovské spoločnosti ( DDS ) S.126 5 

Správcovské spoločnosti ( kolektívne investovanie )  S.126 7 

Ostatní obchodníci s cennými papiermi S.126 29 

Poisťovací makléri a agenti S.126 167 
Spoločnosti s prevažujúcou činnosťou súvisiacou s fin. 
sprostredkovaním S.126 116 
Súkromné zdravotné poisťovne S.126 2 

Holdingové spoločnosti S.127 5 

Poisťovacie spoločnosti S.128 34 

Penzijné fondy DSS S.129 6 

Penzijné fondy DDS S.129 5 

Spolu S.121-129 547 
 

164. Vyššie uvedené inštitúcie postupujú v súlade so zákonom o účtovníctve  
431/2002 Z.z., ktorý vstúpil do platnosti 1. januára 2003 a ktorého cieľom je 
aproximácia práva s právom EÚ a vytvorenie podmienok pre využívanie 
medzinárodne uznávaných účtovných štandardov (IFRS). 
 
Tabuľka č. 30 Prehľad o počte oslovených jednotiek, ktoré predložili štatistické výkazy v 
členení podľa SK NACE a subsektorov ESA2010 

SK NACE S.12 S.121 S.122 S.123 S.124 S.125 S.126 S.127 S.128 S.129 

64 329 1 26 7 16 175 95 9 0 0 

65 55 0 0 0 0 0 11 0 33 11 

66 396 0 0 0 0 1 392 0 3 0 

84 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

Spolu 782 1 26 7 16 176 500 9 36 11 

 
Tabuľka č. 31 Prehľad o počte vyplnených výkazov, ktoré predložili oslovené jednotky v 
členení podľa SK NACE a subsektorov ESA2010  

SK NACE S.12 S.121 S.122 S.123 S.124 S.125 S.126 S.127 S.128 S.129 

64 227 1 26 7 13 110 65 5 0 0 

65 55 0 0 0 0 0 11 0 33 11 

66 260 0 0 0 0 0 259 0 1 0 

84 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

Spolu 544 1 26 7 13 110 337 5 34 11 

	
Tabuľka č. 32 Prehľad o počte jednotiek, ktoré predložili štatistické výkazy v členení podľa 
právnej formy  

Právna forma*) S.12 S.121 S.122 S.123 S.124 S.125 S.126 S.127 S.128 S.129 

110 0 0	 0 0 0 0 0 0	 0	 0

111 0 0	 0 0 0 0 0 0	 0	 0

112 307 0	 0 0 0 75 231 1 0	 0

113 1 0	 0 0 0 0 1 0 0	 0

121 184 0	 15 7 0 41 86 4 20 11 

205 4 0	 0 0 0 0 4 0	 0	 0

311 1 1 0 0 0 0 0 0	 0	 0

312 1 0	 0 0 0 1 0 0	 0	 0

381 4 0	 0 0 0 2 2 0	 0	 0

421 41 0	 11 0 0 4 13 0 13 0 

751 1 0	 0 0 0 0 0 0	 1 0 

Spolu 544 1 26 7 0 123 337 5 34 11 
*) číselník právnych foriem je uvedený v kapitole 9 
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165. Sektor verejnej správy S.13 podľa metodiky ESA 2010 zahŕňa všetky 
inštitucionálne jednotky, ktoré sú ostatnými netrhovými výrobcami, ktorých produkcia 
je určená pre individuálnu a kolektívnu spotrebu a je financovaná hlavne 
prostredníctvom povinných platieb realizovaných jednotkami patriacimi do iných 
sektorov, a/alebo všetky inštitucionálne jednotky zaoberajúce sa hlavne 
znovurozdeľovaním národného dôchodku a majetku.  
 
166. Aj v prípade sektora verejnej správy Štatistický register organizácií hrá kľúčovú 
úlohu pri zostavovaní národných účtov. Tak ako bolo uvedené hore pre každý 
subjekt existuje v registri záznam s presnou špecifikáciu jeho parametra 
inštitucionálneho sektora, ako aj ďalších parametrov týkajúcich sa vlastníctva,  
právnej formy, obratu, počtu zamestnancov a pod.  
 
167. Subjekty, ktoré na  začiatku roka v čase zostavovania súboru spravodajských 
jednotiek relevantných pre štatistické zisťovania majú kód inštitucionálneho sektora 
S.13 sú štandardne pokryté zákonom  523/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy a zákonom  583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy. Na základe ustanovení týchto zákonov je subjekt povinný vstúpiť do 
rozpočtového procesu a predkladať administratívne výkazy do systému Štátnej 
pokladnice alebo DataCentra. Tieto podrobné rozpočtové výkazy následne 
predstavujú administratívny zdroj informácií, ktorý sa používa pre zostavovanie 
národných účtov. 
 
168. Aplikovaním kvalitatívnych kritérií metodiky ESA 2010 (paragraf 2.38) došlo 
v národných účtoch k zmene sektorového zaradenia subjektov, čo sa prejavilo 
i nárastom počtu jednotiek v sektore S.13. 
 
169. Sektorová reklasifikácia sa v národných účtoch realizovala spätne v celom 
časovom rade od roku 1995, resp. od obdobia vzniku preradených jednotiek. 
V roku 2010 ide o tieto jednotky: 

 Národná diaľničná spoločnosť,a.s. (zo sektor S.11 do subsektor S.1311 
preradená od roku 2005) 

 Exportno-importná banka Slovenskej republiky (zo subsektor S.12 do 
subsektor S.1311 preradená od roku 1997)    

 Zdravotnícke zariadenia (zo sektor S.11 do subsektor S.1311, S.1313 od roku 
2005) 

 Študentský pôžičkový fond (zo sektor S.12 do subsektor S.1311 od roku 1997)  
 Fond na podporu začínajúcich pedagógov (zo sektor S.12 do subsektor 

S.1311 od roku 2004) 
 Recyklačný fond (zo sektor S.15 do subsektor S.1311 od roku 2001)    
 Príspevkové organizácie (zo sektor S.11 do subsektor S.1313 od roku 2006) 
 V roku 2010 patrilo do sektora verejnej správy 7851 jednotiek. 

170. Do subsektora ústrednej štátnej správy (S.1311) patria všetky 
administratívne rezorty štátu a ostatné ústredné orgány, ktorých kompetencia 
okolností siaha na celé ekonomické územie, s výnimkou správy fondov sociálneho 
zabezpečenia. Patria sem aj tie neziskové inštitúcie, ktoré sú kontrolované a hlavne 
financované ústrednou štátnou správou a ktorých kompetencia siaha na celé 
ekonomické územie. V roku 2010 v SR sem patrili rozpočtové a príspevkové 



Kapitola 3  GNI Inventory - SK    

55   Sekcia makroekonomických štatistík 

organizácie riadené ústrednou štátnou správou, verejné vysoké školy, štátne účelové 
fondy a ďalšie jednotky riadené ústrednou štátnou správou.  
 
Subsektor regionálnej štátnej správy (S.1312) na Slovensku nejestvuje.  
 
171. Subsektor miestna samospráva (S.1313) zahŕňa tie typy orgánov verejnej 
správy, ktorých kompetencia siaha iba na miestnu časť ekonomického územia, 
okrem miestnych orgánov fondov sociálneho zabezpečenia. Do subsektora S.1313 
patria i neziskové inštitúcie, ktoré sú kontrolované a hlavne financované orgánmi 
miestnej štátnej správy a ktorých kompetencia je obmedzená na ekonomické územia 
orgánov miestnej štátnej správy. Ide o obce a nimi riadené rozpočtové a príspevkové 
organizácie, vyššie územné celky a nimi riadené rozpočtové a príspevkové 
organizácie, záujmové združenia právnických osôb, neziskové organizácie 
poskytujúce všeobecne prospešné služby. Tento subsubsektor obsahuje najviac 
jednotiek.  
 
172. Do subsektora Fondy sociálneho zabezpečenia (S.1314) patria všetky 
ústredné a miestne inštitucionálne jednotky, ktorých hlavná činnosť je poskytovanie 
sociálnych dávok, a ktoré spĺňajú nasledujúce kritériá:  

 určité skupiny obyvateľstva sú zo zákona (podľa nariadenia) povinné zúčastniť 
sa na systéme sociálneho zabezpečenia, alebo platiť príspevky, 

 štátna správa je zodpovedná za riadenie inštitúcie v zmysle stanovenia alebo 
odsúhlasenia príspevkov a dávok, nezávisle od svojej úlohy ako dozorného 
orgánu alebo zamestnávateľa. 

 
173. V roku 2010 sem patrili verejná Všeobecná zdravotná poisťovňa,a.s. a Sociálna 
poisťovňa. Na území SR pôsobili v roku 2010 okrem verejnej Všeobecnej ZP i dve 
súkromné ZP: Union zdravotná poisťovňa,a.s. a Dôvera zdravotná poisťovňa,a.s.  
V súlade s odporúčaním Eurostatu3 boli súkromné zdravotné poisťovne zaradené do 
sektora S.12–sektor finančných korporácií a transakcie spojené so systémom 
verejného zdravotného poistenia boli presmerované do sektora verejnej správy.  
 
174. Čo sa týka rozčlenenia jednotiek podľa SK NACE, väčšinou sú zastúpené 
kategórie O-Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie a P- 
Vzdelávanie. Podrobnejšie údaje sú uvedené v tabuľke  33.  
 
Tabuľka č. 33 Prehľad o počte spravodajských jednotiek podľa sekcií SK NACE 

SK NACE S.1311 S.1313 S.1314 S.13 

A 0 8 0              8

B       

C 1 4 0              5

D 0 1 0              1

E 0                     41  0            41  

F                       1                     14  0            15  

G 0                        5  0              5  

H                       1                        6  0              7  

I                       3                     29  0            32  

J                    10                        3  0            13  

K                       6  0 0              6  

                                                 
3 Odporúčanie Eurostatu pre obdobný prípad v Českej republike : ESTAT / C-3 / MHF / LA / VK / dm D (2008) 30172. 
Úpravy sa realizovali v národných účtoch spätne v celom časovom rade od roku 1995 
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L                       1                     19  0            20  

M                    93                     13  0          106  

N                       5                     26  0            31  

O                 465              2 942                        2        3 409  

P                 335              2 640  0       2 975  

Q                 183                  340  0          523  

R                    41                  326                        0           367  

S                       1                  286  0           287  

T         

U         

Spolu                 1 146                6 703                         2              7 851  

 
175. Jednotky patriace do sektora verejnej správy mali v roku 2010 viacero právnych 
foriem, pričom medzi najviac zastúpené patrili 321 rozpočtová organizácia, 801 obec 
a 331 príspevková organizácia. Ostatné právne formy boli zastúpené len okrajovo, 
bližšie údaje sú uvedené v tabuľke  34. 
 
Tabuľka č. 34 Prehľad o počte spravodajských jednotiek podľa právnej formy 

Právna forma*) S.1311 S.1313 S.1314 S.13 

112                       1                        -                        -                        1  

119                       3                     45                        -                     48  

121                    11                        3                        1                     15  

301                       2                        -                        -                        2  

312                       1                        -                        -                        1  

321                 959              2 795                        -              3 754  

331                 135                  644                        -                  779  

381                       7                        -                        -                        7  

382                    27                        -                        -                     27  

701                       -                        1                        -                        1  

751                       -                  280                        -                  280  

801                       -              2 926                        -              2 926  

803                       -                        8                        -                        8  

804                         1                         1  

433                       -                        -                        1                        1  

spolu :             1 146              6 703                        2              7 851  

*) číselník právnych foriem je uvedený v kapitole 9 
 
176. Hlavným zdrojom údajov pre výpočet produkcie a medzispotreby v sektore 
verejnej správy sú administratívne zdroje údajov, získané z výkazu o príjmoch 
a výdavkoch FIN1-04 predkladaného na štvrťročnej báze podľa usmernenia MF SR. 
Tento typ výkazu obsahuje hotovostné údaje o príjmoch a výdavkoch, v členení 
podľa ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie (ďalej len EKRK, bližšie 
uvedené v kap.9). V súlade s platnou metodikou ESA 2010 bol zostavený prevodový 
mostík, ktorý sa každoročne aktualizuje. Časť týkajúca sa produkcie a medzispotreby  
je uvedená v tabuľke  35. 
 
Tabuľka č. 35 Členenie kódov ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifkácie 

Kód EKRK Názov Poznámky Kód ESA 2010 

630 Tovary a ďalšie služby   P.2 Medzispotreba 

631 Cestovné náhrady  
2/3 P.2 a 1/3 
D.11 

  

632 Energie, voda a komunikácie        

633 Materiál     

634 Dopravné     

635 Rutinná a štandardná údržba       
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636 Nájomné za prenájom        

637 Služby 
väčšina 
podpoložiek  

  

645 Náklady na likvidáciu štátnych podnikov a akciových spoločností     

646 Náklady spojené s ručením FNM SR za sprivatizovaný majetok     

653 
Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou 
finančnou výpomocou a finančným prenájmom (okrem 653 003 –
Disážio) 

  
  

    

Kód EKRK Názov Poznámky Kód ESA 2010 

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania   D.11 Mzdy a platy 

611 
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat,hodnostný 
plat, plat, vrátane ich náhrad   

  

612 Príplatky     

613 
Náhrada za pracovnú, služobnú pohotovosť a náhrada, odmena 
za pohotovosť   

  

614 Odmeny      

615 Ostatné osobné vyrovnania     

616 Doplatok k platu a ďalší plat     

631000 Cestovné náhrady   

631001 Tuzemské   

631002 Zahraničné   

631003 Pri dočasnom pridelení na výkon práce a pri vzniku pracovnéh   

631004 Cestovné náhrady vlastným zamestnancom   

637006 Náhrady   

637007 Cestovné náhrady   

637009 Náhrada mzdy a platu   

637013 Naturálne mzdy   

637014 Stravovanie   

637026 Odmeny a príspevky   

637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru    

    

Kód EKRK Názov Poznámky Kód ESA 2010 

   
D.121 Skutočné sociálne 
príspevky zamestn. 

625002 Na starobné poistenie  D.1211 
Skutočné príspevky 
zamestnávateľov do 
dôchodkového systému 

625004 Na invalidné poistenie  

627000 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní 
 

628002 Na výsluhový dôchodok  

628004 Na invalidný výsluhový dôchodok   

628005 Na výsluhový príspevok   

629000 Príspevok na starobné dôchodkové sporenie   

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne   

623000 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní  

D.1212 
Skutočné príspevky 
zamestnávateľov, iné ako 
príspevky do dôchodkového 
systém 

625000 Poistné do Sociálnej poisťovne   

625001 Na nemocenské poistenie   

625003 Na úrazové poistenie   

625006 Na garančné poistenie   

625005 Na poistenie v nezamestnanosti   

625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity   

628000 Poistné na osobitné účty   

628001 Na nemocenské zabezpečenie   

628003 Na úrazové zabezpečenie   
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Kód EKRK Názov Poznámky Kód ESA 2010 

   
D.122 Imputované sociálne 
príspevky zamestnávateľov 

   

D.1221  
Imput. príspevky 
zamestnávateľov do 
dôchodkového systému 

637016 Prídel do sociálneho fondu 

 

D.1222 
Imput. príspevky 
zamestnávateľov, iné ako 
príspevky do dôchodkového 
systému 

642013 Na odchodné   

642012 Na odstupné   

642015 Na nemocenské dávky (okrem SP)   

642017 Na úrazové dávky (okrem SP)   

642035 
Na peňažné náležitosti v ozbrojených silách a ozbrojených 
zboroch  

 

    

Kód EKRK Názov Poznámky Kód ESA 2010 

637023 Kolkové známky   D.29 Ostatné dane z 
produkcie                     

637035 Dane   

     

Kód EKRK Názov Poznámky Kód ESA 2010 

143000 Podiel na vybratých finančných prostriedkoch  P.11 Trhová produkcia  

133013 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady     
212003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov  
212004 Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia  

221001 Súdne poplatky    

221003 Puncové poplatky    

223000 
Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a 
služieb  

  

223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb    

223003 Za stravné    

223004 Za prebytočný hnuteľný majetok    

229000 Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby    

229002 Za odber podzemnej vody    

      

Kód EKRK Názov Poznámky Kód ESA 2010 

212009 Z úhrad za nakladanie so zdrojmi ionizujúceho žiarenia   P.131  
Platby za ostatnú netrhovú 
produkciu 223002 Za jasle, materské školy a školské kluby detí   

 
177. V prípade jednotiek, ktoré boli preradené do sektora verejnej správy na základe 
kvalitatívnych kritérií ESA 2010 a nepredkladali Výkaz o hotovostných príjmoch 
a výdavkoch FIN1-04, sme pri výpočte medzispotreby a produkcie použili údaje 
z nasledovného administratívneho zdroja: Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01, súvaha 
Úč POD 1-01. 

178. V súlade s odporúčaniami Eurostatu : Eurostat Guidance on accounting rules 
for EDP- Classification of payments for the use of roads, (13 March,2008) sú tržby 
Národnej diaľničnej spoločnosti z predaja diaľničných známok a mýta klasifikované 
ako trhová produkcia P.11.  

179. Za trhovú produkciu sa rovnako považujú aj platby zdravotných poisťovní 
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(verejných poisťovní ako aj platby z verejného zdravotného poistenia, ktoré spravujú 
súkromné zdravotné poisťovne) zdravotníckym zariadeniam (verejným i súkromným) 
za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, keďže platby za zdravotnícke služby sa 
realizujú za porovnateľných zmluvne dohodnutých podmienok medzi súkromnými 
ako aj verejnými partnermi za ekonomicky významné ceny. 

180. Hlavným zdrojom údajov pre výpočet produkcie a medzispotreby v subsektore 
fondy sociálneho zabezpečenia sú administratívne zdroje údajov, získané z výkazu 
o príjmoch a výdavkoch (FIN 1-04). Ďalšie informácie poskytujú administratívne 
zdroje údajov zo štvrťročného výkazu o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu 
verejnej správy (FIN 2-04) a ročného výkazu ziskov a strát (ÚČ POI 4-01, UC S2-01), 
súvahy (ÚČ POI 3-01,ÚČ SP 1-01) pre zdravotné poisťovne a Sociálnu poisťovňu. 
Údajový zdroj pre súkromné zdravotné poisťovne predstavuje výkaz MF SR: 
Informácia o stave príjmov a výdavkov podľa zdravotných poisťovní. 

181. Do medzispotreby fondov sociálneho zabezpečenia sa započítava i objem 
prostriedkov, ktoré si môžu v úhrne súkromné zdravotné poisťovne (Union ZP,a.s. 
a Dôvera ZP, a.s.) podľa zákona  581/2004 Z. z.4 ponechať a použiť na svoje 
prevádzkové náklady.   

182. Okrem spomínanej sektorovej reklasifikácie jednotiek bol objem medzispotreby 
a produkcie sektora verejnej správy ovplyvnený i ďalšou metodologickou zmenou: 
kapitalizáciou vojenských výdavkov,výdavkov na výskum a vývoj (ďalej len V&V) 
a zaznamenávaním výdavkov na malé nástroje a zariadenia ako THFK.  
 
183. Podľa metodiky ESA 2010 sa výdavky určené na nákup vojenských zariadení a  
výdavky na  V&V preradili z medzispotreby do tvorby kapitálu (P.5). Rovnako sa 
medzispotreba znížila o výdavky na malé nástroje a zaraidenia, na základe kritéria 
použitieľnosti viac ako 1 rok sa takýto druh výdavkov presunul do THFK.  
 
184. Keďže pokles výdavkov na medzispotrebu je vyvážený nárastom tvorby kapitálu 
(P.5), nenastal žiadny priamy vplyv na rast HDP. HDP sa však zvýšilo o výšku 
spotreby aktív (nárastom P.51c), ktoré sa v  metodike ESA 2010 zaznamenávajú ako 
THFK. 
 
185. Výskumné a vývojové činnosti realizované jednotkami verejnej správy sú 
klasifikované ako produkcia pre vlastné konečné použitie (P.12) a výdavky s nimi 
spojené ako investície (P.51). Výpočet produkcie výskumu a vývoja pre vlastnú 
konečné použitie v sektore verejnej správy  je bližšie špecifikovaný v kapitole 5.  
 
186. Do sektora domácností S.14 zahrnujeme fyzické osoby, ktoré podnikajú na 
základe živnostenského oprávnenia (vykonávanie živnosti za podmienok 
ustanovených v zákone 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších 
predpisov) a osoby ktoré, podnikajú na základe iného než živnostenského 
oprávnenia podľa osobitných predpisov. Do tejto kategórie sa zahŕňajú tzv. slobodné 
povolania a samostatne hospodáriaci roľníci. Podmienkou je, aby tieto subjekty 
neboli zapísané do obchodného registra.  
 

                                                 
4 Z. 581/2004 Zb.z. - Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov. 



GNI Inventory - SK   Kapitola 3  
 

 Sekcia makroekonomických štatistík   60
  

187. V sektore domácností sme evidovali za rok 2010 v registri 409 489 aktívnych 
jednotiek rozdelených podľa kategórií NACE a právnej formy nasledovne tak ako je 
uvedené v tabuľke 36. 
 
Tabuľka č. 36 Prehľad počtu spravodajských jednotiek podľa sekcií SK NACE a právnej formy 

SK NACE 
Počet Právna forma*) 

jednotiek 101 103 105 

A 20 538 12 804 7 700 34

B 31 30 0	 1

C 62 210 62 169 0	 41

D 21 20 0	 1

E 662 662 0	
F 87 867 87 866 0	 1

G 105 300 105 220 0	 80

H 14 749 14 696 0	 53

I 14 997 14 996 0	 1

J 10 186 10 186 0	
K 9 771 3 838 0	 5 933

L 2 130  2 130 0	
M 41 026 34 671 0	 6 355

N 10 486 10 284 0	 202

O 0 0 0	
P 4 358 4 358 0	
Q 6 498 813 0	 5 685

R 2 418 2 399 0	 19

S 16 241 16 240 0	 1

Spolu 409 489 383 382 7 700 18 407
*) číselník právnych foriem je uvedený v kapitole 9 
 
188. Najväčší počet jednotiek v sektore domácností je zaradených pod právnu formu 
101, približne 93,6 %. V rámci právnej formy 101 (tabuľka 37) sú zahrnuté i jednotky 
s kombinovanou činnosťou právna forma 107 a 109 (číselník právnej formy je 
uvedený v kapitole 10.1).  
 
Tabuľka č. 37 Prehľad počtu spravodajských jednotiek s kombinovanou činnosťou v právnej 
forme 101 

SK NACE 
Právna forma 101 

z toho: 

107 109 

A 1 805 27

B 1 1

C 473 147

D 0 2

E 11 2

F 376 242

G 1 208 1 029

H 227 24

I 187 45

J 27 30

K 8 2 014

L 27 28

M 163 2 066

N 58 190
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O 0 0

P 26 18

Q 1 440

R 17 12

S 34 75

Spolu 4 649 6 392
 

189. Pre výpočet produkcie a medzispotreby v sektore domácností sa využíva 
účtovný výkaz Výkaz Úč FO 1-01 a Úč FO 2-01, ktorý v roku 2010 predložilo 211 301 
jednotiek podľa kategórií NACE ako je uvedené v tabuľke 38. 
 
Tabuľka č. 38 Prehľad počtu spravodajských jednotiek podľa sekcií NACE 

SK NACE Počet jednotiek 

A 9 259 

B 7 

C 28 952 

D 14 

E 429 

F 35 299 

G 65 769 

H 9 051 

I 10 964 

J 4 670 

K 2 441 

L 1 324 

M 21 009 

N 5 154 

O 0 

P 2 140 

Q 4 763 

R 1 304 

S 8 755 

Spolu 211 304 

 
190. Tieto jednotky,  ktoré predložili účtovný výkaz  boli následne imputované na celý 
súbor aktívnych jednotiek.  
 
191. Pri výpočte produkcie a medzispotreby sa pre porovnanie využívajú i výsledky 
výberového štatistického zisťovania Roč 3-01, ktoré sú ďalej dopočítavané na celý 
súbor aktívnych jednotiek. Prehľad o počte spravodajských jednotiek, ktoré predložili 
výkaz Roč 3-01 je uvedený v tabuľke 39.       
 
Tabuľka č. 39 Počet SJ, ktoré zostavili výkaz Roč 3-01 podľa sekcií NACE  

SK NACE Počet jednotiek 

A 447 

B 25 

C 3 011 

D 21 

E 155 

F 780 

G 1 729 

H 362 

I 501 

J 305 
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K 133 

L 199 

M 773 

N 603 

O 0 

P 105 

Q 326 

R 191 

S 328 

Spolu 9 994 

      
192. Sektor neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam S.15 zahrňuje 
inštitucionálne jednotky, ktoré majú charakter neziskových inštitúcií a ktoré sú 
samostatnými právnymi subjektmi poskytujúcimi netrhové služby domácnostiam. 
Tieto jednotky patria medzi súkromných netrhových výrobcov. K 31.12.2010 
v Štatistickom registri organizácií bolo zaregistrovaných 53 871 neziskových 
organizácií, z nich aktívnych bolo 46 492 jednotiek (uvedené v tabuľke 40 ).  

Tabuľka č. 40 Neziskové inštitúcie v RO v roku 2010 podľa právnej formy a  sekcií SK NACE 

Právna forma*) 

v tom SK NACE 

L P Q R S Spolu 

117 0 0 442 0 11  453 

118 0 22 372 8 106  508 

119 2 870 764 85 573  2 294 

271 9 830 0 0 0 0 	 9 830 

331 0 4 6 24 0 	 34 

381 0 0 0 0 2  2 

382 0 0 0 0 4  4 

701 0 14 0 9 507 19 295  28 816 

711 0 0 0 0 78  78 

721 0 0 0 0 3 376  3 376 

741 0 0 0 0 94  94 

745 0 0 0 0 40  40 

751 0 0 0 0 842  842 

911 0 0 0 9 0  9 

921 0 0 0 0 112  112 

Spolu 9 832 910 1 584 9 633 24 533  46 492 

*) číselník právnych foriem je uvedený v kapitole 9 
 
193. Pri zostavení nefinančných ročných sektorových účtov za S.15 sa používajú 
štatistické a administratívne zdroje údajov. Administratívne zdroje (údaje z daňových 
úradov) nepokrývajú všetky aktívne jednotky, preto sa následne robia dopočty na 
celkovú populáciu aktívnych jednotiek registrovaných v RO. Ako štatistický zdroj 
údajov slúži výkaz NSNO spracovávaný ŠÚ SR.  Za organizácie, ktoré nie sú 
v zisťovaní zachytené a sú vedené ako aktívne jednotky, sa vykonávajú odhady 
a dopočty. Výberová vzorka pre dané zisťovanie je stratifikovaná podľa ekonomickej 
aktivity, právnej formy a veľkostnej kategórie. Dopočty za nepokryté, avšak aktívne 
jednotky sú postavené na získaných dátach za jednotky, ktoré vyplnili príslušné 
zisťovanie v rámci výberovej vzorky. 

194. Nakoľko ani administratívne ani štatistické zdroje nie sú kompletné, pri 
zostavení finálnych údajov za sektor S.15 využívame ich vzájomnú kombináciu. 
Údaje za S.15 sú podľa dvojmiestnej SK NACE rozčlenené na 9 odvetví (68, 85-88, 
90, 91, 93, 94). 



Kapitola 3  GNI Inventory - SK    

63   Sekcia makroekonomických štatistík 

Trhové vs netrhové jednotky 
195. Štatistický úrad každý rok preveruje zaradenie jednotky do inštitucionálnych 
sektorov v zmysle  kvalitatívnych a kvantitatívnych kritérií ESA2010. V prípade, ak 
jednotky zaradené v subsektore S.11001 (Verejné nefinančné korporácie) nespĺňajú 
kvalitatívne charakteristiky pre zaradenie mimo sektora verejnej správy a/alebo 
nedokážu pokryť svoje náklady aspoň na 50 % svojimi tržbami v priebehu troch po 
sebe idúcich rokov, odbor sektorových účtov navrhne ich reklasifikáciu do sektora 
verejnej správy, alebo do sektora neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam.  

196. Podobne sa prehodnocuje zaradenie neziskových inštitúcií v sektore S.15 a 
jednotiek v sektore verejnej správy S.13. O zaradení súkromnej neziskovej inštitúcie 
rozhoduje jej schopnosť pokryť svoje náklady tržbami aspoň na 50%.  

Nekorporatívne podniky (kvázikorporácie) 
197. Nekorporatívne podniky sú podobne ako všetky ostatné oslovované zisťovaním 
Roč 1-01 resp. Roč 2-01 na základe Štatistického registra organizácií, v ktorom sú 
všetky spravodajské jednotky rozdelené podľa inštitucionálneho sektora, odvetvia v 
ktorom pôsobí, počtu zamestnancov a ďalších. Z pohľadu SR za takéto jednotky 
považujeme jednotky, ktoré sa správajú ako korporácie, ale nimi v skutočnosti nie sú 
a nie sú ani registrované v obchodnom registri. Povinne vedú podvojné účtovníctvo a 
nemajú limitované partnerstvo. 

198. V metodike ESA 2010 existuje koncept tzv. “special purpose vehicle” (SPV) 
alebo “special purpose entity” (SPE). Hore uvedené informácie týkajúce sa 
fungovania a aktualizácie RO a ostatných administratívnych registrov spravovaných 
inými inštitúciami sú všeobecne platné a neobsahujú špeciálnu kategóriu SPE.  

199. Jednotky, ktoré sa spĺňajú charakteristiky SPE definované v ESA a ďalších 
metodických usmerneniach a rozhodnutiach Eurostatu identifikujeme ad hoc na 
základe doplňujúcich informácií o fungovaní jednotky. Jednotku ŠÚ SR zachytí pri jej 
vzniku, pričom v prípade neštadardného subjektu konzultuje správca registra jej 
sektorovú klasifikáciu s odborom sektorových účtov. V roku 2010 boli  
identifikované tri SPE: Slovenská konsolidačná agentúra a.s., Slovenská inkasná 
s.r.o. a Veriteľ a.s. 

200. Štatistické zisťovania pre získanie údajov o podnikoch prebiehajú pravidelne 
každý rok a zároveň prebiehajú aj kvartálne a mesačné štatistické zisťovania. Keďže 
za veľké podniky pri sektore S.11 sa získavajú údaje vyčerpávajúco, sú pokryté 
všetky odvetvia. V prípade malých jednotiek za sektor S.11 výber tvorí 
reprezentatívna vzorka všetkých odvetví. Pre zabezpečenie porovnateľnosti a 
vytvárania možných analýz sa získavajú aj administratívne údaje, ktoré sú 
Štatistickému úradu SR poskytované pravidelne na základe zmlúv o vzájomnej 
spolupráci. V minulosti boli vykonávané ad hoc zisťovania (napr. Zisťovanie o 
majetku v r. 1999), avšak v súčasnosti sa výkazníctvo skôr optimalizuje ako rozširuje 
z dôvodu finančných limitov. 

201. Základným štatistickým zisťovaním  pre S.11 na zostavenie účtov je Ročný 
výkaz produkčných odvetví Roč 1-01. Získavajú sa ním informácie o ukazovateľoch 
charakterizujúcich činnosť podniku a jeho závodných jednotiek v oblasti tvorby 
a rozdeľovania zdrojov, finančného hospodárenia, zamestnanosti a špecifikácie 
odvetvovej činnosti. Výkaz predkladajú podniky zapísané v obchodnom registri, 
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príspevkové organizácie, ktoré sú trhovými výrobcami, verejno-právne inštitúcie 
s počtom zamestnancov 20 a viac a organizácie s ročnými tržbami za vlastné výkony 
a tovar 5 miliónov € a viac, ktoré sú vedené v registri organizácií ŠÚ SR. 

202. V štatistickom výkaze Roč 1-01 za závodné jednotky sa pre výpočet produkcie 
typu hrubého obratu vymedzili ukazovatele v  module 177. Hrubý obrat.  

177. 

 Modul 

HRUBÝ OBRAT                                             
I. r. V sledovanom 

roku(v €)       

  a 1 

Tržby za vlastné výrobky a z predaja služieb vrátane verejného stravovania (ú. 601 a 602) 1) 1  

Predaj a odovzdanie výrobkov a služieb iným závodným jednotkám v rámci podniku vrátane vnútorného obratu 1) 2  

 veľkoobchod   2) 3  

Tržby za tovar (ú. 604) 
maloobchod    2) 4  

 
veľkoobchod   2) 5  

Náklady na predaný tovar (ú. 504) 
maloobchod    2) 6  

Aktivácia (účtovná skupina 62)  1) 7  

Zmena stavu  zásob nedokončenej výroby, polotovarov, výrobkov a zvierat  (účtovná skupina 61) 8  

Hrubý obrat závodnej jednotky (r. 1 až 4 - 5 - 6 + 7  8) 9  

 

203. V štatistickom výkaze Roč 1-01 za závodné jednotky sa pre výpočet 
medzispotreby vymedzili ukazovatele v module 178. Medzispotreba a dopĺňajúce 
ukazovatele Hrubý obrat.  

178. 

Modul 

MEDZISPOTREBA A DOPĹŇAJÚCE UKAZOVATELE I. r. V sledovanom 
roku(v €)       

  a 1 

Spotreba nakúpeného materiálu a energie (ú.  501 až 503)    3) 1  

Služby nakúpené (z účtovnej skupiny 51)    3) 2  

Spotreba materiálu, energie a služieb nakúpených, resp. prevzatých od iných závodných   3) 
jednotiek  v rámci podniku vrátane vnútorného obratu                                           3  

Manká a škody na zásobách (z ú. 549 a 582, PO z ú. 548) 4  

Medzispotreba spolu  (r. 1 až 5) 5  

 
204. Ročný výkaz produkčných odvetví v malých podnikoch Roč 2-01 získava 
informácie o ukazovateľoch charakterizujúcich činnosť drobného podnikania v oblasti 
tvorby a rozdeľovania zdrojov, finančného hospodárenia, zamestnanosti 
a špecifikácie odvetvovej činnosti. Výkaz predkladajú podniky zapísané v obchodnom 
registri, príspevkové organizácie, ktoré sú trhovými výrobcami, s počtom 
zamestnancov od 0 do 19, ktoré sú vedené v RO, s prevažujúcou činnosťou podľa 
divízií SK NACE: 01, 02, 05, 10 až 41, 45, 50 až 55, 60 až 64, 70 až 74, 80, 85, 90, 
92, 93. 

205. V štatistickom výkaze Roč 2-01 sa pre výpočet produkcie typu hrubého obratu 
vymedzili ukazovatele v  module 177a. Hrubý obrat.  
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177a. 
Modul 

HRUBÝ OBRAT I. r. 
V sledovanom 

roku (v €)  

  a 1 

Tržby za vlastné výrobky a z predaja služieb 1  

Tržby za tovar 
Veľkoobchod 2  

Maloobchod 3  

Náklady na 
predaný tovar 

Veľkoobchod 4  

maloobchod 5  

Aktivácia 6  

Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 7  

 
206. V štatistickom výkaze Roč 2-01 sa pre výpočet medzispotreby vymedzili 
ukazovatele v  module 178a.  Medzispotreba a dopĺňajúce ukazovatele. 

178a. 
modul 

MEDZISPOTREBA A DOPĹŇAJÚCE UKAZOVATELE I. r. 
V sledovanom 

roku  
(v €)  

  a 1 

Spotreba materiálu a energie  1  

Spotreba služieb 2  

Manká a škody na zásobách 3  

 
207. Ako nezávislý zdroj sa používajú údaje z účtovných výkazov Výsledovka Úč 
POD 2-01, ktoré porovnávame so štatistickými výkazmi Roč 1-01 a Roč 2-01. Ako 
ďalší nezávislý zdroj sa pre porovnanie údajov (za ukazovateľ medzispotreba 
a produkcia) používajú údaje zo štatistického zisťovania pre zostavenie štvrťročných 
účtov a to Štvrťročný výkaz produkčných odvetví Prod 3-04 (20 a viac 
zamestnancov) a  Štvrťročný podnikový výkaz malej organizácie P13-04 (do 19 
zamestnancov). Štruktúra zisťovania podľa veľkosti je identická s popisom uvedeným 
pri výkazoch  Roč 1-01 a Roč 2-01. Porovnávajú sa údaje podľa sekcií a divízií SK 
NACE. 
 
208. Hlavným zdrojom pre výpočet produkcie a medzispotreby v sektore domácností 
S.14 je účtovný výkaz Úč FO 1-01 Výkaz o príjmoch a výdavkoch a účtovný výkaz Úč 
FO 2-01 Výkaz o majetku a záväzkoch. Výkazy sú  prílohou k daňovému priznaniu 
k dani z príjmov fyzických osôb Predkladajú ich fyzické osoby nezapísané 
v obchodnom registri, ktoré účtujú v sústave jednoduchého  účtovníctva.  
 
209. Tieto výkazy sú základným zdrojom pre výpočet trhovej produkcie v sektore 
domácností. Výkazy sú spracované podľa SKNACE. V roku 2010 ich predložilo 
211 304 jednotiek. Na základe týchto výkazov bola vyčíslená hrubá produkcia: 

 z výkazu Úč FO 1-01 
Riadok 01 Predaj tovaru- riadok obsahuje tržby za predaný tovar bez DPH, a to bez ohľadu na to, či 
ide o predaj tovaru v maloobchode alebo veľkoobchode, údaj sa vpíše z peňažného denníka zo stĺpca 
príjem zahrňovaný do základu dane. 
Riadok 02 Predaj výrobkov a služieb-  obsahuje údaj z peňažného denníka zo stĺpca  predaj výrobkov 
a služieb. Ak sú tieto v samostatných stĺpcoch, údaje sa sčítajú. 
Riadok 03 Ostatné príjmy – údaj z peňažného denníka  zo stĺpca ostatné príjmy . Napr. prijaté úroky 
sa neúčtujú ako príjmy zahrnované do základu dane , nakoľko nie sú predmetom zdanenia . Tieto 
príjmy budú v priznaní zahrnuté osobitne. 
Riadok 06 Nákup tovaru – riadok je vyjadrením nakúpeného tovaru v účtovnom období, za ktorý bolo 
zaplatené. 
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 z výkazu Úč FO 2-01 
Riadok 07Nedokončená výroba, výrobky, zvieratá, ostatné  sa vykazujú údaje z knihy zásob v ocenení 
podľa zákona 
 
210. Takto vyčíslená hrubá produkcia z účtovných výkazov za 211 304 jednotiek, 
ktoré predložili výkaz, bola dopočítaná na celkový počet 409 489 aktívnych 
podnikateľov - jednotlivcov. Dopočet  produkcie na celý súbor bol urobený na 
základe priemerných hodnôt zistených ukazovateľov na jedného  podnikateľa 
v každom SK NACE.   
 
211. Zdrojom údajov pre výpočet medzispotreby S.14 je Výkaz o príjmoch 
a výdavkoch Úč FO 1-01 s týmito  položkami: 
 
Riadok 05 Nákup materiálu – riadok je vyjadrením nakúpeného materiálu za účtovné obdobie, za ktorý 
bolo zaplatené. 
Riadok 09 Prevádzková  réžia – údaj sa uvádza z príslušného stĺpca denníka, ak má denník v členení 
výdavky ostatné. 
 
212. Rovnakým spôsobom ako produkcia bola na súbor aktívnych jednotiek 
dopočítaná aj zistená medzispotreba.  
 
213. Štatistické výberové zisťovanie u podnikateľov – fyzických osôb nezapísaných 
v obchodnom registri Roč 3-01 sa využíva ako doplnkový zdroj pre odhad produkcie 
a medzispotreby sektora domácností. Získavame ním informácie o ukazovateľoch 
charakterizujúcich činnosť podnikateľov v oblasti finančného hospodárenia, 
zamestnanosti a špecifikácie odvetvovej činnosti.  Údaje sú zisťované za fyzické 
osoby nezapísané v obchodnom registri, podnikajúce na základe živnostenského 
zákona, fyzické osoby so slobodným povolaním a súkromne hospodáriaci roľníci 
hospodáriaci na základe iného než živnostenského zákona, ktorí sú vedení v registri 
organizácií ŠÚ SR, s prevažujúcou činnosťou podľa SK NACE: 01, 02, 03, 08, 10,11, 
13-18, 20  až 82, 85-93, 95, 96.. 
 
Roč 3-01  
 

1102. 
modul 

 DOPĹŇAJÚCE INFORMÁCIE O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI  

 

6 Vykonávali ste v rámci svojej pracovnej činnosti aj výskum a vývoj? (Odpoveď označte 
) 

Áno  1  2 

 

7 Zabezpečovali ste v rámci svojej činnosti aktívne zušľachtenie alebo spracovanie na 
základe zmluvy?  

   (Odpoveď označte krížikom.)   
        Ak označíte áno, odpovedzte na otázku 8. 
 

Áno  1  2 
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 (Ide o dovezený tovar a výrobky, ktoré prešli spracovateľskými operáciami a sú vyvezené späť do 
zahraničia. Aktívne zušľachtenie sa uvedie v zmysle colných predpisov a platí pre nečlenské krajiny 
a spracovanie na základe zmluvy pre členské štáty sa uvedie v zmysle Nariadenia komisie (ES)  
1982/2004). 

 

8 Označte spôsob vedenia evidencie aktívneho zušľachtenia alebo spracovania na základe 
    základe zmluvy:  
    (Odpoveď označte krížikom.) 

- cez účty výdavkov a príjmov 
- v rámci vlastnej evidencie, t. j.  pomocnej evidencie  

 1

2

 
Ak ste zabezpečovali aktívne zušľachtenie alebo spracovanie na základe zmluvy uveďte: 

 objem dovezeného tovaru a výrobkov na zušľachtenie alebo spracovanie (v €) 

 

objem vyvezeného tovaru a výrobkov po zušľachtení alebo spracovaní (v €) 

 (uvádza sa bez tržieb - nákladov na zušľachtenie a spracovanie) 

 

príjmy (tržby) za zušľachtenie alebo spracovanie (v €) 
(ide o fakturovaný objem nákladov, ktoré vznikli s procesom zušľachtenia alebo 
spracovania a údaj sa uvádza bez objemu tovaru a výrobkov) 

9  

 

10  

 

11  

340.
 ZÁKLADNÉ  UKAZOVATELE 

I. r. 
V sledovanom  

roku modul 
(v €)

 a 1 

Príjmy (tržby) spolu 1  

 
za tovar 

veľkoobchodu 2  

   z toho maloobchodu 3  

 z predaja dlhodobého majetku 4  

Príjmy (tržby) od obyvateľstva (vrátane dane z pridanej hodnoty a spotrebných daní) 5  

Výdavky spolu 6  

   z toho na nákup 

tovaru  

veľkoobchodu 7  

 maloobchodu 8  

Priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách  (počet na jedno 

desatinné miesto) 

9  

Naturálne príjmy zamestnancov 10  

Odpisy dlhodobého majetku 11  

Sociálne náklady 12  

Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti  13  
 

214. Štatistické výberové zisťovanie u podnikateľov – fyzických osôb nezapísaných v 
obchodnom registri Roč 3-01 sa v súčasnosti už nevykonáva.  
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3.2 Hraničné prípady 

Produkcia  

215. Produkcia vyrobená vo vlastnej réžii sa priamo zisťuje ročným štatistickým 
zisťovaním v module Hrubý obrat pod položkou aktivácia. Údaje sú ďalej 
špecifikované podľa Štatistickej klasifikácie produkcie v module 182 (pozri kap.9).Na 
strane výdavkov sa THFK vo vlastnej réžii sa zisťuje v podnikoch priamo štatistickým 
zisťovaním, kde spravodajské jednotky priamo uvádzajú náklady na obstaranie 
hmotného majetku vo vlastnej réžii. Tento údaj sa ďalej upravuje o profit margin na 
zabezpečenie porovnateľnosti cien (základné ceny vs výrobné náklady). Nie je 
možné z týchto informácií oddeliť niektoré konkrétne položky ako napr. obrábacie 
stroje vyrobené strojárenskými podnikmi, originály zábavných literárnych a 
umeleckých diel. Informácie o nadobudnutí majetku prostredníctvom bartrovej 
výmeny sa získavajú priamo zo štatistického zisťovania, kde spravodajské jednotky 
uvádzajú hodnotu majetku nadobudnutého formou bezodplatného obstarania. 
Výdavky na prieskum geologických ložísk sú súčasťou THFK ťažobných stredísk, 
nevyčísľujú sa zvlášť. 

216. Produkcia pre vlastné konečné použitie zahrnuje poľnohospodársku 
produkciu pre vlastné konečné použitie, domy, chaty, garáže postavené vo vlastnej 
réžii a imputované nájomné. 

217. Poľnohospodárska produkcia pre vlastné konečné použitie zahrnuje produkciu, 
ktorú vyprodukujú: 

 domácností ako spotrebitelia v rámci svojich záhradiek, záhumienkov, 
domáceho chovu,  

 živnostníci, ktorí časť vyprodukovanej produkcie spotrebujú v domácnosti, do 
ktorej patria. 

 
218. Pri  výpočte poľnohospodárskej produkcie pre vlastné konečné použitie  sa 
využívajú informácie: 

 zo štrukturálneho cenzu fariem v rámci štatistiky poľnohospodárstva. Ide o 
kvantitatívne a cenové ukazovatele jednotlivých poľnohospodárskych 
produktov použitých pre konečnú spotrebu (mlieko, mäso, vajcia, ovocie 
zelenina). Ďalej údaje o rozlohe záhradiek, o počte drobnochovateľov, 
jednotkových cenách produktov a pod. Štrukturálny cenzus fariem sa 
uskutočnil v roku 2010 vo všetkých obciach Slovenskej republiky a vo 
vybraných mestských lokalitách, v ktorých bol predpoklad poľnohospodárskej 
prvovýroby. Do zisťovania bolo zaradených 795 207 domácností a 20 254 
registrovaných jednotiek s ekonomickou aktivitou v poľnohospodárstve. 

 z  rodinných účtov, kde sa odhaduje naturálna spotreba už upravených 
poľnohospodárskych produktov v podobe potravín, t.j. mäsa, mlieka, ovocia, 
zemiakov a zeleniny použitých pre vlastnú konečnú spotrebu. 

 z ročného výkazu poľnohospodárskej produkcie súkromných roľníkov 
a záhradkárov, ktorý preberáme z odboru štatistiky poľnohospodárstva, tento 
obsahuje rastlinnú aj živočíšnu produkciu podľa komodít vo fyzických 
jednotkách a v €.  

 
219. Predpokladáme, že produkcia vyprodukovaná na záhumienkoch môže 
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predstavovať z väčšej časti produkciu pre vlastné použitie v domácnosti (časť sa 
spotrebuje ako medzispotreba a časť ako konečná spotreba), aj keď sa nevylučuje 
predaj na trhoch. 

220. Do produkcie poľnohospodárstva pre vlastné  použitie v sektore domácností 
zahrnujeme aj hodnotu produkcie, ktorá pochádza zo zberu lesných plodov. 
Vyčísľuje sa na základe kvalifikovaných odhadov množstva jednotlivých druhov 
lesných plodov a výkupných cien z Lesníckeho výskumného ústavu Zvolen. Pre 
zlepšenie odhadu sa používajú aj informácie o cenách lesných plodov od ich 
predajcov na trhu, bližší popis je uvedený v kap.7. 

221. Stavebná produkcia pre vlastné konečné použitie je bližšie popísaná v kap. 
5. 

222. Produkcia bytových služieb realizovaná vlastníkmi obydlí je v produkcií 
zahrnutá ako imputované  nájomné. Metodika výpočtu imputovaného nájomného je 
podrobnejšie popísaná v odseku 3.18. 

223. Produkcia domácností ako zamestnávateľov domáceho personálu sa 
v národných účtoch Slovenskej republiky nevykazuje	 vzhľadom na predpokladanú 
nevýznamnosť tohto druhu zamestnávania v podmienkach SR.  

224. Produkcia dobrovoľníckych aktivít, ktorých výsledkom sú produkty určené na 
predaj, je zahrnutá v dopočte za N1 úmyselne nezaregistrované jednotky, pričom sa 
jedná o nákupy a predaje bez potvrdenky. Bližšie informácie sú uvedené v kapitole 7. 

225. Produkcia použitá pre naturálne odmeny sa nevyčísľuje zvlášť. Naturálny 
príjem je v národných účtoch zahrnutý v položke D.11Odmeny zamestnancov na 
základe údajov sú získaných zo štatistických a administratívnych zdrojov. Za S.14 sa 
táto položka odhaduje na základe údaja o mzdách z výkazu Úč FO 1-01. Naturálne 
príjmy sú aj súčasťou nápočtu ukazovateľa Konečná spotreba domácností.   

226. Produkcia jednotlivých miestnych jednotiek určená pre výmenu v rámci 
inštitucionálnej jednotky sa inštitucionálnej jednotky sa zisťuje závodovým výkazom 
Roč 1-01 a Roč 2-01za každú miestnu jednotku zvlášť. 

Medzispotreba (Inclusion/exclusion) 

227. Prevádzkový lízing  - náklady za používanie prenajatých fixných aktív ako 
napríklad požičanie miešačky, alebo nejakého iného prístroja, ktorým daná 
spoločnosť nedisponuje, ale ho potrebuje pri výrobnom procese, sú zaznamenané v 
medzispotrebe v rámci ostatných nákladov zahŕňaných do medzispotreby vo 
výkazoch Roč 1-01 a Roč 2-01. 

228. Malé nástroje, ktoré majú byť súčasťou THFK, je potrebné vylúčiť z 
informácií  o medzispotrebe, získaných štatistickým zisťovaním. Z tohto dôvodu bol 
do výkazu Roč 1-01 zavedený modul – “Hranica medzispotreby”, kde sa 
zaznamenávajú všetky hraničné položky, ktoré by mali byť klasifikované ako THFK. 
Kritériom je vstupná cena, ktorá preklenuje rozdiel medzi účtovnými pravidlami našej 
ekonomiky a nami navrhnutá cena obstarania. Keďže metodika ESA 2010 stanovuje 
pre hranicu medzispotreby len dobu použitieľnosti z praktického hľadiska je 
problematické určiť z hodnoty niektorých produktov, či sa jedná o “skrutkovač” (ktorý 
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by nemal byť súčasťou THFK), alebo nejaký iný nástroj, ktorý by už do THFK 
zaradený mal byť. Zvolili sme preto ako vstupnú hranicu pre preradenie produktov z 
medzispotreby do THFK hodnotu obstarania 100 €. To znamená, že produkty, 
ktorých hodnota obstarania je nižšia ako 100 € sú zahrnuté v medzispotrebe.  

229. Príspevky a poplatky platené neziskovým inštitúciám slúžiacim podnikom 
vstupujú do medzispotreby trhových výrobcov, nakoľko takéto príspevky a poplatky 
sú považujú za platby za služby. 

230. Produkty a služby jednotlivých miestnych jednotiek určené pre výmenu v 
rámci inštitucionálnej jednotky sa zisťujú závodovým výkazom Roč 1-01 a Roč 2-01 
za každú miestnu jednotku zvlášť.  

231. Platby za služby neživotného poistenia sú alokované do medzispotreby 
príslušných inštitucionálnych sektorov. Platby za služby životného poistenia nie sú 
súčasťou medzispotreby. Bližšie informácie sú uvedené v kapitole 3.17. 

232. Celková hodnota FISIM vyprodukovaná finančnými korporáciami S.12 je 
alokovaná do medzipotreby príslušných inštitucionálnych sektorov. Bližšie informácie 
sú uvedená v kapitole 3.17. 

233. Výsledky výskumu a vývoja nadobudnuté výhradne pre účely 
zakomponovania do finálneho produktu výskumu a vývoja (subdodávky) nie sú 
zahrnuté do medzispotreby. Informácie výskume a vývoji získavame na základe 
zisťovania podľa Frascati manuálu, to znamená, že sú očistené o subdodávateľské 
služby.  

234. Výrobky a služby použité ako vstupy do pomocných činností sa považujú 
za náklady, ktoré sa zahŕňajú pri výpočte sektorových účtov do medzispotreby. Údaje 
sú k dispozícii zo štatistických zisťovaní Roč 1-01 a Roč 2-01 v module 
medzispotreby.	 Informácie o výrobkoch a službách získaných od iných miestnych 
(závodných) jednotiek v rámci jedného inštitucionálneho celku sú zachytené priamo 
vo výkazoch Roč 1-01 a Roč 2-01 v rámci modulu medzispotreby. 

235. Výdavky zamestnancov preplácané zamestnávateľom, nevyhnutné na 
výrobu sú súčasťou medzispotreby a zisťujú sa modulom o medzispotrebe pod 
ostatnými nákladmi zahŕňanými do medzispotreby. 

236. Veľké opravy a rekonštrukcie sú vždy súčasťou THFK stavieb. Údaje o 
obstaraní majetku sa získavajú štatistickým zisťovaním, v ktorom rozlišujeme rôzne 
druhy aktív. Je preto možné zvlášť zostaviť výdavky na nadobudnutie cenností, SW, 
R&D a pod. V súlade s metodikou ESA 2010 sú výdavky vynaložené na vojenské 
zariadenia súčasťou THFK. Výdavky na vojenské zariadenia sa dajú identifiikovať z 
administratívnych podkladov, ktoré predkladajú subjekty verejnej správy. Ide o výkaz 
o príjmoch a výdavkoch (Fin 1-04), v ktorom sú všetky príjmy ako aj výdavky 
identifikované na základe ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie a podľa 
účelu (klasifikácia COFOG). Výdavky je možné identifikovať podľa subjektu, ktorého 
sa týkajú (napr. Ministerstvo obrany SR).  

237. Nákup neprodukovaných aktív (NP) nie je súčasťou medzispotreby, ani 
THFK, sleduje sa však v ročnom výkaze Roč 1-01. Platby za využívanie 
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poľnohospodárskej a nepoľnohospodárskej pôdy, pozemkov, verejných priestranstiev 
a pod. (nie budovy) nie sú súčasťou medzispotreby. Údaje o týchto platbách 
získavame zo štatistických zisťovaní. 

238. Výdavky zamestnávateľov, ktoré sa majú zaznamenať ako  naturálne mzdy 
a platy sa priamo zisťujú vo výkaze Roč1-01 z modulu 304 zamestnanci a mzdy a 
zaznamenajú sa v položke D.11.  

239. Medzispotreba trhových výrobcov alebo výrobcov pre vlastné konečné 
použitie neobsahuje spotrebu kolektívnych služieb, ktoré sa zaznamenávajú ako 
výdavky na kolektívnu spotrebu sektora verejnej správy. 

240. Produkcia jednotlivých miestnych jednotiek vyprodukovaná a spotrebovaná 
v rámci tej istej miestnej jednotky sa nezahŕňa ani do produkcie ani do 
medzispotreby.  

241. Platby za vládne licencie a poplatky sú zaznamenané ako ostatné dane z 
produkcie D.29. Informácie získavame z výkazu Roč 1-01, z modulu Dane, poplatky 
a subvencie, v rámci ktorého je položka ostatné dane a poplatky súvisiace s 
činnosťou závodnej jednotky. 

242. Platby za licencie na využívanie prírodných zdrojov (napr. pôdy) sa 
zaznamenávajú ako nájomné D.45 Informácie získavame zo štatistických výkazov. 

243. Náklady vynaložené na vyraďovanie zariadenia z prevádzky nie sú 
súčasťou medzispotreby, ale predstavujú tvorbu hrubého fixného kapitálu a súčasne 
v plnej výške vstupujú do spotreby fixného kapitálu. 

244. Informácie o spôsobe výpočtu daňových príjmov sú uvedené v kapitole 3.28 a 
3.29. V prípade sektora verejnej správy sú príjmy a výdavky identifikované na 
základe výkazu o príjmoch a výdavkoch (Fin 1-04). V tomto výkaze sú všetky príjmy 
ako aj výdavky identifikované na základe ekonomickej klasifikácie rozpočtovej 
klasifikácie a podľa účelu (klasifikácia COFOG). Okrem toho je možné identifikovať 
konkrétny subjekt, ktorého sa týkajú (napr. Ministerstvo obrany SR, ŠÚSR a pod.). 
Tieto podrobné  informácie umožňujú identifikovať položky patriace medzispotrebe a 
daniam podľa definícií ESA 2010.  
 
 
3.3 Oceňovanie 
 
245. Všetky toky a stavy zaznamenané v ročných sektorových účtoch sú vyjadrené 
v peňažných jednotkách v bežných cenách. Toky sú zaznamenané v čase vzniku 
nároku, t.j. na akruálnom princípe.  

246. Dáta používané pre zostavenie produkcie P.11 sú zisťované v základných 
cenách (takto je konštruované aj podnikové účtovníctvo) vrátane produkcie pre 
vlastné konečné použitie P.12 (zisťuje sa pod účtovnou položkou Aktivácia). Dáta 
používané pre zostavenie produkcie netrhovej P.13 sú zisťované nákladovým 
spôsobom. 

247. Dáta zisťované pre vyčíslenie medzispotreby sú zisťované v kúpnych cenách 
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(ceny odberateľov). Prehľad oceňovania hrubej produkcie a medzispotreby podľa 
jednotlivých sektorov je uvedený v tabuľke  41, kde ZC sú základné ceny, CO sú 
ceny odberateľov a VN sú výrobné náklady. 

Tabuľka č. 41 Prehľad ocenenia 

 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 

 ZC CO ZC CO VN CO ZC CO VN CO 

Hrubá produkcia  (P.1) x  x  x  x  x  

- trhová (P.11) x  x  x  x    
- pre vlastné konečné použitie 
(P.12) 

x    x  x    

- ostatná netrhová (P.13)     x    x  

           

Medzispotreba  (P.2)  x    x  x  x 

Roč2-01 (0-19 zamestncov)  x         
Roč1-01  ZAV (20 a viac 
zamestnancov) 

 x         

- okrem ukazovateľa Spotreba 
materiálu, energie a služieb  
nakúpených, resp. prevzatých 
od iných závodných jednotiek 
v rámci podniku 1) 

x          

1) v P.1 je vykázaný ukazovateľ Predaj a odovzdanie výrobkov a služieb iným ZJ v rámci podniku. Tieto 
ukazovatele sú zaznamenané iba v tom podniku, ktorý má 2 alebo viac závodných jednotiek  a oceňujú sa 
rovnako, t.j. v ZC. Pri výpočte sa PH za tieto ukazovatele v rámci podniku za sledované obdobie rovná 0. 

 
Zaznamenávanie daní a subvencií v čase vzniku nároku (akruálny princíp) je bližšie 
popísané v podkapitolách 3.28 a 3.29. 
 

3.4 Prechod z podnikového účtovníctva na koncept národných účtov podľa 
ESA 2010 

248. V štatistických výkazoch je transformácia údajov z podnikového účtovníctva a 
administratívneho konceptu na koncept národných účtov zabezpečovaná tým, že 
vykazujúca jednotka v položkách uvedených na štatistickom výkaze dostáva presnú 
definíciu ukazovateľov s vymedzením väzby na príslušné účty podnikového 
účtovníctva. V prípadoch, keď účet organizácie nie je v súlade s požiadavkou 
uvedenou vo výkaze, organizácia je povinná dáta vyčleniť, v zložitejších prípadoch 
sa pripúšťa kvalifikovaný odhad. Týmto spôsobom sa skúmajú údaje aj v prípade, ak 
pochádzajú z administratívnych zdrojov. Horeuvedený popis platí pre S.11, S.15 a 
časť S.12 (nebankové subjekty a pomocné finančné inštitúcie). Položky pre výpočet 
produkcie bánk a poisťovní a pre výpočet medzispotreby bánk preberáme priamo 
z účtovných a bankových výkazov, ktoré sa dodatočne upravujú. Pre S.13 sa pre 
prevod kódov príjmových a výdavkových podpoložiek ekonomickej klasifikácie 
rozpočtovej klasifikácie do kódov transakcií systému národných účtov v S.13 
používajú prevodové mostíky. 

249. Hraničné prípady, ako sú veľke opravy a rekonštrukcie, softvér, originály 
zábavných,literárnych a umeleckých diel, výskum a vývoj sú priamo zisťované v 
štastistickom výkazníctve za veľké aj malé podniky v príslušných moduloch, kterým 
sa zisťujú údaje o tržbách za  jednotlivé komodity. 

250. Základné údaje vo výkazoch Roč 1-01 a Roč 2-01 za produkciu a 
medzispotrebu sú zostavované v súlade s metodikou ESA 2010 a sú podkladom pre 
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ďalšie dodatočné úpravy na zabezpečenie úplnej transformácie údajov do konceptu 
národných účtov.  

251. Produkcia sa štandardne ďalej upravuje o objem ziskov a strát z držby zásob, 
podhodnotenú produkciu, subvencie na produkty, prepitné v službách, prírastok 
dreva na pni, produkciu bytových služieb, objem vývozu tovarov, objem tovarov 
zaslaných do zahraničia na spracovanie. 

252. Medzispotreba sa štandardne ďalej upravuje o objem ziskov a strát z držby 
zásob, poplatky za služby poisťovní súvisiace s neživotným poistením, 
nadhodnotenú medzispotrebu, hranicu medzi dlhodobým majetkom 
a medzispotrebou (malé nástroje), alokovaný FISIM, objem dovozu tovarov, malé 
nástroje, obchodovanie nerezidentských jednotiek registrovaných v SR pre účely 
DPH. 

Holding 
253. Údaje za produkciu a medzispotrebu získané z uvedených štatistických výkazov 
sa upravujú o vypočítaný objem ziskov a strát z držby zásob podľa metódy 
odporúčanej ESA 2010 zo štvrťročných stavov príslušných zásob (pozri kapitola 5).  
 
Podhodnotená produkcia a nadhodnotená medzispotreba 
254. O výške podhodnotenia produkcie, resp. o výške nadhodnotenia medzispotreby 
nie sú k dispozícii explicitné údaje. Preto pri odhadoch  podhodnotenia produkcie 
a nadhodnotenia medzispotreby sa vychádza: 

 z porovnania analytických ukazovateľov (podiel medzispotreby na produkcii, 
produktivita práce) vypočítaných za malé a veľké súkromné nefinančné 
korporácie podľa odvetví, 

 z porovnania ukazovateľov  produkcie, medzispotreby a pridanej hodnoty 
vykázanej v štatistických výkazoch Roč 1-01 s účtovnými výkazmi Výsledovka 
Úč POD 2-01 za jednotky podliehajúce auditu (uverejnené v obchodnom 
vestníku). 

 
255. Hodnota zisťovaných údajov pre produkciu sa zvyšuje o subvencie na produkty, 
aby sa zabezpečilo vykazovanie produkcie v základných cenách. Podkladom  pre 
získanie objemu subvencií na produkty produkty sú informácie o príjmoch a 
výdavkoch (Fin 1-04), v ktorom sú uvedené hodnoty platených subvencií.  

Prepitné 
256. Odhad prepitného vychádza z prieskumu verejnej mienky vykonaného v 
minulosti, ktorý odhaduje výšku prepitného, ktoré obyvateľstvo zaplatí za poskytnuté 
služby v reštauráciách, hoteloch, kaderníctvach, kozmetike a pod. Prepitné sa 
zaznamenáva v produkcii sektora nefinančných korporácii a sektora domácností 
v odvetví SK NACE 55 Ubytovanie, 56 Činnosti reštaurácií a pohostinstiev a 96 
Ostatné osobné služby. Rozdelenie sumy prepitného sa robí podľa podielu produkcie 
za tieto sektory a odvetvia na celkovej produkcii.  

Drevo na pni 
257. Prírastok hodnoty zásob dreva na pni pre sektor nefinančných korporácií 
vypracováva Lesnícky výskumný ústav Zvolen. Podkladovými zdrojmi údajov pre 
výpočet sú Zelená správa Lesného hospodárstva a ďalšie domáce a zahraničné 
výsledky výskumu a vlastné výpočty. Prírastok hodnoty zásob dreva na pni 
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predstavuje čiastku, o ktorú sa zvýšila  hodnota zásob dreva na pni a ktorá v 
rovnakej miere zvyšuje produkciu odvetvia 02 Lesníctvo a ťažba dreva. 

Produkcia bytových služieb 
258. Pri prechode z podnikového účtovníctva na koncept národných účtov sa 
produkcia v sektore S.11 upravuje o produkciu bytových služieb. Ide o imputovanú 
produkciu za byty vo vlastníctve sektora S.11.  
   
Zmena objemu dovozu a vývozu 
259. Objem zmeny dovozu a vývozu sa rovná rozdielu medzi súčtom kvartálnych 
predbežných údajov za dovoz a vývoz a ročnými definitívnymi údajmi. Hlavným 
zdrojom údajov je štatistika zahraničného obchodu. Viac informácii o dovoze 
a vývoze tovarov je uvedených v kapitolách 5.13 a 5.15. 
 
Objem tovarov zaslaných do zahraničia na spracovanie 
260. Do produkcie sa započítava len objem tržieb za zušľachtenie (resp. pridaná 
hodnota zo zušľachtenia). V štatistickom zisťovaní za veľké podniky Roč 1-01 sa 
zisťujú informácie o tom, či podnik zabezpečoval v rámci svojej činnosti aktívne 
zušľachtenie alebo spracovanie na základe zmluvy a tiež o objemoch tovaru, ktorý 
prešiel zušľachtením v SR v členení podľa štatistickej klasifikácie produktov CPA. 
Účelom je získanie údajov o aktívnom zušľachtení podľa colných predpisov (uvedú 
sa údaje za nečlenské krajiny) a údajov o spracovaní na základe zmluvy podľa 
Nariadenia komisie (ES)  1982/2004 (uvedú sa údaje za členské štáty).  
 
Insurance service charge 
261. Do medzispotreby sektora nefinančných korporácií sa započítavajú poplatky za 
finančné služby. Ide o poplatky, ktoré nefinančné inštitúcie platia poisťovniam za 
poskytovanie služieb neživotného poistenia a ktoré tvoria časť produkcie poisťovní, 
zaznamenanej na účte produkcie S.12 ako položka P.1.  
 
262. Celkové poplatky za služby neživotného poistenia sú úmerné výške skutočného 
poistného plateného inštitúciami, navýšeného o výnosy z investovania technických 
rezerv poisťovní po odpočítaní  prijatých náhrad za poistné udalosti (podrobný 
výpočet je uvedený v kapitole 3.17). Tieto poplatky sú alokované do medzispotreby 
a konečnej spotreby sektorov na základe sektorovej štruktúry predpísaného 
poistného neživotného poistenia, ktorú získava ŠÚ SR od poisťovní.  
 
Malé nástroje 
263. Podľa metodiky ESA 2010 hranicou pre zaradenie do dlhodobého nehmotného 
a hmotného majetku je doba použitieľnosti dlhšia ako jeden rok, na rozdiel od 
platných právnych noriem v SR, ktoré stanovujú hranicu 1 700 € a dobu 
použitieľnosti dlhšiu ako jeden rok pri hmotnom majetku a 2 400 € pre nehmotný 
majetok a rovnako dobu použitieľnosti dlhšiu ako jeden rok.  
 
264. Súlad s metodikou ESA 2010 zabezpečujeme vyčlenením položiek 
z medzispotreby do kapitálu. Keďže nevieme rozlíšiť najmenšie nástroje (ako sú 
napr. skrutkovače, kladivá a pod, ktoré by do THFK nemali patriť, stanovili sme si 
hranicu 100 €. Všetky obstarané nástroje medzi hodnotou 100 € až 1 700 € resp. 
2 400 € považujeme za malé nástroje (small tools), ktoré patria do THFK. 
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Obchodovanie nerezidentských jednotiek registrovaných v SR pre účely DPH 
265. Zapracovanie tejto metodickej zmeny je vykonané na základe analýz 
porovnávajúcich údaje z daňových priznaní k DPH a údajov štatistiky zahraničného 
obchodu. V súlade s metodikou, výsledok analýzy pre rok 2010 ukázal, že 
obchodovanie nerezidentských jednotiek na území SR nadhodnocuje objem vývozu 
tovarov a zároveň podhodnocuje objem dovozu tovarov. Viac informácii je uvedených 
v kapitole 5.13 Vývoz tovarov. 
 
FISIM 
266. Medzispotreba jednotlivých sektorov sa upravuje o alokáciu FISIMu. Viac 
infomácií o výpočte alokácie FISIM je uvedených v kapitole 3.17. 
 
Income in kind 
267. Problematika naturálnych príjmov je priamo riešená v štatistickom výkazníctve, 
z ktorého môžeme priamo čerpať informácie  o celkových nákladoch vynaložených 
podnikmi na naturálne príjmy prostredníctvom špecifického modulu. Slúžia ako 
podklad do výpočtu D.11 Odmeny zamestnancov. Zároveň vo vysvetlivkách k 
medzispotrebe je uvedené, že naturálne príjmy sa do medzispotreby nezahŕňajú. 

268. Pre tie spravodajské jednotky, ktoré sa nenachádzajú v štatistických 
zisťovaniach pre podnikateľov, ale patria podľa kritérií ESA 2010 do sektora 
nefinančných korporácií sa pri výpočte produkcie a medzispotreby používa ako 
doplnkový zdroj údajov používa administratívny zdroj výkaz ziskov a strát ÚČ NUJ 2-
01 za neziskové inštitúcie.  

269. Produkcia a medzispotreba sa upravuje o subjekty reklasifikované v rámci 
jednotlivých inštitucionálnych sektorov.  

270. Produkcia za rok 2010 bola upravená o záväzok voči ŽSR, ktorý jej bol 
vyplatený od vlády SR. 

Tabuľka č. 42 Prehľad úprav v S.11 v roku 2010                                                  v tis. €                                
 Produkcia Medzispotreba 

Výkazy Roč 1-01 89 084 641 66 453 979 

Výkazy Roč 2-01 14 124 514 7 301 758 

ÚČ NUJ 2-01 31 332 18 601 

Zisky/straty z držby zásob -126 825 21 022 

Podhodnotenie, nadhodnotenie 382 108 -208 322 

Subvencie na produkty 418 324 - 

Produkcia bytových služieb 252 231 - 

Zásoby dreva na pni 33 400 - 

Prepitné 14 043 - 
Poplatky za služby poisťovní súvisiace 
s neživotným poistením - 

 
173 550 

Malé nástroje   - -650 720 

Tovary zaslané do zahraničia na spracovanie 287 875 - 

FISIM - 512 888 

Zmena objem dovozu/vývozu tovarov -518 865 -1 159 878 

Reklasifikácia jednotiek -1 164 880 -689 523 

Záväzok voči ŽSR -143 941 - 

Výskum a vývoj - -113 053 
Obchodovanie nerezidentských jednotiek 
registrovaných v SR pre účely DPH - 117 000 

Spolu  102 673 957 71 777 302 
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271. Za subjekty klasifikované v sektore verejnej správy S.13 existujú podrobné 
administratívne zdroje údajov, ktoré sú dané jednotky povinné predkladať v súlade s 
rozpočtovým výkazníctvom. V prípade S.13 transakcia P.1 predstavuje sumu 
nákladov (P.2, P51c, D1 a D.2-D.3). Odhad transakcie P.1 ako aj P.2 vychádza z 
administratívnych podkladov založených na hotovostnom výkaze Fin 1-04, ktoré sa 
upravujú na akruálnu bázu (údaje o pohľadávjkach a záväzkoch) a o úpravy 
súvisiace s FISIM-opm, neživotným poistením. V prípade miezd sa sektore verejnej 
správy neuvažuje s naturálnymi odmenami zamestnancov. Všetky trankcie sú 
detailnejšie popísané vo výdavkovej metóde výpočtu HDP. 

272. V sektore domácností S.14 sú údaje z výkazu Úč FO 1-01 a Úč FO 2-01 za 
produkciu a medzispotrebu v súlade s metodikou národných účtov okrem položky 
ostatné príjmy, ktorá sa očisťuje o predaj dlhodobého majetku  a ďalšie finančné 
príjmy.  

273. Produkcia sa  štandardne upravuje o podhodnotenú produkciu, nákupy bez 
potvrdenky, drogy, prostitúciu, pašovanie (nelegálnu produkciu), prepitné, produkciu 
pre vlastné konečné použitie, objem tovarov zaslaných do zahraničia na spracovanie, 
zisky a straty z držby zásob.  

274. Pre úplnosť výpočtu hodnoty trhovej produkcie sektora domácností sa 
dopočítavajú odhady za podhodnotenie trhovej produkcie, ktorú  zámerne nevykázali 
registrované jednotky, za nezaznamenané príjmy jednotlivcov, ktorí podnikajú  bez 
povolenia a nie sú registrovaní, za nelegálne aktivity (pozri kapitolu 7).  

275. Produkcia pre vlastné konečné použitie zahrnuje poľnohospodársku produkciu 
pre vlastné konečné použitie, domy, chaty, garáže postavené vo vlastnej réžii a 
imputované nájomné (pozri kap.3.2).  

276. Medzispotreba sa upravuje o nadhodnotenie výdavkov, medzispotrebu 
k drogám, prostitúcii, pašovaniu,  medzispotrebu k produkcii pre vlastné konečné 
použitie, zisky a straty z držby zásob, FISIM a malé nástroje.  

277. Pre úplnosť výpočtu medzispotreby v sektore domácností sa vykonávajú 
odhady za zámerné nadhodnotenie vykázaných výdavkov, za  nadhodnotenie 
výdavkov z dôvodu nákupov tovarov a služieb, ktoré podnikatelia nespotrebujú 
v rámci svojej činnosti, ale spotrebujú pre svoju konečnú spotrebu domácností, za 
nelegálne aktivity (pozri kapitolu 7).  

278. Medzispotreba k produkcii pre vlastné konečné použitie za poľnohospodársku 
produkciu sa odhaduje na základe rodinných účtov a pomocou extrapolácie  vývoja 
rastu poľnohospodárskej  produkcie pre seba.  

279. Medzispotreba stavieb domov, chatiek a garáží  vo vlastnej réžii sa odhaduje vo 
výške  50 % z produkcie stavieb domov, chatiek a garáží  vo vlastnej réžii. Výpočet 
medzispotreby k imputovanému nájomnému je popísaný  v kapitole 3.17. 

Tabuľka  č. 43 Prehľad úprav v S.14                                                                        v tis. € 

 Produkcia Medzispotreba 

Úč FO1-01,Úč FO 2-01 17 256 311 10 370 272 

Podhodnotenie produkcie 5 082 141 -  

Nadhodnotenie medzispotreby - -1 486 379 
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Drogy 263 025 112 968 

Prostitúcia 120 661 -  

Pašovanie 26 620 3 196 

Predaj bez potvrdenky N1 1 134 055 -  

Registrovaní – nezistené N5 821 843 221 738 

Prepitné 26 090 -  

Tovary zaslané do zahraničia na spracovanie 9 455 -  

Fisim - 79 203 

Malé nástroje - -110 283 

Zisky a straty z držby zásob -4 744 7 178 

Produkcia pre vlastné konečné použitie z toho: 6 553 976 2 283 837 

     poľnohospodárska produkcia pre  seba 685 094 168 919 

     lesné plody 32 018 -  

     domy, chaty, garaže vo vlastnej réžii 1 248 801 624 400 

Imputované nájomné 4 588 063 1 490 518 

Spolu 31 289 433 11 481 730 

 
Tabuľka č. 44  Koncepčné úpravy na pridanej hodnote vo výrobnej metóde                               v tis. € 

  S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1 

Zisky a straty z držby zásob -147 847 954  - -11 922  - -158 815

Subvencie na produkty 418 324  -  -  -  - 418 324

Produkcia odvetvia bytových služieb  252 231  -  -  -  - 252 231
Poplatky za služby poisťovní súvisiace 
s neživotným poistením -173 550 -20 142 0  - 0 -193 692

Malé nástroje   650 720  - 33 564 110 283  - 794 567

Tovary zaslané do zahraničia na spracovanie 287 875  -  - 9 455  - 297 330

FISIM -512 888 -12 216 0 -79 203 0 -604 307

Zmena objemu dovozu/vývozu tovarov 641 013  -  -  -  - 641 013

Reklasifikácia jednotiek -475 357 4 709 737 198  - -1 448 265 102
Poplatok za správu súkromným zdravotným 
poisťovniam (3,5% zo sociálnych príspevkov)  - 58 872  -  -  - 58 872

Fees payable on securities lending and gold loans  - -432  -  -  - -432

Záväzok voči ŽSR -143 941  -  -  -  - -143 941

Výskum a vývoj 113 053  - 234 482  -  - 347 535
Obchodovanie nerezidentských jednotiek 
registrovaných v SR pre účely DPH -117 000  -  -  -  - -117 000

Vojenské výdavky  -  - 46 837  -  - 46 837

 
 
3.5 Úloha priamych a nepriamych metód odhadov, základného roku 

(benchmark) a extrapolácie 

280. Zdroje podľa SK NACE a/alebo inštitucionálnych sektorov využité pre priame 
metódy odhadov sú uvedené v tabuľke 45, kde ŠZ je štatistické zisťovanie, AZ je 
administratívny zdroj. 
 
Tabuľka č. 45 Zdroje pre priamu metódu výpočtu produkcie a medzispotreby podľa odvetví 
SKNACE 

 Produkcia Medzispotreba 

A 01 Pestovanie plodín a chov zvierat ŠZ (S.11), AZ (S.14) ŠZ (S.11), AZ (S.14) 

A 02 Lesníctvo a ťažba dreva ŠZ (S.11), AZ (S.14) ŠZ (S.11), AZ (S.14) 

A 03 Rybolov  ŠZ (S.11), AZ (S.14) ŠZ (S.11), AZ (S.14) 

B 05 Ťažba uhlia a lignitu  ŠZ (S.11) ŠZ (S.11) 

B 06 Ťažba ropy a zemného plynu  ŠZ (S.11) ŠZ (S.11) 

B 07 Dobývanie kovových rúd  ŠZ (S.11) ŠZ (S.11) 

B 08 Iná ťažba a dobývanie  ŠZ (S.11), AZ (S.14) ŠZ (S.11), AZ (S.14) 

B 09 Pomocné činnosti pri ťažbe ŠZ (S.11) ŠZ (S.11) 
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C 10 Výroba potravín ŠZ (S.11), AZ (S.14) ŠZ (S.11), AZ (S.14) 

C 11 Výroba nápojov ŠZ (S.11) , AZ (S.14) ŠZ (S.11) , AZ (S.14) 

C 12 Výroba tabakových výrobkov ŠZ (S.11) ŠZ (S.11) 

C 13 Výroba textilu ŠZ (S.11), AZ (S.14) ŠZ (S.11), AZ (S.14) 

C 14 Výroba odevov ŠZ (S.11), AZ (S.14) ŠZ (S.11), AZ (S.14) 

C 15 Výroba kože a kožených výrobkov ŠZ (S.11), AZ (S.14) ŠZ (S.11), AZ (S.14) 

C 16 Spracovanie dreva ŠZ (S.11), AZ (S.14) ŠZ (S.11), AZ (S.14) 

C 17 Výroba papiera a papierových výrobkov ŠZ (S.11), AZ (S.14) ŠZ (S.11), AZ (S.14) 

C 18 Tlač a reprodukcia záznamových médií ŠZ (S.11), AZ (S.14) ŠZ (S.11), AZ (S.14) 

C 19 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov ŠZ (S.11) ŠZ (S.11) 

C 20 Výroba chemikálií a chemických produktov ŠZ (S.11), AZ (S.14) ŠZ (S.11), AZ (S.14) 
C 21 Výroba základných farmaceutických výrobkov     
a farmaceutických prípravkov ŠZ (S.11), AZ (S.14) ŠZ (S.11), AZ (S.14) 

C 22 Výroba výrobkov z gumy a plastu ŠZ (S.11), AZ (S.14) ŠZ (S.11), AZ (S.14) 

C 23 Výroba ost. nekovových  mineral. výrobkov ŠZ (S.11), AZ (S.14) ŠZ (S.11), AZ (S.14) 

C 24 Výroba a spracovanie kovov ŠZ (S.11), AZ (S.14) ŠZ (S.11), AZ (S.14) 

C 25 Výroba kovových konštrukcií okrem  strojov a zariadení ŠZ (S.11), AZ (S.14) ŠZ (S.11), AZ (S.14) 

C 26 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov ŠZ (S.11), AZ (S.14) ŠZ (S.11), AZ (S.14) 

C 27 Výroba elektrických zariadení ŠZ (S.11), AZ (S.14) ŠZ (S.11), AZ (S.14) 

C 28 Výroba strojov a zariadení i. n. ŠZ (S.11), AZ (S.14) ŠZ (S.11), AZ (S.14) 

C 29 Výroba motorových vozidiel ŠZ (S.11), AZ (S.14) ŠZ (S.11), AZ (S.14) 

C 30 Výroba ostatných dopr. prostriedkov ŠZ (S.11), AZ (S.14) ŠZ (S.11), AZ (S.14) 

C 31 Výroba nábytku ŠZ (S.11), AZ (S.14) ŠZ (S.11), AZ (S.14) 

C 32 Iná výroba  ŠZ (S.11), AZ (S.14) ŠZ (S.11), AZ (S.14) 

C 33 Oprava a inštalácia strojov a prístrojov ŠZ (S.11), AZ (S.14) ŠZ (S.11), AZ (S.14) 

D 35 Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu ŠZ (S.11), AZ (S.14) ŠZ (S.11), AZ (S.14) 

E 36 Zber, úprava a dodávka vody ŠZ (S.11), AZ (S.14) ŠZ (S.11), AZ (S.14) 

E 37 Čistenie a odvod odpadových vôd ŠZ (S.11), AZ (S.14) ŠZ (S.11), AZ (S.14) 

E 38 Zber, sprac. a likvidácia odpadov ŠZ (S.11), AZ (S.14) ŠZ (S.11), AZ (S.14) 
E 39 Ozdravovacie činnosti a ost. činnosti nakladania s 
odpadom ŠZ (S.11), AZ (S.14) ŠZ (S.11), AZ (S.14) 

F 41 Výstavba budov ŠZ (S.11), AZ (S.14) ŠZ (S.11), AZ (S.14) 

F 42 Inžinierske stavby ŠZ (S.11), AZ (S.14) ŠZ (S.11), AZ (S.14) 

F 43 Špecializované stavebné práce ŠZ (S.11), AZ (S.14) ŠZ (S.11), AZ (S.14) 
G 45 Veľkoobchod a maloobchod a oprava mot. vozidiel a 
motocyklov ŠZ (S.11), AZ (S.14) ŠZ (S.11), AZ (S.14) 

G 46 Veľkoobchod okrem mot. vozidiel a motocyklov ŠZ (S.11), AZ (S.14) ŠZ (S.11), AZ (S.14) 

G 47 Maloobchod okrem mot. vozidiel a motocyklov ŠZ (S.11), AZ (S.14) ŠZ (S.11), AZ (S.14) 

H 49 Pozemná doprava a doprava potrubím ŠZ (S.11), AZ (S.14) ŠZ (S.11), AZ (S.14) 

H 50 Vodná doprava ŠZ (S.11), AZ (S.14) ŠZ (S.11), AZ (S.14) 

H 51 Letecká doprava ŠZ (S.11), AZ (S.14) ŠZ (S.11), AZ (S.14) 

H 52 Skladové a pomoc. činnosti v doprave ŠZ (S.11), AZ (S.14) ŠZ (S.11), AZ (S.14) 

J 53 Poštové služby a služby kuriérov ŠZ (S.11), AZ (S.14) ŠZ (S.11), AZ (S.14) 

I 55 Ubytovanie ŠZ (S.11), AZ (S.14) ŠZ (S.11), AZ (S.14) 

I 56 Činnosti reštaurácií a pohostinstiev ŠZ (S.11), AZ (S.14) ŠZ (S.11), AZ (S.14) 

J 58 Nakladateľské činnosti ŠZ (S.11), AZ (S.14) ŠZ (S.11), AZ (S.14) 

J 59 Výroba filmov, videozáznamov a ... ŠZ (S.11), AZ (S.14) ŠZ (S.11), AZ (S.14) 

J 60 Činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie ŠZ (S.11), AZ (S.14) ŠZ (S.11), AZ (S.14) 

J 61 Telekomunikácie ŠZ (S.11), AZ (S.14) ŠZ (S.11), AZ (S.14) 

J 62 Počítačové programovanie ŠZ (S.11), AZ (S.14) ŠZ (S.11), AZ (S.14) 

J 63 Informačné služby ŠZ (S.11), AZ (S.14) ŠZ (S.11), AZ (S.14) 

K 64 Finančné služby okrem poistenia a dôchod. zabezpečenia ŠZ (S.12), AZ (S.14) ŠZ (S.12), AZ (S.14) 
K 65 Poistenie, zaistenie a dôchod. zabezpečenie okrem 
povinného sociálneho poistenia ŠZ (S.12) , AZ (S.14) ŠZ (S.12) , AZ (S.14) 

K 66 Pomoc. činn. fin. služieb a poistenia ŠZ (S.12), AZ (S.14) ŠZ (S.12), AZ (S.14) 

L 68 Činn. v oblasti nehnuteľností ŠZ (S.11), AZ (S.14) ŠZ (S.11), AZ (S.14) 

M 69 Právne a účtovnícke činnosti ŠZ (S.11), AZ (S.14) ŠZ (S.11), AZ (S.14) 

M 70 Vedenie firiem, poradenstvo v oblasti riadenia ŠZ (S.11), AZ (S.14) ŠZ (S.11), AZ (S.14) 

M 71 Architektonické a inžinierske činnosti ŠZ (S.11), AZ (S.14) ŠZ (S.11), AZ (S.14) 
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M 72 Vedecký výskum a vývoj ŠZ (S.11), AZ (S.14) ŠZ (S.11), AZ (S.14) 

M 73 Reklama a prieskum trhu ŠZ (S.11), AZ (S.14) ŠZ (S.11), AZ (S.14) 

M 74 Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti ŠZ (S.11), AZ (S.14) ŠZ (S.11), AZ (S.14) 

M 75 Veterinárne činnosti ŠZ (S.11), AZ (S.14) ŠZ (S.11), AZ (S.14) 

N 77 Prenájom a lízing ŠZ (S.11), AZ (S.14) ŠZ (S.11), AZ (S.14) 

N 78 Sprostredkovanie práce ŠZ (S.11), AZ (S.14) ŠZ (S.11), AZ (S.14) 

N 79 Činnosti cestovných agentúr ŠZ (S.11), AZ (S.14) ŠZ (S.11), AZ (S.14) 

N 80 Bezpečnostné a pátracie služby ŠZ (S.11), AZ (S.14) ŠZ (S.11), AZ (S.14) 

N 81 Činnosti súvisiace s údržbou zariadení a krajinou úpravou ŠZ (S.11), AZ (S.14) ŠZ (S.11), AZ (S.14) 
N 82 Administr., pomocné kancelárske a iné obchodné 
pomocné činnosti ŠZ (S.11), AZ (S.14) ŠZ (S.11), AZ (S.14) 

P 85 Vzdelávanie ŠZ (S.11), AZ (S.14) ŠZ (S.11), AZ (S.14) 

Q 86 Zdravotníctvo ŠZ (S.11), AZ (S.14) ŠZ (S.11), AZ (S.14) 

Q 87 Starostlivost v pobytových zariad. ŠZ (S.11), AZ (S.14) ŠZ (S.11), AZ (S.14) 

Q 88 Sociálna práca bez ubytovania ŠZ (S.11), AZ (S.14) ŠZ (S.11), AZ (S.14) 

R 90 Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti  ŠZ (S.11), AZ (S.14) ŠZ (S.11), AZ (S.14) 

R 91 Činnosti knižníc, archívov a múzeí ŠZ (S.11), AZ (S.14) ŠZ (S.11), AZ (S.14) 

R 92 Činnosti herných a stáv. kancelárií  ŠZ (S.11), AZ (S.14) ŠZ (S.11), AZ (S.14) 

R 93 Športové, zábavné a rekr. činnosti ŠZ (S.11), AZ (S.14) ŠZ (S.11), AZ (S.14) 

S 95 Oprava počítačov, osobných potrieb  ŠZ (S.11), AZ (S.14) ŠZ (S.11), AZ (S.14) 

S 96 Ostatné osobné služby ŠZ (S.11), AZ (S.14) ŠZ (S.11), AZ (S.14) 

Verejná správa S.13 AZ (S.13), AZ (S.15) AZ (S.13), AZ (S.15) 

NZISD S.15 
AZ (S.13), AZ (S.15) 

SZ (S.15) 
AZ (S.13), AZ (S.15) 

SZ (S.15) 

 
281. Na štatistické výkazníctvo odpovedá každá jednotka zvlášť a každá jednotka 
dostáva okrem základného dotazníka aj špecifický okruh otázok týkajúceho sa 
priamo odvetvia v ktorom jednotka vykonáva svoju činnosť podľa ekonomických 
činností. Preto, ak má jednotka aj vedľajšiu činnosť, ktorá súvisí 
s poľnohospodárstvom, nedôjde k dvojitému zaznamenaniu údajov, pretože tržby 
tejto jednotky sa zahrnú do jej hlavnej činnosti. 
 
282. Využívanie nepriamych metód pri zostavovaní sektorových účtov je uvedené 
podľa sektorov v tabuľke 46. 
 
Tabuľka č. 46 Nepriama metóda výpočtu produkcie a medzispotreby  

Sektor Ukazovateľ Metóda 

Sektor nefinančných korporácie S.11  Prepitné Pozri kapitolu 7 

Sektor domácností S.14 Prepitné Pozri kapitolu 7 

Sektor domácností S.14 Drogy Pozri kapitolu 7 

Sektor domácností S.14 Prostitúcia  Pozri kapitolu 7 

Sektor domácnosti S.14 Nákupy bez potvrdenky Pozri kapitolu 7 

Sektor domácností S.14 Poľnohospodárska produkcia P.12 Extrapolácia 

Sektor domácností S.14 Pašovanie Pozri kapitolu 7 

Sektor domácností S.14 Imputované nájomné Pozri kapitolu 3.18 
Sektor neziskových domácností 
slúžiacich domácnostiam S.15 Prázdne byty Pozri kapitolu 3.18 

 
283. Zdroje údajov pre výrobnú metódu pre jednotlivé inštitucionálne sektory sú 
k dispozícii pravidelne každý rok (ročnými štatistickými zisťovaniami 
a z administratívnych zdrojov).  
 
284. V  prípade vyčíslenia objemu nelegálnej produkcie drog, prostitúcie a nákupov 
bez potvrdenky ako aj časti medzispotreby za imputované nájomné sa využíva 
extrapolácia (detailnejší popis je uvedený v kapitole 7 a v kapitole 3.18). 
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285. Hodnotu medzispotreby S.14 vyčíslenú z výkazu Úč FO 1-01 dopočítame na 
celkový počet aktívnych jednotiek podnikajúcich v tomto odvetví. Medzispotreba je 
očistená o nadhodnotenie, ktoré podnikatelia vykazujú ako medzispotrebu, ale nie je 
spotrebovaná v procese výroby (použitie pre súkromné účely).  
 
286. Medzispotreba prislúchajúca k produkcii pre vlastné konečné použitie sa 
získava nepriamou metódou  (extrapoláciou) na základe benchmarku  za rok 2007  z 
metodického postupu výpočtu produkcie a medzispotreby pre vlastné použitie 
domácností v oblasti poľnohospodárstva a stavebníctva, ktorý vypracoval Infostat z  
rodinných účtov a vývoja časových radov poľnohospodárskej produkcie pre vlastné 
konečné použitie. Podiel medzispotreby na produkcii je približne 25 %. 
 
287. Odhad prepitného vychádza z údajov prieskumu verejnej mienky, ktorý bol 
naposledy vykonaný v roku 2007. Na základe údajov získaných z prieskumov sa 
odhad prepitného robí extrapoláciou s referenčným rokom 2007. 
 
 
3.6 Hlavné prístupy vzhľadom na úplnosť 

288. Z pohľadu zabezpečenia úplnosti, čo v najširšom slova zmysle sa v jednotlivých 
sektoroch ako prvý krok vykonáva dopočet a imputácie na úplnosť súboru. Jednotlivé 
odhady úprav na úplnosť (nezaznamenaná ekonomika) sú popísané v kapitole 7. 
Dopočet na úplnosť sa vykonáva v sektoroch S.11 a S.14. Nasledujúca tabuľka 
uvádza jednotlivé úpravy produkcie a medzispotreby (alebo len PH) podľa druhov 
(N1-N7) a sekcií SK NACE.  
 
Tabuľka č. 47 Dopočet na úplnosť pri výrobnej metóde za pridanú hodnotu                 v tis. € 

  N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 S.1 

A 143 101 - 548 193 - 33 537 425 131 33 400 1 183 362

B - - - - - 3 668 - 3 668

C 31 124 150 057 - - 91 335 1 354 949 - 1 627 465

D - - - - - 43 490 - 43 490

E - - - - 156 23 929 - 24 085

F 400 636 - 624 401 - 108 978 1 551 602 - 2 685 617

G 162 213 23 424 - - 116 058 1 621 345 - 1 923 040

H 21 828 - - - 80 576 674 787 - 777 191

I 41 744 - - - 24 642 225 345 32 701 324 432

J 4 232 - - - 17 185 123 080 - 144 497

K - - - - - - - -

L 173 245 - - - 8 416 59 682 - 241 343

M 6 849 - - - 65 576 547 517 - 619 942

N - - - - 10 469 166 169 - 176 638

O - - - - - - - -

P 34 661 - - - 4 074 35 168 - 73 903

Q 22 243 - - - 24 614 165 695 - 212 552

R - - - - 4 756 40 557 - 45 313

S 92 179 120 661 - - 9 733 96 836 7 432 326 841

T - - - - - - - -

U - - - - - - - -

Spolu 1 134 055 294 142 1 172 594 - 600 105 7 158 950 73 533 10 433 379

 



Kapitola 3  GNI Inventory - SK    

81   Sekcia makroekonomických štatistík 

3.7 Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov (NACE Rev.2 Sekcia A) 

289. Pridaná hodnota v odvetviach 01 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo 
a služby s tým súvisiace, 02 Lesníctvo a ťažba dreva a 03 Rybolov a akvakultúra, 
ktoré patria do sekcie A dosiahla hodnotu 1 727 509 tis. €, čo tvorilo 2,8 % z pridanej 
hodnoty za celú ekonomiku. 
 
Tabuľka  č. 48 Hrubá pridaná hodnota podľa odvetví                                                      v tis. € 

Produkcia Medzispotreba Pridaná hodnota 
% na pridanú 

hodnotu 

01 2 958 643 1 687 484 1 271 159 2,1 

02 910 239 456 083 454 156 0,7 

03 3 498 2 304 1 194 0,0 

Spolu A 3 872 380 2 145 871 1 726 509 2,8 

  
290. Výpočet pridanej hodnoty za odvetvia 01, 02 a 03 je súčtom pridaných hodnôt  
za jednotlivé sektory. V prípade poľnohospodárstva vstupuje do výpočtu sektor 
nefinančných korporácií, sektor verejnej správy a sektor domácnosti. V prípade 
lesníctva a rybolovu vstupuje do výpočtu sektor nefinančných korporácií a sektor 
domácností. 
 
Tabuľka  č. 49 Hrubá pridaná hodnota podľa sektorov                                        v tis. € 

  S.11 S.13 S.14 Spolu A 

P.1 1 670 519 2185 2 199 676 3 872 380 

P.2 1 321 770 1025 823 076 2 145 871 

B.1g 348 749 1160 1 376 600 1 726 509 

 
291. Súbor jednotiek obsahuje všetky závodné jednotky, príspevkové organizácie a 
školské hospodárstva v sektore verejnej správy ako aj súkromne hospodáriacich 
roľníkov, drobných pestovateľov a chovateľov nezapísaných v obchodnom registri, 
ktorí vykonávajú činnosti patriace do tejto sekcie. Hlavné zdroje pre výpočet 
produkcie a medzispotreby za sekciu A sú uvedené v kap 3.1. Postup úprav na 
zabezpečenie úplnosti údajov je bližšie popísaný v kap. 7. 
  
Produkcia 
292. Produkcia v odvetviach poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov je súčtom 
produkcie týchto odvetví v jednotlivých sektoroch. Je vyjadrená v základných cenách. 
 
Tabuľka  č. 50 Sektorové členenie produkcie                        v tis. € 

  01 02 03 Spolu A 

S.11 1 257 095 411 812 1 612 1 670 519 

S.13 2185 - - 2 185 

S.14 1 699 363 498 427 1 886 2 199 676 

Spolu A 2 958 643 910 239 3 498 3 872 380 

 
293. Celková produkcia v S.11 pre odvetvie 01 predstavuje súčet produkcie 
poľnohospodárskych činností a neoddeliteľných nepoľnohospodárskych činností 
(sekundárna produkcia). Najväčší objem poľnohospodárskej produkcie tvoria 
produkty podľa kódov klasifikácie produkcie (KP) 01.11 Obilniny (okrem ryže), 
strukoviny a olejnaté semená, 01.24 Malvicové plody a kôstkové ovocie, 
01.41Dojnice, živé a surové mlieko z dojníc, 01.42 Ostatný hovädzí dobytok a byvoly 
okrem teliat živé a 01.46 Ošípané živé.  
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294. Sekundárna produkcia predstavuje spracovanie vlastných poľnohospodárskych 
produktov, agroturistiku, športy a vidiecku turistiku, služby vykonávané pri údržbe 
krajiny, ostatné činnosti. Z celkového objemu produkcie v nefinančnom sektore 
predstavuje poľnohospodárstvo 1,3 percentný podiel.  
 
295. Produkcia v odvetví 02 predstavuje objem vykonanej ťažby dreva v rámci tržieb 
z predaja vlastných výrobkov. Ďalej produkciu vytvorenú pre vlastnú spotrebu ako 
napr. palivové drevo, oplôtky proti zveri, semená lesných drevín, sadenice na obnovu 
lesa a pod. Na celkovej produkcii nefinančného sektora sa odvetvie lesníctva podieľa 
0,4 percentami.  
 
296. Produkciu v odvetví 03 tvoria produkty podľa KP 03.00 Ryby a iné produkty 
rybolovu a na celkovej produkcii sa podieľa veľmi nízkym percentom. 
 
297. Objem produkcie získanej zo štatistických výkazov sa ďalej upravuje o odhad 
podhodnotenej produkcie, zisky/straty z držby zásob a zmenu objemu vývozu 
tovarov.  V odvetví lesníctva sa produkcia upravuje o hodnotu prírastku dreva na pni. 
Zostavené údaje za produkciu sa zvyšujú o subvencie na produkty, aby sa 
zabezpečilo vykazovanie produkcie v základných cenách. V odvetví 
poľnohospodárstva ich predstavujú predovšetkým kompenzačné platby na plodiny, 
prémie na hovädzí dobytok, ošípané, ovce a kozy a podpory na produkciu mlieka. 
 
298. V sektore nefinančných korporácií tvorila produkcia v sekcii A 1,6 % 
z celkovej produkcie sektora nefinančných korporácií. Výpočet produkcie v S.11 a jej 
úpravy sú uvedené v tabuľkách 51, 52.   
  
Tabuľka č. 51  Výpočet produkcie v S.11                                                                                                    v tis. € 

    01 02 03 Spolu A 

Tržby za vlastné výrobky a z predaja služieb   1 139 813 361 206 1 277 1 502 296

Predaj a odovzdanie výrobkov a služieb iným ZJ + 116 744 19 583 - 136 327

Tržby za tovar vo VO  + 97 116 21 147 4 338 122 601

Tržby za tovar v MO  + 33 993 3 673 73 37 739

Náklady na predaný tovar VO  - 83 806 10 760 4 336 98 902

Náklady na predaný tovar MO  - 28 907 2 599 31 31 537

Aktivácia  + 86 113 4 618 - 90 731

Zmena stavu zásob nedokončenej výroby  + -37 599 290 506 -36 803

Produkcia (Roč 1-01+Roč 2-01) = 1 323 467 397 158 1 827 1 722 452

 
Tabuľka č. 52 Úpravy produkcie v S.11                                                                                              v tis. € 

    01 02 03 Spolu A 

Produkcia  (Roč 1-01+ Roč 2-01)   1 323 467 397 158 1 827 1 722 452

Zisky/straty z držby zásob  - 99 645 4 508 209 104 362

Drevo na pni + - 33 400 - 33 400

Podhodnotená produkcia  + 1 496 2 721 14 4 231

Subvencie na produkty + 83 174 - - 83 174

Zmena objemu vývozu tovarov + -51 397 -16 959 -20 -68 376

Produkcia  = 1 257 095 411 812 1 612 1 670 519

v tom trhová    1 170 982 407 194 1 612 1 579 788

          pre vlastné konečné použitie    86 113 4618 - 90 731

 
299. V sektore verejnej správy tvorila produkcia v sekcii A 0,02% z celkovej 
produkcie sektora verejnej správy, podiel netrhovej produkcie tvoril 0,01% produkcie 
sektora verejnej správy. Produkcia v sektore S.13 sa počíta ako súčet nákladov 
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netrhových výrobcov klasifikovaných v sektore verejnej správy. Ide o transakcie P.2, 
P.51C, D.1PAY, D.29PAY – D.39REC. Skladá sa z trhovej a netrhovej produkcie. 
Výpočet produkcie v S.13 je uvedený v tabuľke 53. 
	 	
Tabuľka č. 53 Výpočet produkcie v S.13                                                   v tis. € 

    01 02 03 Spolu A 

Medzispotreba (P.2) + 1 025 - - 1 025  

Spotreba fixného kapitálu (P.51c) + 240 - - 240  

Odmeny zamestnancov (D.1) + 906 - - 906  

Ostatné dane z produkcie (D.29) + 14 - - 14  

Ostatné subvencie na produkciu (D.39) - - - - - 

Produkcia (P.1) = 2 185 - - 2 185  

v tom trhová (P.11)   797 - - 797 

         pre vlastné končené použite (P.12)   - - - - 

         ostatná netrhová (P.13)   1 388 - - 1 388 

 
300. Produkcia v sektore domácností S.14 je súčtom produkcie samostatne 
hospodáriacich roľníkov nezapísaných  v obchodnom registri (P.11) a produkcie 
poľnohospodárskych výrobkov pre vlastné konečné použitie (P.12). Produkcia 
v odvetviach poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov tvorila 7 % z celkovej produkcie 
sektora domácností. Výpočet produkcie v S.14 a jej úpravy sú uvedené v tabuľkách  
54, 55. 
 
Tabuľka č. 54 Výpočet produkcie v S.14                   v tis. €  

    01 02 03 Spolu A 

Predaj tovaru  105 241 57 591 1 077 163 909

Predaj výrobkov a služieb + 469 038 298 554 1 124 768 716

Ostatné príjmy  + 142 262 12 850 33 155 145

Nákup tovaru - 72 541 38 552 845 111 938

Nedokončená výroba, výrobky, zvieratá, ostatné + 12 864 2 672 10 15 546

Produkcia (Úč FO  1-01 + Úč FO 2-01) = 656 864 333 115 1 399 991 378

 
Tabuľka č. 55 Úpravy produkcie v S.14                 v tis. € 

    01 02 03 Spolu A 

Produkcia (Úč FO  1-01 + Úč FO 2-01)   656 864 333 115 1 399 991 378
Zisky/straty z držby zásob  - 4 742 68 4 4 814
Podhodnotená produkcia  + 182 954 119 252 398 302 604
Predaj bez potvrdenky N1 + 118 067 25 018 16 143 101
Registrovaní - nezistená produkcia N5 + 29 108 21 110 77 50 295
Poľnohospodárska produkcia pre vlastné konečné použitie + 717 112 -  -  717 112
Produkcia  = 1 699 363 498 427 1 886 2 199 676
v tom: trhová    982 251 498 427 1 886 1 482 564
            pre vlastné konečné použitie    717 112 - - 717 112

 
Medzispotreba 
301. Medzispotreba v odvetví poľnohospodárstva, lesníctva a rybolovu je súčtom 
medzispotreby týchto odvetví v jednotlivých sektoroch. Je vyjadrená v kúpnych 
cenách.  
 
Tabuľka č. 56 Medzispotreba podľa sektorov                                                                   v tis. € 

  01 02 03 Spolu A 

S.11 1 050 267 269 956 1 547 1 321 770 

S.13 1025 - - 1 025 
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S.14 636 192 186 127 757 823 076 

Spolu A 1 687 484 456 083 2 304 2 145 871 

 
302. Objem medzispotreby v sektore nefinančných korporácií tvoril 79,1 % 
produkcie S.11 v sekcii A. Výpočet medzispotreby v S.11 a jej úpravy sú uvedené 
v tabuľkách 57, 58. 
 
Tabuľka č. 57 Výpočet medzispotreby v S.11                                                                                    v tis. € 

    01 02 03 Spolu A 

Spotreba nakúpeného materiálu a energie   672 535 39 379 - 711 914

Služby nakúpené + 247 888 210 539 658 459 085
Spotreba materiálu energie a služieb nakúpených resp. 
prevzatých od iných ZJ v rámci podniku vrátane 
vnútorného obratu 

+ 116 744 19 263 - 136 007

Manká a škody na zásobách + 1 849 82 735 2 666

Medzispotreba (Roč 1-01+Roč 2-01) = 1 039 016 269 263 1 393 1 309 672

 
Tabuľka  č. 58 Úpravy údajov medzispotreby v S.11                                                                           v tis. € 

    01 02 03 Spolu A 

Medzispotreba  (Roč 1-01+ Roč 2-01)   1 039 016 269 263 1 393 1 309 672

Zisky/straty z držby zásob  + 27 208 255 38 27 501

Poplatky za poisťovacie služby + 6 013 631 6 6 650

Nadhodnotená medzispotreba - 3 781 4 474 8 8 263

FISIM + 11 467 459 36 11 962

Malé nástroje - 5 796 1 111 14 6 921

Zmena objemu dovozu tovarov + -23 904 4 886 96 -18 922

Výskum a vývoj - 87 - - 87
Obchodovanie nerezidentských jednotiek registrovaných 
v SR pre účely DPH 

+ 131 47 - 178

Medzispotreba   = 1 050 267 269 956 1 547 1 321 770

 
303. Objem medzispotreby sektora verejnej správy predstavoval 46,9% z celkovej 
produkcie sektora verejnej správy v sekcii A. Výpočet medzispotreby v S.13 a jej 
úprava je uvedená v tabuľke 59. 
 
Tabuľka č. 59 Výpočet medzispotreby v S.13                                           v tis. € 

    01 02 03 Spolu A 

Zdrojové údaje (Fin 1-4) + 1 002 - - 1 002 

Úprava o pohľadávky a záväzky + 23 - - 23 

Medzispotreba (P.2) = 1 025 - - 1 025 

 
304. Objem medzispotreby v sektore domácností tvoril 37,4 % produkcie S.14 
v sekcii A. Výpočet medzispotreby v S.14 a jej úpravy sú uvedené v tabuľkách 60 
a 61. 
 
Tabuľka č. 60 Výpočet medzispotreby v S.14                                                                                  v tis. €   

    01 02 03 Spolu A 

Spotreba materiálu a energie  220 758 33 146 380 254 284

Prevádzková réžia + 314 528 176 396 470 491 394

Medzispotreba (Úč FO 1-01) = 535 286 209 542 850 745 678

 
Tabuľka č. 61 Úpravy údajov medzispotreby v S.14                                                        v tis. €   

    01 02 03 Spolu A 

Medzispotreba (Úč FO 1-01)   535 286 209 542 850 745 678
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Zisky/straty z držby zásob  + 1 191 194 3 1 388

Nadhodnotená medzispotreba - 78 867 31 040 126 110 033

Fisim + 4 065 1 600 6 5 671

Registrovaní - nezistená produkcia N5 + 10 594 6 140 24 16 758

Medzispotreba k poľohospodárskej produkcii pre seba + 168 919 - - 168 919

Malé nástroje - 4 996 309 - 5 305

Medzispotreba   = 636 192 186 127 757 823 076

 
3.8 Ťažba a dobývanie (NACE Rev. 2 Sekcia B) 

305. Pridaná hodnota v tejto sekcii sa skladá z odvetví 05 Ťažba uhlia a lignitu, 06 
Ťažba ropy a zemného plynu, 07 Dobývanie kovových rúd, 08 Iná ťažba a dobývanie 
a 09 Pomocné činnosti pri ťažbe. Podiel pridanej hodnoty sekcie B na celkovej 
pridanej hodnote v roku 2010 bol 0,5 % čo predstavovalo 320 885 tis. €. 
 
Tabuľka  č. 62 Hrubá pridaná hodnota podľa odvetví                                     v tis. € 

Produkcia Medzispotreba Pridaná hodnota 
% na pridanú 

hodnotu 

05 131 408 53 866 77 542 0,1 

06-07* 12 720 2 231 87 0,0 

08 140 097 85 350 54 747 0,1 

09 224 387 46 280 178 107 0,3 

Spolu B 508 612 187 727 320 885 0,5 
*Zlúčené sekcie kvôli ochrane osobných údajov	
 
306. Výpočet agregátov pridanej hodnoty za odvetvia pozostáva z ich súčtu za 
jednotlivé sektory. V prípade sekcie B vstupuje do výpočtu sektor nefinančných 
korporácií a sektor domácností.  
      
Tabuľka č.  63 Hrubá pridaná hodnota podľa sektorov           v tis. €  

S.11 S.14 Spolu B 

P.1 506 995 1 617 508 612

P.2 187 219 508 187 727

B.1g 319 776 1 109 320 885

 
307. Do sekcie B zahrnujeme všetky závodné jednotky S.11, ktoré sa zaoberajú 
ťažbou minerálov, v prírode sa vyskytujúcich ako tuhé látky (uhlie a rudy), kvapaliny 
(ropa), alebo plyny (zemný plyn). Svoju činnosť vykonávajú banskou alebo 
povrchovou ťažbou prostredníctvom vrtov. Táto sekcia tiež zahrnuje jednotky, ktoré 
sa zaoberajú dodatočnými operáciami zameranými na prípravu surovín pre trh. V 
prípade odvetvia 08 činnosti súvisiace s dekoračným a stavebným kameňom a 
prevádzkovania štrkovísk a pieskovísk vykonávajú aj jednotky sektora S.14.  
 
308. Hlavné zdroje pre výpočet produkcie a medzispotreby za sekciu B sú uvedené v 
kapitole 3.1. Postup úprav na zabezpečenie úplnosti údajov je bližšie popísaný v kap. 
7. 
 
Produkcia 
309. Produkcia sekcie B je súčtom produkcie odvetví 05, 06, 07, 08 a 09 
v jednotlivých sektoroch. Je vyjadrená v základných cenách. Vzhľadom na ochranu 
individuálnych údajov je v tabuľke uvedený agregát za odvetvia 05, 06 a 07. Výdavky 
na prieskum geologických ložísk sú súčasťou THFK ťažobných stredísk, nevyčísľujú 
sa zvlášť. 
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Tabuľka č. 64 Sektorové členenie produkcie                            v tis. €  

05 06-07 08 09 Spolu B 

S.11 131 408 12 720 138 480 224 387 506 995

S.14 - - 1 617 - 1 617

Spolu (B) 131 408 12 720 140 097 224 387 508 612
 

310. V sektore nefinančných korporácií tvorila produkcia v sekcii B 0,5 % 
z celkovej produkcie S.11. Výpočet produkcie v S.11 a jej úpravy sú uvedené v 
tabuľkách 65, 66.   
 
Tabuľka č. 65 Výpočet produkcie v S.11                                                                 v tis. € 

    05 06-07 08 09 Spolu B 
Tržby za vlastné výrobky a z predaja 
služieb 

  
127 855 13 508 135 736 207 185 484 284 

Predaj a odovzdanie výrobkov a služieb 
iným ZJ 

+ 
- - - -	 -	

Tržby za tovar vo VO  + 13 486 - 6 157 669 20 312 

Tržby za tovar v MO  + 388 - 685 333 1 406 

Náklady na predaný tovar VO  - 13 472 - 4 822 994 19 288 

Náklady na predaný tovar MO  - 274 - 564 265 1 103 

Aktivácia  + 4 667 - 7 813 19 044 31 524 

Zmena stavu zásob nedokončenej výroby  + -1 738 - 1 844 -2 981 -2 875 

Produkcia (Roč 1-01+Roč 2-01) = 130 912 13 508 146 849 222 991 514 260 
 

Tabuľka č. 66 Úpravy produkcie v S.11                                                                         v tis. €  

    05 06-07 08 09 Spolu B 

Produkcia  (Roč 1-01+ Roč 2-01)   130 912 13 508 146 849 222 991 514 260 

Zisky/straty z držby zásob  - -57 - -148 18 -187 

Drevo na pni + - - - -	 -	
Podhodnotená produkcia  + 517 364 281 1 414 2 576 

Subvencie na produkty + - - 370 -	 370 

Zmena objemu vývozu tovarov + -78 -1 152 -9 168 -	 -10 398 
Produkcia  = 131 408 12 720 138 480 224 387 506 995 
v tom: trhová    126 741 12 720 130 667 205 343 475 471 
            pre vlastné konečné použitie    4 667 - 7813 19044 31 524 

	
311. V sektore domácností tvorila produkcia v sekcii B 0,01 % z celkovej produkcie 
S.14 a viaže sa k odvetviu 08 Činnosti súvisiace s dekoračným a stavebným 
kameňom a prevádzkovania štrkovísk a pieskovísk. Výpočet  produkcie  v S.14 a jej 
úpravy sú uvedené v tabuľkách 67, 68. 
 
Tabuľka č. 67 Výpočet produkcie v S.14                                                             tis. € 

    8 Spolu B 

Predaj tovaru  664 664 

Predaj výrobkov a služieb + 478 478 

Ostatné príjmy  + 46 46 

Nákup tovaru - 39 39 

Nedokončená výroba, výrobky, zvieratá, ostatné + - - 

Produkcia (Úč FO  1-01 + Úč FO 2-01) = 1 149 1 149 

 
Tabuľka č. 68 Úpravy produkcie v S.14                          v tis. € 

    8 Spolu B 

Produkcia (Úč FO 1-01+Úč FO2-01)   1 149 1 149 

Podhodnotená produkcia + 469 469 

Zisky/straty z držby zásob - 1 1 
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Produkcia  = 1 617 1 617 
v tom: trhová    1 617 1 617 
            pre vlastné konečné použitie    - - 

 
Medzispotreba 
312. Medzispotreba v sekcii B je súčtom medzispotreby v jednotlivých sektoroch 
vyčíslených podľa odvetví. Je vyjadrená v kúpnych cenách.  
 

Tabuľka č. 69  Medzispotreba podľa sektorov                               v tis. € 

  05 06-07 08 09 Spolu B 

S.11 53 866 2 231 84 842 46 280 187 219

S.14 -	 -	 508 - 508

Spolu (B) 53 866 2 231 85 350 46 280 187 727

 
313. Objem medzispotreby v sektore nefinančných korporácií predstavoval 36,9 
% produkcie S.11 v sekcii B. Výpočet  medzispotreby v S.11 a jej úpravy sú uvedené 
v tabuľkách  70, 71. 
 
Tabuľka č. 70 Výpočet medzispotreby v S.11                                             v tis. € 

05 06-07 08 09 Spolu B 

Spotreba nakúpeného materiálu a energie 33 718 1 320 47 753 13 854 96 645 

Služby nakúpené + 20 178 421 46 041 32 157 98 797 
Spotreba materiálu energie a služieb 
nakúpených resp. prevzatých od iných ZJ 
v rámci podniku vrátane vnútorného obratu + - - - -	 -	
Manká a škody na zásobách + - - 108 5 113 

Medzispotreba (Roč 1-01+Roč 2-01) = 53 896 1 741 93 902 46 016 195 555 
 

Tabuľka č. 71 Úpravy medzispotreby v S.11                                                v tis. €  

    05 06-07 08 09 Spolu B 

Medzispotreba  (Roč 1-01+ Roč 2-01)   53 896 1 741 93 902 46 016 195 555 

Zisky/straty z držby zásob  + -23 - -75 221 123 

Poplatky za poisťovacie služby + 182 11 214 215 622 

Nadhodnotená medzispotreba - 134 6 310 98 548 

FISIM + 1 338 96 709 63 2 206 

Malé nástroje - 151 0 171 137 459 

Zmena objemu dovozu tovarov + -1 329 94 -9 380 - -10 615 
Obchodovanie nerezidentských jednotiek 
registrovaných v SR pre účely DPH 

+
87 295 -47 - 335 

Medzispotreba   = 53 866 2 231 84 842 46 280 187 219 

 
314. Objem medzispotreby v sektore domácností bol 31,4 % z produkcie S.14 
v kategórii B. Výpočet  medzispotreby v S.14 a jej úpravy sú uvedené v tabuľkách  72 
a 73. 
 
Tabuľka č. 72 Výpočet medzispotreby v S.14                    v tis. € 

    08 Spolu B 

Spotreba materiálu a energie  17 17 

Prevádzková réžia + 562 562 

Medzispotreba (Úč FO 1-01) = 579 579 

	
Tabuľka č. 73 Úpravy medzispotreby v S.14                  v tis. € 

    08 Spolu B 

Medzispotreba (Úč FO 1-01)  + 579 579 

Nadhodnotená medzispotreba - 75 75 

FISIM + 4 4 
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Medzispotreba   = 508 508 

 
3.9 Priemyselná výroba (NACE Rev. 2 Sekcia C) 

315. V tejto sekcii sa nachádza 24 odvetví (kódy SKNACE 10 – 33). Pridaná hodnota 
sekcie C predstavovala 20,8 % podiel na celkovej pridanej hodnote v roku 2010.  
 
Tabuľka č. 74 Hrubá pridaná hodnota podľa odvetví                                                       v tis. €  

Produkcia Medzispotreba Pridaná hodnota 
% na pridanú 

hodnotu 

10 2 730 011 1 983 891 746 120 1,2 

11 676 459 437 597 238 862 0,4 

12 260 245 15 0,0 

13 281 561 136 534 145 027 0,2 

14 437 045 193 261 243 784 0,4 

15 507 169 240 733 266 436 0,4 

16 1 464 314 824 440 639 874 1,0 

17 1 208 927 907 335 301 592 0,5 

18 468 310 288 568 179 742 0,3 

19 3 395 163 3 204 185 190 978 0,3 

20 2 151 797 1 737 385 414 412 0,7 

21 335 906 164 511 171 395 0,3 

22 2 636 371 1 931 260 705 111 1,1 

23 1 556 013 1 006 452 549 561 0,9 

24 4 264 507 3 290 252 974 255 1,6 

25 4 138 982 2 462 507 1 676 475 2,7 

26 6 547 485 5 862 478 685 007 1,1 

27 2 274 356 1 681 188 593 168 1,0 

28 2 673 601 1 812 787 860 814 1,5 

29 13 283 185 11 355 506 1 927 679 3,1 

30 368 479 212 364 156 115 0,3 

31 827 327 516 483 310 844 0,5 

32 415 086 187 092 227 994 0,4 

33 1 365 561 801 032 564 529 0,9 

Spolu (C) 54 007 875 41 238 086 12 769 789 20,8 

 
316. Výpočet agregátov pridanej hodnoty za odvetvia pozostáva z ich súčtu za 
jednotlivé sektory. V prípade sekcie C vstupuje do výpočtu sektor nefinančných 
korporácií, čiastočne sektor verejnej správy a sektor domácností.  
 
Tabuľka č. 75 Hrubá pridaná hodnota podľa sektorov                                                     v tis. € 

  S.11 S.13 S.14 Spolu C 

P.1 49 569 458 2 078 4 436 339 54 007 875 

P.2 39 355 627 736 1 881 723 41 238 086 

B.1g 10 213 831 1 342 2 554 616 12 769 789 

 
317. Do sekcie C zahrnujeme všetky závodné jednotky sektora nefinančných 
korporácií, ktoré sú súčasťou spracovateľského priemyslu. Táto sekcia tiež zahrnuje 
príspevkové a rozpočtové organizácie a jednotky riadené obcami patriace do sektora 
verejnej správy (výroba a distribúcia vedeckých publikácií a pod.). Register zaraďuje 
do tejto sekcie aj jednotky nezapísané v obchodnom registri zaoberajúce sa 
činnosťami spracovateľského priemyslu sektora domácností. Hlavné zdroje pre 
výpočet produkcie a medzispotreby za sekciu C Priemyselná výroba sú uvedené v 
kapitole 3.1. Postup úprav na zabezpečenie úplnosti údajov je bližšie popísaný v kap. 
7. 
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Produkcia 
318. Produkcia sekcie C je súčtom produkcie odvetví 10 – 33 v jednotlivých 
sektoroch. Je vyjadrená v základných cenách. 
 
Tabuľka č. 76 Sektorové členenie produkcie                  v tis. €  

  S.11 S.13 S.14 Spolu C 

10 2 394 676 - 335 335 2 730 011

11 632 053 3 44 403 676 459

12 260 -	 - 260

13 239 044 -	 42 517 281 561

14 280 344 -	 156 701 437 045

15 474 075 -	 33 094 507 169

16 655 714 128 808 472 1 464 314

17 1 190 118 - 18 809 1 208 927

18 376 418 1 947 89 945 468 310

19 3 395 163 -	 - 3 395 163

20 1 880 342 -	 271 455 2 151 797

21 335 454 -	 452 335 906

22 2 489 803 -	 146 568 2 636 371

23 1 373 899 -	 182 114 1 556 013

24 4 237 391 -	 27 116 4 264 507

25 2 721 436 -	 1 417 546 4 138 982

26 6 481 730 -	 65 755 6 547 485

27 2 211 230 -	 63 126 2 274 356

28 2 606 238 -	 67 363 2 673 601

29 13 278 531 -	 4 654 13 283 185

30 367 340 -	 1 139 368 479

31 628 932 -	 198 395 827 327

32 284 898 -	 130 188 415 086

33 1 034 369 -	 331 192 1 365 561

Spolu C 49 569 458 2 078 4 436 339 54 007 875

 
319. Komoditne je produkcia v odvetviach spracovateľského priemyslu vykazovaná 
predovšetkým v hlavných diagonálnych produktoch. Objemovo najväčšia je 
produkcia komodity KP 29.10.2 Osobné automobily v odvetví 29 a 19.20.2 
Vykurovacie oleje a plyny; mazacie oleje v odvetví 19. 
 
320. V sektore nefinančných korporácií tvorila produkcia v sekcii C 48,3 % 
z celkovej produkcie S.11. Výpočet produkcie v S.11 a jej úpravy sú uvedené 
v tabuľkách 77 a 78. 
 
Tabuľka č. 77 Výpočet produkcie v S.11                                                                v tis. € 

  

Tržby za 
vlastné 

výrobky a 
z predaja 
služieb 

Predaj 
a 

odovz
danie 

výrobk
ov a 

služieb 
iným 

ZJ 

Tržby za 
tovar vo 

VO 
Tržby za 

tovar v MO

Náklady na 
predaný 
tovar VO 

Náklady na 
predaný 
tovar MO Aktivácia 

Zmena 
stavu 
zásob 

nedokon
čenej 

výroby 

Produkcia 
(Roč 1-

01+Roč 2-
01) 

  + + + - - + + = 

10 2 215 825 30 833 634 873 88 989 516 408 77 536 34 327 -4 886 2 406 017

11 574 585 928 100 498 5 995 56 995 4 281 10 130 -3 281 627 579

12 124 - 226 - 320 - -	 -	 30

13 232 301 8 11 764 3 256 15 835 2 587 784 -3 278 226 413
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14 244 442 - 13 570 7 337 12 642 5 398 5 185 -2 037 250 457

15 459 802 - 10 833 1 230 9 113 692 613 -1 220 461 453

16 660 158 8 451 55 645 3 420 57 921 3 635 4 841 1 218 672 177

17 1 163 119 - 137 748 130 117 080 144 11 961 -219 1 195 515

18 366 317 - 21 718 3 518 21 287 2 112 1 765 -405 369 514

19 3 100 469 - 119 152 335 793 111 322 270 142 255 495 24 805 3 454 250

20 1 888 825 315 105 791 13 525 94 056 11 435 8 166 -8 995 1 902 136

21 306 479 - 9 589 1 856 9 055 1 867 30 230 -1 889 335 343

22 2 477 119 - 215 867 34 138 193 681 29 653 13 890 4 268 2 521 948

23 1 350 256 1 258 103 122 10 105 82 726 8 974 18 305 -18 999 1 372 347

24 4 059 776 - 108 965 3 474 104 778 2 547 62 179 74 094 4 201 163

25 2 710 223 - 176 415 43 921 171 848 36 815 14 674 9 985 2 746 555

26 6 567 873 - 202 405 2 105 193 453 2 397 22 102 30 131 6 628 766

27 2 148 555 - 124 181 6 485 109 078 6 423 17 516 19 449 2 200 685

28 2 507 569 - 62 781 14 355 56 293 10 710 20 600 33 355 2 571 657

29 13 108 507 - 252 310 1 324 223 614 836 176 528 1 117 13 315 336

30 310 544 - 9 325 1 285 9 311 1 231 7 401 -26 834 291 179

31 592 375 14 811 15 434 24 670 16 171 15 499 15 947 1 593 633 160

32 235 222 - 5 129 13 922 4 193 10 702 3 705 2 418 245 501

33 922 215 - 80 256 8 053 69 156 8 032 69 079 3 690 1 006 105
Spol
u C 48 202 680 56 604 2 577 597 628 886 2 256 336 513 648 805 423 134 080 49 635 286

 
Tabuľka č. 78 Úpravy produkcie v S.11                                              v tis. €  

  

Produkcia  
(Roč 1-01+ 
Roč 2-01) 

Zisky/s
traty 

z držby 
zásob 

Tovary 
zaslané 

do 
zahranič

ia na 
spracov

anie 

Podhodn
otená 

produkci
a  

Subv
encie 

na 
produ

kty 

Zmena 
objemu 
vývozu 
tovarov 

Rekla
sifiká

cia 
PO Produkcia  

v tom 
trhová  

pre 
vlastné 

konečné 
použitie 

    - + + + +   =     

10 2 406 017 166 -	 11 631 3 099 -25 905 - 2 394 676 2 360 349 34 327

11 627 579 94 -	 2 500 226 1 844 2 632 053 621 923 10 130

12 30 - -	 - - 230 - 260 260 -

13 226 413 93 18 735 699 - -6 710 - 239 044 238 260 784

14 250 457 -605 40 452 1 272 815 -13 257 - 280 344 275 159 5 185

15 461 453 141 5 168 910 - 6 685 - 474 075 473 462 613

16 672 177 980 -	 4 038 - -19 521 - 655 714 650 873 4 841

17 1 195 515 4 540 -	 4 002 - -4 859 - 1 190 118 1 178 157 11 961

18 369 514 -68 4 247 2 746 - -157 - 376 418 374 653 1 765

19 3 454 250 24 013 -	 3 120 - -38 194 - 3 395 163 3 139 668 255 495

20 1 902 136 2 626 -	 10 965 - -30 133 - 1 880 342 1 872 176 8 166

21 335 343 800 2 143 898 - -2 130 - 335 454 305 224 30 230

22 2 521 948 3 066 3 333 5 611 - -38 023 - 2 489 803 2 475 913 13 890

23 1 372 347 -2 114 1 762 6 138 - -8 462 - 1 373 899 1 355 594 18 305

24 4 201 163 22 424 9 192 11 930 - 37 530 - 4 237 391 4 175 212 62 179

25 2 746 555 -1 947 12 922 11 534 1 -51 523 - 2 721 436 2 706 762 14 674

26 6 628 766 -538 6 892 6 473 - -160 939 - 6 481 730 6 459 628 22 102

27 2 200 685 -152 37 376 7 739 - -34 722 - 2 211 230 2 193 714 17 516

28 2 571 657 -4 074 2 560 8 645 - 19 302 - 2 606 238 2 585 638 20 600

29 13 315 336 -8 170 59 325 12 574 - -116 874 - 13 278 531 13 102 003 176 528

30 291 179 904 60 647 2 116 - 14 302 - 367 340 359 939 7 401

31 633 160 -7 041 871 2 973 - -15 113 - 628 932 612 985 15 947

32 245 501 -783 - 921 - 37 693 - 284 898 281 193 3 705

33 1 006 105 63 22 246 6 081 - - - 1 034 369 965 290 69 079
Spolu 

C 49 635 286 34 418 287 871 125 516 4 141 -448 936 2 49 569 458 48 764 035 805 423
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321. V sektore verejnej správy tvorila produkcia v sekcii C 0,02% z celkovej 
produkcie sektora verejnej správy, podiel netrhovej produkcie tvoril 0,01% produkcie 
sektora verejnej správy. Produkcia v sektore S.13 sa počíta ako súčet nákladov 
netrhových výrobcov klasifikovaných v sektore verejnej správy. Ide o transakcie P.2, 
P.51C, D.1PAY, D.29PAY – D.39REC. Skladá sa z trhovej a netrhovej produkcie. 
Výpočet produkcie v S.13 je uvedený v tabuľke 79. 
	
Tabuľka č. 79 Výpočet produkcie v S.13                                                                 v tis. € 

    10 11 … 16 17 18 … 33 Spolu C 

Medzispotreba (P.2) + - 3 - 52 - 681 - - 736 

Spotreba fixného kapitálu (P.51c) + - - - - - 576 - - 576 

Odmeny zamestnancov (D.1) + - - - 76 - 527 - - 603 

Ostatné dane z produkcie (D.29) + - - - - - 163 - - 163 

Ostatné subvencie na produkciu (D.39) - - - - - - - - - - 

Produkcia (P.1) = - 3 - 128 - 1 947 - - 2 078 

v tom trhová (P.11)   - 2 - 5 - 996 - - 1 003 

         pre vlastné končené použite (P.12)   - - - - - - - - - 

         ostatná netrhová (P.13)   - 1 - 123 - 951 - - 1 075 

 
322. V sektore domácností tvorila produkcia v sekcii C 14,2 % z celkovej produkcie 
sektora domácností. Výpočet produkcie v S.14 a jej úpravy sú uvedené v tabuľkách  
80 a 81. 
 
Tabuľka č. 80 Výpočet produkcie v S.14                                                  v. tis. €  

  
Predaj 
tovaru 

Predaj 
výrobkov a 

služieb 

Ostatné 
príjmy 

Nákup 
tovaru 

Nedokončená 
výroba, 

výrobky, 
zvieratá, 
ostatné 

Produkcia 
(Úč FO  1-
01 + Úč FO 

2-01)) 

    + + - + = 

10 160 036 168 438 7 847 108 762 -120 227 439
11 13 887 23 322 1 875 1 548 -396 37 140
12 -  -  - - - - 
13 16 797 22 624 1 691 10 100 -13 30 999
14 61 491 82 124 6 288 40 059 174 110 018
15 10 028 9 683 617 1 935 -173 18 220
16 143 777 528 502 21 324 89 078 364 604 889
17 6 956 7 885 196 2 472 3 12 568
18 12 139 50 569 3 036 5 038 -7 60 699
19 - - - - - -
20 1 676 3 892 151 201 23 5 541
21 25 254 15 - 4 298
22 28 982 93 145 4 792 16 978 -1 503 108 438
23 27 104 117 025 5 167 13 068 2 075 138 303
24 5 252 18 991 317 3 278 125 21 407
25 227 387 977 922 26 873 133 203 828 1 099 807
26 9 963 43 389 582 7 293 451 47 092
27 18 452 35 936 1 661 8 533 106 47 622
28 9 065 42 789 971 5 770 1 031 48 086
29 2 444 2 679 82 1 757 10 3 458
30 1 042 541 4 948 1 640
31 30 114 115 546 2 835 17 505 2 920 133 910
32 45 845 67 204 2 918 17 972 -94 97 901
33 43 380 220 551 11 718 23 188 783 253 244

Spolu C 875 842 2 633 011 100 960 508 686 6 592 3 107 719
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Tabuľka č. 81 Úpravy produkcie v S.14                                   v tis. € 

  

Produkcia 
(Úč FO  1-

01 + Úč 
FO 2-01) 

Zisky/str
aty 

z držby 
zásob 

Predaj 
bez 

potvrden
ky N1 

Podhodn
otená 

produkci
a 

Registro
vaní - 

nezisten
á 

produkci
a N5 

Tovary 
zaslané 

do 
zahraniči

a na 
spracova

nie 

Drogy Produkcia 
v tom 
trhová 

    - + + + + + =   

10 227 439 2 10 149 77 811 19 938 - - 335 335 335 335

11 37 140 3 613 3 526 3 127 - - 44 403 44 403

12 - - - - - - -	 -

13 30 999 2 75 9 633 1 812 - - 42 517 42 517

14 110 018 -187 3 891 33 716 6 554 2 335 - 156 701 156 701

15 18 220 24 1 490 12 312 1 096 - - 33 094 33 094

16 604 889 115 2 341 180 833 20 524 - - 808 472 808 472

17 12 568 2 - 6 188 55 - - 18 809 18 809

18 60 699 1 1 829 23 799 3 619 - - 89 945 89 945

19 - -	 -	 - - - - -	 -

20 5 541 3 -	 2 803 89 - 263 025 271 455 271 455

21 298 - -	 117 37 - - 452 452

22 108 438 -5 -	 37 569 556 - - 146 568 146 568

23 138 303 -3 -	 41 014 2 794 - - 182 114 182 114

24 21 407 3 -	 5 590 122 - - 27 116 27 116

25 1 099 807 209 1 178 280 709 28 958 7 103 - 1 417 546 1 417 546

26 47 092 -1 - 14 156 4 506 - - 65 755 65 755

27 47 622 - - 13 661 1 843 - - 63 126 63 126

28 48 086 -2 13 15 147 4 115 - - 67 363 67 363

29 3 458 - 8 834 354 - - 4 654 4 654

30 640 -	 -	 271 228 - - 1 139 1 139

31 133 910 -2 7 316 43 408 13 759 - - 198 395 198 395

32 97 901 -1 1 840 25 375 5 071 - - 130 188 130 188

33 253 244 -1 381 66 997 10 569 - - 331 192 331 192

Spolu C 3 107 719 162 31 124 895 469 129 726 9 438 263 025 4 436 339 4 436 339

 
Medzispotreba 
323. Medzispotreba v kategórii C je súčtom medzispotreby v jednotlivých sektoroch. 
Je vyjadrená v kúpnych cenách.  
      
Tabuľka č.  82 Medzispotreba podľa sektorov                v tis. € 

  S.11 S.13 S.14 Spolu C 

10 1 840 415 - 143 476 1 983 891

11 427 995 3 9 599 437 597

12 245 -	 - 245

13 120 898 -	 15 636 136 534

14 132 451 -	 60 810 193 261

15 231 726 -	 9 007 240 733

16 421 200 52 403 188 824 440

17 901 652 - 5 683 907 335

18 253 142 681 34 745 288 568

19 3 204 185 - - 3 204 185

20 1 622 033 -	 115 352 1 737 385

21 164 398 -	 113 164 511

22 1 859 509 -	 71 751 1 931 260

23 920 165 -	 86 287 1 006 452

24 3 276 630 -	 13 622 3 290 252

25 1 889 971 -	 572 536 2 462 507

26 5 826 161 -	 36 317 5 862 478
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27 1 658 738 -	 22 450 1 681 188

28 1 787 112 -	 25 675 1 812 787

29 11 353 421 -	 2 085 11 355 506

30 212 081 -	 283 212 364

31 427 744 -	 88 739 516 483

32 149 553 -	 37 539 187 092

33 674 202 -	 126 830 801 032

Spolu C 39 355 627 736 1 881 723 41 327 986

 
324. Objem medzispotreby v sektore nefinančných korporácií tvoril 79,4 % 
z produkcie S.11 v sekcii C. Výpočet medzispotreby v S.11 podľa odvetví a jej úpravy 
sú uvedené v tabuľkách  83 a 84. 
 
Tabuľka č. 83 Výpočet medzispotreby v S.11                                                v tis. € 

  

Spotreba 
nakúpeného 
materiálu a 

energie 

Služby nakúpené

Spotreba materiálu 
energie a služieb 
nakúpených resp. 

prevzatých od iných 
ZJ v rámci podniku 
vrátane vnútorného 

obratu 

Manká a škody 
na zásobách 

Medzispotreba 
(Roč 1-01+Roč 2-

01) 

  + + + = 

10 1 529 472 332 951 30 833 7 793 1 901 049 

11 285 819 154 917 928 1 019 442 683 

12 12 215 - - 227 

13 123 483 30 464 8 454 154 409 

14 90 995 45 527 - 120 136 642 

15 263 193 76 984 - 331 340 508 

16 326 307 139 196 8 451 234 474 188 

17 708 029 182 286 - 1 246 891 561 

18 185 783 65 799 - 818 252 400 

19 3 064 948 141 561 - 171 3 206 680 

20 1 488 242 189 032 315 643 1 678 232 

21 115 690 74 440 - 360 190 490 

22 1 568 933 347 215 - 3 491 1 919 639 

23 694 291 243 621 1 258 1 311 940 481 

24 2 945 045 441 589 - 671 3 387 305 

25 1 514 806 477 933 - 3 296 1 996 035 

26 5 488 226 401 716 - 7 197 5 897 139 

27 1 475 072 260 724 - 12 004 1 747 800 

28 1 483 446 335 807 - 3 353 1 822 606 

29 10 625 941 1 037 393 - 11 024 11 674 358 

30 174 727 38 087 - 47 212 861 

31 373 185 55 664 14 811 297 443 957 

32 127 021 28 963 - 608 156 592 

33 390 970 298 633 - 259 689 862 

Spolu C 35 043 636 5 400 717 56 604 56 747 40 557 704 
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Tabuľka č. 84 Úpravy medzispotreby v S.11                                                         v tis. € 

  

Medzispotr
eba  (Roč 
1-01+ Roč 

2-01) 

Zisky/st
raty 

z držby 
zásob 

Poplatk
y za 

poisťov
acie 

služby 

Nadhod
notená 
medzis
potreba

FISIM 
Malé 

nástroje 

Zmena 
objemu 
dovozu 
tovarov 

Výskum 
a vývoj 

Obchod
ovanie 
nerezid
entskýc

h 
jednotie

k 
registro
vaných 

v SR 
pre 

účely 
DPH 

R
ek
la
sif
ik
ác
ia 
je
d
n
ot
ie
k 

Medzispotr
eba   

    + + - + - + - +   = 

10 1 901 049 1 029 7 855 5 092 11 318 4 011 -74 550 84 2 901 - 1 840 415

11 442 683 291 1 265 1 191 2 124 1 169 -16 066 - 61 3 427 995

12 227 - - 3 21 - - - - - 245

13 154 409 161 250 426 961 608 -34 569 - 720 - 120 898

14 136 642 215 531 381 618 456 -9 659 - 4 941 - 132 451

15 340 508 627 474 381 2 062 558 -120 132 440 9 566 - 231 726

16 474 188 2 807 1 397 2 594 3 329 1 492 -56 624 - 189 - 421 200

17 891 561 7 068 2 594 1 569 2 598 1 648 -817 - 1 865 - 901 652

18 252 400 -106 1 259 1 077 2 121 1 294 -161 - - - 253 142

19 3 206 680 8 591 2 282 2 585 1 019 31 -12 540 - 769 - 3 204 185

20 1 678 232 1 889 8 354 4 238 6 992 1 067 -39 342 34 263 5 476 - 1 622 033

21 190 490 619 483 309 205 131 -31 884 554 5 479 - 164 398

22 1 919 639 4 093 3 278 2 641 6 074 9 310 -52 799 13 591 4 766 - 1 859 509

23 940 481 -2 903 3 389 2 187 7 783 3 005 -24 072 222 901 - 920 165

24 3 387 305 40 665 8 064 4 732 6 469 14 175 -158 019 - 11 053 - 3 276 630

25 1 996 035 -4 116 5 408 6 273 6 286 56 924 -52 225 469 2 249 - 1 889 971

26 5 897 139 -4 664 4 187 5 005 2 223 29 970 -70 831 618 33 700 - 5 826 161

27 1 747 800 210 4 757 3 195 4 078 32 944 -65 826 1 834 5 692 - 1 658 738

28 1 822 606 -4 246 4 561 3 564 6 377 40 199 -3 204 4 020 8 801 - 1 787 112

29 11 674 358 -26 059 8 650 9 544 15 883 27 291 -254 924 40 373 12 721 - 11 353 421

30 212 861 819 1 346 616 4 766 2 184 4 048 9 051 92 - 212 081

31 443 957 -9 065 1 541 1 147 1 456 2 207 -7 291 - 500 - 427 744

32 156 592 -2 356 445 289 813 4 791 -1 650 1 151 1 940 - 149 553

33 689 862 -413 3 379 2 036 910 15 535 - 1 965 - - 674 202
Sp
olu 
C 40 557 704 15 156 75 749 61 075 96 486 251 000 -1 083 137 108 635 114 382 3 39 355 627

 
325. Objem medzispotreby sektora verejnej správy predstavoval 35,4% z celkovej 
produkcie sektora verejnej správy v sekcii C. Výpočet medzispotreby v S.13 a jej 
úprava je uvedená v tabuľke 85. 
 
Tabuľka č. 85 Výpočet medzispotreby v S.13                                                            v tis. € 

    10 11 … 16 17 18 … 33 Spolu C 

Zdrojové údaje (Fin 1-4) + - - - 44 - 673 - - 717  

Reklasifikácia jednotiek + - 3 - - - - - - 3  

Úprava o pohľadávky a záväzky + - - - 8 - 9 - - 16  

Medzispotreba (P.2) = - 3 - 52 - 681 - - 736  

 
326. Objem medzispotreby v sektore domácností tvoril 42,4% z produkcie S.14 
v sekcii C. Výpočet medzispotreby v S.14 podľa odvetví a jej úpravy sú uvedené 
v tabuľkách  86 a 87. 
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Tabuľka č. 86 Výpočet medzispotreby v S.14                                                   v tis. € 

  
Spotreba materiálu a 
energie 

Prevádzková réžia 
Medzispotreba  (Úč FO 
1-01) 

    + = 

10 99 022 61 811 160 833 
11 3 764 6 513 10 277 
12 - - -	
13 7 196 10 293 17 489 
14 30 207 38 288 68 495 
15 5 275 4 821 10 096 
16 238 939 209 973 448 912 
17 4 008 2 494 6 502 
18 16 391 22 711 39 102 
19 -	 - -	
20 1 594 1 157 2 751 
21 66 61 127 
22 51 763 30 832 82 595 
23 54 686 42 978 97 664 
24 9 207 6 219 15 426 
25 273 169 383 070 656 239 
26 30 538 9 841 40 379 
27 11 013 14 521 25 534 
28 13 961 15 384 29 345 
29 711 1 641 2 352 
30 82 277 359 
31 70 956 26 966 97 922 
32 15 361 27 225 42 586 
33 64 831 83 340 148 171 

Spolu C 1 002 740 1 000 416 2 003 156 

 
Tabuľka č. 87 Úpravy medzispotreby v S.14                                                                                          v tis. € 

  
Medzispotreba 
(Úč FO 1-01)) 

Zisky/straty 
z držby 
zásob 

Nadhodnote
ná 

medzispotre
ba 

Registrova
ní - 

nezistená 
produkcia 

N5 

Drogy FISIM 
Malé 

nástroje 
Medzispotreba

    + - + + + - = 

10 160 833 118 23 082 4 567 - 1 228 188 143 476

11 10 277 17 1 474 711 - 78 10 9 599

12 - -	 - - - - -	 -

13 17 489 68 2 555 506 - 134 6 15 636

14 68 495 -117 9 970 2 056 - 523 177 60 810

15 10 096 47 1 502 289 - 77 - 9 007

16 448 912 524 55 737 6 944 - 3 429 884 403 188

17 6 502 29 915 17 - 50 - 5 683

18 39 102 69 5 757 1 125 - 299 93 34 745

19 - -	 - - - - -	 -

20 2 751 8 402 29 112 968 21 23 115 352

21 127 - 27 12 - 1 - 113

22 82 595 11 11 555 185 - 631 116 71 751

23 97 664 26 12 953 857 - 746 53 86 287

24 15 426 29 1 991 44 - 118 4 13 622

25 656 239 681 91 736 9 736 - 5 012 7 396 572 536

26 40 379 28 4 913 1 469 - 308 954 36 317

27 25 534 23 3 676 529 - 195 155 22 450

28 29 345 3 4 282 895 - 224 510 25 675

29 2 352 2 346 102 - 18 43 2 085

30 359 7 59 62 - 3 89 283

31 97 922 101 13 177 3 258 - 748 113 88 739
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32 42 586 181 6 236 1 234 - 325 551 37 539

33 148 171 73 20 544 3 764 - 1 131 5 765 126 830

Spolu C 2 003 156 1 928 272 889 38 391 112 968 15 299 17 130 1 881 723

 
 
3.10 Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu (NACE Rev. 2 Sekcia 

D) 

327. Pridaná hodnota v sekcii D je tvorená odvetvím 35 Dodávka elektriny, plynu, pary 
a studeného vzduchu. Objem pridanej hodnoty sekcie D bol 2 486 976 tis. € a tvoril 
4,1 % podiel na celkovej pridanej hodnote.   
 
Tabuľka  č. 88 Hrubá pridaná hodnota podľa  odvetví                                 v tis. €  

Produkcia Medzispotreba Pridaná hodnota 
% na pridanú 

hodnotu 

35 10 765 583 8 278 607 2 486 976 4,1 

Spolu (D) 10 765 583 8 278 607 2 486 976 4,1 

 
328. Výpočet agregátov pridanej hodnoty za odvetvia pozostáva z ich súčtu za 
jednotlivé sektory. V prípade sekcie D vstupuje do výpočtu sektor nefinančných 
korporácií, sektor verejnej správy a sektor domácností.  
 
Tabuľka  č. 89 Hrubá pridaná hodnota podľa sektorov                                v tis. €  

S.11 S.13 S.14 Spolu D 

P.1 10 762 141 497 2 945 10 765 583 

P.2 8 277 613 368 626 8 278 607 

B.1g 2 484 528 129 2 319 2 486 976 

 
329. Do sekcie D zahrnujeme v odvetví 35 jednotky zaradené v registri do sektora 
nefinančných korporácií, sektora verejnej správy a sektora domácností, ktoré sa 
zaoberajú výrobou a rozvodom elektriny, plynu a vody. Hlavné zdroje pre výpočet 
produkcie a medzispotreby za sekciu D sú uvedené v kapitole 3.1. Postup úprav na 
zabezpečenie úplnosti údajov je bližšie popísaný v kap. 7. 
 
Produkcia 
330. Produkcia sekcie D je súčtom produkcie odvetvia 35 v jednotlivých sektoroch. 
Je vyjadrená v základných cenách. 
 
Tabuľka č. 90 Sektorové členenie produkcie             v tis. €  

35 Spolu D 

S.11 10 762 141 10 762 141

S.13 497 497

S.14 2 945 2 945

Spolu (D) 10 765 583 10 765 583

 
331. V sektore nefinančných korporácií tvorila produkcia v sekcii D 10,5 % 
z celkovej produkcie sektora nefinančných korporácií. Objemovo najväčšie čiastky 
v produkcii za S.11 sa týkajú komodít KP 35.11 Elektrická energia a KP 35.14 Predaj 
elektriny. Výpočet produkcie v S.11 a jej úpravy sú uvedené v tabuľkách 91 a 92. 
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Tabuľka č. 91 Výpočet produkcie v S.11                                                  v tis. € 
    35 Spolu D 

Tržby za vlastné výrobky a z predaja služieb   10 615 567 10 615 567 

Predaj a odovzdanie výrobkov a služieb iným ZJ + 45 45 

Tržby za tovar vo VO  + 519 820 519 820 

Tržby za tovar v MO  + 71 771 71 771 

Náklady na predaný tovar VO  - 509 149 509 149 

Náklady na predaný tovar MO  - 66 161 66 161 

Aktivácia  + 30 346 30 346 

Zmena stavu zásob nedokončenej výroby  + 50 608 50 608 

Produkcia (Roč 1-01+Roč 2-01) = 10 712 847 10 712 847 

 
Tabuľka č. 92 Úpravy produkcie v S.11                                                            v tis. € 

    35 Spolu D 

Produkcia  (Roč 1-01+ Roč 2-01)   10 712 847 10 712 847 

Zisky/straty z držby zásob  - -11 501 -11 501 

Podhodnotená produkcia  + 39 381 39 381 

Zmena objemu vývozu tovarov + -1 202 -1 202 

Reklasifikácia PO - 386 386 

Produkcia  = 10 762 141 10 762 141 

v tom trhová    10 731 795 10 731 795 

          pre vlastné konečné použitie    30 346 30 346 

 
332. V sektore verejnej správy tvorila produkcia v sekcii D 0,004% z celkovej 
produkcie sektora verejnej správy, podiel netrhovej produkcie tvoril 0,001% produkcie 
sektora verejnej správy. Produkcia v sektore S.13 sa počíta ako súčet nákladov 
netrhových výrobcov klasifikovaných v sektore verejnej správy. Ide o transakcie P.2, 
P.51C, D.1PAY, D.29PAY – D.39REC. Skladá sa z trhovej a netrhovej produkcie. 
Výpočet produkcie v S.13 je uvedený v tabuľke 93. 
 
Tabuľka č. 93 Výpočet produkcie v S.13                         v tis. € 

    35 Spolu D 

Medzispotreba (P.2) + 368 368

Spotreba fixného kapitálu (P.51c) + - -

Odmeny zamestnancov (D.1) + 129 129

Ostatné dane z produkcie (D.29) + - -

Ostatné subvencie na produkciu (D.39) - - -

Produkcia (P.1) = 497 497

v tom trhová (P.11)   386 386

         pre vlastné končené použite (P.12)   - -

         ostatná netrhová (P.13)   111 111

 
333. V sektore domácností tvorila produkcia v sekcii D 0,01 % z celkovej produkcie 
sektora domácností. Výpočet produkcie  v S.14 a jej úpravy sú uvedené v tabuľkách  
94 a 95. 
 
Tabuľka č. 94 Výpočet produkcie v S.14                                                   v tis. € 

    35 Spolu D 

Predaj tovaru  68 68 

Predaj výrobkov a služieb + 2 145 2 145 

Ostatné príjmy  + 33 33 

Nákup tovaru - 34 34 

Nedokončená výroba, výrobky, zvieratá, ostatné + 53 53 

Produkcia (Úč FO  1-01 + Úč FO 2-01) = 2 265 2 265 
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Tabuľka č. 95 Úpravy produkcie v S.14                                                             v tis. € 

    35 Spolu D 

Produkcia (Úč FO 1-01+Úč FO2-01)   2 265 2 265 

Podhodnotená produkcia + 680 680 
Produkcia  = 2 945 2 945 
v tom: trhová    2 945 2 945 
            pre vlastné konečné použitie    - - 

 
Medzispotreba 
334. Medzispotreba v sekcii D je súčtom medzispotreby v jednotlivých sektoroch. Je 
vyjadrená v kúpnych cenách.  
     
Tabuľka č. 96 Medzispotreba podľa sektorov            v tis. €  

35 Spolu D 

S.11 8 277 613 8 277 613

S.13 368 368

S.14 626 626

Spolu D 8 278 607 8 278 607

 
335. Objem medzispotreby v sektore nefinačných korporácií tvoril 76,9 % 
z produkcie S.11 v sekcii D. Výpočet medzispotreby v S.11 a jej úpravy sú uvedené 
v tabuľkách  97 a 98. 
 

Tabuľka č. 97 Výpočet medzispotreby v S.11                              v tis. € 

    35 Spolu D 

Spotreba nakúpeného materiálu a energie 6 260 177 6 260 177 

Služby nakúpené + 1 986 527 1 986 527 
Spotreba materiálu energie a služieb nakúpených resp. 
prevzatých od iných ZJ v rámci podniku vrátane vnútorného 
obratu 

+ 45 45 

Manká a škody na zásobách + 759 759 

Medzispotreba (Roč 1-01+Roč 2-01) = 8 247 508 8 247 508 

 
Tabuľka  č. 98 Úpravy medzispotreby v S.11                                             v tis. € 

    35 Spolu D 

Medzispotreba  (Roč 1-01+ Roč 2-01)   8 247 508 8 247 508 

Zisky/straty z držby zásob  + -18 546 -18 546 

Poplatky za poisťovacie služby + 25 937 25 937 

Nadhodnotená medzispotreba - 3 333 3 333 

FISIM + 31 734 31 734 

Malé nástroje - 5 452 5 452 

Zmena objemu dovozu tovarov + 133 133 

Reklasifikácia jednotiek - 368 368 

Medzispotreba   = 8 277 613 8 277 613 

 
336. Objem medzispotreby sektora verejnej správy predstavoval 74,1% z celkovej 
produkcie sektora verejnej správy v sekcii D. Výpočet medzispotreby v S.13 a jej 
úprava je uvedená v tabuľke  99. 
 
Tabuľka č. 99 Výpočet medzispotreby v S.13                                                 v. tis. € 

    35 Spolu D 

Reklasifikácia jednotiek + 368 368 

Medzispotreba (P.2) = 368 368 
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337. Objem medzispotreby v sektore domácností tvoril 21,3 % z produkcie S.14 
v sekcii D. Výpočet medzispotreby v S.14 podľa odvetví a jej úpravy sú uvedené 
v tabuľkách  100 a 101. 
 
Tabuľka č. 100 Výpočet medzispotreby v S.14                        v tis. € 

    35 Spolu D 

Spotreba materiálu a energie  181 181 

Prevádzková réžia + 536 536 

Medzispotreba (Úč FO 1-01) = 717 717 

	
Tabuľka  č. 101 Úpravy medzispotreby v S.14                                        v tis. € 

    35 Spolu D 

Medzispotreba  (Úč FO 1-01)   717 717 

Nadhodnotená medzispotreba - 96 96 

FISIM + 5 5 

Medzispotreba   = 626 626 

 

3.11 Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby 
odstraňovania odpadov (NACE Rev. 2 Sekcia E) 

338. Pridaná hodnota sekcie E je súčtom odvetví SK NACE 36 Zber, úprava 
a dodávka vody, 37 Čistenie a odvod odpadových vôd, 38 Zber, spracúvanie 
a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov a 39 Ozdravovacie činnosti a ostatné 
činnosti nakladania s odpadom. Objem pridanej hodnoty v sekcii E bol 589 623 tis. € 
a tvoril 1,0 % na celkovej pridanej hodnote.  
 
Tabuľka č. 102 Hrubá pridaná hodnota podľa odvetví                                                v tis. € 

 Produkcia Medzispotreba Pridaná hodnota 
% na pridanú 

hodnotu 

36 500 397 239 924 260 473 0,4 

37 21 870 11 217 10 653 0,0 

38 527 517 213 334 314 183 0,6 

39 8 104 3 790 4 314 0,0 

Spolu E 1 057 888 468 265 589 623 1,0 

	
339. Výpočet agregátov pridanej hodnoty za odvetvia pozostáva z ich súčtu za 
jednotlivé sektory. V prípade sekcie E vstupuje do výpočtu sektor nefinančných 
korporácií, sektor verejnej správy a sektor domácností. 
 
Tabuľka č. 103 Hrubá  pridaná hodnota podľa sektorov                                 v tis. € 

  S.11 S.13 S.14 Spolu E 

P.1 944 390 32 059 81 439 1 057 888 

P.2 417 102 12 354 38 809 468 265 

B.1g 527 288 19 705 42 630 589 623 

	
340. Sekcia E zahrňuje všetky jednotky sektora nefinančných korporácií, ktorých 
hlavná činnosť pokrýva oblasť dodávky, čistenia a odvodu vody a nakladania 
s odpadom. Táto sekcia tiež zahrnuje príspevkové a rozpočtové organizácie a 
jednotky riadené obcami zo sektora verejnej správy (podniky verejných služieb a 
technické služby miest ktoré sa podieľajú na produkcii v týchto odvetviach). Register 
zaraďuje do tejto kategórie aj jednotky nezapísané v obchodnom registri zaoberajúce 
sa činnosťami v oblasti dodávky, čistenia a odvodu vody a nakladania s odpadom 
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sektora domácností. Hlavné zdroje pre výpočet produkcie a medzispotreby za sekciu 
E sú uvedené v kapitole 3.1. Postup úprav na zabezpečenie úplnosti údajov je bližšie 
popísaný v kap. 7. 
	
Produkcia 
341. Produkcia v kategórii E je súčtom produkcie odvetví SK NACE 36, 37, 38 a 39 v 
jednotlivých sektoroch. Je vyjadrená v základných cenách. 
 
Tabuľka č. 104 Sektorové členenie produkcie                               v tis. € 

  36 37 38 39 Spolu E 

S.11 500 069 18 090 420 412 5 819 944 390

S.13 - 561 29 469 2 029 32 059

S.14 328 3 219 77 636 256 81 439

Spolu E 500 397 21 870 527 517 8 104 1 057 888

 
342. V sektore nefinančných korporácií tvorila produkcia v sekcii E  0,9 % 
z celkovej produkcie sektora nefinančných korporácií. Výpočet produkcie v S.11 a jej 
úpravy sú uvedené v tabuľkách  105 a 106. 
 
Tabuľka č. 105 Výpočet produkcie v S.11                                                           v tis. € 

    36 37 38 39 Spolu E 

Tržby za vlastné výrobky a z predaja služieb   458 250 15 912 423 172 5 744 903 078 
Predaj a odovzdanie výrobkov a služieb iným ZJ + 26 552 - - -	 26 552 
Tržby za tovar vo VO  + 9 1 815 95 004 1 96 829 
Tržby za tovar v MO  + 329 163 42 030 21 42 543 
Náklady na predaný tovar VO  - 54 928 110 795 1 111 778 
Náklady na predaný tovar MO  - 278 168 53 758 23 54 227 
Aktivácia  + 12 018 589 4 609 20 17 236 
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby  + 1 353 554 -809 - 1 098 
Produkcia (Roč 1-01+Roč 2-01) = 498 179 17 937 399 453 5 762 921 331 

	
Tabuľka č. 106 Úpravy produkcie v S.11                                                                             v tis. € 

    36 37 38 39 Spolu E 

Produkcia  (Roč 1-01+ Roč 2-01)   498 179 17 937 399 453 5 762 921 331 
Zisky/straty z držby zásob  - 107 - -183 - -76 
Podhodnotená produkcia  + 1 997 153 2 053 57 4 260 
Subvencie na produkty + - - 83 -	 83 
Zmena objemu vývozu tovarov + - - 18 810 -	 18 810 
Reklasifikácia PO - - - 170 -	 170 
Produkcia  = 500 069 18 090 420 412 5 819 944 390 
v tom trhová    488 051 17 501 415 803 5 799 927 154 
          pre vlastné konečné použitie    12 018 589 4609 20 17 236 

	
343. V sektore verejnej správy tvorila produkcia v sekcii E 0,3 % z celkovej 
produkcie sektora verejnej správy, podiel netrhovej produkcie tvoril 0,2 % produkcie 
sektora verejnej správy. Produkcia v sektore S.13 sa počíta ako súčet nákladov 
netrhových výrobcov klasifikovaných v sektore verejnej správy. Ide o transakcie P.2, 
P.51C, D.1PAY, D.29PAY – D.39REC. Skladá sa z trhovej a netrhovej produkcie. 
Výpočet produkcie v S.13 je uvedený v tabuľke  107. 
 
Tabuľka č. 107 Výpočet produkcie v S.13                                                                      v tis. € 

    36 37 38 39 Spolu E 

Medzispotreba (P.2) + - 219 11 315 820  12 354 
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Spotreba fixného kapitálu (P.51c) + - 82 5 120 216  5 418 

Odmeny zamestnancov (D.1) + - 259 12 749 960  13 968 

Ostatné dane z produkcie (D.29) + - 1 285 33  319 

Ostatné subvencie na produkciu (D.39) - - - - - - 

Produkcia (P.1) = - 561 29 469 2 029  32 059 

v tom trhová (P.11)   - 337 3 742 549 4 628 

         pre vlastné končené použite (P.12)   - - - - - 

         ostatná netrhová (P.13)   - 224 25 727 1 480 27 431 

	
344. V sektore domácností tvorila produkcia v sekcii E 0,3 % z celkovej produkcie 
sektora domácností. Výpočet produkcie  v S.14 a jej úpravy sú uvedené v tabuľkách  
108 a 109. 
	
Tabuľka č. 108 Výpočet produkcie v S.14                                                       v tis. € 

    36 37 38 39 Spolu E 

Predaj tovaru   - 302 74 093 97 74 492 

Predaj výrobkov a služieb + 273 2 146 33 136 123 35 678 

Ostatné príjmy  + - 52 5 304 6 5 362 

Nákup tovaru - - 37 48 420 35 48 492 
Nedokončená výroba, výrobky, 
zvieratá, ostatné 

+ 
- - 1 5 6 

Produkcia (Úč FO  1-01 + Úč FO 2-01) = 273 2 463 64 114 196 67 046 

	
Tabuľka č. 109 Úpravy produkcie v S.14                                                                                  v tis. € 

    36 37 38 39 Spolu E 

Produkcia (Úč FO 1-01+Úč FO2-01)   273 2 463 64 114 196 67 046 

Podhodnotená produkcia + 55 756 13 308 60 14 179 

Registrovaní – nezistené N5 + - - 215 -	 215 

Zisky/straty z držby zásob - - - 1 -	 1 
Produkcia  = 328 3 219 77 636 256 81 439 
v tom: trhová    328 3 219 77 636 256 81 439 
            pre vlastné konečné použitie    - - - -	 -	
	
Medzispotreba 
345. Medzispotreba v sekcii E je súčtom medzispotreby v jednotlivých sektoroch. Je 
vyjadrená v kúpnych cenách.   

    
Tabuľka č. 110 Medzispotreba podľa sektorov                              v tis. €  

  36 37 38 39 Spolu E 

S.11 239 777 9 797 164 598 2 930 417 102

S.13 - 219 11 315 820 12 354

S.14 147 1 201 37 421 40 38 809

Spolu E 239 924 11 217 213 334 3 790 468 265

 
346. Objem medzispotreby v sektore nefinančných korporácií tvoril 44,2 % 
z produkcie S.11 v sekcii E. Výpočet medzispotreby v S.11 a jej úpravy sú uvedené 
v tabuľkách  111, 112. 
 
Tabuľka č. 111 Výpočet medzispotreby v S.11                                                                         v tis. € 

    36 37 38 39 Spolu E 

Spotreba nakúpeného materiálu a energie   90 308 3 978 63 722 1 015 159 023 
Služby nakúpené + 119 074 5 936 121 019 1 679 247 708 
Spotreba materiálu energie a služieb 
nakúpených resp. prevzatých od iných ZJ 
v rámci podniku vrátane vnútorného obratu 

+ 
26 552 - - -	 26 552 
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Manká a škody na zásobách + 13 - 94 - 107 
Medzispotreba (Roč 1-01+Roč 2-01) = 235 947 9 914 184 835 2 694 433 390 

	
Tabuľka č. 112 Úpravy medzispotreby v S.11                                                                       v tis. € 

    36 37 38 39 Spolu E 

Medzispotreba  (Roč 1-01+ Roč 2-01)   235 947 9 914 184 835 2 694 433 390 

Zisky/straty z držby zásob  + 581 3 -339 -1 244 

Poplatky za poisťovacie služby + 767 48 631 8 1 454 

Nadhodnotená medzispotreba - 645 134 674 87 1 540 

FISIM + 4 968 162 2 847 325 8 302 

Malé nástroje - 1 841 196 1 193 9 3 239 

Zmena objemu dovozu tovarov + - - -23 253 - -23 253 
Obchodovanie nerezidentských jednotiek 
registrovaných v SR pre účely DPH 

+ - - 1 859 - 1 859 

Reklasifikácia jednotiek - - - 115 - 115 

Medzispotreba   = 239 777 9 797 164 598 2 930 417 102 

 
347. Objem medzispotreby sektora verejnej správy predstavoval 38,5 % z celkovej 
produkcie sektora verejnej správy v sekcii E. Výpočet medzispotreby v S.13 a jej 
úprava je uvedená v tabuľke  113.  
 
Tabuľka č. 113 Výpočet medzispotreby v S.13                                                          v tis. € 

    36 37 38 39 Spolu E 

Zdrojové údaje (Fin 1-4) + - 210 11 454 819 12 483 

Malé nástroje + - - -29 - -29 

Reklasifikácia jednotiek + - - 116 - 116 

Úprava o pohľadávky a záväzky + - 9 -226 1 -216 

Medzispotreba (P.2) = - 219 11 315 820 12 354 

 
348. Objem medzispotreby v sektore domácností tvoril 47,6 % z produkcie S.14 
v sekcii E. Výpočet medzispotreby v S.14 a jej úpravy sú uvedené v tabuľkách 114 
a 115. 
 
Tabuľka č. 114 Výpočet medzispotreby v S.14                                                                                 v tis. € 

    36 37 38 39 Spolu E 

Spotreba materiálu a energie  11 287 17 538 - 17 836

Prevádzková réžia + 162 1 092 23 266 46 24 566

Medzispotreba (Úč FO 1-01) = 173 1 379 40 804 46 42 402

	
Tabuľka č. 115 Úpravy medzispotreby v S.14                                                                                   v tis. € 

    36 37 38 39 Spolu E 

Medzispotreba (Úč FO 1-01)   173 1 379 40 804 46 42 402

Nadhodnotená medzispotreba - 27 190 3 727 6 3 950

Registrovaní - nezistená produkcia N5 + - - 59 -	 59

FISIM + 1 11 312 -	 324

Zisky/straty z držby zásob + - 1 129 -	 130

Malé nástroje - - - 156 -	 156

Medzispotreba   = 147 1 201 37 421 40 38 09

 
 
3.12 Stavebníctvo (NACE Rev. 2 Sekcia F)  
 
349. Sekcia F Stavebníctvo sa skladá z troch odvetví 41 Výstavba budov, 42 
Inžinierske stavby a 43 Špecializované stavebné práce. Pridaná hodnota v sekcii 
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stavebníctva v roku 2010 bola 5 450 244 tis. a tvorila 8,1 % podiel na celkovej 
pridanej hodnote.  
 
Tabuľka č. 116  Hrubá prodaná hodnota podľa odvetví                          v tis. €  

Produkcia Medzispotreba Pridaná hodnota 
% na pridanú 

hodnotu 

41 4 322 416 2 703 648 1 618 768 2,6 

42 2 862 773 2 182 874 679 899 1,1 

43 6 166 115 3 014 538 3 151 577 5,2 

Spolu F 13 351 304 7 901 060 5 450 244 8,9 

 
350. Výpočet agregátov pridanej hodnoty za odvetvia pozostáva z ich súčtu za 
jednotlivé sektory. V prípade kategórie F vstupuje do výpočtu sektor nefinančných 
korporácií, sektor verejnej správy a sektor domácností.  
 
Tabuľka č. 117 Hrubá  pridaná hodnota podľa sektorov    v tis. €  

S.11 S.13 S.14 Spolu F 

P.1 6 732 529 7 588 6 611 187 13 351 304 

P.2 5 195 424 2 372 2 703 264 7 901 060 

B.1g 1 537 105 5 216 3 907 923 5 450 244 

 
351. V sektore nefinančných korporácií prevládajú podniky, zaoberajúce sa 
výstavbou budov, diaľnic a inžinierskych sietí. Do sektora verejnej správy  
zaraďujeme príspevkové organizácie s prevládajúcou stavebnou činnosťou, jednotky 
poskytujúce služby školským zariadeniam, alebo o mestské podniky a obecné 
prevádzky s príslušným kódom činnosti a do sektora domácností firmy nezapísané 
v obchodnom registri so stavebnou produkciou. Hlavné zdroje pre výpočet produkcie 
a medzispotreby za sekciu F sú uvedené v kapitole 3.1. Z výkazu Roč 1-01 (časť 
Stavebníctvo) sú k dispozícii informácie o výstavbe nových bytových a nebytových 
budov rovnako aj inžinierskych stavieb ako aj informácie o opravách, rekonštrukciách 
či modernizáciách bytov. Okrem toho ročné štatistické zisťovanie zahŕňa aj otázky o 
exporte služieb do zahraničia s požiadavkou na vyčíslenie tržieb za takéto služby. 
Subjekt, ktorý vykonáva stavebné práce v zahraničí po dobu menej ako jeden rok je 
považovaný za rezidenta a preto sa jeho produkcia považuje za domácu. Postup 
úprav na zabezpečenie úplnosti údajov je bližšie popísaný v kap. 7. 
 
Produkcia 
352. Produkcia v sekcii stavebníctva je súčtom produkcie odvetví 41, 42 a 43 
v jednotlivých sektoroch. Je vyjadrená v základných cenách. 
 
Tabuľka č. 118 Sektorové členenie produkcie          v tis. € 

  41 42 43 Spolu F 

S.11 2 077 869 2 670 394 1 984 266 6 732 529

S.13 588 2 324 4 676 7 588

S.14 2 243 959 190 055 4 177 173 6 611 187

Spolu F 4 322 416 2 862 773 6 166 115 13 351 304

	
353. V sektore nefinančných korporácií tvorila produkcia v sekcii F  6,6 % 
z celkovej produkcie sektora nefinančných korporácií. Komoditne je produkcia najviac 
vykazovaná na riadkoch stavebných prác predovšetkým na riadku s KP 41.00.2 
Neobytné budovy a KP 42.11 Cesty a diaľnice; práce na stavbe ciest a diaľnic. 
Výpočet produkcie v S.11 a jej úpravy sú uvedené v tabuľkách 119 a 120. 
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Tabuľka č. 119 Výpočet produkcie v S.11                                        v tis.  € 

    41 42 43 Spolu F 

Tržby za vlastné výrobky a z predaja služieb   2 060 023 2 490 229 1 968 900 6 519 152

Predaj a odovzdanie výrobkov a služieb iným ZJ + 355 114 838 - 115 193

Tržby za tovar vo VO  + 34 963 11 526 54 234 100 723

Tržby za tovar v MO  + 48 926 22 236 83 414 154 576

Náklady na predaný tovar VO  - 32 447 9 501 46 456 88 404

Náklady na predaný tovar MO  - 48 148 21 023 63 261 132 432

Aktivácia  + 18 150 30 019 20 187 68 356

Zmena stavu zásob nedokončenej výroby  + -15 252 18 072 -47 723 -44 903

Produkcia (Roč 1-01+Roč 2-01) = 2 066 570 2 656 396 1 969 295 6 692 261
 
 

Tabuľka č. 120 Úpravy produkcie v S.11                            v tis.  € 

    41 42 43 Spolu F 

Produkcia  (Roč 1-01+ Roč 2-01)   2 066 570 2 656 396 1 969 295 6 692 261

Zisky/straty z držby zásob  - 1 223 847 992 3 062

Podhodnotená produkcia  + 12 815 14 845 15 561 43 221

Subvencie na produkty + - -	 402 402

Reklasifikácia PO - 293 -	 -	 293

Produkcia  = 2 077 869 2 670 394 1 984 266 6 732 529

v tom trhová    2 059 719 2 640 375 1 964 079 6 664 173

          pre vlastné konečné použitie    18 150 30019 20187 68 356

 
354. V sektore verejnej správy tvorila produkcia v sekcii F 0,1 % z celkovej 
produkcie sektora verejnej správy, podiel netrhovej produkcie tvoril 0,1 % produkcie 
sektora verejnej správy. Produkcia v sektore S.13 sa počíta ako súčet nákladov 
netrhových výrobcov klasifikovaných v sektore verejnej správy. Ide o transakcie P.2, 
P.51C, D.1PAY, D.29PAY – D.39REC. Skladá sa z trhovej a netrhovej produkcie. 
Výpočet produkcie v S.13 je uvedený v tabuľke 121. 
 
Tabuľka č. 121 Výpočet produkcie v S.13                                                 v tis. € 

    41 42 43 Spolu F 

Medzispotreba (P.2) + 282 1 248 842 2 372 

Spotreba fixného kapitálu (P.51c) + 46 111 70 227 

Odmeny zamestnancov (D.1) + 259 948 3 764 4 971 

Ostatné dane z produkcie (D.29) + 1 17 - 18 

Ostatné subvencie na produkciu (D.39) - - - - - 

Produkcia (P.1) = 588 2 324 4 676 7 588 

v tom trhová (P.11)   326 38 106 470 

         pre vlastné končené použite (P.12)   - - - - 

         ostatná netrhová (P.13)   262 2 286 4 570 7 118 

 
355. V sektore domácností tvorila produkcia v sekcii F 21,1 % z celkovej produkcie 
sektora domácností. Výpočet produkcie v S.11 a jej úpravy sú uvedené v tabuľkách  
122 a 123. 
 

Tabuľka č. 122 Výpočet produkcie v S.14                                                                   v tis. € 

    41 42 43 Spolu F 

Predaj tovaru  104 683 5 897 503 213 613 793

Predaj výrobkov a služieb + 663 335 138 082 2 623 350 3 424 767

Ostatné príjmy  + 22 657 3 515 102 961 129 133

Nákup tovaru - 82 385 1 392 386 722 470 499

Nedokončená výroba, výrobky, zvieratá, ostatné + 3 679 -535 -413 2 731
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Produkcia (Úč FO  1-01 + Úč FO 2-01) = 711 969 145 567 2 842 389 3 699 925

 
356. Hlavné úpravy produkcie v stavebníctve sú bližšie popísané v kapitole 3.1. 
Špecifická úprava sa týka dopočítania stavebnej produkcie pre vlastné konečné 
použitie (za individuálnu bytovú výstavbu, garáže, rekreačné chaty, záhradné chatky 
vo vlastnej réžii obyvateľstva), ktorá je bližšie charakterizovaná v kap. 5. 
 
Tabuľka č. 123 Úpravy produkcie v S.14                       v tis. € 

    41 42 43 Spolu F 

Produkcia (Úč FO 1-01+Úč FO 2-01)   711 969 145 567 2 842 389 3 699 925

Podhodnotená produkcia  + 238 920 39 432 831 692 1 110 044

Registrovaní – nezistené N5 + 44 269 5 056 102 480 151 805

Predaj bez potvrdenky N1 + - - 400 636 400 636

Stavebná produkcia pre vlastné konečné použitie + 1 248 801 - - 1 248 801

Zisky/straty z držby zásob - - - 24 24
Produkcia  = 2 243 959 190 055 4 177 173 6 611 187
v tom: trhová    995 158 190 055 4 177 173 5 362 386
            pre vlastné konečné použitie    1 248 801 - -	 1 248 801

 
Medzispotreba 
357. Medzispotreba v odvetviach 41, 42 a 43 je súčtom medzispotreby v jednotlivých 
sektoroch. Je vyjadrená v kúpnych cenách.   
 
Tabuľka č. 124 Medzispotreba podľa sektorov           v tis. €  

  41 42 43 Spolu F 

S.11 1 747 543 2 145 769 1 302 112 5 195 424

S.13 282 1 248 842 2 372

S.14 955 823 35 857 1 711 584 2 703 264

Spolu F 2 703 648 2 182 874 3 014 538 7 901 060

 
358. Objem medzispotreby v sektore nefinančných korporácií tvoril 77,2 % 
z produkcie S.11 v sekcii F. Výpočet medzispotreby v S.11 a jej úpravy sú uvedené 
v tabuľkách 125 a 126. 
 
Tabuľka č. 125 Výpočet medzispotreby v S.11                                       v tis. €  

    41 42 43 Spolu F 

Spotreba nakúpeného materiálu a energie   503 616 605 044 334 275 1 442 935

Služby nakúpené + 1 236 778 1 417 474 1 003 861 3 658 113

Spotreba materiálu energie a služieb nakúpených resp. 
prevzatých od iných ZJ v rámci podniku vrátane vnútorného 
obratu 

+ 355 114 838 0 115 193

Manká a škody na zásobách + 418 105 293 816

Medzispotreba (Roč 1-01+Roč 2-01) = 1 741 167 2 137 461 1 338 429 5 217 057

 
Tabuľka č. 126 Úpravy medzispotreby v S.11                        v tis. €  

    41 42 43 Spolu F 

Medzispotreba  (Roč 1-01+ Roč 2-01)   1 741 167 2 137 461 1 338 429 5 217 057

Zisky/straty z držby zásob  + 1 841 135 440 2 416

Poplatky za poisťovacie služby + 7 304 8 966 4 376 20 646

Nadhodnotená medzispotreba - 7 151 6 559 11 484 25 194

FISIM + 17 190 10 625 3 195 31 010

Malé nástroje - 12 578 4 859 32 841 50 278

Reklasifikácia jednotiek - 230 - 3 233

Medzispotreba   = 1 747 543 2 145 769 1 302 112 5 195 424
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359. Objem medzispotreby sektora verejnej správy predstavoval 31,3% z celkovej 
produkcie sektora verejnej správy v sekcii F. Výpočet medzispotreby v S.13 a jej 
úprava je uvedená v tabuľke 127. 
 
Tabuľka č. 127 Výpočet medzispotreby v S.13                                        v tis. € 

    41 42 43 Spolu F 

Zdrojové údaje (Fin 1-4) + 58 1 223 865 2 146 

Malé nástroje + - - -24 -24 

Reklasifikácia jednotiek + 230 - 3 234 

Úprava o pohľadávky a záväzky + -6 25 -2 17 

Medzispotreba (P.2) = 282 1 248 842 2 372 

 
360. Objem medzispotreby v sektore domácností tvoril 40,9 % z produkcie S.14 
v sekcii F. Výpočet medzispotreby v S.14 a jej úpravy sú uvedené v tabuľkách 128 a 
129. 
	
Tabuľka č. 128 Výpočet medzispotreby v S.14                                                           v tis. € 

    41 42 43 Spolu F 

Spotreba materiálu a energie  191 227 16 386 851 951 1 059 564

Prevádzková réžia + 203 904 23 973 1 159 509 1 387 386

Medzispotreba (Úč FO 1-01) = 395 131 40 359 2 011 460 2 446 950

 
Tabuľka č. 129 Úpravy medzispotreby v S.14                                              v tis. € 

    41 42 43 Spolu F 

Medzispotreba (Úč FO 1-01)   395 131 40 359 2 011 460 2 446 950

Nadhodnotená medzispotreba - 78 975 5 884 288 284 373 143

Registrovaní - nezistená produkcia N5 + 12 634 1 162 29 031 42 827

Medzispotreba k stavebnej produkcii pre seba + 624 400 - -	 624 400

FISIM + 3 018 308 15 362 18 688

Zisky/straty z držby zásob + 177 7 921 1 105

Malé nástroje - 562 95 56 906 57 563

Medzispotreba   = 955 823 35 857 1 711 584 2 703 264

 
 
3.13 Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov 

(NACE Rev. 2 Sekcia G) 
 
361. Pridaná hodnota v odvetviach 45 Veľkoobchod a maloobchod a oprava 
motorových vozidiel a motocyklov, 46 Veľkoobchod okrem motorových vozidiel 
a motocyklov a 47 Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov, ktoré patria 
do tejto sekcie dosiahla hodnotu 9 176 870 tis. €, čo je 14,9 % z pridanej hodnoty za 
celú ekonomiku. 
 
Tabuľka  č. 130 Hrubá pridaná hodnota podľa odvetví                                      v tis. € 

Produkcia Medzispotreba Pridaná hodnota 
% na pridanú 

hodnotu 

45 1 726 719 720 829 1 005 890 1,6 

46 8 806 005 4 057 332 4 748 673 7,7 

47 5 899 434 2 477 127 3 422 307 5,6 

Spolu G 16 432 158 7 255 288 9 176 870 14,9 
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362. Výpočet agregátov pridanej hodnoty pozostáva z ich súčtu za jednotlivé sektory. 
V prípade sekcie G vstupuje do výpočtu sektor nefinančných korporácií a sektor 
domácností. Sektor verejnej správy vykazuje činnosť len v odvetví 46. 
 
Tabuľka č. 131 Hrubá pridaná hodnota podľa sektorov                                      v tis. € 

S.11 S.13 S.14 Spolu G 

P.1 10 989 844 392 5 441 922 16 432 158 

P.2 5 309 813 140 1 945 335 7 255 288 

B.1g 5 680 031 252 3 496 587 9 176 870 

 
363. Sekcia G je špecifická veľkým počtom jednotiek, ktoré sú zaradené v registri do 
nefinančného sektora, sektora verejnej správy aj sektora domácností. V sektore 
nefinančných korporácií sú v odvetví 45 zaradení predajcovia áut rôznych značiek. 
V odvetví 46 sa nachádzajú jednotky poskytujúce veľkoobchodnú činnosť prevažne 
zaradené do kategórie s počtom zamestnancov 0-19. V odvetví 47 sú vedené 
jednotky s maloobchodnou činnosťou, pričom ide predovšetkým o nákupné 
reťazce, obchodné domy, predajne, lekárne, benzínové čerpadlá, zásielkový predaj, 
predaj cez internet, automaty s potravinami a pod. Z dôvodu ochrany dôverných 
údajov sú informácie o transakciách v S.13 agregované do do jedného odvetvia. 
Hlavné zdroje pre výpočet produkcie a medzispotreby za sekciu G sú uvedené v 
kapitole 3.1. Postup úprav na zabezpečenie úplnosti údajov je bližšie popísaný v kap. 
7. 
 
Produkcia 
364. Produkcia v sekciii G je súčtom produkcie týchto odvetví v jednotlivých 
sektoroch. Je vyjadrená v základných cenách. 
	
Tabuľka č. 132 Sektorové členenie produkcie                           v tis. €  

  45 46 47 Spolu G 

S.11 906 787 6 624 651 3 458 406 10 989 844

S.13 - 392 - 392

S.14 819 932 2 180 962 2 441 028 5 441 922

Spolu G 1 726 719 8 806 005 5 899 434 16 32 158

	
365. V sektore nefinančných korporácií tvorila produkcia v sekcii G  10,7 % 
z celkovej produkcie sektora nefinančných korporácií. Komoditne je produkcia 
vykázaná na mnohých riadkoch vo všetkých troch oddieloch 45-47, či už ide o tržby 
z predaja vlastných výrobkov a služieb, alebo o predaj tovaru. Veľmi často jednotky 
zaoberajúce sa veľkoobchodnou činnosťou vykazujú aj hodnoty za maloobchodný 
predaj a naopak maloobchodné predajne sa zaoberajú aj veľkoobchodnou 
činnosťou. Výpočet produkcie v S.11 a jej úpravy sú uvedené v tabuľkách 133 a 134. 
 
Tabuľka č. 133 Výpočet produkcie v S.11                                                             v tis. € 

    45 46 47 Spolu G 

Tržby za vlastné výrobky a z predaja služieb   461 280 3 154 320 578 190 4 193 790

Predaj a odovzdanie výrobkov a služieb iným ZJ + - - -	 -

Tržby za tovar vo VO  + 1 301 953 18 417 292 1 426 602 21 145 847

Tržby za tovar v MO  + 1 742 662 1 371 672 9 358 192 12 472 526

Náklady na predaný tovar VO  - 1 136 021 15 454 801 1 131 674 17 722 496

Náklady na predaný tovar MO  - 1 476 818 983 702 6 826 326 9 286 846

Aktivácia  + 8 525 63 433 30 170 102 128

Zmena stavu zásob nedokončenej výroby  + -227 18 867 4 274 22 914
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Produkcia (Roč 1-01+Roč 2-01) = 901 354 6 587 081 3 439 428 10 927 863

 

Tabuľka č. 134 Úpravy produkcie v S.11                                                   v tis. € 

    45 46 47 Spolu G 

Produkcia  (Roč 1-01+ Roč 2-01)   901 354 6 587 081 3 439 428 10 927 863

Zisky/straty z držby zásob  - -80 -526 -398 -1 004

Tovary zaslané do zahraničia na spracovanie + - 4 - 4

Podhodnotená produkcia  + 5 348 34 560 18 580 58 488

Subvencie na produkty + 5 2 480 - 2 485

Produkcia  = 906 787 6 624 651 3 458 406 10 989 844

v tom trhová    898 262 6 561 218 3 428 236 10 887 716

          pre vlastné konečné použitie    8 525 63433 30170 102 128

 
366. V sektore verejnej správy tvorila produkcia v sekcii G 0,003 % z celkovej 
produkcie sektora verejnej správy, podiel netrhovej produkcie tvoril 0,002 % 
produkcie sektora verejnej správy. Produkcia v sektore S.13 sa počíta ako súčet 
nákladov netrhových výrobcov klasifikovaných v sektore verejnej správy. Ide o 
transakcie P.2, P.51C, D.1PAY, D.29PAY – D.39REC. Skladá sa z trhovej 
a netrhovej produkcie. Výpočet produkcie v S.13 je uvedený v tabuľke 135. 
 
Tabuľka č. 135 Výpočet produkcie v S.13                 v tis. € 

    46-47* 

Medzispotreba (P.2) + 140

Spotreba fixného kapitálu (P.51c) + 24

Odmeny zamestnancov (D.1) + 228

Ostatné dane z produkcie (D.29) + 0

Ostatné subvencie na produkciu (D.39) - 0

Produkcia (P.1) = 392

v tom trhová (P.11)   131

         pre vlastné končené použite (P.12)   0

         ostatná netrhová (P.13)   261

* počet subjektov v odvetviach bol <= 3 

 
367. V sektore domácností tvorila produkcia v sekcii G 17,4 % z celkovej produkcie 
sektora domácností. Výpočet produkcie v S.14 a jej úpravy sú uvedené v tabuľkách  
136 a 137. 
 
Tabuľka č. 136 Výpočet produkcie v S.14                                                        v tis. € 

    45 46 47 Spolu G 

Predaj tovaru  400 163 2 360 190 3 682 352 6 442 705

Predaj výrobkov a služieb + 413 999 922 336 770 290 2 106 625

Ostatné príjmy  + 18 452 113 957 100 418 232 827

Nákup tovaru - 214 348 1 817 603 2 867 550 4 899 501

Nedokončená výroba, výrobky, zvieratá, ostatné + 6 -623 -4 685 -5 302

Produkcia (Úč FO  1-01 + Úč FO 2-01) = 618 272 1 578 257 1 680 825 3 877 354

 

Tabuľka  č. 137 Úpravy produkcie v S.14                                             v tis. € 

    45 46 47 Spolu G 

Produkcia (Úč FO 1-01+Úč FO 2-01)   618 272 1 578 257 1 680 825 3 877 354

Podhodnotená produkcia  + 139 140 526 164 547 754 1 213 058

Registrovaní – nezistené N5 + 32 516 49 872 80 108 162 496

Tovary zaslané do zahraničia na spracovanie + - 2 15 17

Predaj bez potvrdenky N1 + 29 988 - 132 225 162 213

Zisky/straty z držby zásob - -16 -47 -101 -164
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Pašovanie + - 26 620 - 26 620

Produkcia  = 819 932 2 180 962 2 441 028 5 441 922

v tom trhová    819 932 2 180 962 2 441 028 5 441 922

          pre vlastné konečné použitie    - - - -

 
368. Údaje o maloobchodných tržbách priamo vstupujú do výpočtu konečnej 
spotreby domácností. Upravujú sa však o tú časť tržieb, ktorá bola realizovaná 
podnikateľskými subjektmi a predstavuje ich  medzispotrebu (podrobnejšie v kapitole 
5.7). 
 
Medzispotreba 
369. Medzispotreba v sekcii G je súčtom medzispotreby týchto odvetví v jednotlivých 
sektoroch. Je vyjadrená v kúpnych cenách. 
 
Tabuľka č. 138 Medzispotreba podľa sektorov                         v tis. €  

  45 46 47 Spolu G 

S.11 508 978 3 167 755 1 633 080 5 309 813

S.13 - 140 - 140

S.14 211 851 889 437 844 047 1 945 335

Spolu G 720 829 4 057 332 2 477 127 7 255 288

 
370. Objem medzispotreby v sektore nefinančných korporácií tvoril 48,3 % 
z produkcie S.11 v sekcii G. Výpočet medzispotreby v S.11 a jej úpravy sú uvedené 
v tabuľkách  139 a 140. 
	
Tabuľka č. 139 Výpočet medzispotreby v S.11                               v tis. € 

    45 46 47 Spolu G 

Spotreba nakúpeného materiálu a energie   269 445 1 357 697 541 576 2 168 718

Služby nakúpené + 234 428 1 892 750 1 039 974 3 167 152
Spotreba materiálu energie a služieb nakúpených resp. 
prevzatých od iných ZJ v rámci podniku vrátane vnútorného 
obratu 

+ 
- -	 -	 -

Manká a škody na zásobách + 3 553 21 711 38 125 63 389

Medzispotreba (Roč 1-01+Roč 2-01) = 507 426 3 272 158 1 619 675 5 399 259

 
Tabuľka č.  140 Úpravy medzispotreby v S.11                           v tis. €  

    45 46 47 Spolu G 

Medzispotreba  (Roč 1-01+ Roč 2-01)   507 426 3 272 158 1 619 675 5 399 259

Zisky/straty z držby zásob  + -1 016 -3659 -645 -5 320

Poplatky za poisťovacie služby + 1439 5 855 2 821 10 115

Nadhodnotená medzispotreba - 2414 21 584 10 171 34 169

FISIM + 8 900 72 428 43 539 124 867

Malé nástroje - 5 291 157 411 22 144 184 846

Výskum a vývoj - 66 32 - 98

Reklasifikácia jednotiek - - - -5 -5

Medzispotreba   = 508 978 3 167 755 1 633 080 5 309 813

 
371. Objem medzispotreby sektora verejnej správy predstavoval 35,6% z celkovej 
produkcie sektora verejnej správy v sekcii G. Výpočet medzispotreby v S.13 a jej 
úprava je uvedená v tabuľke  141. 
 
Tabuľka č. 141 Výpočet medzispotreby v S.13                    v tis. € 

    46-47* 

Zdrojové údaje (Fin 1-4) + 145
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Reklasifikácia jednotiek + -5

Úprava o pohľadávky a záväzky + 0

Medzispotreba (P.2) = 140

* počet subjektov v odvetviach bol <= 3 

 
372. Objem medzispotreby v sektore domácností tvoril 35,7 % z produkcie S.14 
v sekcii G. Výpočet medzispotreby v S.14 a jej úpravy sú uvedené v tabuľkách 142 
a 143. 
 
Tabuľka č. 142 Výpočet medzispotreby v S.14                                             v tis. € 

    45 46 47 Spolu G 

Spotreba materiálu a energie  102 488 266 439 231 880 600 807

Prevádzková réžia + 133 628 745 666 731 142 1 610 436

Medzispotreba (Úč FO 1-01) = 236 116 1 012 105 963 022 2 211 243

 
Tabuľka č. 143 Úpravy medzispotreby v S.14                                     v tis. €  

    45 46 47 Spolu G 

Medzispotreba (Úč FO 1-01)   236 116 1 012 105 963 022 2 211 243

Nadhodnotená medzispotreba - 34 728 142 040 138 862 315 630

Registrovaní - nezistená produkcia N5 + 9 870 14 099 22 469 46 438

FISIM + 1 803 7 754 7 356 16 913

Pašovanie + - 3 196 -  3 196

Zisky/straty z držby zásob + -19 522 56 559

Malé nástroje - 1 191 6 199 9 994 17 384

Medzispotreba   = 211 851 889 437 844 047 1 945 335

 
Validácia obchodných služieb 
373. V systéme SNA-NT sa vykonáva nezávislý výpočet obchodných rozpätí  
maloobchodu a veľkoobchodu. Pre výpočet obchodných rozpätí a vyčíslenie sadzieb 
obchodných rozpätí sa najskôr vypočítajú priemerné sadzby jednotlivých produktov z 
údajov zo strany ponuky (produkcie) a expertne sa určia objemy tovarov na strane 
použitia (tzv. distribučné kanály), ktoré prechádzajú cez sieť veľkoobchodu a 
maloobchodu. Kontroluje sa celkový objem vypočítaného obchodného rozpätia 
maloobchodu a veľkoobchodu. Na základe tejto analýzy sa spätne vypočítajú sadzby 
obchodných rozpätí z použitia tovarov (bez DPH), ktoré vstupujú do systému SNA-
NT. 

374. Priemerné sadzby na strane použitia sa vyčíslia na základe určenia objemov 
použitia (od ktorého už bola odpočítaná DPH), ktoré prechádzajú cez konkrétny 
obchod (tzv. distribučné kanály). Na tieto objemy sa potom aplikujú napočítané 
priemerné sadzby zo strany ponuky a odhadne sa objem rozpätia. V prípade, že 
tento objem rozpätia je príliš vysoký, priemerné sadzby sa znižujú, resp. sa upravujú 
objemy (t.j. distribučné kanály). 

375. Prvý odhad výpočtu matíc obchodných rozpätí maloobchodu a veľkoobchodu 
nám pomáha overiť správnosť vykazovanej produkcie maloobchodu a veľkoobchodu 
a predstavuje tak validáciu obchodných služieb vo veľkoobchode a maloobchode. 
 
 
3.14 Doprava a skladovanie (NACE Rev. 2 Sekcia H) 

376. Pridaná hodnota v odvetviach 49 Pozemná doprava a potrubná doprava, 50 
Vodná doprava, 51 Letecká doprava 52 Skladovanie a pomocné činnosti v doprave 
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a 53 Poštové služby a služby kuriérov, ktoré patria do tejto sekcie tvorila v roku 2010 
hodnotu 3 255 549 tis. €, čo bolo 5,3 % z  pridanej hodnoty za celú ekonomiku. 
 
Tabuľka č. 144 Hrubá pridaná hodnota podľa odvetví                            v  tis. € 

Produkcia Medzispotreba Pridaná hodnota 
% na pridanú 

hodnotu 

49 5 247 455 3 059 063 2 188 392 3,6 

50 36 801 21 848 14 953 0,0 

51 39 716 25 319 14 397 0,0 

52 3 049 999 2 279 028 770 971 1,3 

53 494 957 228 121 266 836 0,4 

Spolu H 8 868 928 5 613 379 3 255 549 5,3 

 
377. Výpočet agregátov pridanej hodnoty za odvetvia pozostáva z ich súčtu za 
jednotlivé sektory. V prípade sekcie H vstupuje do výpočtu sektor nefinančných 
korporácií, sektor verejnej správy a sektor domácností. 
 
Tabuľka č. 145 Hrubá pridaná hodnota podľa sektorov                                    v tis. €  

S.11 S.13 S.14 Spolu H 

P.1 6 299 814 333 577 2 235 537 8 868 928 

P.2 4 529 767 173 035 910 577 5 613 379 

B.1g 1 770 047 160 542 1 324 960 3 255 549 

 
378. Do sekcie H Doprava a skladovanie zahrnujeme závodné jednotky patriace do 
S.11, ktorých hlavná činnosť súvisí s dopravou a súvisiacimi službami. Najväčší 
počet jednotiek predstavujú cestní prepravcovia tovarov. Register však zahŕňa v tejto 
sekcii aj špedičné firmy, telekomunikačných operátorov, poštu, letecké spoločnosti, 
plavebné spoločnosti a väčšie cestovné kancelárie. Sú tu zaradené aj rozpočtové 
organizácie zo sektora S.13, ktoré sa zaoberajú výstavbou a správou infraštruktúry. 
V sektore domácností sú zaradení vo veľkom počte predovšetkým cestní 
prepravcovia a malé cestovné kancelárie v právnej forme 101 fyzická osoba – 
podnikateľ nezapísaný v obchodnom registri. Hlavné zdroje pre výpočet produkcie a 
medzispotreby za sekciu H sú uvedené v kapitole 3.1. Postup úprav na 
zabezpečenie úplnosti údajov je bližšie popísaný v kap. 7. 
 
Produkcia 
379. Produkcia sekcie H je súčtom produkcie odvetví 49, 50, 51, 52 a 53 
v jednotlivých sektoroch. Je vyjadrená v základných cenách. 
 
Tabuľka č. 146 Sektorové členenie produkcie                      v tis. €  

49 50 51 52 53 Spolu H 

S.11 3 219 151 34 972 39 522 2 551 882 454 287 6 299 814 

S.13 - - - 333 577 - 333 577 

S.14 2 028 304 1 829 194 164 540 40 670 2 235 537 

Spolu H 5 247 455 36 801 39 716 3 049 999 494 957 8 868 928 

	
380. V sektore nefinančných korporácií tvorila produkcia v sekcii H 6,1 % 
z celkovej produkcie sektora nefinančných korporácií. Produkcia je komoditne 
vykázaná hlavne na diagonálnych riadkoch. Odvetvie 49 má najväčšie objemy 
produkcie v komoditách železničnej dopravy, cestnej dopravy a potrubnej dopravy. 
Výpočet produkcie v S.11 a jej úpravy sú uvedené v tabuľkách 147 a 148. 
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Tabuľka č. 147 Výpočet produkcie v S.11                                         v tis. € 

    49 50 51 52 53 Spolu H 
Tržby za vlastné výrobky a z predaja 
služieb  3 007 394 34 486 34 049 2 115 335 445 646 5 636 910
Predaj a odovzdanie výrobkov a služieb 
iným ZJ 

+ 
2 358 - - 562 166 - 564 524

Tržby za tovar vo VO  + 42 109 - 23 884 82 398 908 149 299

Tržby za tovar v MO  + 21 068 1 998 - 6 312 14 719 44 097

Náklady na predaný tovar VO  - 36 594 - 18 821 75 531 757 131 703

Náklady na predaný tovar MO  - 18 735 1 779 - 4 899 10 983 36 396

Aktivácia  + 8 160 5 127 11 634 3 503 23 429
Zmena stavu zásob nedokončenej 
výroby  

+ 
-752 - - 310 - -442

Produkcia (Roč 1-01+Roč 2-01) = 3 025 008 34 710 39 239 2 697 725 453 036 6 249 718

 
Tabuľka č. 148 Úpravy produkcie v S.11                                         v tis. €   

    49 50 51 52 53 Spolu H 

Produkcia  (Roč 1-01+ Roč 2-01)   3 025 008 34 710 39 239 2 697 725 453 036 6 249 718

Zisky/straty z držby zásob  - -26 - - -2 - -28

Podhodnotená produkcia  + 10 480 262 283 9 774 1 251 22 050

Subvencie na produkty + 327 578 - - - - 327 578

Reklasifikácie jednotiek - - - - 155 619 - 155 619

Záväzok voči ŽSR - 143 941 - - -  -  - 

Produkcia  = 3 219 151 34 972 39 522 2 551 882 454 287 6 299 814

v tom trhová    3 210 991 34 967 39 395 2 543 319 450 784 6 279 456

          pre vlastné konečné použitie    8 160 5 127 8563 3503 20 358

	
381. V sektore verejnej správy tvorila produkcia v sekcii H 2,9 % z celkovej 
produkcie sektora verejnej správy, podiel netrhovej produkcie tvoril 1,5 % produkcie 
sektora verejnej správy. Produkcia v sektore S.13 sa počíta ako súčet nákladov 
netrhových výrobcov klasifikovaných v sektore verejnej správy. Ide o transakcie P.2, 
P.51C, D.1PAY, D.29PAY – D.39REC. Skladá sa z trhovej a netrhovej produkcie. 
Výpočet produkcie v S.13 je uvedený v tabuľke 149. 
 
Tabuľka č. 149 Výpočet produkcie v S.13                    v tis. € 

    52 Spolu H 

Medzispotreba (P.2) + 173 035 173 035 

Spotreba fixného kapitálu (P.51c) + 110 856 110 856 

Odmeny zamestnancov (D.1) + 48 214 48 214 

Ostatné dane z produkcie (D.29) + 1 472 1 472 

Ostatné subvencie na produkciu (D.39) - - -

Produkcia (P.1) = 333 577 333 577 

v tom trhová (P.11)   161 317 161 317

         pre vlastné končené použite (P.12)   3 071 3 071

         ostatná netrhová (P.13)   169 189 169 189

 
382. V sektore domácností tvorila produkcia v sekcii H 7,1 % z celkovej produkcie 
sektora domácností. Výpočet produkcie v S.14 a jej úpravy sú uvedené v tabuľkách  
150 a 151. 
 
Tabuľka č. 150 Výpočet produkcie v S.14                                  v tis. € 

    49 50 51 52 53 Spolu H 

Predaj tovaru   216 316 - - 14 732 1 873 232 921

Predaj výrobkov a služieb + 1 266 831 1 374 144 117 921 29 424 1 415 694

Ostatné príjmy  + 60 493 90 1 3 072 389 64 045

Nákup tovaru - 79 253 - - 12 285 1 533 93 071
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Nedokončená výroba, výrobky, 
zvieratá, ostatné 

+ 
465 -1 - 2 1 467

Produkcia (Úč FO  1-01 + Úč FO 2-01) = 1 464 852 1 463 145 123 442 30 154 1 620 056

	
Tabuľka č. 151 Úpravy produkcie v S.14                                                                   v tis. € 

    49 50 51 52 53 Spolu H 

Produkcia (Úč FO 1-01+Úč FO 2-01)   1 464 852 1 463 145 123 442 30 154 1 620 056

Podhodnotená produkcia  + 440 792 307 49 34 219 8 639 484 006

Registrovaní – nezistené N5 + 102 643 59 - 5 044 1 877 109 623

Predaj bez potvrdenky N1 + 19 993 - - 1 835 - 21 828

Zisky/straty z držby zásob - -24 - - -	 -	 -24

Produkcia  = 2 028 304 1 829 194 164 540 40 670 2 235 537

v tom trhová    2 028 304 1 829 194 164 540 40 670 2 235 537

          pre vlastné konečné použitie    - - - - - -

 
Medzispotreba 
383. Medzispotreba v sekcii H je súčtom medzispotreby v jednotlivých sektoroch. Je 
vyjadrená v kúpnych cenách.  
 
Tabuľka č. 152 Medzispotreba podľa sektorov                                          v tis. €  

  49 50 51 52 53 Spolu H 

S.11 2 231 330 21 281 25 256 2 040 702 211 198 4 529 767

S.13 -	 -	 - 173 035 - 173 035

S.14 827 733 567 63 65 291 16 923 910 577

Spolu H 3 059 063 21 848 25 319 2 279 028 228 121 5 613 379

 
384. Objem medzispotreby v sektore nefinančných korporácií tvoril 71,9 % 
z produkcie S.11 v sekcii H. Výpočet medzispotreby v S.11 a jej úpravy sú uvedené 
v tabuľkách 153 a 154. 
 
Tabuľka č. 153 Výpočet medzispotreby v S.11                                                                          v tis. € 

    49 50 51 52 53 Spolu H 

Spotreba nakúpeného materiálu a energie   964 402 7 863 6 621 245 234 20 826 1 244 946

Služby nakúpené + 1 253 127 13 220 16 929 1 359 060 189 075 2 831 411
Spotreba materiálu energie a služieb 
nakúpených resp. prevzatých od iných ZJ 
v rámci podniku vrátane vnútorného 
obratu 

+ 

2 358 - - 562 166 - 564 524

Manká a škody na zásobách + 789 7 56 1 048 - 1 900

Medzispotreba (Roč 1-01+Roč 2-01) = 2 220 676 21 090 23 606 2 167 508 209 901 4 642 781

 
Tabuľka č. 154 Úpravy medzispotreby v S.11                                                               v tis. €  

    49 50 51 52 53 Spolu H 

Medzispotreba  (Roč 1-01+ Roč 2-01)   2 220 676 21 090 23 606 2 167 508 209 901 4 642 781

Zisky/straty z držby zásob  + -1 081 -31 91 -570 1 -1 590

Poplatky za poisťovacie služby + 9339 133 146 5 736 357 15 711

Nadhodnotená medzispotreba - 11302 68 90 5 281 409 17 150

FISIM + 19 970 179 1 563 18 793 1 751 42 256

Malé nástroje - 6 270 22 60 4 002 403 10 757

Výskum a vývoj - 2 - - - - 2

Reklasifikácia jednotiek - - - - 141482 - 141 482

Medzispotreba   = 2 231 330 21 281 25 256 2 040 702 211 198 4 529 767
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385. Objem medzispotreby sektora verejnej správy predstavoval 51,9 % z celkovej 
produkcie sektora verejnej správy v sekcii H. Výpočet medzispotreby v S.13 a jej 
úprava je uvedená v tabuľke  155. 
 
Tabuľka č. 155 Výpočet medzispotreby v S.13           v tis. € 

    52 Spolu H 

Zdrojové údaje (Fin 1-4) + 30 648 30 648

Malé nástroje + -61 -61

Reklasifikácia jednotiek + 141 482 141 482

Úprava o pohľadávky a záväzky + 965 965

Medzispotreba (P.2) = 173 035 173 035

 
386. Objem medzispotreby v sektore domácností tvoril 40,7 % z produkcie S.14 
v sekcii H. Výpočet medzispotreby v S.14 a jej úpravy sú uvedené v tabuľkách 156 
a 157. 
 
Tabuľka č. 156 Výpočet medzispotreby v S.14                                                                                          v tis. € 

    49 50 51 52 53 Spolu H 

Spotreba materiálu a energie  155 355 71 - 12 581 1 499 169 506

Prevádzková réžia + 775 773 582 72 61 927 17 615 855 969

Medzispotreba (Úč FO 1-01) = 931 128 653 72 74 508 19 114 1 025 475

	
Tabuľka č. 157 Úpravy medzispotreby v S.14                                                                                              v tis. € 

    49 50 51 52 53 Spolu H 

Medzispotreba (Úč FO 1-01)   931 128 653 72 74 508 19 114 1 025 475

Nadhodnotená medzispotreba - 137 712 97 10 10 889 2 873 151 581

Registrovaní - nezistená produkcia N5 + 27 242 15 - 1 228 562 29 047

FISIM + 7 111 5 1 569 146 7 832

Zisky/straty z držby zásob + 234 - - 11 - 245

Malé nástroje - 270 9 - 136 26 441

Medzispotreba   = 827 733 567 63 65 291 16 923 910 577

 
 
3.15 Ubytovacie a stravovacie služby (NACE Rev. 2 Sekcia I) 
 
387. Pridaná hodnota v sekcii I Ubytovacie a stravovacie služby bola 751 280 tis. € 
a tvorila 1,2 % podiel na celkovej pridanej hodnote.  
 
Tabuľka č. 158 Hrubá pridaná hodnota podľa  odvetví                                           v tis. €  

Produkcia Medzispotreba Pridaná hodnota 
% na pridanú 

hodnotu 

55 362 040 191 432 170 608 0,3 

56 1 025 641 444 969 580 672 0,9 

Spolu I 1 387 681 636 401 751 280 1,2 

 
388. Výpočet agregátov pridanej hodnoty pozostáva z ich súčtu za jednotlivé sektory. 
V prípade sekcie I vstupuje do výpočtu sektor nefinančných korporácií, sektor 
verejnej správy a sektor domácnosti.  
 
Tabuľka č. 159 Hrubá pridaná  hodnota podľa sektorov                                        v tis. € 

S.11 S.13 S.14 Spolu I 

P.1 641 531 12 953 733 197 1 387 681 

P.2 350 766 4 305 281 330 636 401 

B.1g 290 765 8 648 451 867 751 280 
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389. Do sekcie I sú zaradené tie spravodajské jednotky zo sektora nefinančných 
korporácií, ktoré sa zaoberajú prevádzkou hotelov, stravovacích zariadení, 
závodných a študentských jedální. Najviac jednotiek je v kategórii 0-19 
zamestnancov. V sektore domácností tvoria túto sekciu predovšetkým jednotky 
zlúčené v právnej forme 101 fyzická osoba – podnikateľ nezapísaný v obchodnom 
registri. V sektore S.13 sú to rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, ktoré 
prevádzkujú účelové zariadenia jednotlivých inštitúcií zaradených v sektore S.13. 
Hlavné zdroje pre výpočet produkcie a medzispotreby za sekciu I sú uvedené v 
kapitole 3.1. Postup úprav na zabezpečenie úplnosti údajov je bližšie popísaný v kap. 
7. 
 
Produkcia 
390. Produkcia v sekcii I je súčtom produkcie odvetvia 55 a 56 za jednotlivé sektory. 
Je vyjadrená v základných cenách. 
	
Tabuľka č. 160 Sektorové členenie produkcie    v tis. €  

55 56 Spolu I 

S.11 264 411 377 120 641 531

S.13 11 258 1 695 12 953

S.14 86 371 646 826 733 197

Spolu I 362 040 1 025 641 1 387 681

 
391. V sektore nefinančných korporácií tvorila produkcia v sekcii I 0,6 % z celkovej 
produkcie sektora nefinančných korporácií.	Najväčšie vykázané objemy komodít sú 
na riadkoch s KP 55.10 Hotelové služby a podobné ubytovacie služby a KP 56.10 
Reštauračné služby a mobilný predaj jedál. Výpočet produkcie v S.11 a jej úpravy sú 
uvedené v tabuľkách  161 a 162. 
 
Tabuľka č. 161 Výpočet produkcie v S.11                                                                 v tis. € 

    55 56 Spolu I 

Tržby za vlastné výrobky a z predaja služieb   246 880 334 215 581 095 

Predaj a odovzdanie výrobkov a služieb iným ZJ + 1 483 - 1 483 

Tržby za tovar vo VO  + 2 041 14 934 16 975 

Tržby za tovar v MO  + 10 706 68 453 79 159 

Náklady na predaný tovar VO  - 1 883 12 497 14 380 

Náklady na predaný tovar MO  - 6 004 38 182 44 186 

Aktivácia  + 1 439 1 563 3 002 

Zmena stavu zásob nedokončenej výroby  + 331 155 486 

Produkcia (Roč 1-01+Roč 2-01) = 254 993 368 641 623 634 

 
Tabuľka č. 162 Úpravy produkcie v S.11                                                      v tis. € 

  55 56 Spolu I 

Produkcia  (Roč 1-01+ Roč 2-01)   254 993 368 641 623 634 

Zisky/straty z držby zásob - - -2 -2 

Prepitné + 7 491 5 643 13 134 

Podhodnotená produkcia + 1 927 2 811 4 738 

Reklasifikácia jednotiek - - -23 -23 

Produkcia = 264 411 377 120 641 531 

v tom trhová   262 972 375 557 638 529 

pre vlastné konečné použitie   1 439 1563 3 002 
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392. V sektore verejnej správy tvorila produkcia v sekcii I 0,1 % z celkovej 
produkcie sektora verejnej správy, podiel netrhovej produkcie tvoril 0,1 % produkcie 
sektora verejnej správy. Produkcia v sektore S.13 sa počíta ako súčet nákladov 
netrhových výrobcov klasifikovaných v sektore verejnej správy. Ide o transakcie P.2, 
P.51C, D.1PAY, D.29PAY – D.39REC. Skladá sa z trhovej a netrhovej produkcie. 
Výpočet produkcie v S.13 je uvedený v tabuľke 163. 
 
Tabuľka č. 163 Výpočet produkcie v S.13                                   v tis. €      

    55 56 Spolu I 

Medzispotreba (P.2) + 3 838 467 4 305

Spotreba fixného kapitálu (P.51c) + 416 47 463

Odmeny zamestnancov (D.1) + 6 963 1 168 8 131

Ostatné dane z produkcie (D.29) + 41 13 54

Ostatné subvencie na produkciu (D.39) - - - -

Produkcia (P.1) = 11 258 1 695 12 953

v tom trhová (P.11)   2 889 303 3 192

         pre vlastné končené použite (P.12)   - - -

         ostatná netrhová (P.13)   8 369 1 392 9 761

 
393. V sektore domácností tvorila produkcia v sekcii I 2,3 % z celkovej produkcie 
sektora domácností.	Výpočet produkcie v S.14 a jej úpravy sú uvedené v tabuľkách  
164 a 165. 
 
Tabuľka č. 164 Výpočet produkcie v S.14                                                           v tis. € 

    55 56 Spolu I 

Predaj tovaru  20 692 421 381 442 073 

Predaj výrobkov a služieb + 47 603 288 735 336 338 

Ostatné príjmy  + 6 235 35 809 42 044 

Nákup tovaru - 17 672 334 359 352 031 

Nedokončená výroba, výrobky, zvieratá, ostatné + -392 -5 -397 

Produkcia (Úč FO  1-01 + Úč FO 2-01) = 56 466 411 561 468 027 

 
Tabuľka č. 165 Úpravy produkcie v S.14                                                               v tis. € 

    55 56 Spolu I 

Produkcia (Úč FO 1-01+Úč FO 2-01)   56 466 411 561 468 027 

Podhodnotená produkcia  + 15 399 155 485 170 884 

Registrovaní – nezistené N5 + 5 766 27 197 32 963 

Predaj bez potvrdenky N1 + 3 972 37 772 41 744 

Prepitné + 4 762 14 805 19 567 

Zisky/straty z držby zásob - -6 -6 -12 

Produkcia  = 86 371 646 826 733 197 

v tom trhová    86 371 646 826 733 197 

          pre vlastné konečné použitie    - - - 

 
Medzispotreba 
394. Medzispotreba v sekcii I je súčtom medzispotreby v jednotlivých sektoroch. Je 
vyjadrená v kúpnych cenách. 
 
Tabuľka č. 166 Medzispotreba podľa sektorov                          v tis. €  

55 56 Spolu I 

S.11 151 382 199 384 350 766

S.13 3 838 467 4 305

S.14 36 212 245 118 281 330

Spolu I 191 432 444 969 636 401
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395. Objem medzispotreby v sektore nefinančných korporácií tvoril 54,7 % 
z produkcie S.11 v odvetviach 55 a 56. Výpočet medzispotreby v S.11 a jej úpravy sú 
uvedené v tabuľkách 167 a 168. 
 
Tabuľka č. 167 Výpočet medzispotreby v S.11                                                           v tis. € 

    55 56 Spolu I 

Spotreba nakúpeného materiálu a energie   88 063 148 441 236 504 

Služby nakúpené + 53 327 52 198 105 525 
Spotreba materiálu energie a služieb nakúpených resp. 
prevzatých od iných ZJ v rámci podniku vrátane vnútorného 
obratu 

+ 1 483 - 1 483 

Manká a škody na zásobách + 128 98 226 

Medzispotreba (Roč 1-01+Roč 2-01) = 143 001 200 737 343 738 

	
Tabuľka č. 168 Úpravy medzispotreby v S.11                                                                 v tis. € 

    55 56 Spolu I 

Medzispotreba  (Roč 1-01+ Roč 2-01)   143 001 200 737 343 738 

Zisky/straty z držby zásob  + 84 96 180 

Poplatky za poisťovacie služby + 487 445 932 

Nadhodnotená medzispotreba - 1 490 1 972 3 462 

FISIM + 12 400 1 181 13 581 

Malé nástroje - 3 100 1 151 4 251 

Reklasifikácia jednotiek - - -48 -48 

Medzispotreba   = 151 382 199 384 350 766 

 
396. Objem medzispotreby sektora verejnej správy predstavoval 33,2 % z celkovej 
produkcie sektora verejnej správy v sekcii I. Výpočet medzispotreby v S.13 a jej 
úprava je uvedená v tabuľke  169. 
 
Tabuľka č. 169 Výpočet medzispotreby v S.13                         v tis.€ 

    55 56 Spolu I 

Zdrojové údaje (Fin 1-4) + 3 850 511 4 361

Reklasifikácia jednotiek + - -48 -48

Úprava o pohľadávky a záväzky + -13 4 -8

Medzispotreba (P.2) = 3 838 467 4 305

 
397. Objem medzispotreby v sektore domácností tvoril 38,4 % z produkcie S.14 
v sekcii I. Výpočet medzispotreby v S.14 a jej úpravy sú uvedené v tabuľkách  170 
a 171. 
 
Tabuľka č. 170 Výpočet medzispotreby v S.14                                                    v tis. € 

    55 56 Spolu I 

Spotreba materiálu a energie  11 416 106 124 117 540 

Prevádzková réžia + 29 378 170 319 199 697 

Medzispotreba (Úč FO 1-01) = 40 794 276 443 317 237 

	
Tabuľka č. 171 Úpravy medzispotreby v S.14                                                       v tis. € 

    55 56 Spolu I 

Medzispotreba (Úč FO 1-01)   40 794 276 443 317 237 

Nadhodnotená medzispotreba - 6 022 40 239 46 261 

Registrovaní - nezistená medzispotreba N5 + 1 359 6 962 8 321 

Zisky/straty z držby zásob + 61 592 653 

FISIM + 312 2 111 2 423 
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Malé nástroje - 292 751 1 043 

Medzispotreba   = 36 212 245 118 281 330 

 
398. Štatistika maloobchodných tržieb za hotely, reštaurácie a kaviarne (HORECA) 
vstupuje priamo do výpočtu konečnej spotreby domácností za  príslušný COICOP 11. 
Upravuje sa však o tú časť tržieb, ktorá bola realizovaná podnikateľskými subjektami 
a predstavuje ich medzispotrebu (podrobnejšie v kapitole 5.7) 

399. Produkcia služieb hotelov, reštaurácií a kaviarní zahŕňa aj  hodnotu 
skonzumovaných jedál, nápojov, predaného obchodného tovaru (napr. tabakové 
výrobky), poskytovaných služieb (napr. prenájom salónikov, hracie automaty). 

400. Ubytovacie a stravovacie služby, ktoré využívajú rezidenti/nerezidenti sú 
súčasťou dovozu a vývozu služieb. Informácie o nich čerpáme z administratívneho 
zdroja - Platobnej bilancie, konkrétne ide o položku cestovný ruch (pozri kapitolu 
5.16). 
 
 
3.16 Informácie a komunikácia (NACE Rev. 2 Sekcia J) 

401. Pridaná hodnota v odvetviach 58 Nakladateľské činnosti, 59 Výroba filmov, 
videozáznamov a televíznych programov, príprava a zverejňovanie zvukových 
nahrávok, 60 Činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie, 61 Telekomunikácie, 62 
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby a 63 Informačné služby 
dosiahla v roku 2010 hodnotu 2 752 360 tis. €, čo tvorilo 4,5 % podiel na  pridanej 
hodnote za celú ekonomiku. 
 
Tabuľka č. 172 Hrubá pridaná hodnota podľa odvetví                                     v tis. € 

Produkcia Medzispotreba Pridaná hodnota 
% na pridanú 

hodnotu 

58 580 814 291 721 289 093 0,5 

59 230 101 117 680 112 421 0,2 

60 224 054 144 132 79 922 0,1 

61 2 058 661 911 962 1 146 699 1,9 

62 1 394 862 588 822 806 040 1,3 

63 494 160 175 975 318 185 0,5 

Spolu J 4 982 652 2 230 292 2 752 360 4,5 

	
402. Výpočet agregátov pridanej hodnoty za odvetvia pozostáva z ich súčtu za 
jednotlivé sektory. V prípade sekcie J vstupuje do výpočtu sektor nefinančných 
korporácií, sektor verejnej správy a sektor domácností. 
 

Tabuľka č. 173 Hrubá pridaná hodnota podľa sektorov                                    v tis. € 

S.11 S.13 S.14 Spolu J 

P.1 4 393 718 174 845 414 089 4 982 652 

P.2 2 007 660 98 793 123 839 2 230 292 

B.1g 2 386 058 76 052 290 250 2 752 360 

 
403. Do sekcie J Informácie a komunikácia zahrnujeme závodné jednotky zo  sektora 
S.11, ktorých hlavná činnosť súvisí s horeuvedenými službami. Za sektor S.13 sú 
v registri zahrnuté najmä rozpočtové organizácie, ktorých hlavná činnosť súvisí so 
službami informácií, komunikácie a masmédií. V sektore domácností sú zaradené vo 
veľkom počte jednotky v právnej forme 101 fyzická osoba – podnikateľ nezapísaný 
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v obchodnom registri. Hlavné zdroje pre výpočet produkcie a medzispotreby za 
sekciu J sú uvedené v kapitole 3.1. Postup úprav na zabezpečenie úplnosti údajov je 
bližšie popísaný v kap. 7. 
	
Produkcia 
404. Produkcia sekcie J je súčtom produkcie odvetví 58, 59, 60, 61, 62 a 63 
v jednotlivých sektoroch. Je vyjadrená v základných cenách. 
  
Tabuľka č. 174 Sektorové členenie produkcie                                                           v tis. € 

58 59 60 61 62 63 Spolu J 

S.11 379 766 194 636 100 794 2 056 001 1 306 347 356 174 4 393 718 

S.13 4 344 807 122 805 - - 46 889 174 845 

S.14 196 704 34 658 455 2 660 88 515 91 097 414 089 

Spolu J 580 814 230 101 224 054 2 058 661 1 394 862 494 160 4 982 652 

	
405. V sektore nefinančných korporácií tvorila produkcia v sekcii J 4,3 % 
z celkovej produkcie sektora nefinančných korporácií.	Najväčší objem produkcie je 
vykázaný v komodite KP 61.20.1 Mobilné telekomunikačné služby a služby 
súkromných sietí pre bezdrôtové telekomunikačné systémy. Vysoké objemy 
evidujeme aj v komoditách KP 61.10.3 Prenos údajov drôtovými telekomunikačnými 
sieťami a KP 62.09 Ostatné služby týkajúce sa informačných technológií.	Výpočet 
produkcie v S.11 a jej úpravy sú uvedené v tabuľkách 175 a 176.	
 
Tabulka č. 175 Výpočet produkcie v S.11                                                                                                      v tis. € 

    58 59 60 61 62 63 Spolu J 
Tržby za vlastné výrobky a 
z predaja služieb 380 361 190 838 100 375 2 137 187

1 228 
567 353 375 4 390 703

Predaj a odovzdanie výrobkov a 
služieb iným ZJ 

+ 
- - - - 4 874 - 4 874

Tržby za tovar vo VO  + 10 697 2 688 - 3 169 165 744 1 263 183 561

Tržby za tovar v MO  + 3 094 2 992 1 50 443 38 271 1 033 95 834

Náklady na predaný tovar VO  - 7 825 1 354 - 2 436 141 084 689 153 388

Náklady na predaný tovar MO  - 2 328 1 255 1 162 258 31 853 723 198 418

Aktivácia  + 36 - 67 26 621 2 521 327 29 572
Zmena stavu zásob nedokončenej 
výroby  

+ 
557 -1 - 449 32 532 -20 33 517

Produkcia (Roč 1-01+Roč 2-01) 
= 

384 592 193 908 100 442 2 053 175
1 299 

572 354 566 4 386 255

	
Tabuľka č. 176 Úpravy produkcie v S.11                                                                        v tis. € 

    58 59 60 61 62 63 Spolu J 

Produkcia  (Roč 1-01+ Roč 2-01) 384 592 193 908 100 442 2 053 175 1 299 572 354 566 4 386 255

Zisky/straty z držby zásob  - -93 -4 - - -269 - -366

Podhodnotená produkcia  + 2 447 2 124 352 2 826 6 506 1 608 15 863

Zmena objemu vývozu tovarov + -7 366 -1 400 - - - - -8 766

Produkcia  = 379 766 194 636 100 794 2 056 001 1 306 347 356 174 4 393 718

v tom trhová  379 730 194 636 100 727 2 029 380 1 303 826 355 847 4 364 146

         pre vlastné konečné použitie    36 - 67 26 621 2 521 327 29 572

	
406. V sektore verejnej správy tvorila produkcia v sekcii J 1,5 % z celkovej 
produkcie sektora verejnej správy, podiel netrhovej produkcie tvoril 1,4 % produkcie 
sektora verejnej správy. Produkcia v sektore S.13 sa počíta ako súčet nákladov 
netrhových výrobcov klasifikovaných v sektore verejnej správy. Ide o transakcie P.2, 
P.51C, D.1PAY, D.29PAY – D.39REC. Skladá sa z trhovej a netrhovej produkcie. 
Výpočet produkcie v S.13 je uvedený v tabuľke 177.  
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Tabuľka č. 177 Výpočet produkcie v S.13                                                              v tis. € 

    58 59 60 63 Spolu J 

Medzispotreba (P.2) + 1 031 448 63 347 33 967  98 793 

Spotreba fixného kapitálu (P.51c) + 1 191 69 17 848 7 188  26 296 

Odmeny zamestnancov (D.1) + 2 113 290 33 637 5 376  41 416 

Ostatné dane z produkcie (D.29) + 9 - 7 973 358  8 340 

Ostatné subvencie na produkciu (D.39) - - - - - - 

Produkcia (P.1) = 4 344 807 122 805 46 889  174 845 

v tom trhová (P.11)   1 299 359 8 078 2 490 12 226 

         pre vlastné končené použite (P.12)   1 095 - - 714 1 809 

         ostatná netrhová (P.13)   1 950 448 114 727 43 685 160 810 

 
407. V sektore domácností tvorila produkcia v sekcii J 1,3 % z celkovej produkcie 
sektora domácností.	Výpočet produkcie v S.14 a jej úpravy sú uvedené v tabuľkách  
178 a 179. 
 
Tabuľka č. 178 Výpočet produkcie v S.14                                                                                           v tis. € 

    58 59 60 61 62 63 Spolu J 

Predaj tovaru   66 720 13 798 184 357 35 622 17 667 134 348

Predaj výrobkov a služieb + 103 795 20 008 131 1 757 53 457 64 101 243 249

Ostatné príjmy  + 7 064 788 - 46 2 383 2 209 12 490

Nákup tovaru - 30 468 8 577 - 351 28 786 12 652 80 834
Nedokončená výroba, výrobky, 
zvieratá, ostatné 

+ 
93 -8 - - 2 54 141

Produkcia (Úč FO  1-01 + Úč FO 2-01) = 147 204 26 009 315 1 809 62 678 71 379 309 394

 
Tabuľka č. 179 Úpravy produkcie v S.14                                                                                   v tis. € 

    58 59 60 61 62 63 Spolu J 

Produkcia (Úč FO 1-01+Úč FO 2-01)   147 204 26 009 315 1 809 62 678 71 379 309 394

Podhodnotená produkcia  + 34 658 6 159 85 771 18 657 18 786 79 116

Registrovaní – nezistené N5 + 12 381 1 916 55 80 5 967 930 21 329

Predaj bez potvrdenky N1 + 2 445 574 - - 1 213 - 4 232

Zisky/straty z držby zásob - -16 - - - -	 -2 -18

Produkcia  = 196 704 34 658 455 2 660 88 515 91 097 414 089

v tom trhová    196 704 34 658 455 2 660 88 515 91 097 414 089

          pre vlastné konečné použitie    - - - - - - -

 
Medzispotreba 
408. Medzispotreba v sekcii J je súčtom medzispotreby v jednotlivých sektoroch. Je 
vyjadrená v kúpnych cenách.  
					
Tabuľka č. 180 Medzispotreba podľa sektorov                                                               v tis. €  

  58 59 60 61 62 63 Spolu J 

S.11 232 597 107 198 80 725 910 969 561 829 114 342 2 007 660 

S.13 1 031 448 63 347 - - 33 967 98 793 

S.14 58 093 10 034 60 993 26 993 27 666 123 839 

Spolu J 291 721 117 680 144 132 911 962 588 822 175 975 2 230 292 

 
409. Objem medzispotreby v sektore nefinančných korporácií tvoril 45,7 % 
z produkcie S.11 v sekcii J. Výpočet medzispotreby v S.11 a jej úpravy sú uvedené 
v tabuľkách 181 a 182. 
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Tabuľka č. 181 Výpočet medzispotreby v S.11                                                                                                                 v tis. € 

    58 59 60 61 62 63 Spolu J 
Spotreba nakúpeného materiálu a 
energie 

  
144 212 34 079 2 988 74 374 66 204 24 747 346 604

Služby nakúpené + 107 964 82 847 77 903 843 368 505 470 90 033 1 707 585
Spotreba materiálu energie a 
služieb nakúpených resp. 
prevzatých od iných ZJ v rámci 
podniku vrátane vnútorného obratu 

+ 

- - - - 4 874 - 4 874

Manká a škody na zásobách + 177 11 - 982 394 74 1 638

Medzispotreba (Roč 1-01+Roč 2-01) = 252 353 116 937 80 891 918 724 576 942 114 854 2 060 701

 
Tabuľka č. 182 Úpravy medzispotreby v S.11                                                                        v. tis. € 

    58 59 60 61 62 63 Spolu J 
Medzispotreba  (Roč 1-01+ Roč 2-
01) 

  
252 353 116 937 80 891 918 724 576 942 114 854 2 060 701

Zisky/straty z držby zásob  + 34 79 11 122 22 49 317

Poplatky za poisťovacie služby + 505 470 167 899 1 539 259 3 839

Nadhodnotená medzispotreba - 1 955 1 206 186 1 373 1 625 493 6 838

FISIM + 812 1 237 167 3 532 3 534 1 649 10 931

Malé nástroje - 2 838 496 271 10 935 17 150 1 964 33 654

Zmena objemu dovozu tovarov + -15 158 -9 901 0 - - - -25 059

Výskum a vývoj - 1 324 - 54 - 1 433 12 2 823
Obchodovanie nerezidentských 
jednotiek registrovaných v SR pre 
účely DPH 

+ 
168 78 - - - - 246

Medzispotreba   = 232 597 107 198 80 725 910 969 561 829 114 342 2 007 660

	
410. Objem medzispotreby sektora verejnej správy predstavoval 56,5 % z celkovej 
produkcie sektora verejnej správy v sekcii J. Výpočet medzispotreby v S.13 a jej 
úprava je uvedená v tabuľke 183.  
 

Tabuľka č. 183 Výpočet medzispotreby v S.13                                                       v tis. € 

    58 59 60 63 Spolu J 

Zdrojové údaje (Fin 1-4) + 1 068 461 52 112 33 926 87 567 

Malé nástroje + -16 - -923 -29 -968 

Poplatky za poisťovacie služby + - - 220 10 230 

Úprava o pohľadávky a záväzky + -20 -12 11 938 59 11 965 

Medzispotreba (P.2) = 1 031 448 63 347 33 967 98 793 

	
411. Objem medzispotreby v sektore domácností tvoril 29,9 % z produkcie S.14 
v sekcii J. Výpočet medzispotreby v S.14 a jej úpravy sú uvedené v tabuľkách 184 a 
185. 
 
Tabuľka č. 184 Výpočet medzispotreby v S.14                                                                                       v tis. € 

    58 59 60 61 62 63 Spolu J 

Spotreba materiálu a energie   9 712 1 126 10 265 5 234 7 602 23 949

Prevádzková réžia + 55 980 10 118 58 873 27 058 25 243 119 330

Medzispotreba (Úč FO 1-01) = 65 692 11 244 68 1 138 32 292 32 845 143 279

	
Tabuľka č. 185 Úpravy  medzispotreby v S.14                     v tis. € 

    58 59 60 61 62 63 Spolu J 

Medzispotreba (Úč FO 1-01)   65 692 11 244 68 1 138 32 292 32 845 143 279

Nadhodnotená medzispotreba - 9 829 1 678 15 157 4 856 4 728 21 263
Registrovaní - nezistená produkcia 
N5 

+ 
2 459 397 6 24 1 044 214 4 144
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Zisky/straty z držby zásob + 221 16 - - 46 17 300

FISIM + 502 86 1 8 246 251 1 094

Malé nástroje - 952 31 - 20 1 779 933 3 715

Medzispotreba   = 58 093 10 034 60 993 26 993 27 666 123 839

 
 
3.17 Finančné a poisťovacie činnosti (NACE Rev. 2 Sekcia K) 

412. Pridaná hodnota v odvetviach 64 Finančné služby okrem poistenia 
a dôchodkového zabezpečenia, 65 Poistenie, zaistenie a dôchodkové zapezpečenie 
okrem povinného sociálneho poistenia a 66 Pomocné činnosti finančných služieb 
a poistenia dosiahla v roku 2010 hodnotu 2 468 880 tis. € a tvorila 4,1 % z pridanej 
hodnoty za celú ekonomiku. 
 
Tabuľka č. 186 Hrubá pridaná hodnota podľa odvetví                              v tis. € 

Produkcia Medzispotreba Pridaná hodnota
% na pridanú 

hodnotu 

64 2 802 886 921 818 1 881 068 3,1 

65 930 118 632 721 297 397 0,5 

66 553 369 262 954 290 415 0,5 

Spolu K 4 286 373 1 817 493 2 468 880 4,1 

 
413. Výpočet agregátov pridanej hodnoty pozostáva z ich súčtu za jednotlivé sektory. 
V prípade sekcie K vstupuje do výpočtu sektor finančných korporácií a sektor 
domácností.  
 
Tabuľka č. 187 Hrubá pridaná hodnota podľa sektorov                                         v tis. € 

 S.12 S.13 S.14 Spolu K 

P.1 3 909 875  10 538 365 960 4 286 373  

P.2 1 684 447  4 522 128 524 1 817 493  

B.1g 2 225 428  6 016 237 436 2 468 880  

 
414. Do sekcie K Finančné a poisťovacie činnosti zahrnujeme jednotky patriace do 
sektora finančných korporácií (pozri kap 3.1).  V sektore domácností sú zaradené 
jednotky v právnej forme 101 fyzická osoba – podnikateľ nezapísaný v obchodnom 
registri a v právnej forme 105 slobodné povolanie. Hlavné zdroje pre výpočet 
produkcie a medzispotreby za sekciu K sú uvedené v kapitole 3.1. Produkcia 
a medzispotreba sektora finančných korporácií sa zostavuje kombináciou 
štatistických a administratívnych zdrojov údajov.  Prehľad využitia zdrojov údajov pre 
jednotlivé typy inštitúcií S.12 je uvedený v tabuľke  188. 
 
Tabuľka č. 188 Prehľad zdrojov údajov S.12 

Typ inštitúcie Subsektor Zdroj údajov 

Národná banka Slovenska S.121 NBS 

Komerčné banky S.122 NBS 

Investičné fondy PT S.123 ŠÚ SR 

Investičné fondy iné ako PT S.124 ŠU SR 

Lízingové spoločnosti S.125 NBS, ŠÚ SR 

Spotrebné úverové inštitúcie S.125 NBS, ŠÚ SR 

Spoločnosti s prevažujúcim ostatným fin. sprostredkovaním S.125 ŠU SR 

BCP V BRATISLAVE AS S.126 ŠU SR 

CENTR.DEPOZ.CP SR,AS S.126 ŠU SR 

KOMODITNA BURZA BA S.126 ŠÚ SR 

FOND OCHRANY VKLADOV S.126 ŠU SR 
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GARANCNY FOND INVESTICII S.126 ŠU SR 

Správcovské spoločnosti ( DSS ) S.126 ŠU SR 

Správcovské spoločnosti ( DDS ) S.126 ŠU SR 

Správcovské spoločnosti ( kolektívne investovanie )  S.126 ŠU SR 

Ostatní obchodníci s cennými papiermi S.126 ŠÚ SR 

Poisťovací makléri a agenti S.126 ŠU SR 

Spoločnosti s prevažujúcou činnosťou súvisiacou s fin. sprostredkovaním S.126 ŠU SR 

Súkromné zdravotné poisťovne S.126 ŠP, MF SR 

Holdingové spoločnosti S.127 ŠU SR 

Poisťovacie spoločnosti S.128 NBS, ŠÚ SR 

Penzijné fondy DSS S.129 NBS, ŠÚ SR 

Penzijné fondy DDS S.129 NBS, ŠÚ SR 
Legenda:  
NBS      – Národná banka Slovenska 
ŠÚ SR  – Štatistický úrad Slovenskej republiky 
MF SR  – Ministrerstvo financií SR 
ŠP        – Štátna pokladnica 

 
Produkcia 
415. Produkcia v sekcii K je súčtom produkcie odvetví 64, 65, 66 v jednotlivých 
subsektoroch.  
 
Tabuľka č. 189 Sektorové členenie produkcie                                               v tis. € 

64 65 66 Spolu K 

S.12 2 734 467 929 801 245 607 3 909 875 

S.13 9 276 - 1 262 10 538 

S.14 59 143 317 306 500 365 960 

Spolu K 2 802 886 930 118 553 369 4 286 373 

  
416. Hodnota produkcie za sektor finančných korporácií S.12 je daná súčtom hodnôt 
produkcie v jednotlivých odvetviach za všetky inštitucionálne subsektory S.12.  
Výpočet produkcie v S.12 uvedený v tabuľke  190. 
 
Tabuľka č. 190 Produkcia v S.12                                                          v tis. €	

64 65 66 Spolu K v S.12 

S.121 55 428 - - 55 428 

S.122 1 943 080 - - 1 943 080 

S.123 26 584 - - 26 584 

S.124 68 903 - - 68 903 

S.125 611 247 - - 611 247 

S.126 Peňažníctvo 25 728 - 99 283 125 011 
S.126 

Poisťovníctvo - 46 357 146 323 192 680 

S.127 3 497 - - 3 497 

S.128 - 883 444 1 883 445 

S.129 - - - - 

Spolu K 2 734 467 929 801 245 607 3 909 875 

 
417. Výpočet produkcie za jednotlivé inštitucionálne subsektory S.12 vrátane 
príslušných alokácií sú uvedené v tabuľkách 191 až 207. 
 
 
Výpočet produkcie v S.121  
418. Produkcia subsektora S.121 tvorila v roku 2010 1,4% podiel celkovej produkcie 
S.12. 
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Tabuľka č. 191                                                  v tis. €             

Všeobecné prevádzkové náklady = 60 485

Výnosy z poplatkov a provízií - 5 057

Produkcia S.121 = 55 428

 
419. Produkcia za S.121 sa počíta nákladovým spôsobom. Všetky ostatné poplatky a 
provízie, ktoré sú účtované tretím stranám sú odpočítavané z tejto sumy.  Produkcia 
NBS je spotrebovaná bankovým sektorom (subsektor S.122), kde sa považuje za 
medzispotrebu. Národná banka Slovenska sa nepovažuje za tvorcu FISIM, preto 
nevstupuje do algoritmu výpočtu FISIM.  
 
Výpočet produkcie v S.122  
420. Subsektor S.122 tvoria všetky komerčné banky  a pobočky zahraničných bánk 
na území SR. Produkcia subsektora S.122 tvorila v roku 2010 49,3 % podiel celkovej 
produkcie S.12. 
 
Tabuľka č. 192                                                   v tis. €             

Výnosy z poplatkov a provízií  = 579 373

FISIM + 1 363 707

Produkcia S.122 = 1 943 080

 
421. Produkciu S.122 tvorí hodnota prijatých poplatkov a provízií a FISIM (nepriamo 
merané služby finančného sprostredkovania).  
 
422. Hodnota prijatých poplatkov a provízií predstavuje priamo účtované poplatky za 
služby, ktoré si vykazuje banka voči klientovi. Ide napr. o poštové, správne poplatky 
týkajúce sa vedenia účtov, prevodov finančných prostriedkov, výmeny peňazí, 
prípadne jednorázových poplatkov za zriadenie účtu, poskytnutie finančných služieb 
ako aj poradenskej činnosti súvisiacej s finančným sprostredkovaním.  
 
Výpočet FISIM 

423. Celková  hodnota FISIM sa rovná sume FISIM z vkladov a FISIM z úverov 
vypočítaná pre všetky inštitucionálne sektory, ktoré spotrebovávajú služby finančných 
sprostredkovateľov vytvárajúcich FISIM.  

424. Za tvorcu FISIM sa považuje subsektor S.122  (komerčné banky s  licenciou 
udelenou NBS) a subsektor S.125 (finančné inštitúcie zaoberajúce sa finančným 
sprostredkovaním, napr. nebankové inštitúcie poskytujúce spotrebiteľské úvery, 
lízingové spoločnosti a ostatné spoločnosti s činnosťou predajov na splátky). 

425. Nepriamo merané služby finančného sprostredkovania (FISIM) sa alokujú 
používateľom ako náklady. To znamená, že časť platieb úrokov finančným 
sprostredkovateľom sa musí preklasifikovať na platby za služby a alokovať 
finančným sprostredkovateľom ako produkcia. Zodpovedajúca hodnota sa 
zaznamenáva ako spotreba používateľov. Hodnota HDP je ovplyvnená časťou FISIM 
alokovanou do konečnej spotreby, vývozu a dovozu. 

426. Národná banka Slovenska S.121, investičné fondy peňažného trhu S.123, 
investičné fondy iné ako peňažného trhu S.124, ostatné pomocné finančné inštitúcie 
S.126, poisťovacie korporácie S.128 a penzijné fondy S.129 sa nepokladajú za 
tvorcov FISIM a teda nevstupujú do výpočtu FISIM.  
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427. FISIM v subsektoroch S.122 a S.125 sa počíta osobitne podľa jednotlivých 
užívateľských sektorov, pričom do algoritmu výpočtu vstupuje rovnaká hodnota 
referenčnej sadzby pre oba subsektory. 
 
FISIM = FISIM(L)  +  FISIM(D) 
FISIM(L) = Ri(L) – L*Ri 
FISIM(D) = D*Ri – Ri(D), 
kde 
FISIM = celkový FISIM za S.122+S.125 
FISIM(L) = FISIM z úverov, 
FISIM(D) = FISIM z vkladov. 
Ri = interná referenčná úroková sadzba v rámci subsektorov S.122 a S.125 
L = priemerná ročná  hodnota poskytnutých úverov 
D = priemerná ročná hodnota prijatých vkladov 
Ri(L) = skutočné úroky získané z úverov 
Ri(D) = skutočné úroky platené z vkladov 
 
428. Pre výpočet FISIM za subsektor S.122 a S.125 sa využívajú údaje 
z administratívnych zdrojov NBS. Ide o stavy poskytnutých pôžičiek a vkladov 
v členení podľa inštitucionálnych sektorov a k nim prislúchajúce výnosové a 
nákladové úroky. Informácie o úrokoch sú čerpajú z ročného štatistického zisťovania, 
avšak nie vyčerpávajúcim spôsobom. Údaje sú k dispozícií len z pohľadu 
uživatelských sektorov S.11, S.14 a S.2. Za ostatné sektory sa úroky odhadujú na 
základe štruktúry stavov poskytnutých pôžičiek (sektorom S.125) ako pomer stavov 
jednotlivých uživatelských sektorov ku celkovému stavu pôžičiek vynásobeného 
celkovou hodnotou úrokov zo štatistického zisťovania. 
 
429. Interná referenčná úroková sadzba sa počíta ako pomer: 

 prijatých úrokov z úverov plus úrokov z vkladov v rámci subsektorov S.122 a 
S.125 a medzi nimi navzájom 

 stavov pôžičiek v rámci subsektorov S.122 a S.125 a medzi nimi navzájom 
(bez úrokov z cenných papierov).  

 
430. Na základe zákona o bankách (Úplné znenie zákona  483/2001 Z. z. z 5. 
októbra 2001 o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov) platí, že bez 
bankového povolenia nemôže nikto prijímať vklady, ak osobitný predpis 
neustanovuje inak a poskytovať úroky z vkladov alebo iné odplaty, ktoré sú daňovým 
výdavkom podľa osobitného predpisu. V podmienkach Slovenskej republiky je toto 
umožnené len komerčným bankám, ktoré sú klasifikované v subsektore S.122 (FISIM 
z úverov a vkladov). Pokiaľ ide o subsektor S.125, ten môže poskytovať len úvery 
(FISIM z úverov). 
 
431. Export služieb FISIM sa počíta ako suma FISIM z poskytnutých úverov 
nerezidentským jednotkám a FISIM z vkladov prijatých od nerezidentských jednotiek.  
Export FISIM = Export FISIM(L)  +  Export FISIM(D) 
Export FISIM(L) = Re(L) – L*Re 
Export FISIM(D) = D*Re – Re(D), 
kde 
Export FISIM = celkový vývoz služieb FISIM za S.122+S.125 
Export FISIM(L) = vývoz služieb FISIM z úverov 
Export FISIM(D) = vývoz služieb FISIM z vkladov 
R(e) = externá referenčná úroková sadzba v rámci subsektorov S.122 a S.125 
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L = priemerná ročná  hodnota poskytnutých úverov nerezidentským jednotkám 
D = priemerná ročná hodnota prijatých vkladov od nerezidentských jednotiek 
Re(L) = skutočné úroky získané z úverov 
Re(D) = skutočné úroky platené z vkladov 
 
432. Import služieb FISIM sa počíta ako suma dovezených služieb FISIM 
z poskytnutých úverov (úvery, ktoré si zobrali rezidenti v zahraničí) a suma 
dovezených služieb FISIM z vkladov (vklady, ktoré si vložili rezidenti v zahraničí). 
Algoritmus výpočtu dovozu FISIM je identický ako u vývozu služieb FISIM. 
 
433. Externá referenčná úroková sadzba (použitá pri výpočte exportu a importu 
služieb FISIM) sa počíta ako pomer 

 prijatých úrokov z úverov plus úrokov z vkladov medzi rezidentskými 
a nerezidentskými finančnými inštitúciami 
a  

 stavov úverov plus stavov vkladov medzi rezidentskými a nerezidentskými 
finančnými inštitúciami. 

 
434. Stavy poskytnutých úverov a prijatých vkladov v rámci 
rezidentských/nerezidenstských subsektorov S.122 a S.125 a medzi nimi navzájom 
ako aj k nim prislúchajúce úrokové toky majú vplyv na produkciu FISIM iba 
prostredníctvom internej/externej referenčnej úrokovej sadzby. 
 
Alokácia FISIM 
435. Pre účely vlastných zdrojov sa do výpočtu HND od roku 2010 zahŕňa celkový 
vplyv alokácie FISIM. 
 
Tabuľka č. 193 Alokácia FISIM v subsektore S.122 na strane použitia                             v tis. € 

  Použitie 

S.1+S.2 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.2 

Vývoz 53 800       53 800

Dovoz 0        

Produkcia, FISIM v S.12 0        

Medzispotreba 527 043 400 418 12 187 57 127 43 049 14 262  
úprava úrokov vyplý. z alokácie 
fisimu 

-610 730 -265 920 373 455 -20 397 -734 226 -5 872 42 230

Konečná spotreba domácností 870 964    870 964    

 
Tabuľka č. 194 Alokácia FISIM v subsektore S.122 na strane zdrojov                                 v tis. € 

  Zdroje 

S.1+S.2 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.2 

Vývoz 0        

Dovoz 88 100       88 100

Produkcia, FISIM v S.12 1 363 707  1 363 707      

Medzispotreba 0        
úprava úrokov vyplý. z alokácie 
fisimu 

-610 730 134 498 -978 064 36 730 179 786 8 390 7 930

Konečná spotreba domácností 0        

 
Tabuľka č. 195 Alokácia FISIM v subsektore S.125 na strane použitia                              v tis. € 

  Použitie 

S.1+S.2 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.2 

Vývoz 8 013       8 013

Dovoz 0        
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Produkcia, FISIM v S.12 0        

Medzispotreba 154 629 112 470 27 5 838 36 154 140  
úprava úrokov vyplýv. z alokácie 
fisimu 

-259 394 -112 470 -27 -5 838 -152 227 -140 11 308

Konečná spotreba domácností 116 073    116 073    

 
Tabuľka č. 196 Alokácia FISIM v subsektore S.125 na strane zdrojov                               v tis. € 

  Zdroje 

S.1+S.2 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.2 

Vývoz 0        

Dovoz 19 321       19 321

Produkcia, FISIM v S.12 259 394  259 394      

Medzispotreba 0        
úprava úrokov vyplýv. z alokácie 
fisimu 

-259 394 0 -259 394 0 0 0 0

Konečná spotreba domácností 0        

 
436. Hodnota dovozu služieb FISIM je alokovaná do medzispotreby užívateľských 
sektorov S.11 a S.13 a do konečnej spotreby domácností S.14. Informácie o týchto 
tokoch z pohľadu subsektora S.122 sú dostupné  z Národnej banky Slovenska okrem 
údaja za sektor domácností, ktorá sa expertne odhaduje.  
 
437. Celková hodnota za dovoz FISIM za S.125 sa odhaduje na základe podielu 
dovozu a vývozu služieb FISIM v subsektore komerčných bánk, ktorý sa aplikuje na 
hodnotu vývozu FISIM v S.125. Alokácia hodnoty za dovoz FISIM v subsektore 
S.125 sa odhaduje na základe štruktúry prevzatej z alokácie dovozu FISIM v S.122. 
 
438. Alokácia FISIM za sektor domácnosti sa osobitne počíta za podnikateľov 
(alokácia do medzispotreby) a ostatné obyvateľstvo ako finálnych spotrebiteľov 
(alokácia do konečnej spotreby) na strane pôžičiek ako aj vkladov.  
 
439. Celková hodnota služieb FISIM za sektor domácnosti v sebe zahŕňa aj poplatky 
za služby súvisiace s bývaním. Keďže nie je jednoduché explicitne vyčleniť z výkazov 
informácie o stavoch poskytnutých úverov spojených s bývaním, odhad služieb 
FISIM za tieto pôžičky sa vykonáva prostredníctvom týchto úverov: 

 investičné úvery, 
 50% z hodnoty spotrebiteľských úverov, 
 hypotéky, 
 úvery zo stavebného sporenia, 
 a ostatné úvery na bývanie. 

440. Úroky, ktoré platia domácnosti za tieto poskytnuté úvery sa odhadujú na 
základe podielu úverov spojených s bývaním na celkových poskytnutých úveroch. 
Tento podiel sa aplikuje na celkové úroky prevzaté z administívneho zdroja údajov 
NBS „výkaz V (NBS) 13-04“. Vypočítaná hodnota FISIM za úvery spojené s bývaním 
vstupuje do hodnoty medzispotreby imputovaného nájomného popísaného 
v kap.3.18. 

441. Úprava úrokov v sektore zahraničia S.2 sa štandardne vykonáva na strane 
použitia ako aj zdrojov v priamej súvislosti s alokáciou služieb FISIM osobitne za 
vývoz a dovoz. 
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Výpočet produkcie v S.123, S.124, S.125, S.126, S.127  
442. Produkcia v subsektoroch investičných fondov peňažného a iného ako 
peňažného trhu S.123 a S.124 tvorila 2,4 %z celkovej produkcie S.12. Produkcia 
v subsektoroch finančného sprostredkovania, ostatných pomocných činností 
a kaptívnych finančných inštitúcií S.125, 126 a S.127 tvorila 23,6 % z celkovej 
produkcie S.12.  
 
Tabuľka č. 197                                                                              v tis. € 

Produkcia v S.123 (PFPT)  = 26 584

Produkcia v S.124 (iné ako PFPT) + 68 903

Produkcia S.123+S.124 = 95 487

 
Tabuľka č. 198                                                                             v tis. € 

Produkcia v S.125  = 611 247

Produkcia v S.126  pen + 125 011

Produkcia  v S.126 poi + 192 680

Produkcia v S.127 + 3 497

Produkcia S.125-S.127 = 932 435

 
443. Výpočet produkcie v týchto subsektoroch vychádza z údajov získaných zo 
štatistického zisťovania Pen P5-01. K dispozícii sú informácie o príjmových 
položkách (tržby za vlastné výkony a tovar, zmenu stavu vnútroorganizačných zásob, 
aktiváciu, tržby z predaja cenných papierov a podielov, prijatých úrokov a príjmu 
z finančného lízingu) a nákladových položkách (náklady na predaný tovar, predané 
cenné papiere a podiely a nákladové úroky).  
 
444. Produkcia finančných pomocných inštitúcií v poisťovníctve v subsektore S.126 
(poistenie a dôchodkové zabezpečenie) sa počíta ako suma prijatých poplatkov za 
poskytované služby. Údaje sú dostupné z ročného štatistického zisťovania  Poi P5-
01.  

584. DOPĹŇAJÚCE FINANČNÉ UKAZOVATELE    I. r. V sledovanom  roku
modul (v tis. Sk)             

  a 1 

Výnosy   spolu 1  
  z toho výnosy z predaja cenných papierov a podielov 2  

Produkcia nebankových finančných inštitúcií 3  

Náklady spolu  4  

      spotreba materiálu, energie a služieb 5  

 náklady na predané cenné papiere a podiely 6  

   z toho zostatková cena predaného majetku 7  

 sociálne náklady 8  

 povinné sociálne príspevky zamestnávateľov 9  

 dobrovoľné sociálne príspevky zamestnávateľov 10  

Ostatné subvencie na produkciu 11  

Sociálne príspevky zamestnancov povinné 12  

 dobrovoľné 13  

Naturálne príjmy zamestnancov 14  

Výsledok hospodárenia pred zdanením 15  
 

 
Výpočet produkcie v S.128 
445. Produkcia poisťovacích korporácií a penzijných fondov sa počíta osobitne za 
služby životného poistenia, neživotného poistenia, zaisťovacie služby a služby 
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penzijných fondov. Hlavným zdrojom údajov pre výpočet produkcie za subsektory 
S.128 a S.129 sú auditované účtovné výkazy za poistný trh a penzijné schémy. 
Výpočet produkcie poisťovacích korporácií je uvedený v tabulkách 199 až 201. 
Produkcia subsektora S.128 tvorila v roku 2010 22,4 %podiel na produkcii S.12.  
 
Tabuľka č. 199 Výpočet produkcie neživotného poistenia                                    v tis. € 

Skutočné prijaté poistné = 929 526 

    Predpísané poistné v hrubej výške = 935 505 

        Zmena stavu rezervy na poistné budúcich období - 5835 

        Zmena stavu rezerv na poistné prémie a zľavy - 144 

Dodatočné poistné + 38 938 

Náklady na poistné plnenie - 532 528 

    Náklady na poistné plnenie v hrubej výške = 507725 

         Zmena stavu rezervy na poistné plnenia + 46 375 

         Náklady na správu likvidácie + -21 574 

         Zmena stavu rezervy na vyrovanie mimoriadnych rizík + - 

         Zmena stavu ostatných technických rezerv + 2 

Zaisťovacie služby + 65 

Produkcia neživotného poistenia = 436 001 

 
Tabuľka č. 200 Výpočet produkcie životného poistenia                                        v tis. € 

Skutočné prijaté poistné = 975 521 

    Predpísané poistné v hrubej výške = 973 637 

        Zmena stavu rezervy na poistné budúcich období - -2276 

        Zmena stavu rezervy na poistné prémie a zľavy - 392 

Dodatočné poistné + 187 470 

Náklady na poistné plnenie - 605 281 

     Náklady na poistné plnenie v hrubej výške = 608 757 

         Zmena stavu rezervy na poistné plnenia + 6 847 

         Zmena stavu rezervy na vyrovanie mimoriadnych rizík + - 

         Náklady na správu likvidácie  + -10321 

         Zmena stavu ostatných technických rezerv + -2 

Prírastok rezervy na životné poistenie - 169174 

Zaisťovacie služby + 35 

Produkcia životného poistenia = 388 571 

 
Tabuľka č. 201 Výpočet produkcie za zaisťovacie služby                                                          v tis. € 

Výpočet poplatkov za zaisťovacie služby   
Neživotné 
poistenie 

Životné 
poistenie Spolu 

Skutočné prijaté poistné zaisťovateľom = 185 904 6 641 192 545
Podiel zaisťovateľa na predpísanom poistnom v hrubej  
výške 

= 
253 604 8 917 262 521

Provízie prijaté od zaisťovateľa - 59 522 2 522 62 044
Podiel zaisťovateľa na zmene stavu rezervy na poistné 
budúcich období - 8 981 -246 8 736
Podiel zaisťovateľa na zmene stavu rezervy na 
poistnéprémie a zľavy v hrubej výške -804 - -804

Náklady na poistné plnenia zaisťovateľa - 183 806 2 775 186 582
Podiel zaisťovateľa na nákladoch na poistné plnenia v 
hrubej výške 

= 
147 849 2 465 150 314

Podiel zaisťovateľa na zmene stavu rezervy na poistné 
plnenie 

+ 
36 332 310 36 643

Podiel zaisťovateľa na zmene stavu rezervy na vyrovnanie 
mimoriadnych rizík 

+ 
-375 - -375

Podiel zaisťovateľa na zmene stavu ďalších rezerv + - - -

Podiel zaisťovateľa na výnosoch z poistnotechnických + 4 417 19 637 24 053
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rezerv 

Podiel zaisťovateľa na prírastku rezervy životného 
poistenia 

- 
- 19 972 19 972

Poplatky za zaisťovacie služby celkom = 6 515 3 530 10 045

 
Tabuľka č. 202 Podiel zaisťovateľov na technických rezervách       v tis. € 

A.  Technické rezervy celkom (stav k 31.12.2010) = 322 948

B. Podiel zaisťovateľov na technických rezervách = 4 668 545

Vypočítaný podiel B/A = 0,07

 
Výpočet produkcie v S.129 
446. V podmienkach Slovenskej republiky patria do súkromnej časti penzijných 
fondov jednotky klasifikované v subsektore S.129. Ide o dôchodkové fondy 
spravované dôchodkovými správcovskými spoločnosťami (DSS - II. pilier) a 
doplnkové dôchodkové fondy spravované doplnkovými dôchodkovými správcovskými 
spoločnosťami (DDS - III. pilier).  

447. V zmysle zákona o dôchodkovom a doplnkovom dôchodkovom sporení majú 
jednotlivé spoločnosti nárok na nasledovné odplaty: 

 odplatu za správu doplnkového dôchodkového fondu, 
 odplatu za zhodnotenie majetku v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom 

fonde, 
 odplatu za prestup účastníka do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti 

 
448. Suma týchto poplatkov a provízií tvorí produkciu dôchodkových spoločností, 
ktorá je zaznamenaná v NÚ v subsektore S.126poi pod odvetvím SK NACE 65. 
Keďže penzijné fondy nie sú podľa právneho hľadiska samostatne oddelenými 
jednotkami, ale sú spravované dôchodkovými spoločnosťami,   ich produkcia je rovná 
nule. 
 
449. Prijaté poistné je dané hodnotou predpísaného poistného očisteného o zmeny 
stavu rezervy na poistné budúcich období a pokrýva riziká bežného účtovného 
obdobia. Pri výpočte produkcie za neživotné poistenie sa berie do úvahy aj zmena 
stavu rezervy na poistné prémie a zľavy, pretože táto rezerva sa týka poistného 
neživotného poistenia a je zaúčtovaná do hodnoty prijatého poistného, ale so 
záporným znamienkom.  
 

450. Dodatočné poistné zodpovedá výnosom  získaných poisťovacou spoločnosťou 
z investovania celkových technických rezerv, ktoré sú očistené o výnosy 
z investovania vlastných zdrojov.   
 
451. Nakoľko nie sú údaje o výnosoch z vlastných zdrojov dostupné z účtovných 
výkazov za poistný trh, využíva sa informácia z ročného štatistického zisťovania. 
Tento postup sa uplatňuje pri výpočte produkcie životného aj neživotného poistenia. 
Hodnota výnosov z finančného umiestnenia technických rezerv sa očisťuje o 
realizované zisky a straty. V prípade životného poistenia sa očisťuje aj 
o nerealizované zisky a straty. Ide o saldo prírastkov a úbytkov finančného 
umiestnenia technických rezerv. Hodnota prírastku rezervy životného poistenia je 
tvorená súčtom zmeny stavu rezervy životného poistenia a zmeny stavu rezervy na 
krytie záväzkov z finančného umiestnenia, ktoré sú očisťované o realizované a 
nerealizované zisky a straty. 
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452. Náklady na poistné plnenie pokrývajú poistné udalosti, ktoré vznikli v priebehu 
účtovného obdobia. Náklady na poistné plnenie predstavujú celkové náklady na 
poistné plnenie v hrubej výške (vrátane podielu zaisťovateľov) navýšené o zmenu 
stavu rezervy na poistné plnenie,  zmenu stavu rezervy na vyrovnanie mimoriadnych 
rizík, nákladov na správu likvidácie poistných udalostí a tiež o zmenu stavu ostatných 
technických rezerv, pretože tieto sú považované za rezervy súvisiace s nákladmi na 
poistné plnenie. Pri odhade nárokov (upravené nároky) sa uplatňuje metóda 
založená na očakávaniach podľa modelu vychádzajúceho z predchádzajúcej schémy 
nárokov vyplácaných korporáciou. Počnúc rokom 2014 sa začal sledovať v ročnom 
štatistickom zisťovaní Poi P5-01 ukazovateľ o nákladoch na poistné plnenia 
súvisiacich so živelnou katastrofou. V súčasnosti sa preveruje možnosť aplikácie 
metódy založenej na informáciách odvodených ex-post (skutočné vzniknuté nároky 
plus zmena vyrovnávacích rezerv). 

453. Náklady súvisiace so správou a managementom likvidácií poistných udalostí 
sú vylučované z celkových upravovaných nárokov. Hodnota na tieto náklady sa 
priamo preberá z administratívneho zdroja (Ppn(TAP) 8-01) osobitne za životné a 
neživotné poistenie. 

454. Pokiaľ ide o zaisťovacie služby, na základe dostupných informácií z ročného 
štatistického zisťovania môžeme konštatovať, že približne 99% zaisťovacích 
služieb je dovážaných, t.j. slovenské poisťovne sú istené zahraničnými. Na druhej 
strane slovenské poisťovne neposkytujú zaisťovacie služby zahraničným 
poisťovniam, preto sa export zaisťovacích služieb rovná nule. Zvyšné 1% 
zaisťovacích služieb poskytujú poisťovacie korporácie v rámci rezidentského územia, 
čo predstavuje produkciu rezidentkej jednotky. Informácie o podieloch domácich a 
zahraničných zaisťovateľov na celkovom hrubom predpísanom poistnom a nákladoch 
na poistné plnenie sú dostupné zo štatistického výkazu POI P 5-01.  

455. Hodnota poplatkov za zaisťovacie služby sa počíta samostatne  rovnaným 
spôsobom ako výpočet poplatkov za priame poisťovacie služby, vrátane výpočtu 
dodatočného poistného. Z dôvodu nedostupnosti priamych informácií pre výpočet 
podielu zaisťovateľov na dodatočnom poistnom ako aj na prírastku rezervy životného 
poistenia sa využíva proporcionálny výpočet. Pre odhad  podielu zaisťovateľov na 
celkovom dodatočnom poistnom sa využije percento získané z podielu zaisťovateľov 
na celkovom stave technických rezerv k celkovému stavu technických rezerv. 
Rovnaké percento sa aplikuje pre výpočet hodnoty podielu zaisťovateľov na celkovej 
zmene stavu rezervy životného poistenia. Pri výpočte zaistenia je použitá tzv. „hrubá“ 
metóda, t.j. zaznamenané sú všetky transakcie medzi priamymi poisťovateľmi 
a zaisťovateľmi. Transakcie medzi rezidentskými poisťovateľmi a rezidentskými 
zaisťovateľmi sú zaznamenané bez konsolidácie. 

456. Hodnota produkcie spoločností poskytujúcich zaisťovacie služby sa očisťuje o 
výšku prijatých provízií. 
 
Tabuľka č. 203 Alokácia poisťovacích služieb za neživotné poistenie                                           v tis. € 

Služby neživotného poistenia POUŽITIE 

Ukazovateľ S.1+S.2 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.2 

Vývoz 28 905  -  -  -  -  - 28 905 
Produkcia (Poplatky za neživotné 
poistenie a zaisťovacie služby) v  S.12 -  -  -  -  -  -  - 

Medzispotreba 218 689 173 034 20 142 11 129 13 790 594  - 

D.44 (Ostatné investičné dôchodky) 38 938  - 38 938  -  -  -  - 

KSD 247 279  -  -  - 247 279  -  - 
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Tabuľka č. 204                                                                                                                                                        v tis. € 

Služby neživotného poistenia ZDROJE 

Ukazovateľ S.1+S.2 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.2 

Vývoz 494 873  - 494 873  -  -  -  - 
Produkcia (Poplatky za neživotné 
poistenie a zaisťovacie služby) v  S.12 -  - -  -  -  -  - 

Medzispotreba 38 938 13 204 1 382 853 20 958 25 2 516 

D.44 (Ostatné investičné dôchodky) - -  -  -  -  -  - 
 
Tabuľka č. 205 Alokácia poisťovacích služieb za životné poistenie                                                 v tis. € 

Služby životného poistenia POUŽITIE 

Ukazovateľ S.1+S.2 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.2 

Vývoz 269  -  - -  -  - 269 
Produkcia (Poplatky za životné poistenie a 
zaisťovacie služby) v  S.12 -  -  - -   -  - -  

Medzispotreba 187 469 -  187 469  -  -  -  - 

D.44 (Ostatné investičné dôchodky) 388 302  -  -  - 388 302  - - 

 
Tabuľka č. 206                                                                                                                                                              v tis. € 

Služby životného poistenia ZDROJE 

Ukazovateľ S.1+S.2 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.2 
Produkcia (Poplatky za životné poistenie a 
zaisťovacie služby) v  S.12 388 571  - 388 571  -  -  -  - 

Medzispotreba 187 469  - -  - 187 049  - 420 

D.44 (Ostatné investičné dôchodky) -  -  -  -  -  - - 

 
Tabuľka č. 207 Ilustrácia vplyvu alokácie poisťovacích služieb na HDP a HND                                                                        

  2010 

Vplyv alokácie poisťovacích služieb na HDP v % 1,00

Vplyv alokácie poisťovacích služieb na HND v % 1,02

 
457. Produkcia neživotného poistenia je alokovaná do medzispotreby sektorov a do 
konečnej spotreby domácností proporcionálne podľa štruktúry prijatého poistného od 
sektorov. Táto štruktúra sa získava priamo od poisťovní prostredníctvom ročného 
štatistického zisťovania.  
 
458. Pre odhad poisťovacích a zaisťovacích služieb súvisiacich s poistením domov a 
bytov sa používa rovnaký algoritmus ako pre výpočet  celkových služieb neživotného 
poistenia. Tento algoritmus sa aplikuje na položku poistenie nehnuteľností 
zisťovanou účtovným výkazom o neživotnom poistení (PPN (PTN) 04-04) - 
administratívny zdroj dát z NBS). Získané hodnoty predstavujú sumu, ktorú  treba 
zohľadniť v medzispotrebe pri výpočte imputovaného nájomného. Táto časť má 
nulový vplyv na HND, pretože FISIM a poisťovacie náklady sú už súčasťou 
medzispotreby bytov, ale na inej úrovni agregácie. 
 
459. Celková hodnota produkcie životného poistenia a poplatkov za služby 
penzijných fondov sa alokuje do konečnej spotreby domácností. Produkcia z inej ako 
poisťovacej činnosti poisťovní a ani produkcia pre vlastné konečné použitie sa 
neodhaduje. 
 
460. V sektore verejnej správy tvorila produkcia v sekcii K 0,1% z celkovej 
produkcie sektora verejnej správy, podiel netrhovej produkcie tvoril 0,1% produkcie 
sektora verejnej správy. Produkcia v sektore S.13 sa počíta ako súčet nákladov 
netrhových výrobcov klasifikovaných v sektore verejnej správy. Ide o transakcie P.2, 
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P.51C, D.1PAY, D.29PAY – D.39REC. Skladá sa z trhovej a netrhovej produkcie. 
Výpočet produkcie v S.13 je uvedený v tabuľke 208. 
 
Tabuľka č. 208 Výpočet produkcie v S.13                                      v tis. € 

    64 66 Spolu K 

Medzispotreba (P.2) + 3 998 524 4 522

Spotreba fixného kapitálu (P.51c) + 1 331 133 1 464

Odmeny zamestnancov (D.1) + 3 937 605 4 542

Ostatné dane z produkcie (D.29) + 10 - 10

Ostatné subvencie na produkciu (D.39) - - - -

Produkcia (P.1) = 9 276 1 262 10 538

v tom trhová (P.11)   -711 733 22

         pre vlastné končené použite (P.12)   - - -

         ostatná netrhová (P.13)   9 987 529 10 516

 
461. V sektore domácností tvorila produkcia v sekcii K 1,2 % z celkovej produkcie 
sektora domácností. Výpočet produkcie v S.14 a jej úpravy sú uvedené v tabuľkách  
209 a 210. 
 
Tabuľka č. 209 Výpočet produkcie v S.14                                v tis. € 

    64 65 66 Spolu K 

Predaj tovaru  5 590 - 169 236 174 826 

Predaj výrobkov a služieb + 140 175 250 193 244 333 669 

Ostatné príjmy  + 2 422 67 34 698 37 187 

Nákup tovaru - 89 044 - 90 676 179 720 

Nedokončená výroba, výrobky, zvieratá, ostatné + - - -3 -3 

Produkcia (Úč FO  1-01 + Úč FO 2-01) = 59 143 317 306 499 365 959 

 
Tabuľka č. 210 Úpravy produkcie v S.14                  v tis. € 

    64 65 66 Spolu K 

Produkcia (Úč FO 1-01+Úč FO 2-01)   59 143 317 306 499 365 959 

Zisky/straty z držby zásob - - - -1 -1 

Produkcia  = 59 143 317 306 500 365 960 

v tom trhová    59 143 317 306 500 365 960 

          pre vlastné konečné použitie    - - - - 

 
Medzispotreba 
462. Medzispotreba v sekcii K je súčtom medzispotreby odvetví 65, 66 a 67 
podľa jednotlivých sektorov. Je vyjadrená v kúpnych cenách. 
 
Tabuľka č. 211 Medzispotreba podľa sektorov          v tis. €  

  64 65 66 Spolu K 

S.12 894 824 632 649 156 974 1 684 447

S.13 3 998 - 524 4 522

S.14 22 996 72 105 456 128 524

Spolu K 921 818 632 721 262 954 1 817 493

 
463. Objem medzispotreby v sektore finančných korporácií tvoril 43,1 % 
z produkcie S.12 v sekcii K. Výpočet medzispotreby v S.12 je uvedený v tabuľkách  
212 až 216. 
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Tabuľka č. 212 Medzispotreba v S.12                              v tis. € 

  64 65 66 Spolu K 

S.121 15 849 -  - 15 849

S.122 673 774 -  - 673 774

S.123 11 188 -  - 11 188

S.124  22 590 -  - 22 590

S.125  155 825 -  - 155 825

S.126 Peňažníctvo 14 357 -  67 290 81 647

S.126 Poisťovníctvo -  28 340  89 684 118 024

S.127 1 241 -  - 1 241

S.128 -  578 350 - 578 350

S.129 -  25 959 -- 25 959

Spolu K 894 824 632 649 156 974 1 684 447

                                            
Tabuľka č. 213 Výpočet medzispotreby v S.121          v tis. € 

Nakupované výkony   14 298

Náklady na poplatky a provízie    + 1 250

Poplatky za služby neživotného poistenia + 319

Zisky/straty z držby zásob + -18

Medzispotreba S.121 = 15 849

                                                                                   
Tabuľka č. 214 Výpočet medzispotreby v S.122           v tis. € 

Nakupované výkony   465 895

Náklady na poplatky a provízie    + 139 954

Produkcia NBS v nákladoch  + 55 428

Poplatky za služby neživotného poistenia + 13098

Zisky/straty z držby zásob + -601

Medzispotreba S.122 = 673 774

 
Tabuľka č. 215 Výpočet medzispotreby v S. 123, S.124, S.125, S.126 a S.127           v tis. € 

    64 66 Spolu 

Spotreba materiálu, energie a služieb 199 823 151 359 351 182 

Manká a škody na zásobách + 659 66 725 

Poplatky za služby neživotného poistenia + 4 923 77 5 000 

Zisky/straty z držby zásob + -204 -110 -314 

Alokácia FISIM + - 5 582 5 582 

Medzispotreba S.123- S.127 = 205 201 156 974 362 175 

                                                                                                     
Tabuľka č. 216 Výpočet medzispotreby v S.128 a 129         v tis. € 

    65 

Spotreba materiálu, energie a služieb 449  084

Poplatky za prijaté zaisťovacie služby + 10 045

Náklady na správu likvidácie + 31 895

Poplatky za služby neživotného poistenia + 1 725

Náklady na finančné umiestnenie + 133 287

Zisky/straty z držby zásob + -21

FISIM alokovaný + 6 634

Medzispotreba S.128 a S.129 = 632 649

 
464. Objem medzispotreby sektora verejnej správy predstavoval 42,9% z celkovej 
produkcie sektora verejnej správy v sekcii K. Výpočet medzispotreby v S.13 a jej 
úprava je uvedená v tabuľke 217.  
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Tabuľka č. 217 Výpočet medzispotreby v S.13                            v tis. € 

    64 66 Spolu K 

Zdrojové údaje (Fin 1-4) + - 255 255

Reklasifikácia jednotiek + 3 998 271 4 269

Úprava o pohľadávky a záväzky + - -2 -2

Medzispotreba (P.2) = 3 998 524 4 522

 
465. Objem medzispotreby v sektore domácností tvoril 35,1 % z produkcie S.14 
v sekcii K. Výpočet medzispotreby v S.14 a jej úpravy sú uvedené v tabuľkách 218 
a 219. 
 
Tabuľka č. 218 Výpočet medzispotreby v S.14                                                      v tis. € 

    64 65 66 Spolu K 

Spotreba materiálu a energie  10 459 10 7 421 17 890 

Prevádzková réžia + 12 471 61 98 162 110 694 

Medzispotreba (Úč FO 1-01) = 22 930 71 105 583 128 584 

 
Tabuľka č. 219 Úpravy medzispotreby v S.14                       v tis. € 

    64 65 66 Spolu K 

Medzispotreba (Úč FO 1-01)   22 930 71 105 583 128 584 

FISIM + 175 1 806 982 

Zisky/straty z držby zásob + 15 - 40 55 

Malé nástroje - 124 - 973 1 097 

Medzispotreba   = 22 996 72 105 456 128 524 

 
 
3.18 Činnosti v oblasti nehnuteľností (NACE Rev. 2 Sekcia L) 

466. Pridaná hodnota v odvetví 68 Činnosti v oblasti nehnuteľností dosiahla hodnotu 
4 221 027 tis. €, čo bolo 6,9 % z  pridanej hodnoty za celú ekonomiku. 
 
Tabuľka č. 220 Hrubá pridaná hodnota podľa odvetví                                      v tis. € 

 Produkcia Medzispotreba Pridaná hodnota 
% na pridanú 

hodnotu 

68 6 653 956 2 432 929 4 221 027 6,9 

Spolu L 6 653 956 2 432 929 4 221 027 6,9 

 
467. Výpočet agregátu pridanej hodnoty za sekciu L pozostáva zo súčtu pridaných 
hodnôt za jednotlivé sektory. Do výpočtu vstupuje sektor nefinančných korporácií, 
sektor verejnej správy, sektor domácností a sektor NISD.  
 
Tabuľka č. 221 Hrubá pridaná hodnota podľa sektorov                                               v tis. €  

  S.11 S.13 S.14 S.15 Spolu L 

P.1 1 603 271 15 899 4 927 563 107 223 6 653 956 

P.2 787 166 6 874 1 542 108 96 781 2 432 929 

B.1g 816 105 9 025 3 385 455 10 442 4 221 027 

 
468. Do sekcie L Činnosti v oblasti nehnuteľností zahrnujeme závodné jednotky 
z S.11, ktorých hlavná činnosť súvisí s horeuvedenými službami, napr. stavebné 
bytové družstvá a bytové podniky. Za sektor verejnej správy sem patria príspevkové 
a rozpočtové organizácie a jednotky riadené obcami  (jednotky, ktoré majú v 
kompetencii správu zariadení patriacich S.13, podniky technických služieb miestnej 
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samosprávy a podobne). Register zaraďuje do tejto sekcie aj jednotky nezapísané v 
obchodnom registri zaoberajúce sa činnosťami v oblasti nehnuteľností. Sektor S.15 
reprezentujú v tejto sekcii spoločenstvá vlastníkov bytov. Hlavné zdroje pre výpočet 
produkcie a medzispotreby za sekciu L sú uvedené v kapitole 3.1. Postup úprav na 
zabezpečenie úplnosti údajov je bližšie popísaný v kap. 7. 
 
Produkcia 
469. Produkcia kategórie L je súčtom produkcie odvetvia 68 v jednotlivých sektoroch. 
Je vyjadrená v základných cenách. 
 
Tabuľka č. 222 Sektorové členenie produkcie      v tis. € 

  68 Spolu L 

S.11 1 603 271 1 603 271

S.13 15 899 15 899

S.14 4 927 563 4 927 563

S.15 107 223 107 223

Spolu L 6 653 956 6 653 956

	
470. V sektore nefinančných korporácií tvorila produkcia v sekcii L 1,6 % 
z celkovej produkcie sektora nefinančných korporácií. Najväčší objem produkcie bol 
vykázaný v komodite KP 68.20 Služby spojené s prenájmom alebo lízingom 
vlastných nehnuteľností a v komodite 68.32 Správa nehnuteľností na základe 
poplatku alebo zmluvy.	 Výpočet produkcie v S.11 a jej úpravy sú uvedené 
v tabuľkách 223 a 224. 
 
Tabuľka č. 223 Výpočet produkcie v S.11                                             v tis. € 

    68 Spolu L 

Tržby za vlastné výrobky a z predaja služieb   1 337 409 1 337 409 

Predaj a odovzdanie výrobkov a služieb iným ZJ + 1 1 

Tržby za tovar vo VO  + 45 502 45 502 

Tržby za tovar v MO  + 21 702 21 702 

Náklady na predaný tovar VO  - 26 745 26 745 

Náklady na predaný tovar MO  - 16 319 16 319 

Aktivácia  + 8 478 8 478 

Zmena stavu zásob nedokončenej výroby  + -26 368 -26 368 

Produkcia (Roč 1-01+Roč 2-01) = 1 343 660 1 343 660 

	
Tabuľka č. 224 Úpravy produkcie v S.11                                              v tis. € 

    68 Spolu L 

Produkcia  (Roč 1-01+ Roč 2-01)   1 343 660 1 343 660 

Zisky/straty z držby zásob  - -270 -270 

Produkcia bytových služieb + 252 231 252 231 

Podhodnotená produkcia  + 7 462 7 462 

Reklasifikácia jednotiek - 352 352 

Produkcia  = 1 603 271 1 603 271 

v tom trhová    1 594 793 1 594 793 

          pre vlastné konečné použitie    8 478 8 478 

 
471. V sektore verejnej správy tvorila produkcia v sekcii L 0,1 % z celkovej 
produkcie sektora verejnej správy, podiel netrhovej produkcie tvoril 0,1 % produkcie 
sektora verejnej správy. Produkcia v sektore S.13 sa počíta ako súčet nákladov 
netrhových výrobcov klasifikovaných v sektore verejnej správy. Ide o transakcie P.2, 
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P.51C, D.1PAY, D.29PAY – D.39REC. Skladá sa z trhovej a netrhovej produkcie. 
Výpočet produkcie v S.13 je uvedený v tabuľke 225.  
 
Tabuľka č. 225 Výpočet produkcie v S.13                    v tis. € 

    68 Spolu L 

Medzispotreba (P.2) + 6 874 6 874 

Spotreba fixného kapitálu (P.51c) + 3 463 3 463 

Odmeny zamestnancov (D.1) + 5 405 5 405 

Ostatné dane z produkcie (D.29) + 157 157 

Ostatné subvencie na produkciu (D.39) - 0 0 

Produkcia (P.1) = 15 899 15 899 

v tom trhová (P.11)   3 663 3 663

         pre vlastné končené použite (P.12)   0 0

         ostatná netrhová (P.13)   12 236 12 236

 
472. V sektore domácností tvorila produkcia v sekcii L 15,7 % z celkovej produkcie 
sektora domácností. Výpočet produkcie v S.14 a jej úpravy sú uvedené v tabuľkách  
226 a 227. 
 
Tabuľka č. 226 Výpočet produkcie v S.14                               v tis. € 

    68 Spolu L 

Predaj tovaru  37 485 37 485

Predaj výrobkov a služieb + 86 387 86 387

Ostatné príjmy  + 14 732 14 732

Nákup tovaru - 15 816 15 816

Nedokončená výroba, výrobky, zvieratá, ostatné + -17 -17

Produkcia (Úč FO  1-01 + Úč FO 2-01) = 122 771 122 771

 
Tabuľka č. 227 Úpravy produkcie v S.14                                 v tis. € 

    68 Spolu L 

Produkcia (Úč FO 1-01+Úč FO 2-01)   122 771 122 771

Podhodnotená produkcia  + 33 323 33 323

Registrovaní – nezistené N5 + 10 159 10 159

Predaj bez potvrdenky N1 + 173 245 173 245

Imputovaná nájomné + 4 588 063 4 588 063

Zisky/straty z držby zásob - -2 -2

Produkcia  = 4 927 563 4 927 563

v tom trhová    339 500 339 500

          pre vlastné konečné použitie    4 588 063 4 588 063

 
473. V sektore neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam tvorila produkcia 
v sekcii L  8,3 % z celkovej produkcie S.15. Výpočet produkcie v S.15 je uvedený 
v tabuľke 228. 
 
Tabuľka č. 228 Výpočet produkcie v S.15                                  v tis. € 

   68 Spolu L 

Medzispotreba  96 781 96 781 

Odmeny zamestnancov + 9 965 9 965 

Ostatné dane z produkcie + 149 149 

Spotreba fixného kapitálu + 328 328 

Produkcia  = 107 223 107 223 

v tom trhová  20 099 20 099 

          ostatná netrhová 87 124 87 124 
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Medzispotreba 
474. Medzispotreba v sekcii L je súčtom medzispotreby v jednotlivých sektoroch. Je 
vyjadrená v kúpnych cenách.  
					
Tabuľka č. 229 Medzispotreba podľa sektorov       v tis. € 	

68 Spolu L 

S.11 787 166 787 166

S.13 6 874 6 874

S.14 1 542 108 1 542 108

S.15 96 781 96 781

Spolu L 2 432 929 2 432 929

 
475. Objem medzispotreby v sektore nefinančných korporácií tvoril 49,1 % 
z produkcie S.11 v sekcii L. Výpočet medzispotreby v S.11 a jej úpravy sú uvedené 
v tabuľkách 230 a 231. 
 
Tabuľka č. 230 Výpočet medzispotreby v S.11                                            v tis. € 

    68 Spolu L 

Spotreba nakúpeného materiálu a energie  139 631 139 631 

Služby nakúpené + 577 162 577 162 

Spotreba materiálu energie a služieb nakúpených resp. 
prevzatých od iných ZJ v rámci podniku vrátane vnútorného 
obratu 

+ 

1 1 

Manká a škody na zásobách + 1 311 1 311 

Medzispotreba (Roč 1-01+Roč 2-01) = 718 105 718 105 

	
Tabuľka č. 231 Úpravy medzispotreby v S.11                                              v tis. € 

    68 Spolu L 

Medzispotreba  (Roč 1-01+ Roč 2-01)   718 105 718 105 

Zisky/straty z držby zásob  + 105 105 

Poplatky za poisťovacie služby + 713 713 

Nadhodnotená medzispotreba - 9 603 9 603 

FISIM + 81 943 81 943 

Malé nástroje - 3 734 3 734 

Výskum a vývoj - 93 93 

Reklasifikácia jednotiek - 270 270 

Medzispotreba   = 787 166 787 166 

 
476. Objem medzispotreby sektora verejnej správy predstavoval 43,2 % z celkovej 
produkcie sektora verejnej správy v sekcii L. Výpočet medzispotreby v S.13 a jej 
úpravy sú uvedené v tabuľke 232. 
 
Tabuľka č. 232 Výpočet medzispotreby v S.13            v tis. € 

    68 Spolu L 

Zdrojové údaje (Fin 1-4) + 6 466 6 466

Malé nástroje + -13 -13

Reklasifikácia jednotiek + 270 270

Úprava o pohľadávky a záväzky + 150 150

Medzispotreba (P.2) = 6 874 6 874

 
477. Objem medzispotreby v sektore domácností tvoril 31,3 % z produkcie S.14 
v sekcii L. Výpočet medzispotreby v S.14 a jej úpravy sú uvedené v tabuľkách  233 a 
234. 
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Tabuľka č. 233 Výpočet medzispotreby v S.14                                 v tis. € 

    68 Spolu L 

Spotreba materiálu a energie  5 096 5 096

Prevádzková réžia + 53 612 53 612

Medzispotreba (Úč FO 1-01) = 58 708 58 708

 
Tabuľka č. 234 Úpravy medzispotreby v S.14                                  v tis. € 

    68 Spolu L 

Medzispotreba (Úč FO 1-01)   58 708 58 708

Nadhodnotená medzispotreba - 9 294 9 294

Registrovaní - nezistená produkcia N5 + 1 743 1 743

Medzispotreba k imputovanému nájomnému + 1 490 518 1 490 518

FISIM + 448 448

Zisky/straty z držby zásob + 195 195

Malé nástroje - 210 210

Medzispotreba   = 1 542 108 1 542 108

 
478. Objem medzispotreby v sektore neziskových inštitúcií slúžiacich 
domácnostiam tvoril 90,3 % z produkcie S.15 v sekcii L. Výpočet medzispotreby v 
S.15 je uvedený v tabuľke 235. 
 
Tabuľka č. 235 Výpočet a úprava medzispotreby v S.15               v tis. € 

   68 Spolu L 

Spotreba nakúpeného materiálu a energie  32 631 32 631 

Nakúpené služby + 61 434 61 434 

Manká a škody na zásobách + - - 

Ostatné náklady zahrnuté do medzispotreby + 468 468 

FISIM + 2 248 2 248 

Medzispotreba  = 96 781 96 781 

 
Imputované nájomné  
479. Na výpočet imputovaného nájomného ŠÚ SR v súčasnosti využíva nákladovú 
metódu. Podľa metódy užívateľských nákladov je produkcia bytových služieb súčtom 
medzispotreby, spotreby fixného kapitálu, iných daní (po odpočítaní subvencií na 
produkciu) a čistého prevádzkového prebytku. Bytové služby poskytované vlastníkmi 
obydlí sú súčasťou výpočtu imputovaného nájomného. 
 
480. Pri výpočte jednotlivých nákladových položiek imputovaného nájomného za byty 
sa vychádza z počtu bytov obývaných vlastníkmi zisteného z výsledkov Sčítania 
osôb, bytov a domov 2011. Uvedený údaj sa každoročne aktualizuje podľa výsledkov 
štatistiky výstavby nových bytov. Táto štatistika obsahuje podrobné údaje o štruktúre 
novopostavených bytov ako aj údaje o úbytku bytov (z dôvodu ich demolácie,  zmeny 
užívania a pod.)  
 
481. Pre výpočet nákladových položiek je dôležitá reprodukčná cena jedného bytu. 
Tento údaj je súčinom priemernej podlahovej plochy bytu a priemernej ceny za m2. 
Pri stanovení priemernej podlahovej plochy je počet bytov z SODB 2011 upravený 
o prírastky novopostavených bytov s kvantifikovanou priemernou plochou. Priemerná 
cena za m2 sa preberá zo štatistiky NBS. 
  
482. Pri výpočte hodnoty medzispotreby sa využívajú výsledky štatistického 
zisťovania o nákladoch na bývanie v nájomných bytoch, ktoré v rokoch 1997 až 1999 
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zorganizovalo Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR. Výsledky tohto 
zisťovania, ktorého sa zúčastnilo viac ako polovica z celkového počtu organizácii 
prevádzkujúcich nájomné byty na celom území SR, umožnili vyčísliť priemerné 
náklady na prevádzku a opravy jedného bytu. Uvedený postup zisťovania sa zvolil 
preto, že umožňoval vylúčiť pracovné vstupy z produkcie bytov obývaných 
vlastníkmi. Získané hodnoty sa upravujú o výdavky na veľké opravy (patria do 
THFK). Ich objem bol identifikovaný zo štatistiky rodinných účtov a následne 
odrátaný z medzispotreby.  
 
483. Získané údaje o nákladoch na údržbu a prevádzku  sa medziročne aktualizujú 
pomocou príslušných CPI indexov. Náklady na prevádzku sa aktualizujú pomocou 
indexu za COICOP 4.1. a náklady na údržbu pomocou indexu za COICOP 4.3.   
 
484. V medzispotrebe sú tiež zahrnuté relevantné  poplatky za poistné služby 
a FISIM (súvisiace s bývaním). Výpočet vychádza z administratívnych  zdrojov dát 
z NBS (bližšie popísané v kap. 3.17).  
 
485. Spotreba fixného kapitálu sa počíta metódou permanentnej inventarizácie (PIM) 
z reprodukčnej hodnoty bytov obývaných vlastníkmi, pričom sa uvažuje so 
životnosťou bytov 55 rokov a lineárnym odpisovaním.  
 
486. Pri výpočte imputovaného nájomného sa neuvažuje s položkou „dane mínus 
subvencie“. ŠÚ SR nemá k dispozícii spoľahlivé údaje o celkovej sume 
vyinkasovanej domovej dani (obecné úrady inkasujú domovú daň spolu s daňou za 
pozemky), avšak podľa expertných odhadov jej veľkosť je približne rovnaká ako 
celková suma vyplatených dotácii na bývanie.  
 
487. Hodnota prevádzkového prebytku sa počíta ako 2,5% podiel (skutočná ročná 
miera návratnosti) z čistej hodnoty bytov obývaných vlastníkmi. Pri výpočte čistej 
hodnoty bytov sa uvažuje o dobe životnosti bytového fondu 55 rokov, rovnako ako pri 
výpočte spotreby fixného kapitálu.  
 
488. Do výpočtu imputovaného nájomného a výpočtu medzispotreby bytových 
služieb nevstupujú poplatky za vykurovanie, vodné, stočné, elektrinu apod. Sú 
zaznamenané v konečnej spotrebe domácností v rámci príslušnej skupiny COICOP. 
 
489. Pre výpočet imputovanej produkcie rekreačných chatiek a garáži sa používajú 
hodnoty priemerného nájomného zisťované z inzerátov uverejnených v dennej tlači, 
na internete a pod. Počet garáží užívaných domácnosťami a tiež počet rekreačných 
chatiek je k dispozícii z výkazov miestnej správy MOŠ – MIS 1-01 doplňujúci zdroj 
údajov). 
 
Výpočet imputovaného nájomného v roku 2010 je uvedený v tabuľke 236. 
 
 
Tabuľka č. 236 Výpočet imputovaného nájomného           v tis. € 

   2010 

Medzispotreba 1 490 518

Spotreba fixního kapitálu + 1 590 175

Čistý prevádzkový prebytok + 1 347 755

Imputovaná produkci achát a garáží + 159 615
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Celková imputovaná produkcia  = 4 588 063
 
	

Prenajímané byty 
490. Produkcia za prenajímané byty je zahrnutá v celkovej produkcii NACE 68, ale 
nie je možné ju oddeliť od celkovej hodnoty. Vieme odhadnúť len niektoré údaje na 
základe celkovej hodnoty skutočného nájomného (súčasť konečnej spotreby 
domácností ako COICOP 4.1 - výpočet sa opiera o údaje z rodinných účtov), ktoré by 
sa malo rovnať celkovej produkcii nájomných bytov. 
 
491. Medzispotreba za S.1 sa počíta ako podiel na produkcii za prenajímané byty, 
ktorý je rovnaký ako v prípade imputovaného nájomného. Predpokladáme, že 
produkcia sektorov S.12 a S.15 je bezvýznamná alebo blízka nule. Údaj P.1 a P.2 za 
sektor S.11 je hrubým odhadom z produkčných štatistík a údaje za sektor S.14 sú 
výsledkom odpočítania ostatných sektorov z celkového súčtu. 
 
Tabuľka č. 237 Trhové nájomné v roku 2010                                                       v tis. € 

Sektor S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 Spolu S.1 

Produkcia 38 598 - 103 896 394 483 - 536 977 

Medzispotreba 15 200 - 26 200 122 671 - 164 071 

 
Družstevné byty 
492. V rámci Slovenskej republiky existujú družstevné byty, avšak nájomné je 
porovnateľné s ostatným súkromným nájomným. Problematika lacného nájomného v 
podmienkach Slovenskej republiky preto nie je relevantná. 
 
493. Ak sú vlastníkmi bytov bytové družstvá (S.11), nájomné platené členmi družstva 
bytovým družstvám obsahuje všetky platby spojené s užívaním družstevného bytu: 
správa budovy (likvidácia odpadkov, elektrina v dome, upratovanie spoločných 
priestorov, údržba a opravy spoločných priestorov, atď.), fond „prevádzky, údržby a 
opráv“, poplatok za správu a splátky anuity. 
 
494. Ak ide o byty obývané vlastníkmi, nájomné platené vlastníkmi vybranému 
správcovi domu obsahuje platby za poskytovanie týchto služieb:  

 správa domu (nákupy tovarov a služieb na prevádzku, údržba a opravy 
spoločných častí domu, spoločné zariadenia domu a ostatné činnosti spojené 
s používaním tohto domu ako celku), odmena za správu,  

 správa platieb vlastníkov za vykonávanie týchto činností (služby spojené s 
užívaním bytov), ako aj fondu „prevádzky, údržby a opráv“, ktorý sa skladá z 
príspevkov jednotlivých vlastníkov. 

 
Prázdne byty 
495. Náklady vstupujúce do medzispotreby vznikajú aj v prípade neobývaných –
prázdnych obydlí. Odhad medzispotreby za prázdne byty sa opiera o počty 
prázdnych bytov .získaných zo sčítania 2011 ako aj z predchádzajúcich cenzov. 
Predpokladáme, že 90% z týchto prázdnych bytov by malo byť zahrnutých do 
výpočtu imputovaného nájomného. Pri výpočte medzispotreby sme použili rovnaké 
jednotkové náklady na opravy a údržbu ako pre byty obývané vlastníkmi. Takto 
vypočítaná medzispotreba za prázdne byty je zahrnutá do celkovej medzispotreby za 
byty obývané vlastníkmi. 
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Údržba a opravy 
496. Výdavky na údržbu a malé opravy obydlí (bez ohľadu na platiteľa) sú opierajú o 
štatistiku maloobchodu. Tá časť výdavkov na malé opravy, ktorá na základe 
štatistického zisťovania o nákladoch na bývanie v nájomných bytoch (ktoré v rokoch 
1997 až 1999 zorganizovalo Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR) nie je 
zahrnutá v medzispotrebe, je zaznamenaná ako konečná spotreba domácností.   
 
Prázdninové domy 
497. Problematika prázdninových domov v podmienkach Slovenskej republiky 
predstavuje zanedbateľný vplyv na hrubý národný dôchodok. Pre rok 2010 sme 
vykonali samostatné odhady týkajúce sa nehnuteľností vlastnených slovenskými 
rezidentmi v zahraničí a nehnuteľností vlastnených nerezidentmi na území 
Slovenskej republiky (pozri kap. 8.4.2.2).  
 
 
3.19 Odborné, vedecké a technické činnosti (NACE Rev. 2 Sekcia M) 

498. Pridaná hodnota v odvetviach 69 Právne a účtovnícke činnosti, 70 Vedenie 
firiem; poradenstvo v oblasti riadenia, 71 Architektonické a inžinierske činnosti; 
technické  testovanie a analýzy, 72 Vedecký výskum a vývoj, 73 Reklama a prieskum 
trhu, 74 Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti a 75 Veterinárne činnosti, 
ktoré patria do tejto sekcie dosiahla hodnotu 2 991 411 tis. €, čo bolo 4,9 % z  
pridanej hodnoty za celú ekonomiku. 
 
Tabuľka č. 238 Hrubá pridaná hodnota podľa odvetví                    v tis. € 

Produkcia Medzispotreba
Pridaná 
hodnota 

% na pridanú 
hodnotu 

69 1 419 950 430 854 989 096 1,6

70 889 923 438 275 451 648 0,7

71 1 657 842 850 264 807 578 1,3

72 222 111 71 711 150 400 0,2

73 972 462 671 776 300 686 0,5

74 458 157 201 107 257 050 0,4

75 62 716 27 763 34 953 0,1

Spolu M 5 683 161 2 691 750 2 991 411 4,9

 
499. Výpočet agregátov pridanej hodnoty za odvetvia pozostáva z ich súčtu za 
jednotlivé sektory. V prípade sekcie M vstupuje do výpočtu sektor nefinančných 
korporácií, sektor verejnej správy a sektor domácností. 
 
Tabuľka č. 239 Hrubá pridaná hodnota podľa sektorov                 v tis. € 

S.11 S.13 S.14 Spolu M 

P.1 3 514 713 214 828 1 953 620 5 683 161

P.2 2 038 617 80 605 572 528 2 691 750

B.1g 1 476 096 134 223 1 381 092 2 991 411

	
500. Do sekcie M Odborné, vedecké a technické činnosti zahrnujeme závodné 
jednotky patriace do sektora nefinančných korporácií, ktorých hlavná činnosť súvisí s 
horeuvedenými službami. Významnú časť produkcie v sektore verejnej správy 
generujú skúšobné ústavy a iné odborne zamerané kontrolné a skúšobné orgány 
patriace do sektora S.13. V sektore domácností sú zaradené vo veľkom počte 
jednotky v právnej forme 101 fyzická osoba – podnikateľ nezapísaný v obchodnom 
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registri a v právnej forme 105 slobodné povolanie – fyzická osoba podnikajúca na 
základe iného ako živnostenského zákona. Hlavné zdroje pre výpočet produkcie a 
medzispotreby za sekciu M sú uvedené v kapitole 3.1. Postup úprav na 
zabezpečenie úplnosti údajov je bližšie popísaný v kap. 7. 
	
Produkcia 
501. Produkcia sekcie M je súčtom produkcie odvetví 69, 70, 71, 72, 73, 74 a 75 
v jednotlivých sektoroch. Je vyjadrená v základných cenách. 
  
Tabuľka č. 240 Sektorové členenie produkcie                                     v tis. € 

69 70 71 72 73 74 75 Spolu M 

S.11 592 269 730 943 1 072 320 71 853 799 968 245 863 1 497 3 514 713 

S.13 - 9 802 50 327 130 853 - 14 666 9 180 214 828 

S.14 827 681 149 178 535 195 19 405 172 494 197 628 52 039 1 953 620 

Spolu M 1 419 950 889 923 1 657 842 222 111 972 462 458 157 62 716 5 683 161 

	
502. V sektore nefinančných korporácií tvorila produkcia v sekcii M 3,4 % 
z celkovej produkcie sektora nefinančných korporácií. Najväčší objem produkcie bol 
vykázaný v komodite KP 73.11.11 Komplexné reklamné služby, v komodite 71.12.20 
Manažérske služby riadenia stavebných projektov. Výpočet produkcie v S.11 a jej 
úpravy sú uvedené v tabuľkách  241 a 242. 
     
Tabuľka č. 241 Výpočet produkcie v S.11                      v tis. € 

  69 70 71 72 73 74 75 Spolu M 
Tržby za vlastné výrobky a 
z predaja služieb  577 274 711 509 1 032 423 69 906 770 583 237 980 1 484 3 401 159
Predaj a odovzdanie 
výrobkov a služieb iným ZJ 

+ 
- - - - - - - -

Tržby za tovar vo VO  + 549 91 948 11 612 380 52 045 126 391 - 282 925

Tržby za tovar v MO  + 3 675 9 377 6 783 426 17 507 6 317 - 44 085
Náklady na predaný tovar 
VO  

- 
314 79 143 10 153 291 37 961 121 559 - 249 421

Náklady na predaný tovar 
MO  

- 
2 439 8 729 6 111 336 12 417 4 758 - 34 790

Aktivácia  + - 1 082 23 091 77 519 3 526 - 28 295
Zmena stavu zásob 
nedokončenej výroby  

+ 
9 667 1 179 7 204 1 202 5 547 -3 551 - 21 248

Produkcia (Roč 1-01+Roč 2-
01) 

= 
588 412 727 223 1 064 849 71 364 795 823 244 346 1 484 3 493 501

	
Tabuľka č. 242 Úpravy produkcie v S.11                                                                      v tis. € 

    69 70 71 72 73 74 75 Spolu M 
Produkcia  (Roč 1-01+ Roč 
2-01) 

  
588 412 727 223 1 064 849 71 364 795 823 244 346 1 484 3 493 501

Zisky/straty z držby zásob  - -46 -406 -1 044 -28 -2 -26 - -1 552

Podhodnotená produkcia  + 3 811 3 314 6 424 461 4 143 1 491 13 19 657
Zmena objemu vývozu 
tovarov 

+ 
- - 3 - - - - 3

Produkcia  = 592 269 730 943 1 072 320 71 853 799 968 245 863 1 497 3 514 713

v tom trhová    592 269 729 861 1 049 229 71 776 799 449 242 337 1 497 3 486 418
          pre vlastné konečné 
použitie  

  
- 1082 23091 77 519 3526 - 28 295

	
503. V sektore verejnej správy tvorila produkcia v sekcii M 1,8 % z celkovej 
produkcie sektora verejnej správy, podiel netrhovej produkcie tvoril 1,6 % produkcie 
sektora verejnej správy. Produkcia v sektore S.13 sa počíta ako súčet nákladov 
netrhových výrobcov klasifikovaných v sektore verejnej správy. Ide o transakcie P.2, 
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P.51C, D.1PAY, D.29PAY – D.39REC. Skladá sa z trhovej a netrhovej produkcie. 
Výpočet produkcie v S.13 je uvedený v tabuľke  243. 
 
Tabuľka č. 243 Výpočet produkcie v S.13                                              v tis. € 

    70 71 72 74 75 Spolu M 

Medzispotreba (P.2) + 7 315 28 025 37 867 4 006  3 392  80 605

Spotreba fixného kapitálu (P.51c) + 192 4 579 13 762 3 082  1 653  23 268

Odmeny zamestnancov (D.1) + 2 294 17 586 78 185 7 344  4 112  109 521

Ostatné dane z produkcie (D.29) + 1 137 1 039 234  23  1 434

Ostatné subvencie na produkciu (D.39) - - - - - - -

Produkcia (P.1) = 9 802 50 327 130 853 14 666  9 180  214 828

v tom trhová (P.11)   98 4 133 18 009 3 066 3 687 28 993

         pre vlastné končené použite (P.12)   - - - - - -

         ostatná netrhová (P.13)   9 704 46 194 112 844 11 600 5 493 185 835

 
504. V sektore domácností tvorila produkcia v sekcii M 6,2 % z celkovej produkcie 
sektora domácností. Výpočet produkcie v S.14 a jej úpravy sú uvedené v tabuľkách  
244 a 245. 
 
Tabuľka č. 244 Výpočet produkcie v S.14                         v tis. € 

    69 70 71 72 73 74 75 Spolu M 

Predaj tovaru   98 625 32 821 37 993 9 166 35 254 37 629 3 246 254 734

Predaj výrobkov a služieb + 523 886 89 817 372 246 9 832 117 823 125 333 33 900 1 272 837

Ostatné príjmy  + 24 578 10 662 11 510 199 4 501 7 042 1 290 59 782

Nákup tovaru - 50 992 16 716 17 281 1 819 26 947 23 097 3 704 140 556
Nedokončená výroba, 
výrobky, zvieratá, ostatné 

+ 
-14 4 152 - -6 -52 -53 31

Produkcia (Úč FO  1-01 + Úč 
FO 2-01) 

= 
596 083 116 588 404 620 17 378 130 625 146 855 34 679 1 446 828

 
Tabuľka č. 245 Úpravy produkcie v S.14                     v tis. € 

    69 70 71 72 73 74 75 Spolu M 
Produkcia (Úč FO 1-01+Úč 
FO 2-01) 

  
596 083 116 588 404 620 17 378 130 625 146 855 34 679 1 446 828

Podhodnotená produkcia  + 191 112 28 583 106 775 2 027 39 348 39 031 9 972 416 848

Registrovaní – nezistené N5 + 36 477 4 006 21 757 - 2 516 11 046 7 278 83 080

Predaj bez potvrdenky N1 + 4 007 - 2 039 - - 694 109 6 849

Zisky/straty z držby zásob - -2 -1 -4 - -5 -2 -1 -15

Produkcia  = 827 681 149 178 535 195 19 405 172 494 197 628 52 039 1 953 620

v tom trhová    827 681 149 178 535 195 19 405 172 494 197 628 52 039 1 953 620
          pre vlastné konečné 
použitie  

  
- - - - - - - -

 
 
Medzipotreba 
505. Medzispotreba v kategórii M je súčtom medzispotreby v jednotlivých sektoroch. 
Je vyjadrená v kúpnych cenách.  
					
Tabuľka č. 246 Medzispotreba podľa sektorov                                               v tis. € 	

69 70 71 72 73 74 75 Spolu M 

S.11 235 199 381 609 653 903 30 308 600 400 136 527 671 2 038 617 

S.13 - 7 315 28 025 37 867 - 4 006 3 392 80 605 

S.14 195 655 49 351 168 336 3 536 71 376 60 574 23 700 572 528 

Spolu M 430 854 438 275 850 264 71 711 671 776 201 107 27 763 2 691 750 
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506. Objem medzispotreby v sektore nefinančých korporácií tvoril 58 % 
z produkcie S.11 v sekcii M. Výpočet medzispotreby v S.11 a jej úpravy sú uvedené 
v tabuľkách 247 a 248. 
 
Tabuľka č. 247 Výpočet medzispotreby v S.11                                                                                 v tis. € 

  69 70 71 72 73 74 75 Spolu M 
Spotreba nakúpeného 
materiálu a energie  19 639 114 938 200 812 13 134 70 005 39 946 627 459 101

Služby nakúpené + 215 639 270 946 460 502 17 901 532 319 95 519 56 1 592 882
Spotreba materiálu energie 
a služieb nakúpených resp. 
prevzatých od iných ZJ 
v rámci podniku vrátane 
vnútorného obratu 

+ 

- - - - - - - -
Manká a škody na 
zásobách 

+ 
38 49 660 6 47 521 - 1 321

Medzispotreba (Roč 1-
01+Roč 2-01) 

= 
235 316 385 933 661 974 31 041 602 371 135 986 683 2 053 304

 
Tabuľka č. 248 Úpravy medzispotreby v S.11                                                                                         v tis. € 

    69 70 71 72 73 74 75 Spolu M 
Medzispotreba  (Roč 1-01+ 
Roč 2-01) 

  
235 316 385 933 661 974 31 041 602 371 135 986 683 2 053 304

Zisky/straty z držby zásob  + -4 186 -76 -105 -2 461 -4 456
Poplatky za poisťovacie 
služby 

+ 
570 396 1 610 60 1 720 147 - 4 503

Nadhodnotená 
medzispotreba 

- 
1 856 3 713 4 793 207 3 258 1 198 8 15 033

FISIM + 4 026 6 197 3 842 72 4 905 1 761 - 20 803

Malé nástroje - 2 853 7 390 7 469 553 5 336 631 - 24 232
Zmena objemu dovozu 
tovarov 

+ 
- - -2 - - 1 - -1

Výskum a vývoj - - - 1 183 - - - - 1 183
Medzispotreba   = 235 199 381 609 653 903 30 308 600 400 136 527 671 2 038 617

	
507. Objem medzispotreby sektora verejnej správy predstavoval 37,5 % z celkovej 
produkcie sektora verejnej správy v sekcii M. Výpočet medzispotreby v S.13 a jej 
úprava je uvedená v tabuľke 249. 
 
Tabuľka č. 249 Výpočet medzispotreby v S.13                                                                                    v tis. € 

    70 71 72 74 75 Spolu M 

Zdrojové údaje (Fin 1-4) + 7 883 12 422 36 269 5 497 3 537 65 608

Malé nástroje + - -114 -1 071 -307 -9 -1 501

Úprava o pohľadávky a záväzky + -569 15 717 2 669 -1 184 -137 16 497

Medzispotreba (P.2) = 7 315 28 025 37 867 4 006 3 392 80 605

	
508. Objem medzispotreby v sektore domácností tvoril 29,3 % z produkcie S.14 v 
sekcii M. Výpočet medzispotreby v S.14 a jej úpravy sú uvedené v tabuľkách 250 
a 251. 
 
Tabuľka č. 250 Výpočet medzispotreby v S.14                                                                                v tis. € 

    69 70 71 72 73 74 75 Spolu M 
Spotreba materiálu a 
energie 

  
15 690 5 852 36 501 2 766 23 428 10 162 15 825 110 224

Prevádzková réžia + 205 371 50 384 154 913 1 324 58 946 57 876 10 030 538 844
Medzispotreba (Úč FO 1-
01) 

= 
221 061 56 236 191 414 4 090 82 374 68 038 25 855 649 068
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Tabuľka č. 251 Úpravy medzispotreby v S.14                                                                                         v tis. € 

    69 70 71 72 73 74 75 Spolu M 
Medzispotreba (Úč FO 1-
01) 

  
221 061 56 236 191 414 4 090 82 374 68 038 25 855 649 068

Nadhodnotená 
medzispotreba 

- 
32 929 8 342 28 266 563 11 832 10 113 3 934 95 979

Registrovaní - nezistená 
produkcia N5 

+ 
6 517 1 035 5 593 - 523 2 253 1 583 17 504

FISIM + 1 689 429 1 462 31 629 520 197 4 957

Zisky/straty z držby zásob + 132 41 25 - 39 64 -1 300

Malé nástroje - 815 48 1 892 22 357 188 - 3 322

Medzispotreba   = 195 655 49 351 168 336 3 536 71 376 60 574 23 700 572 528

 
Výskum a vývoj 
509. Ročné štatistické zisťovanie zahŕňa aj otázky o tom, či daná spravodajská 
jednotka vykonáva činnosti výskumu a vývoja a tiež aké náklady na tieto činnosti 
vynaložila.   
V podmienkach SR existujú dva typy organizácií, ktoré sa venujú činnostiam 
výskumu a vývoja: 

 nezávislé výskumno-vývojové organizácie, to znamená právnické a fyzické 
osoby, ktorých hlavnou činnosťou je výskum a vývoj v zmysle klasifikácie SK 
NACE Rev.2 

 pracovné miesta s pridruženou činnosťou výskumu a vývoja, tj. právnické a 
fyzické osoby, ktorých hlavnou činnosťou nie je výskum a vývoj, ale potenciál 
ich výskumno-vývojovej činnosti  predstavuje minimálne jeden človeko-rok v 
prepočte na plný úväzok. 

 
510. Niektoré výskumné a vývojové organizácie alebo pracovné miesta vykonávajú 
výskumno-vývojovú činnosť aj v miestnej ČJ. To je prípad napríklad vysokých škôl, 
keď univerzita môže mať fakultu situovanú v inom regióne krajiny. 

511. Pokiaľ ide o financovanie aktivít výskumu a vývoja vo veľkých organizáciách, 
pre našu krajinu nie je typické vytvárať separátne miestne ČJ na sledovanie ich 
výdavkov.  

512. V štatistike výskumu a vývoja meriame náklady na výskum a vývoj vo všetkých 
sektoroch (podnikateľský sektor, verejná správa, vyššie vzdelávanie a súkromné 
neziskové inštitúcie). 

513. V štatistike výskumu a vývoja podľa Frascati manuálu sa sledujú len výdavky na 
výskum a vývoj v bežných cenách. Celkový objem výdavkov vynaložených v 
organizácii na aktivity výskumu a vývoja zahŕňajú kapitálové a bežné výdavky. Z 
výdavkov vynaložených mimo organizácie sa sem zahŕňajú len tie, ktoré slúžia na 
podporu vnútorného výskumu a vývoja (napr. kúpa vybavenia pre VV). Odpisy 
budov, strojného technického zariadenia a vybavenia sú zo štatistického sledovania 
vnútorných výdavkov na VV vylúčené. Kapitalizácia R&D a problematika merania 
softvéru je bližšie popísaná v kap.5. 
 

3.20 Administratívne a podporné služby (NACE Rev. 2 Sekcia N)  

514. Pridaná hodnota v odvetviach 77 Prenájom a lízing, 78 Sprostredkovanie práce, 
79 Činnosti cestovných agentúr, rezervačné služby cestovných kancelárií a súvisiace 
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činnosti, 80 Bezpečnostné a pátracie služby, 81 Činnosti súvisiace s údržbou 
zariadení a krajinnou úpravou a 82 Administratívne, pomocné kancelárske a iné 
obchodné pomocné činnosti, ktoré patria do tejto sekcie dosiahla v roku 2010 
hodnotu 1 561 600 tis. €, čo bolo 2,5 % z  pridanej hodnoty za celú ekonomiku. 
	
Tabuľka č. 252 Hrubá pridaná hodnota podľa odvetví                                               v tis. € 

Produkcia Medzispotreba Pridaná hodnota 
% na pridanú 

hodnotu 

77 574 835 244 694 330 141 0,5 

78 233 784 49 886 183 898 0,3 

79 516 579 411 782 104 797 0,2 

80 288 610 71 461 217 149 0,4 

81 402 604 157 464 245 140 0,4 

82 1 035 508 555 033 480 475 0,7 

Spolu N 3 051 920 1 490 320 1 561 600 2,5 

	
515. Výpočet agregátov pridanej hodnoty za odvetvia pozostáva z ich súčtu za 
jednotlivé sektory. V prípade sekcie N vstupuje do výpočtu sektor nefinančných 
korporácií, sektor verejnej správy a sektor domácností.  
	
Tabuľka č. 253 Hrubá pridaná hodnota podľa sektorov                                            v tis. € 

S.11 S.13 S.14 Spolu  N 

P.1 2 513 807 31 881 506 232 3 051 920 

P.2 1 301 711 12 700 175 909 1 490 320 

B.1g 1 212 096 19 181 330 323 1 561 600 

	
516. Do sekcie N Administratívne a podporné služby zahrnujeme spravodajské 
jednotky patriace do sektora nefinančných korporácií, sektora verejnej správy 
a sektora domácností, ktorých hlavná činnosť súvisí s horeuvedenými službami.  Za 
sektor S.13 sú v registri hlavne príspevkové organizácie, ktoré riadi obec. V sektore 
domácností sú zaradené v najväčšom počte jednotky v právnej forme 101 fyzická 
osoba – podnikateľ nezapísaný v obchodnom registri. Hlavné zdroje pre výpočet 
produkcie a medzispotreby za sekciu N sú uvedené v kapitole 3.1. Postup úprav na 
zabezpečenie úplnosti údajov je bližšie popísaný v kap. 7. 
	
Produkcia 
517. Produkcia sekcie N je súčtom produkcie odvetví 77, 78, 79, 80, 81 a 82 
v jednotlivých sektoroch. Je vyjadrená v základných cenách. 
 
Tabuľka č. 254 Sektorové členenie produkcie                                          v tis. € 

77 78 79 80 81 82 Spolu N 

S.11 525 689 221 525 447 368 237 295 217 647 864 283 2 513 807 

S.13 - - 228 - 29 902 1 751 31 881 

S.14 49 146 12 259 68 983 51 315 155 055 169 474 506 232 

Spolu N 574 835 233 784 516 579 288 610 402 604 1 035 508 3 051 920 

	
518. V sektore nefinančných korporácií tvorila produkcia v sekcii N 2,4 % 
z celkovej produkcie sektora nefinančných korporácií. Najväčší objem produkcie bol 
vykázaný v komodite KP 79.12. Služby cestovných kancelárií a v komodite KP 80.10 
Súkromné bezpečnostné služby. Výpočet produkcie v S.11 a jej úpravy sú uvedené 
v tabuľkách 255 a 256. 
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Tabuľka č. 255 Výpočet produkcie v S.11                                                  v tis. € 

  77 78 79 80 81 82 Spolu N 
Tržby za vlastné výrobky a 
z predaja služieb  512 286 217 760 444 360 235 614 215 078 838 062 2 463 160
Predaj a odovzdanie výrobkov a 
služieb iným ZJ 

+ 
- 1 704 44 - - - 1 748

Tržby za tovar vo VO  + 34 797 3 445 374 51 1 265 70 307 110 239

Tržby za tovar v MO  + 34 913 2 120 57 370 1 627 19 437 58 524

Náklady na predaný tovar VO  - 32 191 2 778 375 29 889 67 760 104 022

Náklady na predaný tovar MO  - 27 357 1 730 41 313 1 045 11 870 42 356

Aktivácia  + 711 69 - 16 131 5 728 6 655
Zmena stavu zásob 
nedokončenej výroby  

+ 
-4 -20 -12 -1 411 4 709 5 083

Produkcia (Roč 1-01+Roč 2-01) = 523 155 220 570 444 407 235 708 216 578 858 613 2 499 031

	
Tabuľka č. 256 Úpravy produkcie v S.11                               v tis. € 

    77 78 79 80 81 82 Spolu N 

Produkcia  (Roč 1-01+ Roč 2-01)   523 155 220 570 444 407 235 708 216 578 858 613 2 499 031

Zisky/straty z držby zásob  - -22 - - -6 49 -36 -15

Podhodnotená produkcia  + 2 512 955 2 961 1 581 1 150 5 634 14 793

Reklasifikácia jednotiek - - - - - 32 - 32

Produkcia  = 525 689 221 525 447 368 237 295 217 647 864 283 2 513 807

v tom trhová    524 978 221 456 447 368 237 279 217 516 858 555 2 507 152
          pre vlastné konečné 
použitie  

  
711 69 - 16 131 5728 6 655

	
519. V sektore verejnej správy tvorila produkcia v sekcii N 0,3% z celkovej 
produkcie sektora verejnej správy, podiel netrhovej produkcie tvoril 0,2% produkcie 
sektora verejnej správy. Produkcia v sektore S.13 sa počíta ako súčet nákladov 
netrhových výrobcov klasifikovaných v sektore verejnej správy. Ide o transakcie P.2, 
P.51C, D.1PAY, D.29PAY – D.39REC. Skladá sa z trhovej a netrhovej produkcie. 
Výpočet produkcie v S.13 je uvedený v tabuľke 257. 
 
Tabuľka č. 257 Výpočet produkcie v S.13                                               v tis. € 

    79 81 82 Spolu N 

Medzispotreba (P.2) + 67 11 479 1 154 12 700 

Spotreba fixného kapitálu (P.51c) + 3 6 609 8 6 620 

Odmeny zamestnancov (D.1) + 158 11 522 564 12 244 

Ostatné dane z produkcie (D.29) + - 292 25 317 

Ostatné subvencie na produkciu (D.39) - - - - - 

Produkcia (P.1) = 228 29 902 1 751 31 881 

v tom trhová (P.11)   4 2 696 314 3 014 

         pre vlastné končené použite (P.12)   - - - - 

         ostatná netrhová (P.13)   224 27 206 1 437 28 867 

 
520. V sektore domácností tvorila produkcia v sekcii N 1,6 % z celkovej produkcie 
sektora domácností. Výpočet produkcie v S.14 a jej úpravy sú uvedené v tabuľkách  
258 a 259. 
 
Tabuľka č. 258 Výpočet produkcie v S.14                                         v tis. € 

    77 78 79 80 81 82 Spolu N 

Predaj tovaru   35 654 1 840 5 581 3 154 23 536 59 513 129 278

Predaj výrobkov a služieb + 26 158 7 698 50 809 36 588 100 020 99 674 320 947

Ostatné príjmy  + 2 851 100 2 524 568 5 432 6 901 18 376

Nákup tovaru - 28 601 1 065 10 766 1 672 8 460 35 571 86 135
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Nedokončená výroba, výrobky, 
zvieratá, ostatné 

+ 
-15 - 1 - 2 -255 -267

Produkcia (Úč FO  1-01 + Úč FO 
2-01) 

= 
36 047 8 573 48 149 38 638 120 530 130 262 382 199

	
Tabuľka č. 259 Úpravy produkcie v S.14                                                                             v tis. € 

    77 78 79 80 81 82 Spolu N 
Produkcia (Úč FO 1-01+Úč FO 2-
01) 

  
36 047 8 573 48 149 38 638 120 530 130 262 382 199

Podhodnotená produkcia  + 11 649 3 061 18 147 11 393 32 209 33 700 110 159

Registrovaní – nezistené N5 + 1 449 625 2 687 1 284 2 314 5 502 13 861

Zisky/straty z držby zásob - -1 - - - -2 -10 -13

Produkcia  = 49 146 12 259 68 983 51 315 155 055 169 474 506 232

v tom trhová    49 146 12 259 68 983 51 315 155 055 169 474 506 232
          pre vlastné konečné 
použitie  

  
- - - - - - -

	
Medzispotreba 
521. Medzispotreba v sekcii N je súčtom medzispotreby v jednotlivých sektoroch. Je 
vyjadrená v kúpnych cenách.  
					
Tabuľka č. 260 Medzispotreba podľa sektorov                                              v tis. € 	

77 78 79 80 81 82 Spolu N 

S.11 226 428 47 317 371 760 59 963 102 499 493 744 1 301 711 

S.13 - - 67 - 11 479 1 154 12 700 

S.14 18 266 2 569 39 955 11 498 43 486 60 135 175 909 

Spolu N 244 694 49 886 411 782 71 461 157 464 555 033 1 490 320 

 
522. Objem medzispotreby v sektore nefinančných korporácií tvoril 51,8 % 
z produkcie S.11 v sekcii N. Výpočet medzispotreby v S.11 a jej úpravy sú uvedené 
v tabuľkách 261 a 262. 
 
Tabuľka č. 261 Výpočet medzispotreby v S.11                                                                   v tis. € 

  77 78 79 80 81 82 Spolu N 
Spotreba nakúpeného materiálu a 
energie  65 324 257 85 127 15 574 31 357 225 965 423 604

Služby nakúpené + 159 874 45 346 292 094 45 031 72 442 251 203 865 990
Spotreba materiálu energie a 
služieb nakúpených resp. 
prevzatých od iných ZJ v rámci 
podniku vrátane vnútorného obratu 

+ 

- 1 704 44 - - - 1 748

Manká a škody na zásobách + 3 147 2 - 198 28 1 361 4 736

Medzispotreba (Roč 1-01+Roč 2-01) = 228 345 47 309 377 265 60 803 103 827 478 529 1 296 078

 
 
Tabuľka č. 262 Úpravy medzispotreby v S.11                                                                        v tis. € 

    77 78 79 80 81 82 Spolu N 
Medzispotreba  (Roč 1-01+ Roč 2-
01) 

  
228 345 47 309 377 265 60 803 103 827 478 529 1 296 078

Zisky/straty z držby zásob  + 178 5 - -16 228 57 452

Poplatky za poisťovacie služby + 132 224 1 184 225 289 503 2 557

Nadhodnotená medzispotreba - 2 109 179 2 053 257 868 6 477 11 943

FISIM + 5 126 156 584 181 67 23 883 29 997

Malé nástroje - 5 244 198 5 220 973 1 017 2 751 15 403

Reklasifikácia jednotiek - - - - - 27 - 27

Medzispotreba   = 226 428 47 317 371 760 59 963 102 499 493 744 1 301 711
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523. Objem medzispotreby sektora verejnej správy predstavoval 39,8 % z celkovej 
produkcie sektora verejnej správy v sekcii N. Výpočet medzispotreby v S.13 a jej 
úprava je uvedená v tabuľke 263. 
 
Tabuľka č. 263 Výpočet medzispotreby v S.13                      v tis. € 

    79 81 82 Spolu N 

Zdrojové údaje (Fin 1-4) + 65 11 343 1 167 12 576 

Malé nástroje + - -131 -11 -142 

Reklasifikácia jednotiek + - 27 - 27 

Úprava o pohľadávky a záväzky + 1 239 -2 239 

Medzispotreba (P.2) = 67 11 479 1 154 12 700 

 
524. Objem medzispotreby v sektore domácností tvoril 34,7 % z produkcie S.14 
v sekcii N. Výpočet medzispotreby v S.14 a jej úpravy sú uvedené v tabuľkách  264 
a 265. 
 
Tabuľka č. 264 Výpočet medzispotreby v S.14                                                                  v tis. € 

    77 78 79 80 81 82 Spolu N 

Spotreba materiálu a energie   4 907 9 6 576 3 091 14 569 17 037 46 189

Prevádzková réžia + 15 811 2 891 38 686 10 396 35 186 51 688 154 658

Medzispotreba (Úč FO 1-01) = 20 718 2 900 45 262 13 487 49 755 68 725 200 847

 
Tabuľka č. 265 Úpravy medzispotreby v S.14                                                                        v tis. € 

    77 78 79 80 81 82 Spolu N 

Medzispotreba (Úč FO 1-01)   20 718 2 900 45 262 13 487 49 755 68 725 200 847

Nadhodnotená medzispotreba - 3 032 440 6 671 1 978 7 174 9 979 29 274
Registrovaní - nezistená produkcia 
N5 

+ 
385 86 1 026 300 597 998 3 392

FISIM + 158 22 346 103 380 525 1 534

Zisky/straty z držby zásob + 81 1 2 2 16 36 138

Malé nástroje - 44 - 10 416 88 170 728

Medzispotreba   = 18 266 2 569 39 955 11 498 43 486 60 135 175 909

 
Operatívny lízing 
525. Platby za operatívny lízing u nájomcu sa účtujú v rámci ostatných služieb na 
účte 518, ktorý je súčasťou medzispotreby. U prenajímateľa sa príjem z 
operatívneho lízingu účtuje na účte 648 – ostatné výnosy z hospodárskej činnosti, a 
teda nie je súčasťou produkcie. Odhad výdavkov domácností za služby spojené s 
prenájmom jednotlivých výrobkov sú zahrnuté v konečnej spotrebe domácností. 
 
Produkcia cestovných agentúr 
526. Produkcia cestovných agentur sa zaznamenáva ako suma provízií-marže na 
balíkové zájazdy, ktorá predstavuje iba časť celkových výdavkov cestujúcich. Tieto 
provízie však evidujeme aj u cestovných kancelárií (tour operátorov), pretože môžu 
predávať produkty iného tour operátora za províziu. 
 
527. Produkciu cestovných kancelárií (tour-operátorov) tvoria  tržby, ktoré  vyjadrujú 
celkovú cenu za zájazd, ktorý si kupuje zákazník za súhrnnú cenu, t.j. vopred 
zorganizovaný balík obsahujúci kombináciu minimálne dvoch služieb - ubytovanie, 
doprava, strava, športové služby, kultúrne služby, atd. Tieto tržby predstavujú 
výdavky klientov na daný zájazd, pričom si môže doplatiť špeciálne služieb, ktoré nie 
sú už súčasťou balíkového zájazdu. 
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3.21 Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie (NACE Rev. 2 

Sekcia O) 

528. Pridaná hodnota v odvetví 84 Verejná správa a obrana; povinné sociálne 
zabezpečenie (Sekcia O Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie) 
dosiahla v roku 2010 hodnotu 4 721 894 tis. € čo predstavovoalo 7,7% z pridanej 
hodnoty za celú ekonomiku. 
 
Tabuľka č. 266 Hrubá pridaná hodnota podľa odvetví                          v tis. € 

Produkcia Medzispotreba Pridaná hodnota
% na pridanú 

hodnotu 

84 6 796 375 2 074 481 4 721 894 7,7 

Spolu O 6 796 375 2 074 481 4 721 894 7,7 

	
529. Výpočet agregátov pridanej hodnoty za odvetvia pozostáva z ich súčtu za 
jednotlivé sektory. V prípade sekcie O vstupuje do výpočtu sektor finančných 
korporácií a sektor verejnej správy. 
 
Tabuľka č. 267 Hrubá pridaná hodnota podľa sektorov        v tis. € 

S.12 S.13 Spolu O 

P.1 36 883 6 759 492 6 796 375

P.2 20 092 2 054 389 2 074 481

B.1g 16 791 4 705 103 4 721 894

 
530. Do sekcie O Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie zahrnuje 
hlavne jednotky patriace do sektora verejnej správy S.13 a v malom rozsahu jednotky 
patriace do sektora S.12 v rozsahu správy systému povinného zdravotného 
poistenia. V prípade S.13 ide o netrhových výrobcov rozpočtové a príspevkové 
organizácie. Hlavné zdroje pre výpočet produkcie a medzispotreby za sekciu O sú 
uvedené v kapitole 3.1. V prípade sekcie O sa predpokladá úplné pokrytie jednotiek. 
 
Produkcia 
531. Produkcia sekcie N je súčtom produkcie odvetvia 84 v jednotlivých sektoroch. 
V sektore S.13 ide o trhovú ako aj netrhovú produkciu vypočítanú nákladovým 
spôsobom a v sektore S.12 ide o trhovú produkciu v základných cenách. 
 
Tabuľka č. 268 Sektorové členenie produkcie      v tis. € 

84 Spolu O 

S.12 36 883 36 883

S.13 6 759 492 6 759 492

Spolu O 6 796 459 6 796 459

 
532. V sektore finančných korporácií tvorila produkcia v sekcii O 0,9 % z celkovej 
produkcie sektora S.12. Do celkovej hodnoty produkcie sektora finančných korporácií 
S.12 v časti poisťovacích korporácií vstupuje aj hodnota príjmov za súkromné 
zdravotné poisťovne. V podmienkach SR ide o inštitúcie Union a Dôvera, z ktorých 
súkromná časť prináleží sektoru S.12. Zdrojom pre výpočet produkcie za súkromné 
zdravotné poisťovne je administratívny zdroj údajov Fin 1-04, ktorý obsahuje 
informácie o príjmoch a výdavkoch. Hodnota produkcie pozostáva z 3,5%-ného 
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podielu celkových príjmov zdravotných poisťovní, na ktoré majú podľa zákona právny 
nárok pre svoju činnosť. Táto časť je zaznamenaná v NÚ v sub-sektore S.126. 
 
533. V sektore verejnej správy tvorila produkcia v sekcii O 57,8 % z celkovej 
produkcie sektora verejnej správy, podiel netrhovej produkcie tvoril 53,6 % produkcie 
sektora verejnej správy. Produkcia v sektore S.13 sa počíta ako súčet nákladov 
netrhových výrobcov klasifikovaných v sektore verejnej správy. Ide o transakcie P.2, 
P.51C, D.1PAY, D.29PAY – D.39REC. Skladá sa z trhovej a netrhovej produkcie. 
Výpočet produkcie v S.13 je uvedený v tabuľke  269. 
 
Tabuľka č. 269 Výpočet produkcie v S.13          v tis. € 

    84 

Medzispotreba (P.2) + 2 054 389 

Spotreba fixného kapitálu (P.51c) + 1 754 026 

Odmeny zamestnancov (D.1) + 2 936 314 

Ostatné dane z produkcie (D.29) + 14 763 

Ostatné subvencie na produkciu (D.39) - -

Produkcia (P.1) = 6 759 492 

v tom trhová (P.11)   448 012

         pre vlastné končené použite (P.12)   47 146

         ostatná netrhová (P.13)   6 264 334

 
Medzispotreba 
534. Medzispotreba v sekcii O je súčtom medzispotreby v jednotlivých sektoroch. Je 
vyjadrená v kúpnych cenách. 
 
Tabuľka č. 270 Medzispotreba podľa sektorov         v tis. € 

84 Spolu O 

S.12 20 092 20 092

S.13 2 054 389 2 054 389

Spolu (O) 2 074 565 2 074 565

 
535. Objem medzispotreby v sektore finančných korporácií tvoril 54,5 % 
z produkcie S.12 v sekcii O. 
 
536. Medzispotreba súkromných zdravotných poisťovní pozostáva z nákladov, ktoré 
sú detailne špecifikované vo výkazoch predkladaných Ministerstvom Financií 
a Štátnej pokladnice. Údaje za obe inštitúcie sú zostavované osobitne použitím 
kombinácie zdrojov údajov zo štatistického zisťovania a administratívneho zdroja. 
Celá časť je zaznamenaná v NÚ rovnako ako produkcia v sub-sektore S.126 pod 
odvetvím SK NACE 84. 
 
537. Objem medzispotreby sektora verejnej správy predstavoval 30,4 % z celkovej 
produkcie sektora verejnej správy v sekcii O. Výpočet medzispotreby v S.13 a jej 
úpravy sú uvedené v tabuľke 271. 
 
Tabuľka č. 271 Výpočet medzispotreby v S.13                                                v tis. € 

    84 

Zdrojové údaje (Fin 1-4) + 1 977 705 

FISIM + 62 965 

Kapitalizácia vojenských výdavkov + -84 335 

Kapitalizácia výdavkov na výskum a vývoj + -116 003 
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Malé nástroje + -35 066 

Odhad P.12 (výsledovka) + 6 405 

Poplatky za poisťovacie služby + 22 095 

Poplatok za registráciu automobilov + 61 
Poplatok za správu súkromným zdravotným poisťovniam (3,5% zo sociálnych 
príspevkov) + 36 883 

Preklasifikovanie výdavku na finančnú transakciu + -2 448 

Prerozdelenie poistného v prípade ZP + -1 640 

Presun transakcie (dividendy) + -13 273 

Reklasifikácia jednotiek + -996 

Úprava o neziskové inštitúcie + 5 858 

Úprava o pohľadávky a záväzky + 179 613 

Úprava o výdavky nezachytené na výkaze o príjmoch a výdavkoch + 9 252 

Zahraničné pohľadávky + 976 

Zapracovanie súkromných ZP + 6 337 

Medzispotreba (P.2) = 2 054 389 

 
 
3.22 Vzdelávanie (NACE Rev. 2 Sekcia P) 

538. Pridaná hodnota v odvetví Vzdelávanie dosiahla hodnotu 2 129 685 tis. €, čo 
bolo 3,5 % z  pridanej hodnoty za celú ekonomiku. 
 
Tabuľka č. 272 Hrubá pridaná hodnota podľa  odvetví                                     v tis. €  

Produkcia Medzispotreba Pridaná hodnota 
% na pridanú 

hodnotu 

85 2 821 117 691 432 2 129 685 3,5 

Spolu P 2 821 117 691 432 2 129 685 3,5 

 
539. Výpočet agregátu pridanej hodnoty pozostáva zo súčtu pridanej hodnoty za 
jednotlivé sektory. Do výpočtu vstupuje sektor nefinančných korporácií, sektor 
verejnej správy, sektor domácností a sektor NISD.  
 
Tabuľka č. 273 Hrubá pridaná hodnota podľa sektorov                                             v tis. €  

S.11 S.13 S.14 S.15 Spolu P 

P.1 97 235 2 307 195 156 050 260 637 2 821 117 

P.2 47 040 482 144 51 949 110 299 691 432 

B.1g 50 195 1 825 051 104 101 150 338 2 129 685 

  
540. Sekcia P je reprezentovaná predovšetkým sektorom verejnej správy S.13, kde 
sú medzi príspevkovými a rozpočtovými organizáciami zaradené v registri všetky 
typy materských a základných škôl, niektoré stredné školy, vysoké školy a iné druhy 
vzdelávania. V sektore nefinančných korporácií sú zaradené hlavne stredné odborné 
učilištia prevádzkované veľkými podnikmi a medzi menšie jednotky patria autoškoly 
a niektoré jazykové školy, prípadne iné typy vzdelávacích zariadení. Časť 
súkromných a cirkevných škôl sa klasifikuje v sektore S.15 a v sektore domácností 
evidujeme zvyšok súkromných škôl spolu s firmami s rôznym typom doškoľovania. 
Hlavné zdroje pre výpočet produkcie a medzispotreby za sekciu N sú uvedené v 
kapitole 3.1. Postup úprav na zabezpečenie úplnosti údajov je bližšie popísaný v kap. 
7. 
    
Produkcia 
541. Produkcia v odvetví vzdelávanie je súčtom produkcie v jednotlivých sektoroch. 
Je vyjadrená v základných cenách. 
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Tabuľka č. 274 Sektorové členenie produkcie            v tis. €  

85 Spolu P 

S.11 97 235 97 235

S.13 2 307 195 2 307 195

S.14 156 050 156 050

S.15 260 637 260 637

Spolu (P) 2 821 117 2 821 117

 
542. V sektore nefinančných korporácií tvorila produkcia v sekcii P 0,1 % 
z celkovej produkcie sektora nefinančných korporácií. Výpočet produkcie v S.11 a jej 
úpravy sú uvedené v tabuľkách 275 a 276. 
 
Tabuľka č. 275 Výpočet produkcie v S.11                                             v tis. € 

  85 Spolu P 

Tržby za vlastné výrobky a z predaja služieb 93 539 93 539 

Predaj a odovzdanie výrobkov a služieb iným ZJ + - - 

Tržby za tovar vo VO  + 88 88 

Tržby za tovar v MO  + 13 304 13 304 

Náklady na predaný tovar VO  - 73 73 

Náklady na predaný tovar MO  - 10 102 10 102 

Aktivácia  + 289 289 

Zmena stavu zásob nedokončenej výroby  + -1 -1 

Produkcia (Roč 1-01+Roč 2-01) = 97 044 97 044 

 
Tabuľka č. 276 Úpravy produkcie v S.11                                               v tis. € 

    85 Spolu P 

Produkcia  (Roč 1-01+ Roč 2-01)   97 044 97 044 

Zisky/straty z držby zásob  - -1 -1 

Podhodnotená produkcia  + 836 836 

Reklasifikácia jednotiek - 646 646 

Produkcia  = 97 235 97 235 

v tom trhová    96 946 96 946 

          pre vlastné konečné použitie    289 289 

 
543. V sektore verejnej správy tvorila produkcia v sekcii P 19,8% z celkovej 
produkcie sektora verejnej správy, podiel netrhovej produkcie tvoril 17,6% produkcie 
sektora verejnej správy. Produkcia v sektore S.13 sa počíta ako súčet nákladov 
netrhových výrobcov klasifikovaných v sektore verejnej správy. Ide o transakcie P.2, 
P.51C, D.1PAY, D.29PAY – D.39REC. Skladá sa z trhovej a netrhovej produkcie. 
Výpočet produkcie v S.13 je uvedený v tabuľke 277. 
 
Tabuľka č. 277 Výpočet produkcie v S.13                      v tis. € 

    85 Spolu P 

Medzispotreba (P.2) + 482 144 482 144 

Spotreba fixného kapitálu (P.51c) + 264 018 264 018 

Odmeny zamestnancov (D.1) + 1 557 741 1 557 741 

Ostatné dane z produkcie (D.29) + 3 292 3 292 

Ostatné subvencie na produkciu (D.39) - - -

Produkcia (P.1) = 2 307 195 2 307 195 

v tom trhová (P.11)   171 184 171 184

         pre vlastné končené použite (P.12)   82 877 82 877

         ostatná netrhová (P.13)   2 053 134 2 053 134
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544. V sektore domácností tvorila produkcia v sekcii P 0,5 % z celkovej produkcie 
sektora domácností. Výpočet produkcie v S.11 a jej úpravy sú uvedené v tabuľkách  
278 a 279. 
 
Tabuľka č. 278 Výpočet produkcie v S.14                           v tis. € 

    85 Spolu P 

Predaj tovaru  6 876 6 876

Predaj výrobkov a služieb + 82 062 82 062

Ostatné príjmy  + 4 804 4 804

Nákup tovaru - 4 897 4 897
Nedokončená výroba, výrobky, zvieratá, 
ostatné 

+ 
9 9

Produkcia (Úč FO  1-01 + Úč FO 2-01) = 88 854 88 854

 
Tabuľka č. 279 Úpravy produkcie v S.14                             v tis. € 

    85 Spolu P 

Produkcia (Úč FO 1-01+Úč FO 2-01)   88 854 88 854

Podhodnotená produkcia  + 26 728 26 728

Registrovaní – nezistené N5 + 5 806 5 806

Predaj bez potvrdenky N1 + 34 661 34 661

Zisky/straty z držby zásob - -1 -1

Produkcia  = 156 050 156 050

v tom trhová    156 050 156 050

          pre vlastné konečné použitie    - -

 
545. V sektore NISD tvorila produkcia v sekcii P 20,1 % z celkovej produkcie sektora 
NISD. Výpočet produkcie v S.15 je uvedený v tabuľke 280. 
	
Tabuľka č. 280 Výpočet produkcie v S.15           v tis. € 

    85 Spolu P 

Medzispotreba   110 299 110 299 

Odmeny zamestnancov + 148 480 148 480 

Ostatné dane z produkcie + 285 285 

Spotreba fixného kapitálu + 1 573 1 573 

Produkcia  = 260 637 260 637 

v tom trhová  79 228 79 228 

           ostatná netrhová  181 409 181 409 

	
Medzispotreba 
546. Medzispotreba v odvetví 85 je súčtom medzispotreby v jednotlivých sektoroch. 
Je vyjadrená v kúpnych cenách.  
      
Tabuľka č. 281 Medzispotreba podľa sektorov     v tis. €  

85 Spolu P 

S.11 47 040 47 040

S.13 482 144 482 144

S.14 51 949 51 949

S.15 110 299 110 299

Spolu P 691 432 691 432

 
547. Objem medzispotreby v sektore nefinančných korporácií tvoril 48,4 % 
z produkcie S.11 v sekcii P. Výpočet medzispotreby v S.11 a jej úpravy sú uvedené 
v tabuľkách 282 a 283. 
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Tabuľka č. 282 Výpočet medzispotreby v S.11                                             v tis. € 

  85 Spolu P 

Spotreba nakúpeného materiálu a energie 18 982 18 982 

Služby nakúpené + 29 594 29 594 
Spotreba materiálu energie a služieb nakúpených resp. 
prevzatých od iných ZJ v rámci podniku vrátane vnútorného 
obratu 

+ 
- - 

Manká a škody na zásobách + 30 30 

Medzispotreba (Roč 1-01+Roč 2-01) = 48 606 48 606 

	
Tabuľka č. 283 Úpravy medzispotreby v S.11                                              v tis. € 

    85 Spolu P 

Medzispotreba  (Roč 1-01+ Roč 2-01)   48 606 48 606 

Medzispotreba (Úč Nuj 2-01) + 276 276 

Zisky/straty z držby zásob  + 56 56 

Poplatky za poisťovacie služby + 96 96 

Nadhodnotená medzispotreba - 799 799 

FISIM + 259 259 

Malé nástroje - 1 306 1 306 

Reklasifikácia jednotiek - 148 148 

Medzispotreba   = 47 040 47 040 
 

548. Objem medzispotreby sektora verejnej správy predstavoval 20,9% z celkovej 
produkcie sektora verejnej správy v sekcii P. Výpočet medzispotreby v S.13 a jej 
úpravy sú uvedené v tabuľke 284. 
 
Tabuľka č. 284 Výpočet medzispotreby v S.13            v tis. € 

    85 Spolu P 

Zdrojové údaje (Fin 1-4) + 468 277 468 277

Malé nástroje + -6 706 -6 706

Poplatky za poisťovacie služby + 309 309

Reklasifikácia jednotiek + 148 148

Úprava o pohľadávky a záväzky + 20 116 20 116

Medzispotreba (P.2) = 482 144 482 144

 
549. Objem medzispotreby v sektore domácností tvoril 33,3 % z produkcie S.14 
v sekcii P. Výpočet medzispotreby v S.14 a jej úpravy sú uvedené v tabuľkách  285 
a 286. 
 
Tabuľka č. 285 Výpočet medzispotreby v S.14              v tis. € 

    85 Spolu P 

Spotreba materiálu a energie  4 068 4 068

Prevádzková réžia + 52 962 52 962

Medzispotreba (Úč FO 1-01) = 57 030 57 030

 
Tabuľka č. 286 Úpravy medzispotreby v S.14                v tis. € 

    85 Spolu P 

Medzispotreba (Úč FO 1-01)   57 030 57 030

Nadhodnotená medzispotreba - 6 805 6 805

Registrovaní - nezistená produkcia N5 + 1 732 1 732

FISIM + 436 436

Zisky/straty z držby zásob + 10 10

Malé nástroje - 454 454

Medzispotreba   = 51 949 51 949
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550. Objem medzispotreby v sektore NISD tvoril 42,3 % z produkcie S.15 v sekcii P. 
Výpočet medzispotreby v S.15 a jej úpravy sú uvedený v tabuľke 287. 
 
Tabuľka č. 287 Výpočet a úpravy medzispotreby v S.15                      v tis. € 

   85 Spolu P 

Spotreba nakúpeného materiálu a energie  48 290 48 290 

Nakúpené služby + 57 291 57 291 

Manká a škody na zásobách + 24 24 

Ostatné náklady zahrnuté do medzispotreby + 3 162 3 162 

FISIM + 1 532 1 532 

Medzispotreba  = 110 299 110 299 

 
551. V rámci pravidelného monitorovania sektorovej klasifikácie spravodajských 
jednotiek sa ku koncu kalendárneho roka preveruje správnosť klasifikácie subjektov. 
Bližší popis je uvedený v kap. 3.1.  
 
 
3.23 Zdravotníctvo a sociálna pomoc (NACE Rev. 2 Sekcia Q) 

552. Pridaná hodnota v sekcii Zdravotníctvo a sociálna pomoc dosiahla v roku 2010 
hodnotu 2 158 164 tis. €,  čo bolo 3,5 % z  pridanej hodnoty za celú ekonomiku. 
 
Tabuľka č. 288 Hrubá pridaná hodnota podľa odvetví                                       v tis. €  

 Produkcia Medzispotreba Pridaná hodnota 
% na pridanú 

hodnotu 

86 3 021 867 1 123 720 1 898 147 3,0 

87 338 008 110 437 227 571 0,4 

88 90 260 57 814 32 446 0,1 

Spolu Q 3 450 135 1 291 971 2 158 164 3,5 

 
553. Výpočet agregátu pridanej hodnoty pozostáva zo súčtu pridanej hodnoty za 
jednotlivé sektory. V prípade sekcie Q vstupuje do výpočtu sektor nefinančných 
korporácií, sektor verejnej správy, sektor domácností a sektor NISD.  
 
Tabuľka č. 289 Hrubá pridaná hodnota podľa sektorov                                                    v tis. €  

S.11 S.13 S.14 S.15 Spolu Q 

P.1 985 703 1 474 750 582 244 407 438 3 450 135 

P.2 274 821 631 038 132 812 253 300 1 291 971 

B.1g 710 882 843 712 449 432 154 138 2 158 164 

 
554. Odvetvie zdravotníctva má prevažnú časť spravodajských jednotiek zaradených 
v sektore verejnej správy. Na základe metodiky ESA 2010 došlo k reklasifikácii 
verejných nemocníc zo sektorov S.11 a S.15 do sektora verejnej správy. Súkromné 
zdravotné zariadenia, liečebne, špecializované ústavy sú klasifikované v S.11. Ako 
rozpočtové organizácie patria do S.13 detské domovy, domovy mládeže a domovy 
sociálnych služieb. V sektore domácností sú zaregistrované jednotky poskytujúce 
zdravotnícku starostlivosť a sociálnu službu v právnej forme 105 slobodné povolanie 
- fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona. V sektore 
NISD sú zastúpené súkromné zdravotné zariadenia evidované ako neziskové 
inštitúcie, liečebne, špecializované ústavy, hospice, poradenské centrá v odvetví 
zdravotníctva a pod. Hlavné zdroje pre výpočet produkcie a medzispotreby za sekciu 
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Q sú uvedené v kapitole 3.1. Postup úprav na zabezpečenie úplnosti údajov je bližšie 
popísaný v kap. 7. 
 
Produkcia 
555. Produkcia v sekcii Q je súčtom produkcie v jednotlivých sektoroch. Je vyjadrená 
v základných cenách. 
 
Tabuľka č. 290 Sektorové členenie produkcie                v tis. €  

86 87 88 Spolu Q 

S.11 980 013 4 105 1 585 985 703

S.13 1 186 284 272 295 16 171 1 474 750

S.14 562 739 10 608 8 897 582 244

S.15 292 831 51 000 63 607 407 438

Spolu Q 3 021 867 338 008 90 260 3 450 135

	
556. V sektore nefinančných korporácií tvorila produkcia v sekcii Q 1,0 % 
z celkovej produkcie sektora nefinančných korporácií. Výpočet produkcie v S.11 a jej 
úpravy sú uvedené v tabuľkách  291 a 292. 
 
Tabuľka č. 291 Výpočet produkcie v S.11                                                                    v tis. € 

  86 87 88 Spolu Q 

Tržby za vlastné výrobky a z predaja služieb 1 951 731 4 087 1 572 1 957 390

Predaj a odovzdanie výrobkov a služieb iným ZJ + - - - -

Tržby za tovar vo VO  + 978 - - 978

Tržby za tovar v MO  + 35 770 2 9 35 781

Náklady na predaný tovar VO  - 746 - - 746

Náklady na predaný tovar MO  - 29 333 3 10 29 346

Aktivácia  + 7 934 - - 7 934

Zmena stavu zásob nedokončenej výroby  + 185 - - 185

Produkcia (Roč 1-01+Roč 2-01) = 1 966 519 4 086 1 571 1 972 176

 
Tabuľka č. 292 Úpravy produkcie v S.11                                                                                v tis. € 

    86 87 88 Spolu Q 

Produkcia  (Roč 1-01+ Roč 2-01)   1 966 519 4 086 1 571 1 972 176

Produkcia (Úč Nuj 2-01) + 9 813 - - 9 813

Zisky/straty z držby zásob  - -9 - - -9

Podhodnotená produkcia  + 10 970 19 14 11 003

Subvencie na produkty + 91 - - 91

Reklasifikácia jednotiek - 1 007 389 - - 1 007 389

Produkcia  = 980 013 4 105 1 585 985 703

v tom trhová    972 697 4 105 1 585 978 387

          pre vlastné konečné použitie    7 316 - - 7 316

 
557. V sektore verejnej správy tvorila produkcia v sekcii Q 12,7 % z celkovej 
produkcie sektora verejnej správy, podiel netrhovej produkcie tvoril 3,4% produkcie 
sektora verejnej správy. Produkcia v sektore S.13 sa počíta ako súčet nákladov 
netrhových výrobcov klasifikovaných v sektore verejnej správy. Ide o transakcie P.2, 
P.51C, D.1PAY, D.29PAY – D.39REC. Skladá sa z trhovej a netrhovej produkcie. 
Výpočet produkcie v S.13 je uvedený v tabuľke 293. 
 
Tabuľka č. 293 Výpočet produkcie v S.13                                                        v tis. € 

    86 87 88 Spolu Q 

Medzispotreba (P.2) + 549 353 75 937 5 748 631 038 

Spotreba fixného kapitálu (P.51c) + 62 838 12 907 630 76 375 
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Odmeny zamestnancov (D.1) + 567 575 182 895 9 751 760 221 

Ostatné dane z produkcie (D.29) + 6 518 556 42 7 116 

Ostatné subvencie na produkciu (D.39) - - - - - 

Produkcia (P.1) = 1 186 284 272 295 16 171 1 474 750 

v tom trhová (P.11)   1 011 278 57 523 3 254 1 072 055 

         pre vlastné končené použite (P.12)   618 - - 618 

         ostatná netrhová (P.13)   174 388 214 772 12 917 402 077 

 
558. V sektore domácností tvorila produkcia v sekcii Q 1,9 % z celkovej produkcie 
sektora nefinančných korporácií. Výpočet produkcie v S.14 a jej úpravy sú uvedené 
v tabuľkách 294 a 295. 
 
Tabuľka č. 294 Výpočet produkcie v S.14                                                    v tis. € 

    86 87 88 Spolu Q 

Predaj tovaru  4 855 1 850 45 6 750 

Predaj výrobkov a služieb + 363 653 6 115 5 741 375 509 

Ostatné príjmy  + 21 427 315 945 22 687 

Nákup tovaru - 2 602 36 12 2 650 
Nedokončená výroba, výrobky, zvieratá, 
ostatné 

+ 
13 - - 13 

Produkcia (Úč FO  1-01 + Úč FO 2-01) = 387 346 8 244 6 719 402 309 

	
Tabuľka č. 295 Úpravy produkcie v S.14                                                         v tis. € 

    86 87 88 Spolu Q 

Produkcia (Úč FO 1-01+Úč FO 2-01)   387 346 8 244 6 719 402 309 

Podhodnotená produkcia  + 123 856 1 199 1 629 126 684 

Registrovaní – nezistené N5 + 29 518 1 078 409 31 005 

Predaj bez potvrdenky N1 + 22 016 87 140 22 243 

Zisky/straty z držby zásob - -3 - - -3 

Produkcia  = 562 739 10 608 8 897 582 244 

v tom trhová    562 739 10 608 8 897 582 244 

          pre vlastné konečné použitie    - - - - 

 
559. V sektore NISD tvorila produkcia v sekcii Q 31,4 % z celkovej produkcie S.15. 
Výpočet produkcie v S.15 je uvedená v tabuľke 296. 
 
Tabuľka č. 296 Výpočet produkcie v S.15                                                        v tis. € 

    86 87 88 Spolu Q 

Medzispotreba   173 399 31 993 47 908 253 300 

Odmeny zamestnancov + 113 860 18 347 13 924 146 131 

Ostatné dane z produkcie + 620 118 127 865 

Spotreba fixného kapitálu + 4 952 542 1 648 7 142 

Produkcia  = 292 831 51 000 63 607 407 438 

 v tom trhová  229 131 25 175 23 257 277 563 

        ostatná netrhová  63 700 25 825 40 350 129 875 

 
Medzispotreba 
560. Medzispotreba v odvetviach 86, 87 a 88 je súčtom medzispotreby v jednotlivých 
sektoroch. Je vyjadrená v kúpnych cenách.  
      
Tabuľka č. 297 Medzispotreba podľa sektorov                v tis. € 

86 87 88 Spolu Q 

S.11 271 913 1 994 914 274 821

S.13 549 353 75 937 5 748 631 038
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S.14 129 055 513 3 244 132 812

S.15 173 399 31 993 47 908 253 300

Spolu Q 1 123 720 110 437 57 814 1 291 971

 
561. Objem medzispotreby v sektore nefinančných korporácií tvoril 27,9 % 
z produkcie S.11 v sekcii Q. Výpočet medzispotreby v S.11 a jej úpravy sú uvedené 
v tabuľkách 298 a 299. 
 
Tabuľka č. 298 Výpočet medzispotreby v S.11                                                                                v tis. € 

  86 87 88 Spolu Q 

Spotreba nakúpeného materiálu a energie 640 461 1 268 225 641 954

Služby nakúpené + 223 507 413 297 224 217
Spotreba materiálu energie a služieb nakúpených resp. 
prevzatých od iných ZJ v rámci podniku vrátane vnútorného 
obratu 

+ 
- - - -

Manká a škody na zásobách + 291 3 - 294

Medzispotreba (Roč 1-01+Roč 2-01) = 864 259 1 684 522 866 465

 
Tabuľka č. 299 Úpravy medzispotreby v S.11                                                                                  v tis. € 

    86 87 88 Spolu Q 

Medzispotreba  (Roč 1-01+ Roč 2-01)   864 259 1 684 522 866 465

Medzispotreba (Úč Nuj 2-01) + 4 903 - - 4 903

Zisky/straty z držby zásob  + -442 -1 - -443

Poplatky za poisťovacie služby + 2 753 7 - 2 760

Nadhodnotená medzispotreba - 6 440 -307 -380 5 753

FISIM + 759 6 12 777

Malé nástroje - 50 485 9 - 50 494

Reklasifikácia jednotiek - 543 394 - - 543 394

Medzispotreba   = 271 913 1 994 914 274 821

 
562. Objem medzispotreby sektora verejnej správy predstavoval 42,8 % z celkovej 
produkcie sektora verejnej správy v sekcii Q. Výpočet medzispotreby v S.13 a jej 
úprava je uvedená v tabuľke 300.  
 
Tabuľka č. 300 Výpočet medzispotreby v S.13                                                v tis. € 

    86 87 88 Spolu Q 

Zdrojové údaje (Fin 1-4) + 6 672 76 221 3 540 86 433 

Malé nástroje + -36 -303 -51 -390 

Reklasifikácia jednotiek + 544 389 - - 544 389 

Úprava o pohľadávky a záväzky + -1 673 19 2 258 605 

Medzispotreba (P.2) = 549 353 75 937 5 748 631 038 

 
563. Objem medzispotreby v sektore domácností tvoril 22,8 % z produkcie S.14 
v sekcii Q. Výpočet medzispotreby v S.14 a jej úpravy sú uvedené v tabuľkách 301 
a 302. 
 
Tabuľka č. 301 Výpočet medzispotreby v S.14                                                      v tis. € 

    86 87 88 Spolu Q 

Spotreba materiálu a energie  24 510 41 159 24 710 

Prevádzková réžia + 119 976 362 3 501 123 839 

Medzispotreba (Úč FO 1-01) = 144 486 403 3 660 148 549 

 
Tabuľka č. 302 Úpravy medzispotreby v S.14                                                        v tis. € 

    86 87 88 Spolu Q 

Medzispotreba (Úč FO 1-01)   144 486 403 3 660 148 549 
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Nadhodnotená medzispotreba - 21 623 81 551 22 255 

Registrovaní - nezistená produkcia N5 + 6 096 188 107 6 391 

FISIM + 1 104 3 28 1 135 

Zisky/straty z držby zásob + -22 0 0 -22 

Malé nástroje - 986 0 0 986 

Medzispotreba   = 129 055 513 3 244 132 812 

 
564. Objem medzispotreby v sektore NISD tvoril 62,2 % z produkcie S.15 v sekcii Q. 
Výpočet medzispotreby v S.15 je uvedený v tabuľke 303. 
 
Tabuľka č. 303 Výpočet a úpravy medzispotreby v S.15                                              v tis. € 

   86 87 88 Spolu Q 

Spotreba nakúpeného materiálu a energie  127 494 15 987 11 985 155 466 

Nakúpené služby + 38 649 14 629 33 635 86 913 

Manká a škody na zásobách + 83 - - 83 

Ostatné náklady zahrnuté do medzispotreby + 3 083 1 038 2 121 6 242 

FISIM + 4 090 339 167 4 596 

Medzispotreba  = 173 399 31 993 47 908 253 300 

	
565. V rámci pravidelného monitorovania sektorovej klasifikácie spravodajských 
jednotiek sa ku koncu kalendárneho roka preveruje správnosť klasifikácie subjektov. 
Bližší popis je uvedený v kap. 3.1.  
 
 
3.24 Umenie, zábava a rekreácia (NACE Rev. 2 Sekcia R) 

566. Pridaná hodnota v odvetviach 90 Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti, 91 
Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení, 92 Činnosti herní 
a stávkových kancelárií a 93 Športové, zábavné a rekreačné činnosti, ktoré patria do 
tejto sekcie dosiahla hodnotu 1 243 447 tis. €, čo bolo 2,0 % z pridanej hodnoty za 
celú ekonomiku. 
 
Tabuľka č. 304 Hrubá pridaná hodnota podľa odvetví                                     v tis. € 

 Produkcia Medzispotreba Pridaná hodnota 
% na pridanú 

hodnotu 

90 175 461 81 790 93 671 0,2 

91 136 257 45 982 90 275 0,1 

92 1 110 677 193 546 917 131 1,5 

93 341 420 199 050 142 370 0,2 

Spolu R 1 763 815 520 368 1 243 447 2,0 

 
567. Výpočet agregátov pridanej hodnoty za odvetvia 90, 91, 92 a 93 pozostáva z ich 
súčtu za jednotlivé sektory. V prípade sekcie R vstupuje do výpočtu sektor 
nefinančných korporácií, sektor verejnej správy, sektor domácností a sektor NISD.  
 
Tabuľka č. 305 Hrubá pridaná hodnota podľa sektorov                                   v tis. € 

S.11 S.13 S.14 S.15 Spolu R 

P.1 1 278 014 278 034 107 634 100 133 1 763 815 

P.2 286 623 111 200 38 686 83 859 520 368 

B.1g 991 391 166 834 68 948 16 274 1 243 447 

 
568. Do sekcie R Umenie, zábava a rekreácia zahrnujeme závodné jednotky patriace 
do sektora nefinančných korporácií, ktorých hlavná činnosť súvisí s horeuvedenými 
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službami. Veľký počet jednotiek predstavuje odvetvie 93 Športové, zábavné 
a rekreačné činnosti hlavne v kategórii podnikov do 19 zamestnancov. V sektore 
S.13 sú v registri klasifikované mestské knižnice, mestské kultúrne strediská, múzeá, 
divadlá. V sektore domácností sú zaradené vo veľkom počte jednotky v právnej 
forme 101 fyzická osoba – podnikateľ nezapísaný v obchodnom registri. Najväčší 
počet spravodajských jednotiek patrí do sektora S.15, kde sú zaregistrované rôzne 
športové kluby, nadácie a občianske združenia s rôznym zameraním. Hlavné zdroje 
pre výpočet produkcie a medzispotreby za sekciu R sú uvedené v kapitole 3.1. 
Postup úprav na zabezpečenie úplnosti údajov je bližšie popísaný v kap. 7. 
 
Produkcia        
569. Produkcia sekcie R je súčtom produkcie odvetví 90, 91, 92 a 93 v jednotlivých 
sektoroch. Je vyjadrená v základných cenách. 
 
Tabuľka č. 306 Sektorové členenie produkcie                                 v tis. €  

90 91 92 93 Spolu R 

S.11 8 142 11 780 1 106 324 151 768 1 278 014

S.13 134 967 119 338 - 23 729 278 034

S.14 30 256 3 024 4 353 70 001 107 634

S.15 2 096 2 115 - 95 922 100 133

Spolu R 175 461 136 257 1 110 677 341 420 1 763 815

	
570. V sektore nefinančných korporácií tvorila produkcia v sekcii R 1,2 % 
z celkovej produkcie sektora nefinančných korporácií. Výpočet produkcie v S.11 a jej 
úpravy sú uvedené v tabuľkách 307 a 308.	
        
Tabuľka č. 307 Výpočet produkcie v S.11                                      v tis. € 

  90 91 92 93 Spolu R 

Tržby za vlastné výrobky a z predaja služieb 7 979 11 558 1 100 176 125 511 1 245 224

Predaj a odovzdanie výrobkov a služieb iným ZJ + - - - - -

Tržby za tovar vo VO  + 122 186 272 - 580

Tržby za tovar v MO  + 347 98 1 896 6 615 8 956

Náklady na predaný tovar VO  - 110 58 173 - 341

Náklady na predaný tovar MO  - 232 70 1 165 3 432 4 899

Aktivácia  + 1 - - 96 97

Zmena stavu zásob nedokončenej výroby  + - - -81 - -81

Produkcia (Roč 1-01+Roč 2-01) = 8 107 11 714 1 100 925 128 790 1 249 536

 
Tabuľka č. 308 Úpravy produkcie v S.11                           v tis. € 

    90 91 92 93 Spolu R 

Produkcia  (Roč 1-01+ Roč 2-01)   8 107 11 714 1 100 925 128 790 1 249 536

Produkcia (Úč Nuj 2-01) + - - - 21 519 21 519

Podhodnotená produkcia  + 84 66 5 399 1 459 7 008

Reklasifikácia jednotiek - 49 - - - 49

Produkcia  = 8 142 11 780 1 106 324 151 768 1 278 014

v tom trhová    8 141 11 780 1 106 178 151 672 1 277 771

          pre vlastné konečné použitie    1 - 146 96 243

 
571. V sektore verejnej správy tvorila produkcia v sekcii R 2,5% z celkovej 
produkcie sektora verejnej správy, podiel netrhovej produkcie tvoril 2,2% produkcie 
sektora verejnej správy. Produkcia v sektore S.13 sa počíta ako súčet nákladov 
netrhových výrobcov klasifikovaných v sektore verejnej správy. Ide o transakcie P.2, 
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P.51C, D.1PAY, D.29PAY – D.39REC. Skladá sa z trhovej a netrhovej produkcie. 
Výpočet produkcie v S.13 je uvedený v tabuľke 309. 
 
Tabuľka č. 309 Výpočet produkcie v S.13                                                        v tis. € 

    90 91 93 Spolu R 

Medzispotreba (P.2) + 62 381 39 494 9 325 111 200 

Spotreba fixného kapitálu (P.51c) + 9 234 17 581 3 541 30 356 

Odmeny zamestnancov (D.1) + 62 161 61 544 10 817 134 522 

Ostatné dane z produkcie (D.29) + 1 191 719 46 1 956 

Ostatné subvencie na produkciu (D.39) - - - - - 

Produkcia (P.1) = 134 967 119 338 23 729 278 034 

v tom trhová (P.11)   18 569 12 939 2 973 34 481 

         pre vlastné končené použite (P.12)   - 1 532 - 1 532 

         ostatná netrhová (P.13)   116 398 104 867 20 756 242 021 

 
572. V sektore domácností tvorila produkcia v sekcii R 0,3 % z celkovej produkcie 
sektora domácností. Výpočet produkcie v S.14 a jej úpravy sú uvedené v tabuľkách  
310 a 311. 
 
Tabuľka č. 310 Výpočet produkcie v S.14                      v tis. € 

    90 91 92 93 Spolu R 

Predaj tovaru  2 264 706 869 16 071 19 910

Predaj výrobkov a služieb + 19 144 2 184 2 453 37 168 60 949

Ostatné príjmy  + 736 54 731 5 412 6 933

Nákup tovaru - 1 215 303 954 8 043 10 515
Nedokončená výroba, výrobky, zvieratá, 
ostatné 

+ 
- - - 10 10

Produkcia (Úč FO  1-01 + Úč FO 2-01) = 20 929 2 641 3 099 50 618 77 287

 
Tabuľka č. 311 Úpravy produkcie v S.14                                                                     v tis. € 

    90 91 92 93 Spolu R 

Produkcia (Úč FO 1-01+Úč FO 2-01)   20 929 2 641 3 099 50 618 77 287 

Podhodnotená produkcia  + 6 297 318 1 101 16 426 24 142 

Registrovaní – nezistené N5 + 3 030 65 153 2 955 6 203 

Zisky/straty z držby zásob - - - - -2 -2 

Produkcia  = 30 256 3 024 4 353 70 001 107 634 

v tom trhová    30 256 3 024 4 353 70 001 107 634 

          pre vlastné konečné použitie    - - - - - 

 
573. V sektore NISD tvorila produkcia v sekcii R 7,7 % z celkovej produkcie S.15. 
Výpočet produkcie v S.15 je uvedená v tabuľke  312. 
 
Tabuľka č. 312 Výpočet produkcie v S.15                                                                              v tis. € 

    90 91 92 93 Spolu R 

Medzispotreba   1 529 1 157 - 81 173  83 859  

Odmeny zamestnancov + 531 950 - 10 234  11 715  

Ostatné dane z produkcie + 3 5               - 472  480  

Spotreba fixného kapitálu + 33 3 - 4 043  4 079  

Produkcia  = 2 096 2 115 - 95 922  100 133  

v tom trhová  1 220 1 424 - 32 293  34 937  

           ostatná netrhová  876 691 - 63 629  65 196  

 
Medzispotreba 
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574. Medzispotreba v kategórii R je súčtom medzispotreby v jednotlivých sektoroch. 
Je vyjadrená v kúpnych cenách.  
          
Tabuľka č. 313 Medzispotreba podľa sektorov               v tis. €  

90 91 92 93 Spolu R 

S.11 5 180 4 845 191 744 84 854 286 623

S.13 62 381 39 494 - 9 325 111 200

S.14 12 700 486 1 802 23 698 38 686

S.15 1 529 1 157 - 81 173 83 859

Spolu R 81 790 45 982 193 546 199 050 520 368

 
575. Objem medzispotreby v sektore nefinančných korporácií tvoril 22,4 % 
z produkcie S.11 v sekcii R. Výpočet medzispotreby v S.11 a jej úpravy sú uvedené 
v tabuľkách 314 a 315. 
 
Tabuľka č. 314 Výpočet medzispotreby v S.11                                       v tis. € 

  90 91 92 93 Spolu R 
Spotreba nakúpeného materiálu a 
energie  2 495 1 355 18 034 38 183 60 067

Služby nakúpené + 1 837 3 633 175 859 34 862 216 191
Spotreba materiálu energie a služieb 
nakúpených resp. prevzatých od iných 
ZJ v rámci podniku vrátane 
vnútorného obratu 

+ 

- - - - -

Manká a škody na zásobách + - 1 134 116 251

Medzispotreba (Roč 1-01+Roč 2-01) = 4 332 4 989 194 027 73 161 276 509

 
Tabuľka č. 315 Úpravy medzispotreby v S.11                                       v tis. € 

    90 91 92 93 Spolu R 

Medzispotreba  (Roč 1-01+ Roč 2-01)   4 332 4 989 194 027 73 161 276 509

Medzispotreba (Úč Nuj 2-01) + - - - 13 422 13 422

Zisky/straty z držby zásob  + - 5 -26 24 3

Poplatky za poisťovacie služby + 10 3 960 188 1 161

Nadhodnotená medzispotreba - 69 42 514 2 394 3 019

FISIM + 30 11 842 719 1 602

Malé nástroje - 19 121 3 543 266 3 949

Zmena objemu dovozu tovarov + 976 - - - 976

Výskum a vývoj - - - 2 - 2

Reklasifikácia jednotiek - 80 - - - 80

Medzispotreba   = 5 180 4 845 191 744 84 854 286 623

 
576. Objem medzispotreby sektora verejnej správy predstavoval 40 % z celkovej 
produkcie sektora verejnej správy v sekcii R. Výpočet medzispotreby v S.13 a jej 
úpravy sú uvedené v tabuľke  316.  
 
Tabuľka č. 316 Výpočet medzispotreby v S.13                                             v tis. € 

    90 91 93 Spolu R 

Zdrojové údaje (Fin 1-4) + 62 089 37 036 9 430 108 554 

Malé nástroje + -182 -467 -48 -697 

Poplatky za poisťovacie služby + - 2 - 2 

Reklasifikácia jednotiek + 80 - - 80 

Úprava o pohľadávky a záväzky + 394 2 924 -57 3 261 

Medzispotreba (P.2) = 62 381 39 494 9 325 111 200 
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577. Objem medzispotreby v  sektore  domácností tvoril 35,9 % z produkcie S.14 
v sekcii R. Výpočet medzispotreby v S.14 a jej úpravy sú uvedené v tabuľkách  317 
a 318. 
 
Tabuľka č. 317 Výpočet medzispotreby v S.14                                      v tis. € 

    90 91 92 93 Spolu R 

Spotreba materiálu a energie  2 537 34 757 4 920 8 248

Prevádzková réžia + 11 544 515 1 267 21 743 35 069

Medzispotreba (Úč FO 1-01) = 14 081 549 2 024 26 663 43 317

 
Tabuľka č. 318 Úpravy medzispotreby v S.14                                      v tis. € 

    90 91 92 93 Spolu R 

Medzispotreba (Úč FO 1-01)   14 081 549 2 024 26 663 43 317

Nadhodnotená medzispotreba - 2 106 81 279 3 922 6 388

Registrovaní - nezistená produkcia N5 + 617 14 38 778 1 447

FISIM + 108 4 15 204 331

Zisky/straty z držby zásob + - - 4 27 31

Malé nástroje - -  - - 52 52

Medzispotreba   = 12 700 486 1 802 23 698 38 686

 
578. Objem medzispotreby v sektore NISD tvoril 83,7 % z produkcie S.15 v sekcii R. 
Výpočet medzispotreby v S.15 uvedený v tabuľke  319. 
 
Tabuľka č. 319 Výpočet a úpravy medzispotreby v S.15                                               v tis. € 

   90 91 92 93 Spolu R 

Spotreba nakúpeného materiálu a energie  364 234 - 18 174 18 772 

Nakúpené služby + 988 882 - 58 118 59 988 

Manká a škody na zásobách + - - - 2 2 

Ostatné náklady zahrnuté do medzispotreby + 113 2 - 2 749 2 864 

FISIM + 64 39 - 2 130 2 233 

Medzispotreba  = 1 529 1 157 - 81 173 83 859 

	
579. Produkcia za činnosti v sekcii R je pokrytá štatistickými zisťovaniami Roč 1-01 a 
Roč 2-01 prostredníctvom modulu, ktorý špecifikuje tržby za služby. V prípade 
sektora verejnej správy sú tieto služby pokryté administrartívnymi zdrojmi. Výdavky 
spojené s produkciou týchto diel sú súčasťou výdavkov sektora verejnej správy. 
THFK za originály zábavných, literárnych a umeleckých diel je bližšie popísaná 
v kap. 5. 
 
 
3.25 Ostatné činnosti (NACE Rev. 2 Sekcia S) 

580. Pridaná hodnota v odvetviach 94 Činnosti členských organizácií, 95 Oprava 
počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosti a 96 Ostatné osobné služby, 
ktoré patria do tejto sekcie dosiahla hodnotu 630 023 tis. €, čo bolo 1,0 % z pridanej 
hodnoty za celú ekonomiku. 
 
Tabuľka č. 320 Hrubá pridaná hodnota podľa odvetví                      v tis. € 

Produkcia Medzispotreba
Pridaná 
hodnota 

% na pridanú 
hodnotu 

94 426 043 282 186 143 857 0,2

95 186 229 86 020 100 209 0,2

96 522 939 136 980 385 959 0,6
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Spolu S 1 135 211 505 186 630 025 1,0

 
581. Výpočet agregátov pridanej hodnoty za odvetvia pozostáva z ich súčtu za 
jednotlivé sektory. V prípade sekcie S vstupuje do výpočtu sektor nefinančných 
korporácií, sektor verejnej správy, sektor domácností a sektor NISD.  
 
Tabuľka č. 321 Hrubá pridaná hodnota podľa sektorov                                           v tis. € 

S.11 S.13 S.14 S.15 Spolu S 

P.1 170 275 9 179 532 182 423 575 1 135 211 

P.2 88 563 4 962 130 127 281 534 505 186 

B.1g 81 712 4 217 402 055 142 041 630 025 

 
582. Do sekcie S Ostatné činnosti zahrnujeme všetky jednotky S.11. a S.13, ktorých 
hlavná činnosť súvisí s horeuvedenými službami. V sektore domácností sú zaradené 
vo veľkom počte jednotky v právnej forme 101 fyzická osoba – podnikateľ 
nezapísaný v obchodnom registri. Najväčší počet spravodajských jednotiek patrí do 
sektora S.15, kde sú zaregistrované všetky politické strany, profesné združenia, 
cirkevné spoločenstvá. Hlavné zdroje pre výpočet produkcie a medzispotreby za 
sekciu S sú uvedené v kapitole 3.1. Postup úprav na zabezpečenie úplnosti údajov je 
bližšie popísaný v kap. 7. 
        
Produkcia 
583. Produkcia kategórie S je súčtom produkcie odvetví 94, 95 a 96 v jednotlivých 
sektoroch. Je vyjadrená v základných cenách. 
 
Tabuľka č. 322 Sektorové členenie produkcie        v tis. € 

94 95 96 Spolu S 

S.11 - 58 264 112 011 170 275

S.13 2 468 - 6 711 9 179

S.14 - 127 965 404 217 532 182

S.15 423 575 - - 423 575

Spolu S 426 043 186 229 522 939 1 135 211

 
584. V sektore nefinančných korporácií tvorila produkcia v sekcii S 0,2 % 
z celkovej produkcie sektora nefinančných korporácií. Výpočet produkcie v S.11 a jej 
úpravy sú uvedené v tabuľkách  323 a 324.	
          
Tabuľka č. 323 Výpočet produkcie v S.11                                                               v tis. € 

  94 95 96 Spolu S 

Tržby za vlastné výrobky a z predaja služieb - 52 488 107 157 159 645 

Predaj a odovzdanie výrobkov a služieb iným ZJ + - - - - 

Tržby za tovar vo VO  + - 6 618 274 6 892 

Tržby za tovar v MO  + - 21 000 9 573 30 573 

Náklady na predaný tovar VO  - - 4 920 173 5 093 

Náklady na predaný tovar MO  - - 17 188 6 505 23 693 

Aktivácia  + - - 26 26 

Zmena stavu zásob nedokončenej výroby  + - -41 -9 -50 

Produkcia (Roč 1-01+Roč 2-01) = - 57 957 110 343 168 300 

 
 
 
Tabuľka č. 324 Úpravy produkcie v S.11                                                                v tis. € 
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    94 95 96 Spolu S 

Produkcia  (Roč 1-01+ Roč 2-01)   - 57 957 110 343 168 300 

Zisky/straty z držby zásob  - - -5 -1 -6 

Prepitné + - - 909 909 

Podhodnotená produkcia  + - 302 723 1 025 

Reklasifikácia jednotiek - - - -35 -35 

Produkcia  = - 58 264 112 011 170 275 

v tom trhová    - 58 264 111 985 170 249 

          pre vlastné konečné použitie    - - 26 26 

 
585. V sektore verejnej správy tvorila produkcia v sekcii S 0,08% z celkovej 
produkcie sektora verejnej správy, podiel netrhovej produkcie tvoril 0,08% produkcie 
sektora verejnej správy. Produkcia v sektore S.13 sa počíta ako súčet nákladov 
netrhových výrobcov klasifikovaných v sektore verejnej správy. Ide o transakcie P.2, 
P.51C, D.1PAY, D.29PAY – D.39REC. Skladá sa z trhovej a netrhovej produkcie. 
Výpočet produkcie v S.13 je uvedený v tabuľke 325. 
 
Tabuľka č. 325 Výpočet produkcie v S.13                               v tis. € 

    94 96 Spolu 

Medzispotreba (P.2) + 652 4 310 4 962

Spotreba fixného kapitálu (P.51c) + 131 223 354

Odmeny zamestnancov (D.1) + 1 678 1 973 3 651

Ostatné dane z produkcie (D.29) + 6 206 212

Ostatné subvencie na produkciu (D.39) - - - -

Produkcia (P.1) = 2 467 6 712 9 179

v tom trhová (P.11)   - -199 -199

         pre vlastné končené použite (P.12)   - - -

         ostatná netrhová (P.13)   2 467 6 911 9 378

 
586. V sektore domácností tvorila produkcia v sekcii S 1,7 % z celkovej produkcie 
sektora domácností. Výpočet produkcie v S.14 a jej úpravy sú uvedené v tabuľkách  
326 a 327.	
 
Tabuľka č. 326 Výpočet produkcie v S.14                                                    v tis. € 

    94 95 96 Spolu S 

Predaj tovaru  - 37 945 47 681 85 626 

Predaj výrobkov a služieb + - 68 297 133 866 202 163 

Ostatné príjmy  + - 2 847 9 707 12 554 

Nákup tovaru - - 32 873 41 778 74 651 
Nedokončená výroba, výrobky, zvieratá, 
ostatné 

+ 
- 89 10 99 

Produkcia (Úč FO  1-01 + Úč FO 2-01) = - 76 305 149 486 225 791 

 
Tabuľka č. 327 Úpravy produkcie v S.14                                                          v tis. € 

    94 95 96 Spolu S 

Produkcia (Úč FO 1-01+Úč FO 2-01)   - 76 305 149 486 225 791 

Podhodnotená produkcia  + - 27 065 46 683 73 748 

Registrovaní – nezistené N5 + - 5 952 7 325 13 277 

Predaj bez potvrdenky N1 + - 18 641 73 538 92 179 

Prepitné + - - 6 523 6 523 

Prostitúcia + - - 120 661 120 661 

Zisky/straty z držby zásob - - -2 -1 -3 

Produkcia  = - 127 965 404 217 532 182 

v tom trhová    - 127 965 404 217 532 182 

          pre vlastné konečné použitie    - - - -	
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587. V sektore NISD tvorila produkcia v sekcii S  32,6 % z celkovej produkcie S.15. 
Výpočet produkcie v S.15 je uvedený v tabuľke 328.	
 
Tabuľka č. 328 Výpočet produkcie v S.15                                                            v tis. € 

   94 95 96 Spolu S 

Medzispotreba  281 534 - - 281 534 

Odmeny zamestnancov + 117 221 - - 117 221 

Ostatné dane z produkcie + 4 303 - - 4 303 

Spotreba fixného kapitálu + 20 517 - - 20 517 

Produkcia  = 423 575 - - 423 575 

 v tom trhová  187 886 - - 187 886 

        ostatná netrhová  235 689 - - 235 689 

 
Medzispotreba 
588. Medzispotreba v kategórii S je súčtom medzispotreby v jednotlivých sektoroch. 
Je vyjadrená v kúpnych cenách.  
             
Tabuľka č. 329 Medzispotreba podľa sektorov               v tis. €  

94 95 96 Spolu S 

S.11 - 40 259 48 304 88 563

S.13 652 - 4 310 4 962

S.14 - 45 761 84 366 130 127

S.15 281 534 - - 281 534

Spolu S 282 186 86 020 136 980 505 186

 
589. Objem medzispotreby v sektore nefinančných korporácií tvoril 52 % 
z produkcie S.11 v sekcii S. Výpočet medzispotreby v S.11 a jej úpravy sú uvedené 
v tabuľkách 330 a 331. 
 
Tabuľka č. 330 Výpočet medzispotreby v S.11                             v tis. € 

  94 95 96 Spolu S 

Spotreba nakúpeného materiálu a energie - 13 051 28 015 41 066 

Služby nakúpené + - 28 182 20 037 48 219 
Spotreba materiálu energie a služieb nakúpených 
resp. prevzatých od iných ZJ v rámci podniku 
vrátane vnútorného obratu 

+ 
- - - - 

Manká a škody na zásobách + - 12 9 21 

Medzispotreba (Roč 1-01+Roč 2-01) = - 41 245 48 061 89 306 

 
Tabuľka č. 331 Úpravy medzispotreby v S.11                             v tis. € 

    94 95 96 Spolu S 

Medzispotreba  (Roč 1-01+ Roč 2-01)   - 41 245 48 061 89 306 

Zisky/straty z držby zásob  + - -94 6 -88 

Poplatky za poisťovacie služby + - 33 72 105 

Nadhodnotená medzispotreba - - 263 337 600 

FISIM + - 35 4 137 4 172 

Malé nástroje - - 567 179 746 

Výskum a vývoj - - 130 - 130 

Reklasifikácia jednotiek - - - 3456 3 456 

Medzispotreba   = - 40 259 48 304 88 563 
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590. Objem medzispotreby sektora verejnej správy predstavoval 54,1 % z celkovej 
produkcie sektora verejnej správy v sekcii S. Výpočet medzispotreby v S.13 a jej 
úpravy sú uvedené v tabuľke 332. 
 
Tabuľka č. 332 Výpočet medzispotreby v S.13                            v tis. € 

    94 96 Spolu S 

Zdrojové údaje (Fin 1-4) + 524 1 068 1 591

Nezaznamenané výdavky + 121 - 121

Poplatky za poisťovacie služby + 2 - 2

Reklasifikácia jednotiek + - 3 462 3 462

Úprava o pohľadávky a záväzky + 5 -220 -214

Medzispotreba (P.2) = 652 4 310 4 962

 
591. Objem medzispotreby v sektore domácností tvoril 24,5 % z produkcie S.14 
v kategórii S. Výpočet medzispotreby v S.14 a jej úpravy sú uvedené v tabuľkách  
333 a 334. 
 
Tabuľka č. 333 Výpočet medzispotreby v S.14                   v tis. € 

    94 95 96 Spolu S 

Spotreba materiálu a energie  - 21 718 30 584 52 302 

Prevádzková réžia + - 30 231 64 920 95 151 

Medzispotreba (Úč FO 1-01) = - 51 949 95 504 147 453 

 
Tabuľka č. 334 Úpravy medzispotreby v S.14                   v tis. € 

    94 95 96 Spolu S 

Medzispotreba (Úč FO 1-01)   - 51 949 95 504 147 453 

Nadhodnotená medzispotreba - - 7 570 13 893 21 463 

Registrovaní - nezistená produkcia N5 + - 1 496 2 048 3 544 

FISIM + - 397 730 1 127 

Zisky/straty z držby zásob + - 107 56 163 

Malé nástroje - - 618 79 697 

Medzispotreba   = - 45 761 84 366 130 127 

 
592. Objem medzispotreby v sektore NISD tvoril 66,5% z produkcie S.15 v sekcii S. 
Výpočet medzispotreby v S.15 je uvedený v tabuľke 335. 
 
Tabuľka č. 335 Výpočet a úpravy medzispotreby v S.15                  v tis. € 

    94 95 96 Spolu S 

Spotreba nakúpeného materiálu a energie   67 356 - - 67 356

Nakúpené služby + 190 356 - - 190 356

Manká a škody na zásobách + 37 - - 37

Ostatné náklady zahrnuté do medzispotreby + 19 992 - - 19 992

FISIM + 3 793 - - 3 793

Medzispotreba  = 281 534 - - 281 534

 
 
3.26 Činnosti domácností ako zamestnávateľov; nediferencované činnosti 

v domácnostiach produkujúce tovary a služby na vlastné použitie (NACE 
Rev.2 Sekcia T) 

593. Podľa metodiky ESA 2010 produkcia domácností s plateným personálom by 
mala byť zahrnutá do produkcie pre vlastné konečné použitie. Vzhľadom na to, že 
v podmienkach SR sa Služby pre domácnosť poskytované platenými  
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zamestnancami domácností nevyskytujú, v údajoch národných účtoch SR sa 
nevykazujú. 
 

3.27 Dane z produktov, vrátane DPH  

594. Dane z produktov (D.21) sú dane platené za každú jednotku vyrobených alebo 
predaných tovarov alebo služieb.  

Tabuľka č. 336                                   v tis.€ 

Dane z produktov ESA 2010 

Dane typu DPH D.211 4 182 101

Dane z dovozu a dovozné clá okrem DPH D.212 30

Dane z produktov, okrem DPH a daní z dovozu D.214 2 077 708

Spolu D.21 6 259 839

 
Daň z pridanej hodnoty D.211 
595. DPH je nepriama daň, ktorou sa zdaňuje každý predaj tovaru a služby v každej 
fáze výroby a distribúcie. Uplatňuje sa na všetok tovar a služby s výnimkou 
oslobodení (jako sú napríklad finančné a poisťovacie služby, vzdelávanie, služby 
zdravotnej starostlivosti apod.). Túto daň odvádza do rozpočtu platiteľ dane, ale 
postihuje konečného spotrebiteľa. 
 
596. Platiteľ dane musí vo zákonom určenej lehote po skončení zdaňovacieho 
obdobia podať daňové priznanie a v tej istej lehote aj zaplatiť daňovú povinnosť, ak 
mu vznikla. (napríklad firma podá daňové priznanie za mesiac september do 25. 
októbra a do 25. októbra musí aj zaplatiť daňovú povinnosť, ak jej v septembri 
vznikla.) Ak platiteľovi vznikne v zdaňovacom období nadmerný odpočet, t. j. 
odpočítateľná daň je vyššia ako daň, ktorú má platiteľ zaplatiť, odpočíta si platiteľ 
v nasledujúcom zdaňovacom období tento nadmerný odpočet od daňovej povinnosti. 
Ak platiteľ nemôže odpočítať nadmerný odpočet od daňovej povinnosti 
v nasledujúcom zdaňovacom období, daňový úrad vráti platiteľovi nadmerný odpočet 
alebo jeho neodpočítanú. (Firma podá daňové priznanie za január vo februári 
a nárokuje si na vrátenie nadmerného odpočtu. V nasledujúcom daňovom priznaní 
za február, ktoré podá v marci si odpočíta výšku nadmerného odpočtu od daňovej 
povinnosti, ktorá jej vznikla. Ak aj potom má nárok na odpočet, vráti mu ho daňový 
úrad do konca apríla.) 
 
Akruál (t) = VÝBER DANE DÚ {február (t) až január (t+1)} 
   - UPLATNENÝ ODPOČET DÚ {apríl (t) až marec (t+1)} 
   + VÝBER DANE CÚ {január (t) až december (t)} 

 

  Tabuľka č. 337 

Hotovostné plnenie DPH (v mil. Sk) 

  
výber dane 

DÚ 
uplatnený 

odpočet DÚ5 
výber 

dane CÚ6 
medzisúčet 

 1 2 3 4=1+2+3 
január (t)     
február (t)     

                                                 
5 Daňové úrady 
6 Colné úrady 
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marec (t)     
apríl (t)     
máj (t)     
jún (t)     
júl (t)     
august (t)     
september (t)     
október (t)     
november (t)     
december (t)     
január (t+1)     
február (t+1)     
marec (t+1)     

AKRUÁLNA DAŇ (t)   

 
597. V roku 2010 predstavovala cash hodnota DPH 4 421 082 tis. €. Táto čiastka 
bola ďalej upravená o odvod vlastného zdroja založeného na DPH a ostatné úpravy 
– preradenie sankcií do D.759. 

Tabuľka č. 338  Výpočet D.211                                                                                     v tis. € 

S.13 

Zdrojové údaje (Fin 1-4) 4 422 082 

3. vlastný zdroj EÚ plynúci z DPH zmena v súvislosti s implementáciou ESA 2010 + 53 371 

Akrualizacia daní + -239 982 

Odvod do rozpčtu EU + -53 371 

Presun sankcií do D.759 + 1 

D.211 - spolu = 4 182 101 

 
Spotrebné dane D.214 
598. Spotrebné dane sú nepriame dane, ktoré zdaňujú vybrané druhy tovarov. Na 
Slovensku existuje v súčasnosti spotrebná daň na minerálne oleje, alkohol, víno, pivo 
a tabakové výrobky. Spotrebnú daň platí výrobca alebo distribútor, ktorý uvádza tovar 
na tuzemský trh, zaťažuje však konečného spotrebiteľa. 
 
599. Princíp platenia dane je u všetkých spotrebných daní rovnaký. Platiteľ dane, 
ktorý pôsobí v rámci jednotného trhu EÚ, musí do zákonom stanovenej lehoty po 
skončení zdaňovacieho obdobia (u spotrebných daní je to kalendárny mesiac) podať 
daňové priznanie a v tej istej lehote aj zaplatiť daňovú povinnosť, ak mu vznikla 
(napríklad firma podá daňové priznanie za mesiac september do 25. októbra a do 25. 
októbra musí aj zaplatiť daňovú povinnosť, ak jej vznikla). Zavedením systému 
daňových skladov sa eliminoval objem nárokov na vrátenie dane, preto sa pri 
výpočte akruálnych údajov hotovostné plnenie špeciálne nečlení na daňovú 
povinnosť a vrátenie dane. V prípade, že ide o dovoz tovarov z tretích krajín sa daň 
platí okamžite resp. do 10 dní od uvoľnenia tovaru do voľného obehu. 
 
Akruál (t) = VÝBER DANE DÚ {február (t) až január (t+1)} 
   + VÝBER DANE CÚ {január (t) až december (t)} 
 
        Tabuľka č. 339 

Hotovostné plnenie spotrebných daní (v mil. Sk)   
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výber dane CÚ 

(daňové 
priznania) 

výber dane CÚ 
(dovoz) 

Medzisúčet 

 1 2 3 = 1+2 
január (t)  
február (t) 
marec (t) 
apríl (t) 
máj (t) 
jún (t) 
júl (t) 
august (t) 
september (t) 
október (t) 
november (t) 
december (t) 
január (t+1)  

AKRUÁLNA DAŇ (t)       

 
600. Pri daňovom príjme D.214 je vidieť úpravu o poplatok spojený s registráciou 
automobilov. 

Tabuľka č. 340 Výpočet D.214                                      v tis. € 

S.13 

Zdrojové údaje (Fin 1-4) + 2 086 842

Akrualizacia daní + -13 817

Poplatok za registráciu automobilov + 4 683

D.214 - spolu = 2 077 708

 
Dane z dovozu a dovozné clá okrem DPH (D.212) 
601. Dane z dovozu a dovozné clá nie sú predmetom akruálnej úpravy, ale 
zaznamenávajú sa na hotovostnej báze. V prípade SR sa v podkladoch 
vykazovaných v zdrojových údajoch nachádzajú aj sankcie. V prípade, že je možné 
oddeliť od daňovej povinnosti sankciu, ktorá súvisí s daňovou povinnosťou, 
hotovostný výber sa o túto položku upraví a zaznamená sa ako D.759. 
 
602. Podklady pre výpočet akruálnych daní pochádzajú z Finančnej správy SR, ktoré 
spracováva Ministerstvo financií SR a poskytuje ich Štatistickému úradu SR. V 
podkladoch je možné identifikovať hotovostný príjem každej dane. Dodatočné 
informácie z Finančnej správy SR tento príjem rozdelia do mesiacov a kategórií, 
takže je možné aplikovať príslušnú metodiku časovo posunutého cash. V metodike 
výpočtu akruálnych daní založenej na časovom posune cash sa neuvažuje s 
čiastkami, ktoré sa nevyberú. 

Tabuľka č. 341 Výpočet D.212                                      v tis. € 

S.13 

Zdrojové údaje (Fin 1-4) + 30

D.212 - Spolu = 30

 
Daň z registrácie áut 
603. V podmienkach SR existuje system výberu daní prostredníctvom kolkových 
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známok. Príjem z predaja kolkov je alokovaný na položke rozpočtovej klasifikácie 
pričom táto položka sa rozdeľuje do ESA transakcií D.29 a D.59 na základe 
expertného odhadu, keďže neexistuje priamy zdroj údajov na základe ktorého by to 
bolo možné presne rozdeliť. ŠÚ SR vychádza z údajov o registrovaných vozidlách v 
SR v danom roku. Na základe tohto počtu registrovaných vozidiel vypočítava príjem z 
registrácie vozidiel. Vypočítaná suma sa následne presúva do ESA transakcie D.214. 
 

3.28 Subvencie na produkty 

604. Subvencie na produkty sú poskytované z rozpočtu ústrednej vlády a z rozpočtov 
miest a obcí. Patria sem napr.subvencie:  

 na intenzifikáciu a zefektívnenie poľnohospodárskej a potravinárskej výroby, 
 na program znižovania energetickej náročnosti a využitia alternatívnych 

zdrojov,  
 na rozvoj malého a stredného podnikania,  
 na úhradu rozdielu medzi štátom zvýhodnenými úrokovými sadzbami, ktoré 

platia príjemcovia úverov a platnou diskontnou sadzbou vyhlásenou NBS v 
zmysle dohody o úhrade majetkovej ujmy bankám. 

 k cenám na reguláciu trhu (mäsa, mlieka, mliečnych výrobkov, obilia, hydiny, 
cukrovej repy, medu, sladu a niektorých ďalších komodít). 

 
605. Orientačným podkladom pre výpočet subvencií na produkty za sektor 
nefinančných korporácií S.11 je štatistický výkaz Roč 1–01. Spravodajské jednotky 
uvedú v štatistickom formulári hodnotu príspevkov orgánov štátnej správy 
poskytnutých na jednotku vyrobeného a dovezeného výrobku, alebo služby na vývoz 
tovaru  a služieb, na straty na cenách, ak sú dôsledkom zámernej ekonomickej a 
sociálnej politiky vlády. Údaje takto získané sú však neúplné. Ďalším zdrojom údajov 
pre získanie subvencií na produkty je štátny záverečný účet a Správa o 
poľnohospodárstve a potravinárstve. 
 
606. Subvencie na produkty sú upravovoané v procese zostavovania národných 
účtov o položky uvedené v tabuľkách  342 a 343. 
 
Tabuľka č. 342                                                                             v tis. € 

S.13 

Zdrojové údaje (Fin 1-4) + 411 010

D.319pay = 411 010

 
Tabuľka č. 343                                                                              v tis. € 

S.13 
Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybné hospodárstvo a 
poľovníctvo + 91 445 

Palivá a energia + 986 

Ťažba, výroba a výstavba + 8 

Doprava + 266 822 

Nakladanie s odpadmi + 22 240 

Ústavná zdravotná starostlivosť + 6 303 

Rekreačné a športové služby + 3 490 

Kultúrne služby + 2 774 

Vysielacie a vydavateľské služby + 2 257 

Ostatné + 14 686 
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D.31pay Spolu = 411 010 

 
607. Subvencie na produkty boli 411 010 tis. €. Na celkovej výške subvencií na 
produkty sa najviac podieľali subvencie na komodity v poľnohospodárstve a na 
zachovanie genofondu a šľachtiteľské zámery 91 445 tis. € čo predstavuje 22,2% 
z celkovej hodnoty subvencií na produkty. 
 
Šrotovné 
608. V podmienkach SR existovala v minulosti schéma podpory predaja automobilov 
prostredníctvom šrotovného. Platila na staršie ojazdené automobily, za ktoré v vláda 
SR poskytla v prípade zošrotovania subvenciu. Schéma sa realizovala v roku 2009, 
pričom v roku 2010 len dobiehala. V roku 2009 sa prostredníctvom tejto schémy 
vyplatilo 48 312,5 tis € a v roku 2010 to predstavovalo už len čiastku 1 512 tis. €.	
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KAPITOLA 4 DÔCHODKOVÁ METÓDA 

4.0 Hrubý domáci produkt podľa dôchodkovej metódy 

609. Pre výpočet HDP dôchodkovou metódou sa nepoužíva nezávislá metóda. 
Dôvodom je nedostatok relevantných podkladov pre priamy nezávislý výpočet  
prevádzkového prebytku a zmiešaných dôchodkov. Oba subagregáty sa získavajú 
ako bilančný rozdiel  v sektorových účtoch tvorby dôchodkov.  
 
 

Tabuľka č. 344 Dôchodková metóda podľa jednotlivých zložiek v členení podľa sekcií SK NACE
                       v tis. € 

 
 

D.1 
Odmeny 
zamest-
nancov 

D.2 
Dane z 

produkcie 
a dovozu 

D.3   
Subvencie

(-) 

B.2n 
Čistý 

prevádzkový 
prebytok 

B.3n 
Čisté 

zmiešané 
dôchodky 

P.51 
Spotreba 
fixného 
kapitálu 

B.2g 
Hrubý 

prevádzkový 
prebytok 

B.3g 
Hrubé 

zmiešané 
dôchodky 

A 549 240 45 375 -390 760 -105 788 1 268 044 360 398 227 552 1 295 102

B 111 397 2 266 -220 102 424 782 104 236 206 656 786 

C 5 403 961 109 131 -22 162 2 297 282 1 980 034 3 001 545 5 220 700 2 058 161

D 469 915 22 109 -1 550 750 1 774 1 442 429 1 993 086 1 867

E 284 700 13 867 -4 907 -35 344 34 091 297 216 259 651 36 312

F 1 411 271 18 246 -209 540 827 3 272 232 207 877 694 926 3 326 010

G 3 912 676 42 407 -2 621 2 299 503 2 261 079 663 827 2 817 754 2 406 655

H 1 635 338 55 387 -394 438 -135 194 1 061 446 1 033 009 856 284 1 102 977

I 420 567 2 666 -106 83 949 165 783 78 422 133 839 194 315

J 944 870 19 460 -1 759 543 101 232 179 1 014 507 1 548 690 241 097

K 792 677 73 057 -51 896 879 211 759 494 559 1 390 305 212 892

L 280 472 28 134 -737 1 806 031 55 579 2 051 548 3 657 238 255 920

M 1 250 741 12 217 -64 345 641 1 194 305 188 572 507 844 1 220 674

N 734 730 10 264 -486 506 789 209 463 100 840 597 463 219 629

O 2 953 262 16 884 - -5 875 - 1 757 623 1 751 748 -

P 1 778 837 4 242 -3 521 53 80 084 269 990 267 841 82 286

Q 1 498 330 4 379  -28 682 189 819 314 882 179 436 360 640 323 497

R 254 153 33 908 -1 682 836 348 53 001 67 718 902 212 54 855

S 225 348 5 278 -663 33 591 333 672 32 799 60 540 339 522

S.1 x 6 402 849 -421 925 x x x x x
Spolu 24 912 485 6 922 126 -1 274 994 10 750 786 12 730 188 13 346 551 23 454 969 13 372 556

 
Tabuľka č. 345 HDP dôchodkovou metódou podľa inštitucionálnych sektorov                 v tis. € 

   S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1 Spolu 

Odmeny zamestnancov   14 783 222 780 539 5 642 727 3 272 485 433 512 x 24 912 485 

Hrubý prevádzkový prebytok + 16 633 178 1 386 563 2 304 044 3 097 545 33 639 x 23 454 969

Hrubé zmiešané dôchodky 
+ 

 
- 

 
- 

 
- 13 372 556 - x 13 372 556

Dane z produkcie a dovozu + 330 113 75 168 39 637 68 277 6 082 6 402 849 6 922 126

Subvencie  - 849 858 51 0 3 160 0 421 925 1 274 994

Hrubý domáci produkt = 30 896 655 2 242 219 7 986 408 19 807 703 473 233 x 67 387 142

Podiel na HDP v %  45,8 3,3 11,9 29,4 0,7 8,9 100,0

 

4.1 Referenčný rámec 

610. Vymedzenie inštitucionálnych jednotiek a sektorov, použité klasifikácie a hlavné 
zdroje sú rovnaké ako pri zostavení HDP výrobnou metódou.  Výpočet HDP 
dôchodkovou metódou sa opiera o ročné štatistické zisťovania a administratívne 
zdroje údajov (pozri kapitolu 10). Hlavné zdroje pre výpočet jednotlivých zložiek 
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dôchodkovej metódy sú uvedené v kap 3.1. Postup úprav na zabezpečenie úplnosti 
údajov je bližšie popísaný v kap. 7. 
 
611. Zo štatistických a administratívnych zdrojov údajov sa zostavujú všetky zložky 
výpočtu HDP dôchodkovou metódou, okrem prevádzkového prebytku a zmiešaných 
dôchodkov, ktoré sú bilančnou položkou Účtu tvorby dôchodkov.  
 
 
4.2 Hraničné prípady 

Naturálne príjmy 
612. Vymedzenie miezd a platov v naturáliách je uvedené vo 
vysvetlivkách príslušných  ročných štatistických výkazov. Hraničné prípady medzi 
naturálnym príjmom a medzispotrebou (napr. „hodnota uniforiem alebo iného 
špeciálneho oblečenia, ktoré môžu zamestnanci použiť v práci aj mimo pracoviska, 
napríklad uniformy strážnej služby, oblečenie zamestnancov v cestovných 
kanceláriách, v bankách a pod.. Neuvádza sa hodnota pracovného oblečenia ako 
napr. montérky, pracovné plášte v laboratóriách, oblečenie používané na rizikových 
pracoviskách, v nemocniciach, jedálňach a pod., sú zahrnuté v spotrebe na r. 1 alebo 
r. 5 modulu 178.“) sú v rámci týchto vysvetliviek explicitne riešené.  
 
Nehmotné fixné aktíva 
613. Nehmotné fixné aktíva, ktoré spĺňajú kapitalizačné kritérium využiteľnosti 1 roka 
sa zaznamenávajú ako tvorba hrubého fixného kapitálu. Vzhľadom na to, že 
v slovenskej legislatíve platí ako definičné kritérium dlhodobého majetku aj 
obstarávacia cena, v ročnom štatistickom zisťovaní je zavedený modul (hranica 
medzispotreby), ktorým zisťujeme informácie potrebné na preradenie takýchto 
výdavkov z medzispotreby do THFK. 
  
614. Hraničné prípady zaznamenania daní z produkcie a dovozu a subvencií sú 
detailnejšie popísané v kap. 4.8. a kap. 4.9. 

 
4.3 Oceňovanie  

615. Všetky toky a stavy zaznamenané v ročných sektorových účtoch sú vyjadrené v 
peňažných jednotkách v bežných cenách. Toky sú zaznamenané v čase vzniku 
nároku, t.j. na akruálnom princípe. 

616. Naturálne príjmy zamestnancov sú v štatistických výkazoch uvádzané v 
základných cenách (v prípade, ak sú vyrobené zamestnávateľom) alebo v nákupných 
cenách (v prípade, ak sú nakúpené zamestnávateľom, napr. oblečenie, uniformy,...). 
Hodnota ukazovateľa Naturálne príjmy zamestnancov sa preberá z podnikového 
účtovníctva. V prípade sektora verejnej správy S.13 naturálne odmeny 
zamestnancov sa sledujú na samostatnej položke rozpočtovej klasifikácie 637013 
(pozri tabuľku 356). 

617. Odmeny zamestnancov vrátane odmien a bonusov sa zaznamenávajú 
v období, v ktorom sa vykonala práca. Hotovostné toky súvisiace s kalendárnym 
rokom (od 1.1. do 31.12) podľa pravidiel rozpočtového výkazníctva sa akrualizujú 
a špecifické úpravy sa vykonávajú v prípade výplat za december kalendárneho roka.   



    GNI Inventory - SK       Kapitola 4 

              
Sekcia makroekonomických štatistík                179 
                                                                             

4.4 Prevod údajov z podnikového účtovania a administratívneho konceptu do  
konceptu systému ESA 2010 

618. V štatistických výkazoch je transformácia údajov z podnikového účtovníctva a 
administratívneho konceptu na koncept národných účtov zabezpečovaná tým, že 
vykazujúca jednotka v položkách uvedených na štatistickom výkaze dostáva presnú 
definíciu ukazovateľov s vymedzením väzby na príslušné účty podnikového 
účtovníctva. V prípadoch, keď účet organizácie nie je v súlade s požiadavkou 
uvedenou vo výkaze, organizácia je povinná dáta vyčleniť, v zložitejších prípadoch 
sa pripúšťa kvalifikovaný odhad. 

619. V prípade subjektov klasifikovaných v sektore verejnej správy sa jednotky musia 
registrovať do systému Štátnej pokladnice a DataCentra a predkladať výkazy 
spojené s rozpočtovým procesom.  

620. Detailnejší popis úprav na zabezpečenie prechodu z podnikového účtovníctva 
na koncept národných účtov je uvedený v kapitole 3.4 a 5.4. 

Vytváranie rezerv pre likvidáciu veľkých kapitálových aktív  
621. V sektore verejnej správy sa kumuluje fond na likvidáciu jadrových zariadení 
a na likvidáciu historického dlhu spojeného s prevádzkou jadrových zariadení. 
Kumulácia prostriedkov je zaznamenaná ako daňový príjem, kumulácia prostriedkov 
na historický dlh sa realizuje prostredníctvom daňových príjmov a následných 
subvencií a kapitálových transferov. 
 
Tabuľka č. 346 Fond na likvidáciu jadrových zariadení                                             v tis. € 

Príjem od prevádzkovateľov jadrových zariadení*  D.73REC 55 613
Subvencie na likvidáciu zariadení D.3PAY 45 209
Likvidácia zariadení D.9PAY 9 257
* prostriedky sú vybrané ústredným orgánom (ministerstvom) 

 

4.5 Úloha  priamych a nepriamych metód odhadov, benchmarkov a extrapolácií 

622. Pri výpočte komponentov HDP dôchodkovou metódou sa používajú priame aj 
nepriame metódy odhadov. Hrubý prevádzkový prebytok a hrubé zmiešané 
dôchodky sú bilančnou položkou Účtu tvorby dôchodkov. 
 
Tabuľka č. 347 Prehľad metód odhadov pre jednotlivé zložky dôchodkovej metódy zostavenia              
HDP  

 Metódy odhadu 

Odmeny zamestnancov Štatistické zisťovania, administratívne zdroje, koncepčné úpravy, úplnosť

Dane z produkcie a dovozu Administratívne zdroje 

Subvencie Administratívne zdroje 

Spotreba fixného kapitálu SFK (PIM) 

 
623. Využívanie nepriamych metód pri zostavovaní sektorových účtov pri 
dôchodkovej metóde zostavenia HDP je uvedené podľa sektorov v tabuľke č. 348 
 
Tabuľka č. 348 Nepriama metóda výpočtu komponentov HDP 

Sektor Ukazovateľ Metóda 

Sektor nefinančných Prepitné Pozri kapitolu 7 
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korporácie S.11  

Sektor domácností S.14 Prepitné Pozri kapitolu 7 
Sektor verejnej správy 
S.13 Registrácia automobilov  

 
Prepitné 
624. Odhad prepitného vychádza z údajov prieskumu verejnej mienky, ktorý bol 
vykonaný v roku 2007. Na základe údajov získaných z prieskumov sa odhad 
prepitného robí extrapoláciou s referenčným rokom 2007. 
 
Registrácia automobilov 
625. Poplatok za registráciu automobilov (D.214) sa platí formou kolkových známok. 
Táto príjmová položka vstupuje do položiek D.29 Ostatné dane z produkcie a D.59 
Ostatné bežné dane. Z týchto transakcií sa vyčlení hodnota  príjmu za registráciu 
vozidiel, ktorá sa vypočíta ako počet registrovaných vozidiel x cena registračného 
poplatku a zaznamená sa pod položkou D.214 Ostatné dane z produktov (okrem 
DPH a daní z dovozu).   
 
  
4.6 Hlavné metódy použité na zabezpečenie úplnosti údajov 

626. Z pohľadu zabezpečenia úplnosti, čo v najširšom slova zmysle sa v jednotlivých 
sektoroch ako prvý krok vykonáva dopočet a imputácie na úplnosť súboru. Jednotlivé 
odhady úprav na úplnosť (nezaznamenaná ekonomika) sú popísané v kapitole 7.  

627. Dopočet na úplnosť v rámci dôchodkovej metódy sa vykonáva v sektoroch S.11 
a S.14 v ukazovateli Odmeny zamestnancov. Konkrétne ide o úpravy za odmeny 
neregistrovaných zamestnancov, za podhodnotenie vykazovaných mzdových údajov 
a za prepitné v službách. Pri výpočte odhadov jednotlivých zložiek úplnosti sa 
využíva metóda zamestnanosti (pozri 7.1.3) ako aj údaje o zamestnanosti a mzdách, 
získané z výkazov za malé nefinančné podniky a za podnikateľov nezapísaných 
v obchodnom registri. Podrobnejší popis úprav na úplnosť v rámci dôchodkovej 
metódy zostavenia HDP sa nachádza v kapitolách 4.7 a 7.3.  Tabuľka ... uvádza 
úpravy na úplnosť v  dôchodkovej metóde zostavenia HDP podľa jednotlivých typov 
neúplnosti. 

 
Tabuľka č. 349  Úpravy na zabezpečenie úplnosti v dôchodkovej metóde                            v tis. € 

Ukazovateľ Sektor N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 Spolu 

Odmeny 
zamestnancov 

S.11 -  - - - - 74 500 14 043 88 543

S.14 -  - - -           - 2 165 936 26 090 2 192 026

Spolu - - - - - 2 240 436 40 133 2 280 569

 
4.7 Odmeny zamestnancov  

628. Odmeny zamestnancov D.1 zahŕňajú celkové odmeny v peňažnej  podobe 
alebo v naturáliách, ktoré platí zamestnávateľ zamestnancovi ako odmenu za 
vykonanú prácu počas daného obdobia. V ročných národných účtoch sa 
zaznamenávajú  na účte tvorby dôchodkov na strane použitia. V jednotlivých 
sektoroch a subsektoroch sa odmeny členia na mzdy a platy (D.11) a sociálne 
príspevky zamestnávateľov (D.12). Sociálne príspevky zamestnávateľov sa ďalej 
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členia na skutočné sociálne príspevky zamestnávateľov (D.121) a imputované  
sociálne príspevky zamestnávateľov (D.122).  
 
Tabuľka č. 350  Odmeny zamestnancov podľa inštitucionálnych sektorov                          v tis. € 

 D.1 D.11 D.11 D.12 D.121 D.122 
Sektor Odmeny 

zamestnancov 
Mzdy a platy 
v hotovosti 

Mzdy a platy 
v naturáliách

Sociálne 
príspevky 

zamestnávateľov 
spolu 

Skutočné sociálne 
príspevky 

zamestnávateľov 

Imputované 
sociálne 

príspevky 
zamestnávateľov 

S.11 14 783 222 10 839 635 715 916 3 227 671 3 073 711 153 960

S.12 780 539 594 852 18 665 167 022 163 102 3 920

S.13 5 642 727 3 905 476 283 993 1 453 258 1 316 121 137 137

S.14 3 272 485 2 477 113 114 419 680 953 623 591 57 362

S.15 433 512 329 217 3 740 100 555 95 275 5 280

Spolu 24 912 485 18 146 293 1 136 733 5 629 459 5 271 800 357 659

 
629. Kvalita údajov o odmenách zamestnancov sa overuje porovnávaním s údajmi 
zamestnanosti v domácom koncepte ESA 2010. Kontrolujú sa podielové ukazovatele 
v časovom rade a na úrovni divízií NACE - priemerné odmeny na zamestnanca 
a priemerné odmeny na odpracovanú hodinu. Celková zamestnanosť v domácom 
koncepte ESA 2010 je vyjadrená počtom osôb v hlavnom, resp. jedinom zamestnaní 
(osoba s viacerými úväzkami sa počíta iba raz). Skladá sa z počtu zamestnancov 
a samo-zamestnaných osôb (podnikateľov) – rezidentov a nerezidentov, ktorí pracujú 
pre rezidentské jednotky.  
 
630. Pri konštrukcií celkovej zamestnanosti sa používa metóda bilancovania, t. j. 
bilancuje sa ponuka pracovných síl s dopytom, kde ponuku predstavujú údaje 
zisťované z výberového zisťovania pracovných síl v domácnostiach (VZPS), ktoré sa 
upravujú vzhľadom na pokrytie a na domáci koncept ESA 2010. Dopyt po 
pracovných silách predstavujú údaje zo štatistického výkazníctva, ktoré sú už 
vyjadrené v domácom koncepte. Tieto sa kombinujú s administratívnymi zdrojmi 
a expertnými odhadmi.  Údaje o počte zamestnaných osôb a odpracovaných 
hodinách sú v štatistických výkazoch priamo prepojené s položkami, ktoré vstupujú 
do nápočtu odmien zamestnancov, čím je zabezpečená ich vzájomná harmonizácia 
a porovnateľnosť. Podrobnejší popis bilancie zamestnanosti sa nachádza v kap. 
7.1.3. 
 
631. Odmeny zamestnancov získané zo štatistického výkazníctva zahrnujú aj 
odmeny vyplatené nerezidentom rezidentskými zamestnávateľmi. Položka Mzdy 
a náhrady mzdy zo štatistických výkazov zahrnuje aj mzdy a náhrady nerezidentov. 
Mzdy a náhrady mzdy nerezidentov sa v kľúčových podnikových zisťovaniach 
vykazujú separátne ako samostatná položka (podniky uvedú hrubé mzdy 
poskytované nerezidentom, t. j. zamestnancom, ktorí sú občanmi iných štátov a 
pracujú na našom území počas obdobia kratšieho ako jeden rok alebo maximálne 1 
rok a sú v pracovnom, resp. služobnom alebo členskom pomere k organizácii). 
 
632. Metodika zostavovania odmien zamestnancov je bližšie popísaná podľa 
jednotlivých inštitucionálnych sektorov.  
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Sektor nefinančných korporácií 
 
Tabuľka č. 351 Odmeny zamestnancov v S.11 podľa sekcií SK NACE                                  v tis. € 

 D.1 D.11 D.11 D.12 D.121 D.122 
SK 

NACE 
Odmeny 

zamestnancov 
Mzdy a platy 
v hotovosti 

Mzdy a platy 
v naturáliách

Sociálne 
príspevky 

zamestnávateľo
v spolu 

Skutočné sociálne 
príspevky 

zamestnávateľov 

Imputované 
sociálne príspevky 
zamestnávateľov 

A 465 971 335 448 15 480 115 043 105 512 9 531

B 111 252 81 719 4 734 24 799 24 003 796

C 4 921 268 3 583 705 213 583 1 123 980 1 084 784 39 196

D 469 640 345 887 19 714 104 039 100 541 3 498

E 264 861 192 379 13 018 59 464 58 132 1 332

F 826 034 568 993 71 200 185 841 174 495 11 346

G 2 833 004 2 085 106 125 204 622 694 597 882 24 812

H 1 368 531 923 504 124 286 320 741 285 041 35 700

I 155 176 113 837 4 659 36 680 34 445 2 235

J 856 678 638 598 42 119 175 961 167 592 8 369

K -  -  - - -  - 

L 253 767 189 423 7 255 57 089 54 293 2 796

M 985 619 788 687 31 202 165 730 158 106 7 624

N 613 488 468 888 29 361 115 239 111 796 3 443

O -  -  - - -  - 

P 51 324 39 320 1 126 10 878 10 631 247

Q 466 304 377 858 8 690 79 756 77 876 1 880

R 97 664 75 849 2 570 19 245 18 622 623

S 42 641 30 434 1 715 10 492 9 960 532

T   -  -  - - -  - 

U - -  - - -  - 

Spolu 14 783 222 10 839 635 715 916 3 227 671 3 073 711 153 960

 
633. Podkladom pre výpočet transakcií D.11 (Mzdy a platy v hotovosti, Mzdy a platy 
v naturáliách), D.121 (Skutočné sociálne príspevky zamestnávateľov) a D.122 
(Imputované sociálne príspevky zamestnávateľov) sú ročné štatistické výkazy Roč 1-
01 a Roč 2-01.  
 
634. Do nápočtu jednotlivých transakcií v prípade veľkých podnikov nad 20 
zamestnancov vstupujú údaje z  položiek a modulov uvedených nižšie 
 

304. 

modul 

ZAMESTNANCI A MZDY   I. r. V sledovanom roku 

       

  a     1  

Mzdy a náhrady mzdy zamestnancov  (v €) 12  

Náhrady za pracovnú pohotovosť mimo pracoviska (v €) 14  

Peňažné plnenia zo zisku  po zdanení vlastným zamestnancom (v €) 15  

Ostatné peňažné plnenia z nákladov - bez odstupného  (v €) 17  

Odstupné (v €) 18  

 
 

178.   
modul

 
MEDZISPOTREBA A DOPĹŇAJÚCE UKAZOVATELE I. r. V sledovanom  

(v €)        roku 
  a 1 

Povinné sociálne príspevky zamestnávateľov  8  
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Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti  9  

Dobrovoľné sociálne príspevky zamestnávateľov  10  

Sociálne náklady  13  

 
 

187. 
modul 

ŠPECIFIKÁCIA NATURÁLNYCH PRÍJMOV ZAMESTNANCOV I. r. V sledovanom roku 

(v €)   

  a 1 

Naturálne príjmy zamestnancov 1  

 
 
 
 
 

V 

stravné lístky a strava zdarma 2  

náhrada stravného pri pracovných cestách 3  

výrobky a služby vyrobené vo vlastnom výrobnom procese 4  

príspevky na športové, rekreačné a kultúrne podujatia 5  

t 
o

poskytovanie  služobných vozidiel pre súkromné využitie 6  

m uniformy alebo iné špeciálne oblečenie 7  

 príspevky na bývanie a ubytovanie 8  

 hodnota úrokov pri poskytovaní pôžičiek 9  

 zabezpečenie prepravy do a zo zamestnania 10  

 ostatné 11  

 
635. Pre malé nefinančné podniky informácie z výkazníctva Roč 2-01 pokrývajú len 
zúžený počet požadovaných ukazovateľov. Chýbajúce položky sa preto dopĺňajú 
údajmi  zo štvrťročného výkazníctva súčtom štvrťrokov daného roku. Do nápočtu 
jednotlivých transakcií v prípade malých podnikov do 19 zamestnancov vstupujú 
najmä údaje z  položiek a modulov uvedených nižšie 
 

304a. 
modul 

ZAMESTNANCI A MZDY I. r. V sledovanom roku 

   

  a 1 

Mzdy a náhrady mzdy zamestnancov  (v €) 6  

 
178a. 
modul 

MEDZISPOTREBA A DOPĹŇAJÚCE UKAZOVATELE I. r. V sledovanom roku 

(v €)   

  a 1 

Naturálne príjmy zamestnancov 6  

Sociálne náklady 12  

Povinné sociálne príspevky zamestnávateľov 13  

Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti 14  

Dobrovoľné sociálne príspevky zamestnávateľov 15  

 
Tabuľka č. 352 Postup výpočtu D.1 v S. 11                             v tis. € 

  rok 2010 

Zdrojové údaje (Roč1-01, Roč2-01, P13-04) 11 180 270

Dopočet na úplnosť (N6) + 57 286

Dopočet na úplnosť (N7) + 14 043

Reklasifikácia jednotiek  + -411 964

D.11 Mzdy a platy v hotovosti = 10 839 635

Zdrojové údaje (Roč1-01, Roč2-01) 726 866

Reklasifikácia jednotiek  + -10 950
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D.11 Mzdy a platy v naturáliách = 715 916

Zdrojové údaje (Roč1-01, Roč2-01) 3 198 103

Dopočet na úplnosť (N6) + 16 386

Reklasifikácia jednotiek  + -140 778

D.121 Skutočné sociálne príspevky zamestnávateľov = 3 073 711

Zdrojové údaje (Roč1-01, Roč2-01) 161 626

Dopočet na úplnosť (N6) + 828

Reklasifikácia jednotiek  + -8 494

D.122 Imputované sociálne príspevky zamestnávateľov = 153 960

D.1 Odmeny zamestnancov = 14 783 222

 
636. V rámci implementácie ESA 2010 bola v referenčnom roku 2010 vykonaná 
sektorová reklasifikácia viacerých subjektov (zdravotnícke zariadenia, príspevkové 
organizácie, Národná diaľničná spoločnosť) na základe uplatnenia kvalitatívnych 
pravidiel v zmysle paragrafu 2.38 metodiky ESA 2010 a ustanovení MGDD.  
 
Sektor finančných korporácií 
 
Tabuľka č. 353  Odmeny zamestnancov v S.12 podľa divízií SK NACE                                 v tis. € 

 D.1 D.11 D.11 D.12 D.121 D.122 
SK 

NACE 
Odmeny 

zamestnancov 
Mzdy a 
platy v 

hotovosti 

Mzdy a platy 
v naturáliách

Sociálne príspevky 
zamestnávateľov 

spolu 

Skutočné sociálne 
príspevky 

zamestnávateľov 

Imputované 
sociálne 

príspevky 
zamestnávateľov 

64 562 388 427 611 13 005 121 772 119 290 2 482

65 157 465 117 889 4 758 34 818 33 455 1 363

66 43 738 33 976 902 8 860 8 800 60

84 16 948 15 376 0 1 572 1 557 15

Spolu 780 539 594 852 18 665 167 022 163 102 3 920

 
637. Podkladom pre výpočet transakcií D.1, D.11, D.121 a D.122 za sektor finančných 
korporácií sú ročné štatistické výkazy Pen P5-01 (Ročný podnikový výkaz 
v peňažníctve a v nebankových finančných inštitúciách) a Poi P5-01 (Ročný 
podnikový výkaz v poisťovníctve). Do nápočtu jednotlivých transakcií vstupujú 
nasledovné položky údaje z položiek a modulov uvedených nižšie: 
 

304c ZAMESTNANCI A MZDY   I. r. V sledovanom roku 

modul        

  a     1  

Mzdy a náhrady mzdy zamestnancov  (v €) 11  

Náhrady za pracovnú pohotovosť mimo pracoviska (v €) 13  

Peňažné plnenia zo zisku po zdanení  vlastným zamestnancom  (v €) 14  

Ostatné peňažné plnenia z nákladov - bez odstupného  (v €) 16  

Odstupné (v €) 17  

 
584/587

 
DOPĹŇAJÚCE FINANČNÉ UKAZOVATELE PEN/POI I. r. V sledovanom  

Modul (v €)        roku 
  a 1 

Sociálne náklady   

Povinné sociálne príspevky zamestnávateľov   

Dobrovoľné sociálne príspevky zamestnávateľov    

Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti   
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Naturálne príjmy zamestnancov   

 
638. Odmeny zamestnancov za súkromné zdravotné poisťovne sa napočítavajú 
z administratívnych zdrojov údajov. 
 
Tabuľka č. 354 Postup výpočtu D.1 v S. 12                  v tis. € 

rok 2010 

Zdrojové údaje (PenP5-01, PoiP5-01) 582 464

Zdrojové údaje - súkromné zdravotné poisťovne (administratívne zdroje) + 15 376

Reklasifikácia jednotiek  + -2 988

D.11 Mzdy a platy v hotovosti = 594 852

Zdrojové údaje (PenP5-01, PoiP5-01) + 18 732

Reklasifikácia jednotiek  + -67

D.11 Mzdy a platy v naturáliách = 18 665

Zdrojové údaje (PenP5-01, PoiP5-01) + 162 405

Zdrojové údaje - súkromné zdravotné poisťovne (administratívne zdroje) + 1 557

Reklasifikácia jednotiek  + -860

D.121 Skutočné sociálne príspevky zamestnávateľov = 163 102

Zdrojové údaje (PenP5-01, PoiP5-01) + 3 927

Zdrojové údaje - súkromné zdravotné poisťovne (administratívne zdroje) + 15

Reklasifikácia jednotiek  + -22

D.122 Imputované sociálne príspevky zamestnávateľov = 3 920

D.1 Odmeny zamestnancov = 780 539

 
639. V rámci implementácie ESA 2010 bola za referenčný rok 2010 vykonaná 
sektorová reklasifikácia viacerých subjektov (Eximbanka, Fond na podporu 
vzdelávania).  Vybrané subjekty sa reklasifikovali zo sektora S.12 do sektora S.13 na 
základe uplatnenia  kvalitatívnych pravidiel v zmysle paragrafu 2.38 metodiky ESA 
2010.   
 
Sektor verejnej správy 
 
Tabuľka č. 355 Odmeny zamestnancov v S.13 podľa sekcií SK NACE                              v tis. € 

 D.1 D.11 D.11 D.12 D.121 D.122 
SK 

NACE 
Odmeny 

zamestnancov 
Mzdy a 
platy v 

hotovosti 

Mzdy a platy 
v 

naturáliách 

Sociálne príspevky 
zamestnávateľov 

spolu 

Skutočné sociálne 
príspevky 

zamestnávateľov 

Imputované 
sociálne príspevky 
zamestnávateľov 

A                 906  631 45 230 212 18

B -  -  - - -  - 

C                 603  307 193 103 101 2

D                 129  78 11 40 40                             - 

E            13 968  10 161 32 3 775 3 608 167

F              4 971  3 610 48 1 313 1 249 64

G                 228  162 8 58 55 3

H            48 214  32 357 1 587 14 270 11 734 2 536

I              8 131  5 623 551 1 957 1 843 114

J            41 416  25 700 6 399 9 317 8 829 488

K              4 542  3 294 221 1 027 984 43

L              5 405  3 896 165 1 344 1 279 65

M          109 521  74 113 7 906 27 502 25 597 1905

N            12 244  8 593 137 3514 3 342 172

O       2 936 314  2 012 933 170 523 752 858 652 666 100 192

P       1 557 741  1 085 986 71 677 400 078 379 586 20 492

Q          760 221  546 486 11 336 202 399 193 215 9 184

R          134 522  89 036 13 018 32 468 30 800 1 668
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S              3 651  2 510 136 1005 981 24

T -  -  - - -  - 

U                          -                -  -             - -  - 

Spolu 5 642 727 3 905 476 283 993 1 453 258 1 316 121 137 137

     
640. Hlavným zdrojom údajov pre výpočet odmien zamestnancov v sektore verejnej  
správy sú výkazy o príjmoch a výdavkoch (Fin 1-04). Tento typ výkazu obsahuje 
hotovostné údaje o príjmoch a výdavkoch, v členení podľa ekonomickej klasifikácie 
rozpočtovej klasifikácie (ďalej len EKRK). V súlade s platnou metodikou ESA 2010 
bol zostavený prevodový mostík, ktorý sa každoročne aktualizuje. Podľa 
prevodového mostíka pre rok 2010 spadajú do výpočtu odmien zamestnancov 
nasledovné EKRK položky.  
 
Tabuľka č. 356 

ESA 2010 Popis EKRK popis EKRK položky 

D.1 Odmeny zamestnancov :     

D.11 Mzdy a platy 
610000 

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné 
vyrovnania 

  611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat 

  612000 Príplatky 

  
613000 

Náhrada za pracovnú pohotovosť, služobnú pohotovosť 
a náhrad 

  614000 Odmeny 

  615000 Ostatné osobné vyrovnania 

  616000 Doplatok k platu a ďalší plat 

  631000 Cestovné náhrady 

  631001 Tuzemské 

  631002 Zahraničné 

  
631003 

Pri dočasnom pridelení na výkon práce a pri vzniku 
dočasného pracovného pomeru  

  631004 Cestovné náhrady vlastným zamestnancom 

  637006 Náhrady 

  637007 Cestovné náhrady 

  637009 Náhrada mzdy a platu 

  637013 Naturálne mzdy 

  637014 Stravovanie 

  637026 Odmeny a príspevky 

  637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 
D.12 
(D.121+D.122) 

Sociálne príspevky 
zamestnávateľov      

D.121 
Skutočné sociálne príspevky 
zamestnávateľov     

D.1211 Skutočné príspevky 
zamestnávateľov do 
dôchodkového systému 
  
  
  
  
  
  
  

625002 Na starobné poistenie 

  625004 Na invalidné poistenie 

  627000 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní 

  628002 Na výsluhový dôchodok 

  628004 Na invalidný výsluhový dôchodok 

  628005 Na výsluhový príspevok 

  629000 Príspevok na starobné dôchodkové sporenie 

  621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 

D.1212 Skutočné príspevky 
zamestnávateľov, iné ako 
príspevky do dôchodkového 
systému 
  
  
  
  
  
  

623000 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní 

  625000 Poistné do Sociálnej poisťovne 

  625001 Na nemocenské poistenie 

  625003 Na úrazové poistenie 

  625006 Na garančné poistenie 

  625005 Na poistenie v nezamestnanosti 

  625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity 

  628000 Poistné na osobitné účty 
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628001 Na nemocenské zabezpečenie 

  628003 Na úrazové zabezpečenie 

      

D.122 
Imputované sociálne príspevky 
zamestnávateľov     

D.1221 Imputované príspevky 
zamestnávateľov do 
dôchodkového systému 

D.1222 Imputované príspevky 
zamestnávateľov, iné ako 
príspevky do dôchodkového 
systému 
  
  
  
  
  

637016 Prídel do sociálneho fondu 

  642013 Na odchodné 

  642012 Na odstupné 

  642015 Na nemocenské dávky (okrem SP) 

  642017 Na úrazové dávky (okrem SP) 

  
642035 

Na peňažné náležitosti v ozbrojených silách a 
ozbrojených zboroch 

 
641. Stav  sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov upravuje od 1. júla 2002 
zákon  č.328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. V súlade s platnou legislatívou sa dôchodkové 
poistné vypláca  na osobitné účty ministerstiev, do ktorých pôsobnosti patrí riadenie 
ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov a Slovenskej informačnej 
služby.  
 
642. Do účelových fondov na nemocenské, úrazové a výsluhové zabezpečenie 
prispievajú za policajtov a vojakov zamestnávatelia cez služobný úrad a služobný 
orgán a policajti a vojaci ako zamestnanci. 
 
643. Z nemocenského zabezpečenia sa  poskytuje: 

 náhrada služobného platu policajta alebo náhrada služobného platu  
     profesionálneho vojaka počas dočasnej neschopnosti na výkon štátnej služby,  
 nemocenské, 
 vyrovnávacia dávka, 
 materské. 

 
644. Dávky nemocenského zabezpečenia priznáva a vypláca služobný úrad 
(policajtom) alebo služobný orgán - Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia 
(vojakom). Z úrazového zabezpečenia sa poskytujú tieto dávky:  

 náhrada za stratu na služobnom plate, 
 náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia,  
 náhrada účelne vynaložených nákladov spojených s liečením,  
 jednorazové mimoriadne odškodnenie. 

 
645. Dávky úrazového zabezpečenia priznáva riaditeľ krajského riaditeľstva 
Policajného zboru (policajtom) a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (vojakom). 
Z výsluhového zabezpečenia sú vyplácané:  

 výsluhový príspevok,  
 odchodné,  
 úmrtné,  
 výsluhový dôchodok,  
 invalidný výsluhový dôchodok,  
 vdovecký/vdovský výsluhový dôchodok,  
 sirotský výsluhový dôchodok. 



    Kapitola 4   GNI Inventory - SK
   

 

188   Sekcia makroekonomických štatistík   
 

 
646. Výsluhový dôchodok sa poskytuje policajtovi a profesionálnemu vojakovi, 
ktorému skončil služobný pomer, má teda nárok na výsluhový dôchodok (v roku 2010 
musel služobný pomer trvať najmenej 15 rokov). Dávky výsluhového zabezpečenia 
teda i výsluhového dôchodku policajtom priznáva útvar sociálneho zabezpečenia 
ministerstva a vojakom Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia. 
 
647. Dávky sociálneho zabezpečenia sa uhrádzajú z osobitného účtu. Správcom 
osobitného účtu ministerstva je útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva. 
Správcom osobitného účtu ministerstva obrany je Vojenský úrad sociálneho 
zabezpečenia. Príjmom do osobitného účtu je: 

 poistné na nemocenské zabezpečenie,  
 poistné na úrazové zabezpečenie a 
 poistné na výsluhový zabezpečenie,  

ktoré platia do osobitného účtu ministerstiev tak zamestnanci (policajti a vojaci) ako 
aj ich zamestnávatelia (služobné úrady a služobné orgány).  Popis hlavných zdrojov 
za subsektor Fondy sociálneho zabezpečenia S.1314 je uvedený v podkapitole 3.1. 
 
Tabuľka č. 357 Postup výpočtu D.1 v S. 13                 v tis. € 

    Rok 2010 

Zdrojové údaje (Fin 1-4) 3 921 807 

Úprava o pohľadávky a záväzky + -54 258 

Presun odmien zamestnancov ministerstiev na mimorozpočtový účet (D.73) + -102 023 

Úprava o neziskové inštitúcie + 2 306 

Reklasifikácia jednotiek + 421 637 

D.11 Mzdy a platy = 4 189 469 

Zdrojové údaje (Fin 1-4) + 642 932 

Presun odmien zamestnancov ministerstiev na mimorozpočtový účet (D.73) + -33 580 

Úprava o neziskové inštitúcie + 349 

Reklasifikácia jednotiek + 74 159 

D.1211 Skutočné príspevky zamestnávateľov do dôchodkového systému = 683 860 

Zdrojové údaje (Fin 1-4) + 558 534 

Úprava o neziskové inštitúcie + 363 

Reklasifikácia jednotiek + 73 364 

D.1212 Skutočné príspevky zamestnávateľov iné ako do dôchodkového systému = 632 261 

Zdrojové údaje (Fin 1-4) + 130 362 

Presun odmien zamestnancov ministerstiev na mimorozpočtový účet (D.73) + -1 497 

Úprava o neziskové inštitúcie + 19 

Reklasifikácia jednotiek + 8 253 

D.1222 Imputované príspevky zamestnávateľov iné ako do dôchodkového systému = 137 137 

D.1 Odmeny zamestnancov = 5 642 727 

 
648. V rámci implementácie ESA 2010 bola za referenčný rok 2010 vykonaná 
sektorová reklasifikácia viacerých subjektov (zdravotnícke zariadenia, príspevkové 
organizácie, Národná diaľničná spoločnosť, Eximbanka, Fond na podporu 
vzdelávania, Recyklačný fond).  Vybrané subjekty sa reklasifikovali zo sektorov S.11, 
S.12 a S.15 do sektora S.13 na základe kvalitatívnych a kvantitatívnych kritérií v 
zmysle paragrafov 2.38, 3.19 a 3.33 metodiky ESA 2010 a ustanovení MGDD.  
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Sektor domácností 
 
 Tabuľka č. 358 Odmeny zamestnancov v S.14 podľa sekcií SK NACE                v tis. € 

 D.1 D.11 D.11 D.12 D.121 D.122 
SK 

NACE 
Odmeny 

zamestnancov 
Mzdy a 
platy v 

hotovosti 

Mzdy a 
platy v 

naturáliách

Sociálne 
príspevky 

zamestnávateľov 
spolu 

Skutočné 
sociálne 

príspevky 
zamestnávateľov

Imputované 
sociálne 

príspevky 
zamestnávateľov 

A 82 363 63 655 2 066 16 642 14 704 1 938 

B 145 118 0 27 25 2 

C 482 090 372 376 14 883 94 831 88 168 6 663 

D 146 114 0 32 30 2 

E 5 871 4 488 156 1 227 1 156 71 

F 580 266 439 407 21 127 119 732 108 300 11 432 

G 1 079 444 813 356 39 542 226 546 209 543 17 003 

H 218 593 161 723 13 726 43 144 36 936 6 208 

I 257 260 200 494 4 679 52 087 47 119 4 968 

J 46 776 36 502 1 232 9 042 8 296 746 

K 24 544 17 745 367 6 432 6 050 382 

L 11 335 8 027 268 3 040 2 785 255 

M 155 601 113 862 7 149 34 590 31 789 2 801 

N 108 998 83 649 3 720 21 629 20 213 1 416 

O -  -  - - - - 

P 21 292 16 456 726 4 110 3 869 241 

Q 125 674 92 083 2 300 31 291 29 433 1 858 

R 10 252 7 942 110 2 200 2 051 149 

S 61 835 45 116 2 368 14 351 13 124 1 227 

T -  -  - - - -  

U -  -  - - - -  

Spolu 3 272 485 2 477 113 114 419 680 953 623 591 57 362 

 
649. Pre výpočet odmien zamestnancov drobných podnikateľov v sektore 
domácností S.14 sa využívajú štatistické aj administratívne zdroje. Štatistický zdroj 
predstavuje ročné zisťovanie Roč 3-01 Ročný výkaz o fyzických osobách 
nezapísaných v obchodnom registri. Výhodou zisťovania je previazanosť 
ukazovateľov odmien s počtom zamestnancov, odpracovanými hodinami 
a ukazovateľmi produkcie.  Do nápočtu jednotlivých transakcií vstupujú údaje 
z položiek modulu uvedeného nižšie. 
 

340. 

modul 

ZÁKLADNÉ UKAZOVATELE   I. r. V sledovanom roku 

 (v €)        

  a     1  

Mzdy a náhrady mzdy zamestnancov  13  

Platby zamestnávateľa za zamestnancov do fondov 14  

Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti 16  

Naturálne príjmy zamestnancov 17  

Sociálne náklady 18  

 
650. Administratívny zdroj údajov predstavuje výkaz o príjmoch a výdavkoch Úč FO 
1-01, ktorý predkladajú spolu s daňovým priznaním podnikatelia účtujúci v sústave 
jednoduchého účtovníctva. Relevantné ukazovatele pre výpočet odmien 
zamestnancov sú Mzdy a Platby poistného a príspevkov. Mzdy zahrňujú:  
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 čisté mzdy vyplatené zamestnancom vrátane vyplateného daňového bonusu, 
a to aj z prostriedkov zamestnávateľa, 

 poistné a príspevky na zdravotné poistenie a sociálne poistenie, ktoré je 
povinný platiť zamestnanec, 

 daň z príjmu zo závislej činnosti a preddavky na daň z príjmov zo závislej 
činnosti, 

 daňový bonus vrátený správcom dane, účtovaný ako storno. 
 
651. Platby poistného a príspevkov zahrňujú poistné a príspevky platené za fyzickú 
osobu alebo podnikateľa a poistné a príspevky platené zamestnávateľom za 
zamestnancov. 
 
652. Údaje sú členené aj podľa divízií SK NACE a podľa regiónov.  Ako ďalšie, 
doplňujúce zdroje údajov, sa využívajú údaje o podnikateľoch so zamestnancami 
z VZPS a Štatistický register organizácií.  V sektore S.14 je zahrnutý aj dopočet za 
mzdy neregistrovaných zamestnancov a podhodnotenie miezd. Pri výpočte týchto 
odhadov sa využíva odhad neregistrovanej práce, ktorý dostaneme z porovnania 
zamestnanosti podľa demografických zdrojov a podľa ESA 2010 (kapitola 7.1.3.). 
 
Tabuľka č. 359 Postup výpočtu D.1 v S. 14                       v tis. € 

rok 2010 

Zdrojové údaje (kombinované) 846 568 

Dopočet na úplnosť (N6) + 1 604 455 

Dopočet na úplnosť (N7) + 26 090 

D.11 Mzdy a platy v hotovosti = 2 477 113 

Zdrojové údaje (kombinované) 39 103 

Dopočet na úplnosť (N6) + 75 316 

D.11 Mzdy a platy v naturáliách = 114 419 

Zdrojové údaje (kombinované) 178 380 

Dopočet na úplnosť (N6) + 445 211 

D.121 Skutočné sociálne príspevky zamestnávateľov = 623 591 

Zdrojové údaje (kombinované) 16 408 

Dopočet na úplnosť (N6) + 40 954 

D.122 Imputované sociálne príspevky zamestnávateľov = 57 362 

D.1 Odmeny zamestnancov = 3 272 485 

 
 
Sektor neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam 
 
Tabuľka č. 360 Odmeny zamestnancov v S.15 podľa sekcií SK NACE                             v tis. € 

 D.1 D.11 D.11 D.12 D.121 D.122 
SK 

NACE 
Odmeny 

zamestnancov 
Mzdy a 
platy v 

hotovosti 

Mzdy a platy 
v 

naturáliách 

Sociálne príspevky 
zamestnávateľov 

spolu 

Skutočné sociálne 
príspevky 

zamestnávateľov 

Imputované 
sociálne príspevky 
zamestnávateľov 

L 9 965 7 196 70 2 699 2 556 143

P 148 480 112 374 1 095 35 011 33 134 1 877

Q 146 131 111 527 931 33 673 31 880 1 793

R 11 715 8 923 222 2 570 2 445 125

S 117 221 89 197 1 422 26 602 25 260 1 342

Spolu 433 512 329 217 3 740 100 555 95 275 5 280

 
653. Pre výpočet odmien zamestnancov v sektore neziskových inštitúcií slúžiacich 
domácnostiam sú ročné štatistické výkazy NSNO 1-01 a NSNO 2-01. Výkaz NSNO 
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1-01 predkladajú vybrané spravodajské jednotky (SJ), ktoré nepodnikajú a ich príjmy 
boli v predchádzajúcom účtovnom období nad 6 640 € (veľké a stredné SJ).  
 
654. Výkaz NSNO 2-01 predkladajú vybrané malé spravodajské jednotky, ktoré 
nepodnikajú a ich príjmy nedosiahli v predchádzajúcom účtovnom období 6 640 €.  
Do nápočtu jednotlivých transakcií vstupujú údaje z položiek modulu uvedeného 
nižšie 
 

391/392 
modul 

 PRACUJÚCE OSOBY, MZDY A OSTATNÉ I. r. V sledovanom roku 

 NÁKLADY (M391- NSNO 1-01, M392- NSNO 2-01) 

    a 1 

Mzdy a náhrady mzdy zamestnancov (v €)   

Naturálny príjem zamestnanca  (v €)   

Ostatné peňažné plnenia z nákladov (v €)   

Povinné príspevky na sociálne zabezpečenie platené zamestnávateľom (v €)   

Sociálne náklady  (v €)   

Odstupné  (v €)   

Odchodné  (v €)   

 
655. Ako ďalší, referenčný zdroj údajov sa používa štvrťročný výkaz o práci Práca 2-
04, ktorý výberovo pokrýva aj neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam.  Položky 
pre nápočet transakcií D.11, D.12 sa získavajú z položiek modulu uvedeného nižšie:  
 

5. 
modul 

 ZAMESTNANCI  A  MZDY I. r. V sledovanom štvrťroku

 

 a 1 

Mzdy a náhrady mzdy zamestnancov (v €) 15  

Náhrady za pracovnú  pohotovosť mimo pracoviska (v €) 19  

Peňažné plnenia zo zisku po zdanení vlastným zamestnancom (v €) 20  

Ostatné peňažné plnenia z nákladov (bez plnení v r. 23 a 24) (v €) 22  

Odstupné (v €) 23  

Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti (v €) 24  

Povinné príspevky na zákonné poistenie platené zamestnávateľom spolu (v €) 25  

 
656. Ďalším zdrojom údajov je administratívny účtovný výkaz ziskov a strát 
(Výsledovka Úč NUJ 2 – 01) určený pre jednotky, ktoré účtujú v sústave podvojného 
účtovníctva a nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania obsahuje 
ukazovatele za odmeny zamestnancov. 

 
Tabuľka č. 361 VÝKAZ   ZISKOV A STRÁT  Výsledovka Uč. NUJ 2 – 01 

Číslo 
účtu 

Náklady 
Číslo 
riadku 

Činnosť Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Hlavná 
nezdaňovaná 

Podnikateľská 
zdaňovaná 

Spolu 

7 8 9 10 
521 Mzdové náklady 08         

524 
Zákonné sociálne poistenie 
a zdravotné poistenie 

09         

525 Ostatné sociálne poistenie  10         
527 Zákonné sociálne náklady 11         
528 Ostatné sociálne náklady 12         



    Kapitola 4   GNI Inventory - SK
   

 

192   Sekcia makroekonomických štatistík   
 

Tabuľka č. 362 Postup výpočtu D.1 v S.15 v tis. € 

rok 2010 

Zdrojové údaje (kombinované) 330 291 

Reklasifikácia jednotiek  + -1 074 

D.11 Mzdy a platy v hotovosti = 329 217 

Zdrojové údaje (kombinované) 3 740 

D.11 Mzdy a platy v naturáliách = 3 740 

Zdrojové údaje (kombinované) 95 492 

Reklasifikácia jednotiek  + -217 

D.121 Skutočné sociálne príspevky zamestnávateľov = 95 275 

Zdrojové údaje (kombinované) 5 280 

D.122 Imputované sociálne príspevky zamestnávateľov = 5 280 

D.1 Odmeny zamestnancov = 433 512 

 
657. V rámci implementácie ESA 2010 bola za referenčný rok 2010 vykonaná 
sektorová reklasifikácia  subjektu Recyklačný fond, ktorý sa reklasifikoval zo sektora 
S.15 do sektora S.13 na základe kvalitatívnych a kvantitatívnych kritérií v zmysle 
paragrafov 2.38, 3.19 a 3.33 metodiky ESA 2010.  
 

4.7.1 Mzdy a platy 
 
658. Mzdy a platy za celé národné hospodárstvo sa uvádzajú ako súčet za jednotlivé 
sektory S.11 až S.15. Údaje zostavené za jednotlivé sektory na základe príslušných 
štatistických zdrojov sa overujú s informáciami z iných zdrojov údajov, napríklad 
s účtovnými zdrojmi.  Údaje o mzdách a platoch získané zo štatistických výkazov 
pokrývajú väčšinu zamestnancov v národnom hospodárstve. Za inštitucionálne 
jednotky, pre ktoré nie sú k dispozícii štatistické zdroje údajov, sa využívajú 
administratívne zdroje, alebo sa robia expertné odhady, čím je zabezpečená úplnosť 
pokrytia.  Mzdy a platy v hotovosti sa napočítavajú z viacerých mzdových položiek zo 
štatistických výkazov.   
 
659. Mzdy a platy v naturáliách sú vyčlenené na základe ukazovateľa Naturálne 
príjmy zamestnancov zo štatistického výkazníctva (resp. z administratívnych zdrojov 
podľa EKRK položiek za sektor S.13). Odhady za prepitné sú začlenené do miezd 
a platov v sektoroch S.11 a S.14 a vychádzajú z výberových prieskumov verejnej 
mienky o výdavkoch domácností v neformálnom sektore. 
 

4.7.2  Sociálne príspevky zamestnávateľov 
 
660. Sociálne príspevky zamestnávateľov D.12 tvorí hodnota sociálnych príspevkov 
skutočných D.121 a imputovaných D.122, ktorú platia zamestnávatelia za svojich 
zamestnancov, aby im zaistili oprávnenie na sociálne dávky.   
 
661. Skutočné sociálne príspevky zamestnávateľov D.121 tvoria sociálne príspevky, 
ktoré platia zamestnávatelia v prospech svojich zamestnancov do fondov sociálneho 
zabezpečenia, alebo iným inštitucionálnym jednotkám zodpovedným za 
administratívu a správu systémov sociálneho poistenia. Hoci ich  zamestnávateľ 
odvádza  priamo do fondu  sociálneho zabezpečenia alebo iného systému, platby sa 
uskutočňujú v prospech zamestnancov.  
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662. Imputované sociálne príspevky zamestnávateľov D.122 tvoria protipoložku k  
sociálnym  dávkam  nefinancovaných  z  fondov, ktoré platia priamo zamestnávatelia 
svojim zamestnancom alebo bývalým  zamestnancom alebo ostatným oprávneným 
osobám bez účasti poisťovacích podnikov alebo autonómnych  penzijných fondov a  
bez  vytvorenia  špeciálneho  fondu  alebo oddelených  rezerv pre tento účel.  
 
663. Skutočné sociálne príspevky zamestnávateľov sa v štatistických výkazoch 
nerozčleňujú na penzijné a iné ako penzijné príspevky.  V rámci ukazovateľa 
„Povinné príspevky na zákonné poistenie platené zamestnávateľom za 
zamestnancov“ sa vykazujú spolu oba typy príspevkov.  Rozčleniť sa dajú len na 
základe odhadov, ktoré sa zakladajú na celkových objemoch sociálnych príspevkov 
za jednotlivé sektory a celkových prijatých platbách do jednotlivých pilierov 
dôchodkového zabezpečenia v pomere k platbám za ostatné sociálne a zdravotné 
poistenia.    
 

 

4.8 Dane z produkcie a dovozu  

Tabuľka č. 363 Prehľad daní z produkcie a dovozu                      v tis. € 

    Rok 2010 

D.2 Dane z produkcie a dovozu 6 779 116 

D.21 Dane z produktov 6 259 839 

D.211 Daň z pridanej hodnoty 4 182 101 

D.212 Dane z dovozu a dovozné clá okrem DPH 30 

D.2121 Dovozné clá 19 

D.2122 Dane z dovozu okrem DPH a dovozných ciel 11 

D.214 Dane z produktov okrem DPH a daní z dovozu 2 077 708 

D.29 Ostatné dane z produkcie 519 277 
 
 
Tabuľka č. 364 Výpočet D.211 v tis. €

Zdrojové údaje (Fin 1-4) 4 422 082

3. vlastný zdroj EÚ plynúci z DPH zmena v súvislosti s implementáciou ESA 2010 53 371

EU Toky - Odvod do rozpočtu EU -53 371

Akrualizácia daní -239 982

Presun sankcií do D.759 1

D.211REC - Spolu 4 182 101

 

Tabuľka č. 365 Výpočet D.212 v tis. €

Zdrojové údaje (Fin 1-4) 30

D.212REC - Spolu 30
 
Tabuľka č. 366 Výpočet D.214 v tis. €

Zdrojové údaje (Fin 1-4) 2 086 842

Akrualizacia daní -13 817

Poplatok za registráciu automobilov 4 683

D.214REC - Spolu 2 077 708
 
Tabuľka č. 367 Výpočet D.29 v tis. €

Zdrojové údaje (Fin 1-4) 603 655

Akrualizacia daní 3 672

Presun sankcií do D.759 -948
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Poplatok za odvoz a likvidaciu odpadu -130 979

Poplatok za registráciu automobilov -2 633

Presmerovanie transakcií s poistením vkladov 46 510

D.29REC - Spolu 519 277

 
664. Všeobecne platí, že určiť rozdiel medzi daňovým príjmom a tržbou v niektorých 
prípadoch nie je jednoduché. Pri klasifikácii príjmov skúmame, či daný subjekt, ktorý 
vykázal príjem, poskytuje nejaké plnenie, službu alebo produkt platiacemu subjektu 
a v akom vzťahu sú príjmy k nákladom daného subjektu. Zdrojom informácií 
o všetkých druhoch poplatkov a daní sú administratívne výkazy. 
 
Tabuľka č. 368 Členenie ukazovateľov podľa ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie 

Kód EKRK Názov Kód ESA 2010 

      121  Daň z nehnuteľností 

121001 Z pozemkov 
D.29 ostatné dane 
z produkcie  

121002 Zo stavieb   

121003 Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome   

      133 Dane za špecifické služby 

133001 Za psa   

133005 Za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti   

133012 Za užívanie verejného priestranstva   

133014 Za jadrové zariadenia   

       134 Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti 

134001 Z úhrad za dobývací priestor   

134002 Z motorových vozidiel   

134004 Z úhrad za uskladňovanie plynov alebo kvapalín   

      139 Iné dane za tovary a služby   

139001 Úhrada za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska 

 139002 Zo zrušených miestnych poplatkov 

      221 Administratívne poplatky 

221002 Tržby z predaja kolkových známok   

221004 Ostatné poplatky   

221005 Licencie   

      229 Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

229001 Za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd   

229005 Za znečisťovanie ovzdušia   

 
Poplatok za psa 
665. Podľa legislatívy SR majú obce právomoc vyberať dane. Poplatok za psa je 
typický poplatok vyberaný miestnou samosprávou, ktorý je spojený s vlastníctvom 
psa. Poplatok platia fyzické osoby (domácnosti) ako aj podnikatelia, na základe 
právneho aktu obce (vyhláška). Obec stanoví výšku tohto poplatku a zabezpečuje 
agendu spojenú s výberom poplatku. Miestna polícia v danej lokalite môže 
kontrolovať majiteľa, či bol poplatok zaplatený alebo nie.  
 
666. Poplatok klasifikujeme ako daň, keďže služby spojené s platbou poplatku nie sú 
adekvátne zaplatenej čiastke. Niektoré obce poskytujú majiteľom psov na 
prechádzke špeciálne vrecká a zberné nádoby na exkrementy ich miláčikov, čo sa 
v istom zmysle môže považovať za prijatú službu, avšak toto nie je praxou na celom 
území SR. Poplatok preto klasifikujeme ako daňový príjem. 

667. Podobne postupujeme aj v ostatných prípadoch, napr. poplatok za vjazd 
motorových vozidiel do historického centra. Analogicky avšak v opačnom 
chápaní, sa klasifikuje príjem za poplatok spojený s dochádzkou detí do 
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predškolských zariadení, to znamená, že daň sa reklasifikuje na poplatok za službu 
(netrhová produkcia P.131), alebo poplatok za komunálny odpad (trhová produkcia 
P.11). Poplatok za registráciu automobilov sa zaznamenáva v položke D.214 
(pozri kap. 3.28).  
 
668. V zmysle ESA 2010 a revidovaného metodického manuálu MGDD sa príspevok 
bánk do Fondu ochrany vkladov (S.12) presmerováva cez sektor verejnej správy 
S.13. Presmerovanie na strane príjmov je zaznamenané ako daňový príjem 
D.29REC a na strane výdavkov ako výdavkový transfer D.759PAY. 
 
Tabuľka č. 369 Prehľad ostatných daní z produkcie D.29 v štruktúre  
Národného prehľadu daní                                          v tis. € 

      Rok 2010

D29 _T Ostatné dane z produkcie 519 277

D29A _T Dane z pozemkov, budov a iných stavieb 188 870

D29A C01 Z pozemkov 47 663

D29A C02 Zo stavieb 122 885

D29A C03 Z bytov 7 862

D29A C06 Daň za užívanie verejného priestranstva 10 460

D29B _T Dane spojené s používaním fixných aktív 122 562

D29B C01 Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti -cestná daň domáca 122 042

D29B C03 
Dane za špecifické služby - za povolenie vjazdu motorového vozidla do historického 
centra 520

D29E _T Dane platené v súvislosti s podnikaním a profesné licencie 133 770

D29E C01 Za umiestnenie jadrového zariadenia 3 930

D29E C02 Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti -za dobývací priestor 598

D29E C03 Z úhrad za uskladňovanie plynov a kvapalín 1 183

D29E C06 Administratívne poplatky - ostatné 113 182

D29E C07 Administratívne poplatky - licencie 3 461

D29E C05 Koncesionárske poplatky STV a SRo - PO 11 416

D29F _T Dane zo znečistenia 24 918

D29F C02 Za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd 10 744

D29F C03 Za znečisťovanie ovzdušia 14 174

D29H _T Ostatné dane z produkcie inde nezaradené 49 157

D29H C02 Dane na špecifické služby za psa  PO 2 613

D29H C03 Príspevok do systéme ochrany vkladov 46 511

D29H C06 Iné dane   33

 
669. Najvyššiu čiastku ostatných daní z  produkcie tvorili dane z nehnuteľností 
súvisiace s výrobou 23,7%, dane z motorových vozidiel 23,5% a administratívne 
poplatky 21,8%. 
 
Tabuľka č. 370 Ostatné dane z produkcie D.29 podľa  sekcií SK NACE a inštitucionálnych 
sektorov                                                    v tis. € 

 
 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1

A 43 066 - 14  2 295 - 45 375

B 2 088 -  178 - 2 266

C 94 601 - 163  14 365 - 109 131

D 21 803 - -  306 - 22 109 

E 13 101 - 319 447 - 13 867

F 16 581 - 18  1 647 - 18 246

G 31 918 - -  10 488 - 42 407

H 50 526 - 1 472  3 390 - 55 387

I 2 319 - 54  292 - 2 666

J 8 745 - 8 340  2 377 - 19 460
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K - 73 047 10  - - 73 057

L 7 173 - 157  20 655 149 28 134

M 5 965 - 1 434  4 817 - 12 217

N 8 251 - 317  1 696 - 10 264

O - 2 121 14763  - - 16 884

P 142 - 3292  523 285 4 242

Q -3 863 - 7116  261 865 4 379 

R 27 632 - 1956  3 841 480 33 908

S 65 - 212  698 4 303 5 278

Spolu 330 113 75 168 39 637 68 277 6 082 519 277

 
670. Pri daňových príjmoch je dôležitý časový aspekt zaznamenania transakcií. 
V prípade Ostatných daní z produkcie (D.2) sa okrem D.211, D.212, D.214 (bližšie 
v kapitole 3.28) akrualizuje daňový príjem z motorových vozidiel (D.29). Ide o výpočet 
akruálnej dane prostredníctvom časovo posunutých hotovostných príjmov. Vzhľadom 
na významnosť ostatných položiek predpokladáme, že hotovostné plnenia sa 
približne rovnajú akruálnej hodnote.  

4.9 Ostatné subvencie na produkciu  

671. Medzi ostatné subvencie na produkciu patria subvencie na elimináciu 
nepriaznivých výsledkov hospodárenia v horších prírodných podmienkach, subvencie 
na ochranu územia pred škodlivými účinkami vôd, subvencie na správu vodných 
tokov, na práce verejnoprospešného charakteru, subvencie na útlmové programy 
rudného a uhoľného baníctva, subvencie na verejnú autobusovú, na financovanie 
prevádzky a údržby melioračných zariadení, na zveľaďovanie lesa, na podporu 
malého a stredného podnikania, na podporu cestovného ruchu, na podporu 
umeleckej tvorby, na program znižovania energetickej náročnosti a využitia 
alternatívnych zdrojov energie, subvencie pre výrobné družstvá invalidov. Hlavným 
zdrojom údajov je EKRK a Štátny záverečný účet.  
 
Tabuľka č. 371 Členenie ukazovateľov podľa EKRK 

Kód EKRK Názov Kód ESA 2010 

644 
Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám 
nezaradeným vo verejnej správe v registri organizácií vedenom ŠÚ SR 

D.39 Subvencie 

644000 Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým org   

644001 Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územný   

644002 Ostatnej právnickej osobe   

644003 Fyzickej osobe - podnikateľovi   

644004 Príspevkovej organizácii nezaradenej vo verejnej správe v re   

647 Transfery do tuzemských finančných inštitúcií   

647000 Transfery do tuzemských finančných inštitúcií   

647001 Na úhradu majetkovej ujmy   

647002 Na služby súvisiace so štátnymi zárukami   

 
 
Tabuľka č. 372 Ostatné subvencie na produkciu D.39 v roku 2010                            v tis. € 

Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná 134 

Doprava 271 196 

Kultúrne služby 3 256 

Náboženské a iné spoločenské služby 142 

Nakladanie s odpadmi 26 108 

Nakladanie s odpadovými vodami 34 
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Ochrana prírody a krajiny 908 

Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná 63 

Ostatné odvetvia 14 565 

Palivá a energia 1 157 

Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybné hospodárstvo a poľovníctvo 107 349 

Rekreačné a športové služby 4 097 

Ťažba, výroba a výstavba 9 

Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť 836 

Vysielacie a vydavateľské služby 2 650 

Výskum a vývoj v ekonomickej oblasti 64 

Výskum a vývoj v oblasti ochrany životného prostredia 540 

Výskum a vývoj v oblasti zdravotníctva 87 

Základný výskum 7 225 

Zásobovanie vodou 24 

Znižovanie znečistenia 19 

D.39PAY - Spolu 440 463 

 
Tabuľka č. 373 Prehľad realizovaných úprav subvencií na produkciu   v tis. € 

Transakcia Úprava Hodnota 

D39PAY   440 463  

  Zdrojové údaje (Fin 1-4) 482 492  

  Úprava o neziskové inštitúcie 0  

  Reklasifikácia jednotiek -42 029  

 
672. Úpravy spojené s reklasifikáciou jednotiek predstavujú úpravu D.39PAY, ktorá 
sa preradením zaznamená ako D.73, keďže daný subjekt je v sektore S.13. Niektoré 
jednotky, ktoré boli adresátmi poskytovaných subvencií, sa v súlade s novou 
metodikou ESA 2010 stali subjektami verejnej správy, preto bolo potrebné 
preklasifikovať takýto typ transakcií na bežné transfery v rámci verejnej správy 
(D.73REC/PAY). 
 
673. Ostatné subvencie na produkciu (D.39) platené zo zahraničia S.2 - odhad tejto 
položky za sektor zahraničia S.2 sa realizuje z administratívnych podkladov za sektor 
verejnej správy, ktoré má Štatistický úrad k dispozícii z Ministerstva financií SR. Ide 
o podklad vypracovaný z výkazu  Fin 1-04 o príjmoch a výdavkoch. V tomto výkaze 
subjekt identifikuje prostredníctvom kódov (kódy sú presne špecifikované v opatrení 
MF SR), či ide o prostriedky z rozpočtu alebo o prostriedky EÚ (kód zdroja).  
 
Šrotovné 
674. V podmienkach SR existovala v minulosti schéma podpory predaja automobilov 
prostredníctvom šrotovného (pozri kap. 3.29). 
 

4.10 Hrubý prevádzkový prebytok 

675. Hrubý prevádzkový prebytok B.2g za národné hospodárstvo je súčtom čistých 
prevádzkových prebytkov za jednotlivé sektory, navýšených o spotrebu fixného 
kapitálu. Je rozdielovou bilančnou položkou a samostatne sa nevyčísľuje. Všetky 
koncepčné úpravy z výrobnej metódy sú v prevádzkovom prebytku zahrnuté cez 
pridanú hodnotu jednotlivých sektorov. 
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Tabuľka č. 374 Hrubý prevádzkový prebytok podľa inštitucionálnych sektorov a sekcií SK NACE 
                                                                                                                                                            v tis. €                               

 
 

S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1 

A 227 312   240    227 552

B 206 656   0    206 656

C 5 220 124   576    5 220 700

D 1 993 086   0    1 993 086

E 254 233   5 418    259 651

F 694 699   227    694 926

G 2 817 730   24    2 817 754

H 745 428   110 856    856 284

I 133 376   463    133 839

J 1 522 394   26 296    1 548 690

K   1 388 841 1 464   1 390 305

L 555 902   3 463 3 097 545 328 3 657 238

M 484 576   23 268    507 844

N 590 843   6 620    597 463

O    -2 278 1 754 026    1 751 748

P 2 250   264 018  1 573 267 841

Q 277 123   76 375  7 142 360 640

R 867 777   30 356  4 079 902 212

S 39 669   354  20 517 60 540

Spolu 16 633 178 1 386 563 2 304 044 3 097 545 33 639 23 454 969

v % 70,9 5,9  9,8 13,2 0,1  100,0

 
 
4.11 Zmiešané dôchodky 
 
676. Položka B.3 zmiešané dôchodky je bilančnou položkou Účtu tvorby dôchodkov 
v S.14. Hrubé zmiešané dôchodky zahrnujú spotrebu fixného kapitálu. Všetky 
koncepčné úpravy z výrobnej metódy sú v zmiešaných dôchodkoch zahrnuté cez 
pridanú hodnotu sektora domácností. 
 
Tabuľka č. 375  Zmiešané dôchodky v S.14 podľa sekcií SK NACE                                          v tis.€ 

 B.3n  
Čisté zmiešané dôchodky  

P.51c   
Spotreba fixného kapitálu  

B.3g  
Hrubé zmiešané dôchodky  

A 1 268 044 27 058 1 295 102
B 782 4 786 
C 1 980 034 78 127 2 058 161
D 1 774 93 1 867
E 34 091 2 221 36 312
F 3 272 232 53 778 3 326 010
G 2 261 079 145 576 2 406 655
H 1 061 446 41 531 1 102 977
I 165 783 28 532 194 315
J 232 179 8 918 241 097
K 211 759 1 133 212 892
L 55 579 200 341 255 920
M 1 194 305 26 369 1 220 674
N 209 463 10 166 219 629
O  0 0 0
P 80 084 2 202 82 286
Q 314 882 8 615 323 497
R 53 001 1 854 54 855
S 333 672 5 850 339 522
Spolu 12 730 188 642 368 13 372 556
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4.12  Spotreba fixného kapitálu  
 
677. Výpočet spotreby fixného kapitálu vo všetkých sektoroch a subsektoroch sa 
vykonáva z hodnoty dlhodobého majetku, ktorý je vyjadrený v reprodukčných 
cenách. Údaje o spotrebe fixného kapitálu sú počítané prostredníctvom „metódy 
permanentnej inventarizácie“ (PIM), ktorá sa zaviedla v roku 2003.  

678. Metóda PIM je založená na využití údajov o tvorbe hrubého fixného kapitálu v 
priebehu dlhšieho obdobia kombinovaných s údajmi o dobe životnosti jednotlivých 
druhov fixných aktív. Aplikácia tejto metódy poskytuje súčasne údaje o stave 
dlhodobého hmotného a nehmotného majetku a o spotrebe fixného kapitálu za 
príslušné obdobie.  
 
679. Uplatnenie metódy PIM si vyžaduje nasledujúce informácie: 

 údaje o hodnote dlhodobého majetku vo východiskovom období, 
 údaje o THFK za každé obdobie, 
 údaje o ostatných zmenách fixných aktív, 
 údaje o dobe životnosti jednotlivých druhov dlhodobého majetku, 
 údaje o zmenách cien jednotlivých druhov fixných aktív. 

 
680. Stav dlhodobého hmotného a nehmotného majetku k 1.1. 2010 bol prepočítaný 
do reprodukčných cien roku 2010. Využitím informácií o tvorbe hrubého fixného 
kapitálu a ostatných zmenách fixných aktív v sledovanom období sa získal stav 
dlhodobého nehmotného a hmotného majetku na konci roku 2010. Z priemernej 
hodnoty stavov majetku v členení podľa druhu majetku bola použitím príslušného 
odpisového percenta, vypočítaná spotreba fixného kapitálu za rok 2010 v bežných 
cenách roku 2010.  
 
681. Pri určení doby životnosti jednotlivých druhov majetku sme zobrali do úvahy 
životnosť uplatňovanú v krajinách EÚ vrátane krajín s podobnými geografickými 
podmienkami a ekonomickou štruktúrou ako Slovensko, odporúčania a závery Task 
Force o spotrebe fixného kapitálu ciest a mostov a výsledky grantového projektu 
o životnosti aktív realizovaného na ŠÚ SR v roku 2007. 
 
Tabuľka č. 376 Životnosť hmotného a nehmotného majetku 

budovy a stavby spolu   

Z ostatné budovy a stavby 60 rokov 

t     

o cesty 50 rokov 

h   

o  byty 55 rokov 

stroje a zariadenia 23 rokov 

Z 
vojenské systémy 23 rokov 

t 

o hardvér 23 rokov 

h rádiá a telekomunikácie 23 rokov 

o malé nástroje (hmotný majetok) 55 rokov 

dopravné prostriedky 18 rokov 

kultivované biologické zdroje 23 rokov 
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produkty duševného vlastníctva   

Z 
výskum a vývoj 10 rokov 

t 

o počítačový softvér a databázy 5 rokov 

h ostatné produkty duševného vlastníctva 5 rokov 

o malé nástroje (nehmotný majetok) 5  rokov 

 
682. Z vyššie uvedenej tabuľky je zrejmé, že životnosť aktív sa pohybuje v rozpätí 50 
až 60 rokov v závislosti od druhu aktíva. Detailnejšie členenie čiastkových  
komponentov infraštruktúrneho majetku (zemné práce, základy, mosty, tunely, 
povrchové vrstvy na cestách) nie je k dispozícii.  
 
683. Významný verejný infraštruktúrny majetok (napr. železnice, kanalizačné 
a vodovodné systémy a pod.) nepresahuje 15% z celkového hrubého stavu majetku 
a nezaznamenáva sa separátne.  
 
684. Cesty sa z ostatných budov a stavieb vyčleňujú a sledujú samostatne rovnako 
ako  výsledky výskumu a vývoja. Originály zábavných, literárnych a umeleckých diel 
vstupujú do modelu výpočtu spotreby fixného kapitálu pod položkou ostatné produkty 
duševného vlastníctva. 
 
685. Pri výpočte spotreby fixného kapitálu sa používa lineárne odpisovanie a funkcia 
úmrtnosti sa približuje lineárnemu modelu vyradenia. Koncepčné úpravy pri výpočte 
HDP (výskum a vývoj, malé nástroje, reklasifikácie a pod.) sa pri výpočte spotreby 
fixného kapitálu zohľadňujú v modeli PIM.  
 



 

 
    177 
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KAPITOLA 5 VÝDAVKOVÁ METÓDA  

5.0 Hrubý domáci produkt podľa výdavkovej metódy  

686. Do výpočtu HDP výdavkovou metódou vstupujú celkové výdavky na konečnú 
spotrebu, tvorba hrubého kapitálu a čistý vývoz. Tabuľka č. xxx zobrazuje HDP 
zostavený výdavkovou metódou v roku 2010 podľa jednotlivých zložiek v tis. € 
a v percentuálnom vyjadrení. 
 
Tabuľka č. 377 HDP výdavkovou metódou        v tis. €    

    v tis. € Štruktúra v %

P.3/P.4 Celkové výdavky na konečnú spotrebu 52 141 087 77,38

  Konečná spotreba domácností 38 396 386 56,98

  Konečná spotreba verejnej správy 13 045 408 19,36

  Konečná spotreba NZISD 699 293 1,04

P.5 Tvorba hrubého kapitálu 16 227 645 24,08

P.51 Tvorba hrubého fixného kapitálu 14 909 896 22,13

P.52 Zmena stavu zásob 1 294 567 1,92

P.53 Nadobudnutie mínus úbytok cenností 23182 0,03

P.6 Vývoz výrobkov a služieb 51 585 297 76,55

P.7 Dovoz výrobkov a služieb 52 566 887 78,01

B.11 
Saldo dovozu a vývozu výrobkov a 

služieb -981 590 -1,46

B.1g Hrubý domáci produkt 67 387 142 100,00

 

5.1 Referenčný rámec 

687. Pri výpočte jednotlivých zložiek výdavkovej metódy sa vychádza z údajov zo 
štatistických zisťovaní, administratívnych zdrojov a iných alternatívnych zdrojov. 
Štatistické zisťovania a administratívne zdroje sú v prevažnej miere rovnaké ako pri 
produkčnej metóde. Informácie zo štatistického zisťovania sú sledované 
vyčerpávajúcim spôsobom za všetky jednotky zapísané v Obchodnom registri 
v prípade podnikov s počtom 20 a viac zamestnancov. V prípade podnikov 
zapísaných v obchodnom registri s počtom zamestnancov 0-19 sa uplatňuje 
výberové zisťovanie. Používa sa náhodný výber reprezentantov výberovej vzorky. 
Administratívne zdroje údajov predstavujú administratívne výkazy predkladané 
v zmysle zákona o vedení účtovníctva MF SR a NBS. Pre dovoz a vývoz tovarov a 
služieb je hlavným zdrojom štatistika zahraničného obchodu. Je rozdelená do 
systémov INTRASTAT ako štatistického zdroja údajov a systému EXTRASTAT ako 
administratívneho zdroja údajov. Obidva systémy zbierajú údaje za tovary. Pre 
služby je hlavným zdrojom údajov platobná bilancia, ktorá je administratívnym 
zdrojom. Alternatívne zdroje predstavujú zdroje údajov dostupné pre Štatistický úrad 
z web-stránok organizácií (napr. výročné správy o hospodárení), prípadne ďalšie 
špecifické zdroje dohodnuté priamo pracovníkmi ŠÚ SR s poskytovateľmi údajov. 
Podrobný popis jednotlivých zdrojov údajov je uvedený v kapitole 10 a čiastočne aj 
pri charakteristike výpočtu zložiek výdavkovej metódy výpočtu HDP v ďalších 
častiach kapitoly výdavkovej metódy.  
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5.2 Hraničné prípady 

5.2.1 Hraničné prípady – KSD 
 
688. Bytové služby poskytované vlastníkmi obydlí sú v konečnej spotrebe 
domácnosti zahrnuté ako imputované nájomné. Podrobnejší popis je uvedený 
v kapitole 3.18  
 
689. Naturálne príjmy sa odhadujú v algoritme výpočtu konečnej spotreby 
domácností.  
 
690. Produkcia poľnohospodárskych výrobkov a potravín pre vlastnú spotrebu 
je v konečnej spotrebe zaznamenaná ako poľnohospodárska produkcia pre seba, 
bližší popis je uvedený v kap. 3.2.   
 
691. Hodnota  služieb vyprodukovaných zamestnancami (domáci personál) sa v 
údajoch národných účtoch SR nevykazuje vzhľafom na to, že v podmienkach SR 
nemáme informácie o ich existencii.  
 
692. Odhad výdavkov na malé opravy a dekoráciu obydlí, opravy a údržbu 
trvácneho spotrebného tovaru zahrnutých do konečnej spotreby domácností 
vychádza zo štatistiky maloobchodu. Bližší popis je uvedený v kapitole 5.7. 
 

693. Tovary kúpené na splátky sú v zmysle zabezpečenia akruálneho 
zaznamenania zahrnuté do výpočtu konečnej spotreby domácnosti v plnej sume na 
základe údajov  zo štatistiky maloobchodu. 

694. Nákupy a predaje z druhej ruky sú zahrnuté vo výpočte KSD v rozsahu 
maloobchodných tržieb z predajní s použitým tovarom. Predaj/darovanie fixných aktív 
alebo tovarov dlhodobej spotreby (nadobudnutých v rámci KSD) podnikateľským 
subjektom  nepovažujeme v podmienkach SR za reálny a predpokladáme, že dopad 
na celkovú konečnú spotrebu domácností je minimálny. 
 
FISIM 
695. Hodnota služieb FISIM za S.14 - časť za spotrebiteľov je zahrnutá v  konečnej 
spotrebe domácností. Preberá sa priamo z alokačnej tabuľky FISIM popísanej 
v kapitole 3.17. 
 
Poisťovacie služby 
696. Objem poisťovacích služieb za S.14 - časť za spotrebiteľov vstupuje do 
algoritmu výpočtu konečnej spotreby domácností. Preberá sa priamo z alokačných 
tabuliek za životné a neživotné poistenie bližšie popísaných v kapitole 3.17. 
 
Priame platby poisťovateľa poskytovateľom služieb 
697. Poisťovacie spoločnosti priamo platia napr. autoservisom ako poskytovateľom 
týchto služieb v prípade poistnej udalosti poistné plnenie týkajúce sa motorových 
vozidiel. Príslušná časť poplatkov za poisťovacie služby, v ktorých sú zahrnuté aj 
poplatky na poistenie motorových vozidiel vstupuje alokačným procesom do 
konečnej spotreby domácností. Bližší popis je uvedený v kapitole 3.17 (Alokácia 
poisťovacích služieb za neživotné poistenie). 
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698. Platba dane za registráciu motorových vozidiel, ktorá je súčasťou daní z 
produktov, je zahrnutá v konečnej spotrebe domácností v kategórií COICOP 12.7. 
(Služby inde neklasifikované). 

699. Hodnota poplatkov za penzijné služby je zahrnutá v  konečnej spotrebe 
domácností. Preberá sa priamo z alokačných tabuliek bližšie popísaných v kapitole 
3.17. 

700. Platby domácností za licencie, povolenia a pod. sa považujú za nákup 
služieb a  zahrnuté sú v konečnej spotrebe domácností v kategórii COICOP 
12.7(služby inde neklasifikované) 

701. Naturálne sociálne transfery,  dane platené domácnosťami, príspevky 
domácností NISD a rôzne transfery dobrovoľného charakteru na charitu nie sú 
zahrnuté vo výpočte  KSD. Algoritmus výpočtu KSD sa opiera o údaje štatistiky 
v maloobchode, ktoré takéto informácie neobsahujú. 
 
702. Výdavky vlastníkov bytov na údržbu a dekoráciu, ktoré predstavujú 
medzispotrebu k produkcii bytových služieb realizovaných vlastníkmi (nie konečnú 
spotrebu domácností), sa odhadujú na základe štatistického zisťovania o nákladoch 
na bývanie v nájomných bytoch (zisťovanie bolo vykonané Ministerstvom výstavby 
a regionálneho rozvoja SR v rokoch 1997 až 1999). Bližší popis je uvedený v kapitole 
3.18.  
 
5.2.2 Hraničné prípady – THFK 
 
Výskum a vývoj 
703. Výdavky na výskum a vývoj (ďalej len V&V), ktorý spĺňa  kapitalizačné kritérium 
využiteľnosti jedného roka sa zaznamenávajú ako tvorba hrubého fixného kapitálu. 
Najväčšie objemy výdavkov na výskum a vývoj evidujeme v sektore nefinančných 
korporácií a v sektore verejnej správy. Informácie o výdavkoch v S.11 sú dostupné 
priamo z ročného zisťovania u veľkých podnikov Roč 1-01 v module o obstaraní 
nehmotného majetku. Štruktúru výdavkov na výskum a vývoj evidujeme 
v štatistickom výkaze o výskume a vývoji VV 6-01.  

25
 

modul
 

ŠTRUKTÚRA VÝDAVKOV NA VÝSKUM A 

VÝVOJ 
 
 

Spolu (v €) 
z toho: 

zo štátnych zdrojov 

1 2   
Výdavky na výskum a vývoj 
    1     

Kapitálové výdavky   2     

v tom 
pozemky a budovy 3     

stroje a zariadenia 4     

Bežné výdavky     5     

v tom 
osobné náklady 6     

ostatné bežné náklady 7     
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26
 ŠTRUKTÚRA ČINNOSTÍ VÝSKUMU A VÝVOJA 

 

Výdavky na 
výskuma vývoj 

(v €) 

Z toho:  
bežné výdavky modul  

  1 2 

Základný výskum 1  

Aplikovaný výskum 2  

Vývoj 3  

 
704. Základné zdroje informácií, ktoré sa využívajú pri výpočte výdavkov na V&V 
v S.13 sú dostupné z administratívnych zdrojov údajov. Konkrétne ide o výkaz 
príjmov a výdavkov (FIN1-04) a súvahy dotknutých subjektov verejnej správy. Pre 
subjekty patriace do sektora verejnej správy nastáva viac prípadov. Zaznamenávame 
ich na základe informácií o činnosti subjektov podľa klasifikácie SK NACE 
a o výdavkoch na vedu a výskum podľa klasifikácie COFOG. Okrem zdrojových 
údajov je potrebné pre vyčíslenie V&V výdavkov použiť niekoľko predpokladov 
a zjednodušení.  
 
705. V podmienkach SR identifikujeme nasledujúce tri možné prípady kapitalizácie 
V&V. Nakúpené V&V služby zaznamenané v medzispotrebe, odhad V&V služieb 
subjektov klasifikovaných v S.13 v odvetví SK NACE 72 a odhad výdavkov na voľne 
dostupný V&V. 
 
Tabuľka č. 378 Vplyv V&V na HDP vyjadrený v %  

P.51 g P.51 c 

S.11 0,24 0

S.13 0 0,35

 
Stavby a zariadenia používané armádou 
706. Výdavky na obstaranie stavieb a zariadení s predpokladanou dobou životnosti 
viac ako jeden rok (kapitalizačné kritérium) sa zaznamenávajú ako tvorba hrubého 
fixného kapitálu bez ohľadu na to, či sú určené pre vojenské alebo nevojenské 
využitie. Na určenie výšky vojenských výdavkov sa využívajú informácie 
z administratívneho zdroja MF SR. Ide o výkaz príjmov a výdavkov (FIN1-04) 
v členení podľa rozpočtovej klasifikácie a klasifikácie COFOG (kód 02 - Obrana). 
Doplňujúcim zdrojom údajov je dotazník predkladaný Ministerstvom obrany SR. 
Účelom tohto dotazníka je správne zaznamenať výdavky SR na vojenské zariadenia 
pre účely medzinárodného porovnania hospodárenia verejnej správy v súlade s 
rozhodnutím Eurostatu č. 31/2006 z 9. marca 2006 o zaznamenaní výdavkov na 
vojenské zariadenia. 
 
Ľahké zbrane a obrnené vozidlá využívané nevojenskými jednotkami 
707. Výdavky na obstaranie ľahkých zbraní a obrnených vozidiel s predpokladanou 
dobou životnosti viac ako jeden rok (kapitalizačné kritérium) sa zaznamenávajú ako 
tvorba hrubého fixného kapitálu bez ohľadu na to, či sú určené pre vojenské alebo 
nevojenské využitie. Zdrojom informácií je ročný štatistický výkaz Roč 1-01, 
konkrétne modul o štruktúre obstaraného dlhodobého majetku. Výdavky vynaložené 
na vojenské zbraňové systémy sú považované za tvorbu hrubého fixného kapitálu. 
Na určenie výšky vojenských výdavkov v S.13 sa využívajú informácie 
z administratívneho zdroja MF SR.  
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Prieskum minerálnych zdrojov 
708. Údaje o výdavkoch na prieskum minerálnych zdrojov sú dostupné z ročného 
štatistického zisťovania Roč 1-01 v  module 516 (položka obstaranie podzemných 
zdrojov). 
  
Počítačový softvér a databázy 
709. Údaje o obstaraní dlhodobého majetku (PC software a databázy) sa pre 
korporatívne sektory získavajú z ročných štatistických zisťovaní. V ostatných 
sektoroch sú zdrojom informácií administratívne zdroje – súvahy.   
 
Originály zábavných, literárnych alebo umeleckých diel  
710. THFK za originály zábavných, literárnych a umeleckých diel sa samostatne 
nevykazuje. V podmienkach SR sa odhaduje THFK za literatúru, hudbu, filmy, 
televíziu a rozhlas. Keďže priame zdrojové údaje nie sú k dispozícii, využívajú sa 
informácie predovšetkým z web-stránok konkrétnych jednotiek, výročných správ 
a informácií o tantiémach zo spoločností na ochranu autorských práv.     
 
711. Ostatné práva duševného vlastníctva v podmienkach SR v súčasnosti tvoria 
súčasť položky ostatný dlhodobý nehmotný majetok, ktorá sa priamo zisťuje ročným 
štatistickým zisťovaním.  

Zmeny v chovnom stáde 
712. Informácie stavoch a obstaraní majetku (hospodárske zvieratá a dobytok) sú v 
korporatívnych sektoroch dostupné z ročných štatistických zisťovaní, v ostatných 
sektoroch sektore sú k dispozícii z administratívnych zdrojov (súvahy).  
 
Zmeny v zásobách dreva 
713. Do algoritmu výpočtu zmeny stavu zásob vstupujú údaje o prírastku dreva na 
pni, ktoré sa preberajú v ročnej periodicite z administratívneho zdroja Lesníckeho 
výskumného ústavu (Forestry Research Institute). 
 
Veľké opravy a rekonštrukcie 
714. Veľké opravy a rekonštrukcie sa považujú za tvorbu hrubého fixného kapitálu. 
Informácie o výdavkoch vynaložených na takéto opravy sú súčasťou obstarávacích 
nákladov v rámci ročného štatistického výkazníctva v module o obstaraní dlhodobých 
fixných aktív. Výdavky na veľké opravy a rekonštrukcie obytných budov sa 
samostatne sledujú v  zisťovaní o príjmoch a životných podmienkach domácností 
(EU SILC) od roku 2009. Doplňujúcim zdrojom informácií sú údaje z výročných správ 
stavebných spoločností a dokument o stratégii obnovy bytových a nebytových budov 
v SR predkladaný Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. Údaje sú 
aktualizované na základe SODB z roku 2011. 
 
715. Nadobudnutie nových fixných aktív formou finančného lízingu sa v zmysle 
účtovných postupov platných v SR zaznamenáva do THFK a stavov fixných aktív na 
strane nadobúdateľa fixných aktív, ktorý ich zároveň odpisuje. 
 
Terminálne náklady 
716. V podmienkach SR sa v súčasnosti odstraňuje environmentálna záťaž spojená 
s likvidáciou jadrových zariadení (jadrový blok Bohunice V-1 a V-2, ktoré ukončili 
svoju prevádzku V-1 k 31.12.2006 a V-2 k 31.12.2008). Terminálne náklady sa 
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zaznamenávajú ako tvorba hrubého fixného kapitálu, ktorá sa v zároveň v danom 
roku odpisuje.  

717. Poplatky za registráciu motorových vozidiel sa zaznamenávajú v národných 
účtoch pod položkou D.214 a v súčasnosti nevstupujú do výpočtu THFK. Informácie 
sú k dispozícii na web stránke Ministerstva vnútra SR, čo predstavuje pre nás 
doplňujúci administratívny zdroj údajov. 

Malé nástroje 
718. V zmysle metodiky ESA2010 sa za THFK považuje majetok, ktorého doba 
životnosti je dlhšia ako 1 rok. Nakoľko je táto definícia veľmi všeobecná, ŠÚ SR po 
zanalyzovaní údajov v tejto oblasti pristúpil na stanovenie si vlastnej hranice hodnoty 
majetku vo výške 100 €, čím je zabezpečené, že všetky malé nástroje na výrobné 
účely nad touto hranicou sú považované za THFK (pozri kap.3.2) Informácie 
o nákupoch malých nástrojov na výrobné účely sa sledujú v ročnom štatistickom 
zisťovaní v module 581(hranica medzispotreby).  
 
719. Hodnota malých nástrojov s predpokladanou  životnosťou dlhšou ako 1 rok sa 
vypočíta ako podiel malých nástrojov v danej skupine CPA a opiera sa o členenie 
medzispotreby podľa NACE a CPA v tabuľkách dodávok a použitia. Vypočítané 
čiastky sa presúvajú z medzispotreby do tvorby hrubého fixného kapitálu 
v jednotlivých odvetviach. 
 

581 

modul
  ČASŤ MEDZISPOTREBY V sledovanom roku 

modul 

Nehmotný majetok zúčtovaný do medzispotreby 1  

v tom 

softvér 2  

oceniteľné práva 3  

ostatný nehmotný majetok 4  

Hmotný majetok zúčtovaný do medzispotreby 5  

v tom 

samostatné hnuteľné veci a súbory vecí 6  

z toho 
stroje, prístroje a zariadenia 7  

dopravné prostriedky 8  

Pestovateľské celky trvalých porastov 9  

Umelecké diela a zbierky 10  

      z toho cennosti 11  

ostatný hmotný majetok 12  

Kontrolný súčet (r. 1 až 9) KS  

 
Pravidelné opravy a údržba 
720. Výdavky na bežné opravy a údržbu nestupujú do algoritmu výpočtu THFK, 
keďže len hodnota majetku prevyšujúca sumu hranice medzi THFK 
a medzispotrebou (pozri kap. 3.2) sa považuje za THFK. 
 
721. Nadobudnutie fixných aktív formou operatívneho lízingu sa nepovažuje za 
THFK na strane nadobúdateľa fixných aktív. Podľa účtovných postupov platných 
v SR ide len o tzv. nájom, ktorý musí užívateľ (nájomca) platiť v dohodnutých 
pravidelných splátkach a netvorí teda majetok nájomncu ale ostáva v majetku 
prenajímateľa, ktorý ho zároveň odpisuje. 
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Zmena stavu zásob 
722. Transakcie ohľadom zvierat chovaných na porážku a stromov pestovaných na 
drevo sú zaznamenané v NÚ ako zmena stavu zásob a nevstupujú do THFK. Údaje 
za drevo na pni sú dostupné z administratívneho zdroja v ročnej periodicite. 
Informácie o zvieratách sú sledované priamo štvrťročnými štatistickými výkazmi Prod 
3-04 a P 13-04.  
 
Škody na majetku v dôsledku živelných katastrof 
723. V ročnom štatistickom zisťovaní pre korporatívne sektory sú informácie 
o škodách na majetku v dôsledku živelných katastrof v priebehu roka priamo 
sledované v module o stave majetku.    
 
Stroje a zariadenia nadobudnuté domácnosťami pre účely KSD 
724. Informácie o výdavkoch domácností na stroje a zariadenia pre účely konečnej 
spotreby nie sú dostupné v žiadnych zdrojoch údajov.  Predpokladáme, že hodnota 
majetku, ktorý podnikatelia (živnostníci) v S.14 využívajú len pre vlastné účely a nie 
pre účely podnikania, je zanedbateľná.  
 
Rozdiel medzi KSD a medzispotrebou/THFK nekorporatívnych podnikov 
725. Z podmienkach SR považujeme za nekorporatívne podniky také jednotky, ktoré 
sa správajú ako korporácie, ale nimi v skutočnosti nie sú a nie sú ani registrované v 
obchodnom registri. Povinne vedú podvojné účtovníctvo a nemajú limitované 
partnerstvo. Z pohľadu výpočtu KSD je potrebné z hodnoty maloobchodných tržieb 
alokovaných do skupín COICOP odrátať tú časť tržieb, ktorú nepredstavujú nákupy 
domácností.  Preto sa tržby upravujú o nákupy realizované podnikateľskými 
subjektmi, ktoré predstavujú buď ich medzispotrebu, alebo tvorbu hrubého fixného 
kapitálu. Percentá odpočtu nákupov z maloobchodu v štruktúre COICOP vychádzajú 
z projektu Phare 2000. Priebežne sa aktualizujú podľa potreby na základe vývoja 
hodnoty výdavkov za jednotlivé položky COICOP a tiež  na základe odhadov zo 
štruktúry medzispotreby podnikov z ročných výkazov (bližší popis je uvedený 
v kapitole 5.7.2). 
 
 
5.3 Oceňovanie 

726. Údaje pre výpočet výdavkov na konečnú spotrebu sú zaznamenávané v cenách 
odberateľov (v kúpnych cenách). Výrobky a služby ponechané pre vlastnú spotrebu 
sú ocenené v základných cenách.  
 
727. Výrobky a služby nadobudnuté vo forme naturálnych príjmov sú ocenené 
v základných cenách, ak boli vyrobené zamestnávateľom, a v cenách odberateľov, 
ak ich zamestnávateľ nakúpil (t.j. ceny, ktoré zamestnávateľ skutočne zaplatil). Údaje 
sú pokryté štatistickým zisťovaním. Tovary a služby ponechané pre vlastnú spotrebu 
sú oceňované v základných cenách. 

 
728. Nakúpené fixné aktíva (hmotné i nehmotné) sa podľa platných účtovných 
pravidiel oceňujú v obstarávacích cenách vrátane nákladov na ich obstaranie. 
Majetok obstaraný vo vykazovanom období je ocenený v bežných reprodukčných 
cenách. Rovnako v bežných reprodukčných cenách sú ocenené aj  hmotné 
a nehmotné fixné aktíva darované alebo majetok obstaraný na lízing. 
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729. Nadobudnutie produktov duševného vlastníctva sa oceňuje obstarávacími 
cenami alebo výrobnými nákladmi. V prípade prieskumu nerastných ložísk sa 
štatistickým výkazníctvom priamo zisťujú obstarávacie výdavky na prieskum 
podzemných zdrojov.  Obstaranie nakúpeného počítačového softvéru sa oceňuje 
v obstarávacích cenách,  interne vyvinutý softvér je ocenený podľa výrobných 
nákladov navýšených o čistý prevádzkový prebytok. Originály  zábavných, literárnych 
alebo umeleckých diel sú ocenené podľa základných cien zaplatených za podobné 
originály alebo podľa diskontovanej hodnoty očakávaných výnosov. 
 
730. Stavy zásob materiálu a tovaru na sklade sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá 
pozostáva z ceny obstarania pri nákupe a nákladov súvisiacich obstaraním zásob 
(prepravné, poistné, clo a podobne). Zásoby vlastnej výroby sa oceňujú výrobnými 
nákladmi. Do vlastných nákladov sa zahrňujú priame náklady na výrobu zásob a tá 
časť nepriamych nákladov, ktoré s výrobou súvisia. Údaje o zásobách sú upravované 
o zisky a straty z držby zásob.  
 
731. Hodnoty celkového dovozu a vývozu výrobkov sú zostavované v cenách FOB, 
t.j. zahŕňajú transakčnú hodnotu tovaru a hodnotu služieb (napr. doprava, poistenie, 
prekládka, skladovanie tovaru a pod.) vykonaných na dodanie tovaru na hranicu 
vyvážajúcej krajiny. 
 
732. Dovoz a vývoz služieb sa zaznamenáva v čase, keď sa služby poskytujú. Tento 
čas zodpovedá obdobiu, v ktorom sú služby vyprodukované. Dovoz služieb sa 
oceňuje v kúpnych cenách a vývoz služieb v základných cenách. 

733. Všetky komponenty výdavkovej metódy sú zaznamenané v NÚ na akruálnom 
princípe, v prípade sektora verejnej správy.   
 

5.4 Prechod z podnikového účtovníctva na koncept národných účtov 

734. V ročných štatistických výkazoch, v ktorých sa zisťujú údaje potrebné pre 
zostavenie výdavkových zložiek HDP, je transformácia údajov z podnikového 
účtovníctva a administratívneho konceptu na koncept národných účtov 
zabezpečovaná tým, že vykazujúca jednotka v položkách uvedených na štatistickom 
výkaze dostáva presnú definíciu ukazovateľov v súlade s metodikou ESA 2010 (pozri 
kap. 3.4.) Napriek tomu však treba vykonať niektoré úpravy pre zabezpečenie 
prechodu z podnikového účtovníctva na koncept národných účtov, väčšina z nich je 
bližšie popísaná v kap. 5.2.2.  
  
Poplatky za poisťovacie služby  
735. Poplatky za poisťovacie a zaisťovacie služby a príslušné alokácie sa 
vypočítavajú štandardným algoritmom, ktorý je podrobne popísaný v kapitole 3.17. 
Údaje za poisťovacie korporácie vstupujúce do tohto výpočtu sú preberané v plnom 
rozsahu z administratívneho zdroja NBS. Úprava na koncept národných účtov sa 
vykonáva v položke dodatočných výnosov (D.44) v životnom aj neživotnom poistení, 
kde sa celkové výnosy z finančného a investičného majetku očisťujú o výnosy 
z vlastných zdrojov poisťovní.  Do výpočtu produkcie životného poistenia ešte 
vstupuje hodnota ročného prírastku na technických rezervách slúžiaca na krytie 
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záväzkov z investovania majetku, ktorá je očistená o realizované a nerealizované 
zmeny (precenenie majetku a záväzkov). 

 
FISIM 
736. Údaje potrebné k výpočtu FISIM a jeho alokácie sa preberajú 
z administratívneho zdroja NBS v plnom rozsahu a sú v súlade s konceptom 
národných účtov.  

 
Naturálne príjmy a prepitné 

737. Objem naturálnych príjmov a prepitného je zahrnutý vo výpočte konečnej 
spotreby domácností. Keďže nie sú známe žiadne zdroje údajov, robia sa za ne 
expertné odhady. Bližší popis je uvedený v kapitole 5.7 (naturálne príjmy)  a 7.1.1 
(prepitné)  
 

Tabuľka č. 379 Koncepčné úpravy vo výdavkovej metóde                                             v tis. € 

Koncepčné úpravy 
Výdavky na 

KSD 
Výdavky na 

KS NISD 

Výdavky na 
KS verejnej 

správy 

Tvorba 
hrubého 
fixného 
kapitálu 

Zmena 
stavu 
zásob 

Vývoz 
výrobkov a 

služieb 

Dovoz 
výrobkov a 

služieb 

Reklasifikácia -  -986 266 093 196 047 694 987 -  - 

Alokácia poplatkov v NŽP 258 818 594 22 638 - -  -  - 

Alokácia poplatkov v ŽP 388 571 - - - -  -  - 

Zisky/tržby z držby zásob -  - - - -160 753 -  - 

Zisková marža -  - - 10 164  - -  - 

Veda a výskum -  - -8 481 401 707  - -  - 

Alokácia FISIM 987 037 - 62 965 -  - -  - 

Malé nástroje -  - -12 033 776 660  - -  - 

Zbraňové systémy -  - -37 498 33 617  - -  - 

Tovary na spracovanie -  - - -  - -1 267 560 -1 267 560
Obchodovanie 
nerezidentských jednotiek 
registrovaných v SR pre 
účely DPH 

-  - - -  - -292 000 425 000

 

5.5 Úloha priamych a nepriamych metód odhadov, základného roku 
(benchmark) a extrapolácie  

738. Odhady jednotlivých výdavkových zložiek HDP sú vyčíslené priamou metódou, 
ktorá sa opiera o údaje zo štatistických zisťovaní, administratívnych a alternatívnych 
zdrojov.  

739. Nepriamo sú odhadované len niektoré položky KSD a THFK (napr. tvorba 
hrubého fixného kapitálu za originály zábavných,  literárnych a umeleckých diel – 
pozri kap. 5.10).  

740. Pri výpočte KSD sa pre nepriame odhady používajú najmä extrapolačné 
techniky  využívané hlavne pri výpočte trhových služieb a imputovaného nájomného 
a výpočty na zabezpečenie úplnosti KSD (drogy, prostitúcia, poľnohospodárska 
produkcia pre seba, pašovanie, prepitné). 
 
741. Pri odhade niektorých typov služieb nie je možné v plnej miere použiť dostupné 
štatistické zdroje dát, nakoľko je problematické odčlenenie tej časti tržieb, ktorá 
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nebola realizovaná domácnosťami. V rámci výpočtu konečnej spotreby domácností 
sa preto pri odhade výdavkov za dané typy služieb používa extrapolácia. 
Východiskovým rokom je rok 2006, v ktorom bol výpočet konečnej spotreby 
domácností založený ešte na kombinácií rodinných účtov a maloobchodných tržieb. 
Pri extrapolácii sa používajú medziročné indexy z príslušných štatistických výkazov. 
Napríklad pri odhade za dopravné služby sa využíva výkaz Dop 1-12 - Mesačný 
výkaz v doprave. Jednotlivé typy výkazov použitých pri extrapolácií sú spomenuté pri 
samotnom popise skupín COICOP v kapitole 5.7. 
 
742. Ostatné extrapolačné metódy sa používajú pri výpočte THFK za byty, pri ktorom 
sa údaje o prírastku/ubytku bytov zo štatistického výkazníctva prenásobujú 
priemernou cenou bytov.  

Tabuľka č. 380 Prehľad metód odhadu  
 
 Metódy odhadu  

Konečná spotreba domácností 
Štatistické zisťovania, administratívne zdroje, benchmarkové extrapolácie, ostatné 
extrapolácie a modely, koncepčné úpravy, úpravy na zabezpečenie úplnosti 

Konečná spotreba NISD Štatistické zisťovania, SFK (PIM), koncepčné úpravy 

Konečná spotreba verejnej správy Administratívne zdroje, SFK (PIM), koncepčné úpravy 
Nadobudnutie mínus úbytok 
hmotných fixných aktív 

Štatistické zisťovania, administratívne zdroje, SFK (PIM), extrapolácie a modely, 
validácia, koncepčné úpravy 

Nadobudnutie mínus úbytok 
nehmotných fixných aktív 

Štatistické zisťovania, administratívne zdroje, SFK (PIM), extrapolácie a modely, 
validácia, koncepčné úpravy 

Prírastok hodnoty neprodukovaných 
nefinančných aktív Štatistické zisťovania,  administratívne zdroje 

Zmena stavu zásob Štatistické zisťovania, administratívne zdroje, validácia,   koncepčné úpravy  
Nadobudnutie mínus úbytok 
cenností Štatistické zisťovania, administratívne zdroje, validácia  

Vývoz tovarov Štatistické zisťovania, administratívne zdroje, koncepčné úpravy, úplnosť 

Vývoz služieb Administratívne zdroje, koncepčné úpravy a úpravy na zabezpečenie úplnosti 

Dovoz tovarov 
Štatistické zisťovania, administratívne zdroje, koncepčné úpravy, úpravy na 
zabezpečenie úplnosti 

Dovoz služieb Administratívne zdroje, koncepčné úpravy a úpravy na zabezpečenie úplnosti  

  

5.6 Hlavné metódy použité na zabezpečenie úplnosti údajov  

743. Z pohľadu zabezpečenia úplnosti sa v jednotlivých komponentoch výdavkovej 
metódy ako prvý krok vykonáva dopočet na celý súbor ekonomicky aktívnych 
spravodajských jednotiek (pre výberové zisťovanie) a imputácie údajov ekonomicky 
aktívnym jednotkám, ktoré nepredložili štatistické výkazy (pre celoplošné zisťovanie). 
Jednotlivé odhady úprav na úplnosť (nezaznamenaná ekonomika) sú popísané 
v kapitole 7. Ich prehľad je uvedený v tab…. 
 
744. Ďalšie úpravy sa robia s cieľom eliminovať vplyv podhodnotenia/nadhodnotenia 
v oblasti THFK, kde sa štandardné metódy výpočtu overujú výpočtom pomocou 
komoditných tokov. Táto metóda použitím klasifikácie MIG identifikuje  komodity 
investičného charakteru. Tieto údaje o tržbách z priemyselnej produkcie, ktoré 
pokrývajú priemyselné podniky s 20 a viac zamestnancami boli doplnené o  
produkciu živnostníkov podnikajúcich v priemysle. V tomto procese sa používajú 
prevodníky z klasifikácie harmonizovaného systému (HS) dovozu a vývozu do 
klasifikácie produkcie (KP). Prevodníky boli spracované odborníkmi ŠÚ SR 
z podkladov iných členských a kandidátskych krajín. Do údajov o stavebnej produkcii 
stavebných i nestavebných podnikov sa pripočítajú ďalšie zložky, ktoré vstupujú do 



    GNI Inventory - SK       Kapitola 5 

              
Sekcia makroekonomických štatistík                213 
                                                                             

THFK, ako napríklad pestovateľské celky trvalých porastov, základné stádo a 
záprahové zvieratá, nehmotný investičný majetok, náklady na prevod nefinančných 
neprodukovaných aktív a náklady súvisiace s obstaraním investícií. Takto vypočítané 
údaje sa porovnávajú s ročnými výsledkami o obstaraní investícií. Na základe týchto 
informácií sa v prípade potreby reviduje podhodnotenie, resp. nadhodnotenie údajov 
o obstaraní majetku z ročných výkazov predložených podnikmi pričom sa prihliada na 
ocenenie produkcie v bežných cenách a na vývoj zásob. V roku 2010 dopočet THFK 
z tohto dôvodu nebol uplatnený a treba poznamenať, že tento spôsob výpočtu má 
z titulu cenových diskrepancií a možných klasifikačných problémov (zaraďovanie 
komodít do MIG) len verifikačný charakter pre sledovanie vývoja a trendov. 
 
Tabuľka č. 381 Prehľad úprav na zabezpečenie úplnosti vo výdavkovej metóde                  v tis. € 

Úpravy na úplnosť 
Výdavky na KS 

domácností 

Výdavky 
na KS 
NISD 

Výdavky na 
KS verejnej 

správy 

Tvorba 
hrubého 
fixného 
kapitálu 

Zmena 
stavu 
zásob 

Vývoz 
výrobkov a 

služieb 

Dovoz 
výrobkov a 

služieb 

N2 317 092 - - - - 71 672 94 626

N3 717 112  -  -  - -  - 

N6 -   -  - 1 304 723 -229 981  - - 

N7 40 133  -  -  -  - 134 642 383 528

 

5.7  Výdavky na konečnú spotrebu domácností  

5.7.1 Prehľad 
 
745. Hlavným zdrojom informácií pre zostavenie výdavkov na konečnú spotrebu 
domácností sú informácie o tržbách maloobchodu. Detailnejšie členenie je uvedené 
v tabuľke č. 382  

Tabuľka č. 382                           v tis. € 

Konečná spotreba domácnosti spolu v tis. 
€ (časť 1) 

Štatistické 
zisťovania  

Administratí
vne zdroje 

Ostatné 
extrapolácie a 

modely 

Benchmark 
(základný rok) 
extraopolácia 

Alokácia 
FISIM 

Spolu 20 701 108 509 804 10 599 594 3 830 562  987 037 
01 -Potraviny a nealkoholické nápoje  5 884 020 - -  -  -
02 - Alkoholické nápoje, tabak, narkotiká 1 645 857 - -  -  -
03 - Odievanie a obuv 1 556 140 -  -  -  -
04 - Bývanie, voda, elektrina, plyn a ostatné 
palivá  982 714 - 8 744 239  -  -
05 - Nábytok, bytové vybavenie a bežná 
údržba domácnosti  2 399 811 -  -  -  -
06 - Zdravie 852 372 -  - 665 349   -
07 - Doprava 1 047 735 - 953 281 767 520   -
08 - Pošty a telekomunikácie 172 783 -  - 1 271 918   -
09 - Rekreácia a kultúra 2 183 012 509 804 544 577 450 944   -
10 -Vzdelanie - -  - 577 449   -
11 -Reštaurácie a hotely  2 144 719 -  -  -  -
12 -Rozličné tovary a služby  1 838 920 - 357 497 97 382  987 037 

Prevod na národný koncept -6 975  -  -  -  -

 
 Tabuľka č. 383                    v tis. € 

Konečná spotreba domácnosti spolu 
(časť 2) 

Ostatné 
koncepčné 

zmeny 
N2 N3 N7 Celková KSD 

Spolu 693 944 317 092 717 112 40 133  38 396 386 

01 ‐Potraviny a nealkoholické nápoje    -  - 717 112  - 6 601 132 
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02 ‐ Alkoholické nápoje, tabak, 
narkotiká 

 - 268 103  -  - 1 913 960 

03 ‐ Odievanie a obuv   -  -  -  - 1 556 140 

04 ‐ Bývanie, voda, elektrina, plyn a 
ostatné palivá  

 -  -  -  - 9 726 953 

05 ‐ Nábytok, bytové vybavenie a bežná 
údržba domácnosti  

 -  -  -  - 2 399 811 

06 ‐ Zdravie   -  -  -  - 1 517 721 

07 ‐ Doprava   -  -  -  - 2 768 536 

08 ‐ Pošty a telekomunikácie   -  -  -  - 1 444 701 

09 ‐ Rekreácia a kultúra   -  -  -  - 3 688 337 

10 ‐Vzdelanie   -  -  -  - 577 449 

11 ‐Reštaurácie a hotely    -  -  - 30 100  2 174 819 

12 ‐Rozličné tovary a služby   693 944 48 989  - 10 033  4 033 802 

Prevod na národný koncept   -  -  -  - -6 975 

 

5.7.2 Popis zdrojov údajov a ich konverzia na koncept národných účtov  

5.7.2.1 Všeobecná charakteristika 
 
746. Metodický postup zostavenia konečnej spotreby domácností  môžeme definovať 
ako metódu zdola hore, kde sa najskôr zostaví odhad za jednotlivé skupiny výdavkov 
podľa klasifikácie COICOP a následné ich súčtom sa vypočíta hlavná agregovaná 
hodnota za KSD.  
 
747. Pri odhade jednotlivých položiek sa vychádza z rôznych zdrojov údajov, ktoré sa 
navzájom kombinujú a dopĺňajú. Hlavným zdrojom pre výpočet KSD v roku 2010 
s najväčšou váhou na celkovej hodnote  je štatistika maloobchodných tržieb 
dostupná na mesačnej báze.  
 
748. Medzi ďalšie štatistické zdroje patria doplňujúce zdroje údajov  zo zisťovania v 
maloobchode: mesačný výkaz v doprave, mesačný výkaz v informáciách 
a telekomunikáciách, mesačný výkaz vybraných obchodných služieb, údaje 
z cenovej štatistiky a iné.  
 
749. Ako administratívne zdroje dát sa používajú informácie z  Národnej banky 
Slovenska, jednotlivých ministerstiev, či z polície. Do algoritmu výpočtu KSD za rok 
2010 vstupujú aj údaje zo štatistiky rodinných účtov, avšak slúžia len ako doplňujúci 
zdroj informácií  na porovnanie niektorých skupín COICOP (porovnávanie 
medziročných indexov).  
 
750. Taktiež sa využívajú alternatívne zdroje údajov  napr. výročné správy firiem, 
údaje z tlače, rozličné prieskumy a štatistiky  organizácií pôsobiacich na trhu 
s danými  výrobkami, rôzne analýzy profesných združení a podobne. V prípade 
dispozície  informácií pre konkrétnu položku z viacerých zdrojovza sa pre odhad 
hodnoty použije zdroj údajov, u ktorého predpokladáme vyššiu dôveryhodnosť 
a presnosť. 
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5.7.2.2  Zdroje dát a postup zostavenia KSD 
 
751. Hlavným zdrojom údajov za maloobchodné tržby je štatistické zisťovanie OPU 
1-12  Mesačný výkaz o obchode, stravovaní a ubytovaní. Údaje sa predkladajú na 3-
miestnej úrovni SK NACE Rev. 2. a následne sa dopočítajú na celú populáciu 
ekonomicky aktívnych jednotiek a údaje. 
 
752. K maloobchodným tržbám sa pripočíta príslušná hodnota DPH a následné sa 
prevedie do jednotlivých skupín COICOP (3 miestne členenie) na základe 
relevantných vzťahov medzi jednotlivými položkami COICOP, prípadne na základe 
hlbšej analýzy. Podklad pre hlbšiu analýzu tvoria údaje z ročných podnikových 
štatistík za vybrané podniky v oblasti maloobchodu, kde sú k dispozícií ich tržby na 
podrobnej úrovni CPA klasifikácie. Tržby za veľké podniky sú v rámci zisťovania OPU 
1-12 dostupné v podrobnom odvetvovom členení  SK NACE.  
 
753. Z hľadiska výpočtu KSD je potrebné z hodnoty maloobchodných tržieb 
alokovaných do skupín COICOP odrátať tú časť tržieb, ktorú nepredstavujú nákupy 
domácností.  Preto sa tržby upravujú o nákupy realizované podnikateľskými 
subjektmi, ktoré predstavujú ich medzispotrebu, resp. tvorbu hrubého fixného 
kapitálu. Percentá odpočtu nákupov z maloobchodu v štruktúre podľa COICOP 
vychádzajú z projektu Phare 2000 a priebežne sa aktualizujú na základe vývoja 
hodnoty výdavkov podľa jednotlivých položiek COICOP a tiež  na základe odhadov 
zo štruktúry medzispotreby podnikov z ročných výkazov. Hodnota odpočtov nákupov 
z maloobchodu, ktoré neslúžia pre konečnú spotrebu obyvateľstva sa pohybuje okolo 
16%.  
 
754. Tržby z maloobchodu sa v niektorých skupinách výdavkov ďalej upravujú 
z dôvodu úprav alokácie maloobchodných tržieb s cieľom eliminovať prípadné 
podhodnotenie /nadhodnotenie v dôsledku sezónnych vplyvov.   
 
755. V rámci výpočtu KSD sa k maloobchodným tržbám ďalej pripočítavajú tieto 
hodnoty  

 naturálne príjmy  
 poplatky za finančné služby (COICOP 12.6). 
 časť tržieb veľkoobchodu, ktorá nebola nakúpená za účelom medzispotreby, 

ale predstavuje konečnú spotrebu domácností (potraviny, nealkoholické 
nápoje, či tovary pre bežnú údržbu domácností).  

756. Administratívne zdroje  dát predstavujú predovšetkým údaje z Ministerstva 
financí SR (informácie o výhrach v lotériach a údaje za vybrané spotrebné dane) 
a údaje z Národnej banky Slovenska (podklady pre výpočet poistných služieb, 
štatistika platobnej bilancie - nákupy rezidentov a nerezidentov a iné.)  
 
757. Detailnejší popis zostavenia zdrojov údajov je uvedený v kapitole 5.7.3 v členení 
podľa jednotlivých skupín COICOP. 
 
758. Okrem priamych zdrojov, ktoré vstupujú do výpočtu konečnej spotreby 
domácností, sa využívajú aj  rôzne extrapolačné postupy v závislosti od príslušnej 
COICOP kategórie. Patria sem napr. rôzne odhady založené na kalkulácií typu cena 
krát množstvo, odhady používajúce rozličné koeficienty a percentá alebo výpočty 
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vychádzajúce z alternatívnych zdrojov údajov. Detailnejší popis je uvedený v kapitole 
5.7.3 konkrétne podľa jednotlivých skupín COICOP. 
 
759. KSD sa ďalej upravuje o alokáciu FISIM  a o dopočty podľa jednotlivých typov 
neúplnosti (napr. odhady za poľnohospodársku produkciu pre seba, drogy, 
pašovanie, prepitné, prostitúcia) – bližšie popísané v kap. 7. 
 
Tabuľka č. 384 Vyčíslenie KSD na úrovni 3-miestnej klasifikácie COICOP                             v tis. € 

Výdavky na konečnú spotrebu  domácností 
(časť 1) 
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 01 Potraviny a nealkoholické nápoje  5 956 450 803 260 68 078 662 752 -

    01.1 Potraviny 5 340 785 737 735 57 535 650 969 -

    01.2 Nealkoholické nápoje 615 665 65 525 10 543 11 783 -

 02  Alkoholické nápoje, tabak, narkotiká 1 589 113 0 33 177 23 567 -

    02.1 Alkoholické nápoje 889 027 0 20 670 9 427 -

    02.2 Tabak 700 086 0 12 507 14 140 -

    02.3 Narkotiká - - - - -

 03  Odievanie a obuv 1 539 216 67 749 69 901 14 772 -

    03.1 Odevy 1 077 603 67 749 56 624 7 386 -

    03.2 Obuv 461 613 0 13 277 7 386 -

04 - Bývanie, voda, elektrina, plyn a ostatné palivá  1 952 250 896 966 -85 878 13 308 -

    04.1 Skutočné nájomné za bývanie - - - 3 410 -

    04.2 Imputované nájomné za bývanie - - - - -

    04.3 Údržba a oprava obydlia 1 952 250 896 966 -85 878 9 898 -
    04.4 Dodávka vody a rôzne služby týkajúce sa 
obydlia 

- - - - -

    04.5 Elektrina, plyn a ostatné palivá 0 0 0 - -
05 - Nábytok, bytové vybavenie a bežná údržba 
domácnosti  

2 860 302 524 830 64 339 - -

    05.1 Nábytok a bytové zariadenie, koberce a iné 
podlahové krytiny 

957 279 255 660 -13 556 - -

    05.2 Bytové textílie 141 008 0 5 384 - -

    05.3 Domáce spotrebiče 609 733 146 983 31 793 - -
    05.4 Výrobky zo skla, stolný riad a potreby pre 
domácnosť 

314 147 117 374 6 396 - -

    05.5 Nástroje a náradie pre dom a záhradu 159 995 4 813 3 696 - -
    05.6 Tovary a služby na bežnú údržbu 
domácností 

678 140 0 30 626 - -

06 - Zdravie 834 429 0 17 943 - -
    06.1 Lekárske výrobky, zdravotnícke potreby a 
zariadenia 

834 429 0 17 943 - -

    06.2 Ambulantné služby - - - - -

    06.3 Nemocničné služby - - - - -

07 - Doprava 2 094 503 1 156 689 73 546 36 375 -

    07.1 Nákup dopravných prostriedkov - - - - -
    07.2 Prevádzkovanie prostriedkov osobnej 
dopravy 

2 094 503 1 156 689 73 546 36 375 -

    07.3 Dopravné služby - - - - -

08 - Pošty a telekomunikácie 0 0 0 172 783 -

    08.1 Poštové služby - - - - -

    08.2 Telefónne a faxové zariadenia 0 0 0 - -

    08.3 Telefónne a faxové služby - - - 172 783 -

09 - Rekreácia a kultúra 2 131 937 207 827 12 231 246 671 509 804
    09.1 Audiovizuálna a fotografická technika, 
zariadenia na spracovanie informácií 

780 289 108 776 -30 133 - -

    09.2 Ostatné významnejšie tovary dlhodobej 30 235 14 174 -1 833 - -
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spotreby na rekreáciu a kultúru 

    09.3 Ostatné potreby a zariadenia na rekreáciu, 
do záhrady a pre domáce zvieratá 

454 426 62 172 8 097 - -

    09.4 Rekreačné služby a kultúra - - - 246 671 509 804

    09.5 Noviny, knihy a kancelárske potreby 866 987 22 705 36 100 - -

    09.6 Organizované dovolenkové zájazdy - - - - -

10 -Vzdelanie - - - - -

   10.1 Predprimárne a primárne vzdelávanie - - - - -

    10.4 Terciárne vzdelávanie - - - - -

    10.5 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne - - - - -

11 -Reštaurácie a hotely  1 998 259 0 146 460 - -

    11.1 Stravovacie služby 1 787 433 0 136 734 - -

    11.2 Ubytovacie služby 210 826 0 9 726 - -

12 -Rozličné tovary a služby  1 771 423 81 358 -81 144 229 999 -

    12.1 Osobná starostlivosť 1 525 231 81 358 -81 144 - -

    12.2 Prostitúcia - - - - -

    12.3 Osobné doplnky i. n. 246 192 0 0 - -

    12.4 Sociálna ochrana - - - - -

    12.5 Poistenie - - - - -

    12.6 Finančné služby i. n. - - - 216 359 -

    12.7 Ostatné služby i. n. - -  - 13 640 -

KSD SPOLU 22 727 882 3 738 679 318 653 1 400 227 509 804
 

Tabuľka č. 385                       v tis. € 

Výdavky na konečnú spotrebu 
 domácností (časť 2) 

Benchmark 
(základný 

rok) 
extrapoláci

a  

Ostatné 
extrapolácie 

a modely  

Alokácia 
FISIM 

 

Ostatné 
koncepčn
é úpravy  

N2 
 

N3 
 

 01 Potraviny a nealkoholické nápoje  - - - - - 717 112

    01.1 Potraviny  -  -  -  -  - 717 112

    01.2 Nealkoholické nápoje  -  -  -  -  - -

 02  Alkoholické nápoje, tabak, narkotiká - - - - 268 103 -

    02.1 Alkoholické nápoje  -  -  -  - 3 429  -

    02.2 Tabak  -  -  -  - 49 811  -

    02.3 Narkotiká  -  -  -  - 214 863  -

 03  Odievanie a obuv - - - - - -

    03.1 Odevy  -  -  -  -  -  -

    03.2 Obuv  -  -  -  -  -  -

04 - Bývanie, voda, elektrina, plyn a ostatné palivá  - 8 744 239 - - - -

    04.1 Skutočné nájomné za bývanie  - 377 745  -  -  -  -

    04.2 Imputované nájomné za bývanie  - 3 097 545  -  -  -  -

    04.3 Údržba a oprava obydlia  - 195 861  -  -  -  -
    04.4 Dodávka vody a rôzne služby týkajúce sa 
obydlia  - 1 024 616  -  -  -  -

    04.5 Elektrina, plyn a ostatné palivá  - 4 048 472  -  -  -  -
05 - Nábytok, bytové vybavenie a bežná údržba 
domácnosti  - - - - - -
    05.1 Nábytok a bytové zariadenie, koberce a iné 
podlahové krytiny  -  -  -  -  -  -

    05.2 Bytové textílie  -  -  -  -  -  -

    05.3 Domáce spotrebiče  -  -  -  -  -  -
    05.4 Výrobky zo skla, stolný riad a potreby pre 
domácnosť  -  -  -  -  -  -

    05.5 Nástroje a náradie pre dom a záhradu  -  -  -  - -  -
    05.6 Tovary a služby na bežnú údržbu 
domácností  -  -  -  - -  -

06 - Zdravie 665 349 - - - - -
    06.1 Lekárske výrobky, zdravotnícke potreby a 
zariadenia  -  -  -  -  -  -

    06.2 Ambulantné služby 504 802  -  -  -  -  -
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    06.3 Nemocničné služby 160 547  -  -  -  -  -

07 - Doprava 767 520 953 281 - - - -

    07.1 Nákup dopravných prostriedkov  - 701 937  -  -  -  -
    07.2 Prevádzkovanie prostriedkov osobnej 
dopravy  - 251 344  -  -  -  -

    07.3 Dopravné služby 767 520  -  -  -  -  -

08 - Pošty a telekomunikácie 1 271 918 - - - - -

    08.1 Poštové služby 86 446  -  -  -  -  -

    08.2 Telefónne a faxové zariadenia 18 005  -  -  -  -  -

    08.3 Telefónne a faxové služby 1 167 467  -  -  -  -  -

09 - Rekreácia a kultúra 450 944 544 577 - - - -
    09.1 Audiovizuálna a fotografická technika, 
zariadenia na spracovanie informácií  -  -  -  -  -  -
    09.2 Ostatné významnejšie tovary dlhodobej 
spotreby na rekreáciu a kultúru  -  -  -  -  -  -
    09.3 Ostatné potreby a zariadenia na rekreáciu, 
do záhrady a pre domáce zvieratá  - 80 070  -  -  -  -

    09.4 Rekreačné služby a kultúra 450 944  -  -  -  -  -

    09.5 Noviny, knihy a kancelárske potreby  -  -  -  -  -  -

    09.6 Organizované dovolenkové zájazdy  - 464 507  -  -  -  -

10 -Vzdelanie 577 449 - - - - -

   10.1 Predprimárne a primárne vzdelávanie 194 811  -  -  -  -  -

    10.4 Terciárne vzdelávanie 114 302  -  -  -  -  -

    10.5 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne 268 336  -  -  -  -  -

11 -Reštaurácie a hotely  - - - - - -

    11.1 Stravovacie služby  -  -  -  -  -  -

    11.2 Ubytovacie služby  -  -  -  -  -  -

12 -Rozličné tovary a služby  97 382 357 497 987 037 693 944 48 989 -

    12.1 Osobná starostlivosť  - 274 552  -  -  -  -

    12.2 Prostitúcia  -  -  -  - 48 989  -

    12.3 Osobné doplnky i. n.  -  -  -  -  -  -

    12.4 Sociálna ochrana  - 82 945  -  -  -  -

    12.5 Poistenie  -  -  - 647 389  -  -

    12.6 Finančné služby i. n.  -  - 987 037 46 555   -  -

    12.7 Ostatné služby i. n. 97 382  -  -  -  -  -

KSD SPOLU 3 830 562 10 599 594 987 037 693 944 317 092 717 112

 

Tabuľka č. 386                       v tis. € 

Výdavky na konečnú spotrebu 
 domácností (časť 3) 

N7 
 

KSD spolu 
v domácom 

koncepte 

Nákupy 
rezidentov v 

zahraničí 

Nákupy 
nerezidentov 
na Slovensku 

KSD spolu v 
národnom 
koncepte 

 01 Potraviny a nealkoholické nápoje  - 6 601 132 324 094 63 535 6 861 691

    01.1 Potraviny  - 6 028 666 266 817 43 410 6 252 073

    01.2 Nealkoholické nápoje  - 572 466 57 277 20 125 609 618

 02  Alkoholické nápoje, tabak, narkotiká - 1 913 960 103 955 216 709 1 801 206

    02.1 Alkoholické nápoje  - 922 553 53 341 57 856 918 038

    02.2 Tabak  - 776 544 50 614 158 853 668 305

    02.3 Narkotiká  - 214 863 - - 214 863

 03  Odievanie a obuv - 1 556 140 156 518 73 815 1 638 843

    03.1 Odevy  - 1 073 864 135 890 37 899 1 171 855

    03.2 Obuv  - 482 276 20 628 35 916 466 988

04 - Bývanie, voda, elektrina, plyn a ostatné palivá  - 9 726 953 222 078 37 427 9 911 604

    04.1 Skutočné nájomné za bývanie  - 381 155 188 815 32 993 536 977

    04.2 Imputované nájomné za bývanie  - 3 097 545 - - 3 097 545

    04.3 Údržba a oprava obydlia  - 1 175 165 0 0 1 175 165
    04.4 Dodávka vody a rôzne služby týkajúce sa 
obydlia  - 1 024 616 7 026 604 1 031 038

    04.5 Elektrina, plyn a ostatné palivá  - 4 048 472 26 237 3 830 4 070 879
05 - Nábytok, bytové vybavenie a bežná údržba 
domácnosti  - 2 399 811 30 040 42 636 2 387 215
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    05.1 Nábytok a bytové zariadenie, koberce a iné 
podlahové krytiny  - 688 063 7 607 0 695 670

    05.2 Bytové textílie  - 146 392 3 030 10 315 139 107

    05.3 Domáce spotrebiče  - 494 543 1 934 6 148 490 329
    05.4 Výrobky zo skla, stolný riad a potreby pre 
domácnosť  - 203 169 3 159 26 173 180 155

    05.5 Nástroje a náradie pre dom a záhradu  - 158 878 2 933 0 161 811
    05.6 Tovary a služby na bežnú údržbu 
domácností  - 708 766 11 377 0 720 143

06 - Zdravie - 1 517 721 5 705 323 855 1 199 571
    06.1 Lekárske výrobky, zdravotnícke potreby a 
zariadenia  - 852 372 3 127 52 246 803 253

    06.2 Ambulantné služby  - 504 802 1 901 153 914 352 789

    06.3 Nemocničné služby  - 160 547 677 117 695 43 529

07 - Doprava - 2 768 536 471 971 186 707 3 053 800

    07.1 Nákup dopravných prostriedkov  - 701 937 221 980 0 923 917
    07.2 Prevádzkovanie prostriedkov osobnej 
dopravy  - 1 299 079 98 468 114 369 1 283 178

    07.3 Dopravné služby  - 767 520 151 523 72 338 846 705

08 - Pošty a telekomunikácie - 1 444 701 60 081 33 329 1 471 453

    08.1 Poštové služby  - 86 446 1 837 8 635 79 648

    08.2 Telefónne a faxové zariadenia  - 18 005 613 3 326 15 292

    08.3 Telefónne a faxové služby  - 1 340 250 57 631 21 368 1 376 513

09 - Rekreácia a kultúra - 3 688 337 144 045 168 732 3 663 650
    09.1 Audiovizuálna a fotografická technika, 
zariadenia na spracovanie informácií  - 641 380 16 116 6 216 651 280
    09.2 Ostatné významnejšie tovary dlhodobej 
spotreby na rekreáciu a kultúru  - 14 228 16 761 18 681 12 308
    09.3 Ostatné potreby a zariadenia na rekreáciu, 
do záhrady a pre domáce zvieratá  - 480 421 21 305 14 582 487 144

    09.4 Rekreačné služby a kultúra  - 1 207 419 34 005 123 776 1 117 648

    09.5 Noviny, knihy a kancelárske potreby  - 880 382 21 015 5 477 895 920

    09.6 Organizované dovolenkové zájazdy  - 464 507 34 843 0 499 350

10 -Vzdelanie - 577 449 7 123 3 830 580 742

   10.1 Predprimárne a primárne vzdelávanie  - 194 811 0 0 194 811

    10.4 Terciárne vzdelávanie  - 114 302 1 128 0 115 430

    10.5 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne  - 268 336 5 995 3 830 270 501

11 -Reštaurácie a hotely  30 100 2 174 819 303 838 480 398 1 998 259

    11.1 Stravovacie služby 22 776 1 946 943 300 905 347 247 1 900 601

    11.2 Ubytovacie služby 7 324 227 876 2 933 133 151 97 658

12 -Rozličné tovary a služby  10 033 4 033 802 54 602 260 052 3 828 352

    12.1 Osobná starostlivosť 10 033 1 647 314 42 514 227 897 1 461 931

    12.2 Prostitúcia  - 48 989 - - 48 989

    12.3 Osobné doplnky i. n.  - 246 192 2 160 8 770 239 582

    12.4 Sociálna ochrana  - 82 945 5 189 0 88 134

    12.5 Poistenie  - 647 389 1 612 12 633 636 368

    12.6 Finančné služby i. n.  - 1 249 951 1 547 303 1 251 195

    12.7 Ostatné služby i. n.  - 111 022 1 580 10 449 102 153

KSD SPOLU 40 133 38 403 361 1 884 050 1 891 025 38 396 386

 

Tabuľka č. 387 Postup výpočtu  

KSD spolu v domácom koncepte = 
Alokácia maloobchodných tržieb do  COICOP-u + 
Maloobchodné tržby nepredstavujúce nákupy domácnosti - 
Podhodnotenie/nadhodnotenie maloobchodných tržieb + 
Ostatné štatistické zdroje + 
Administratívne zdroje + 
Benchmark (základný rok) extrapolácia + 
Ostatné extrapolácie a modely + 
Alokácia FISIM + 
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Ostatné koncepčné úpravy + 
N2 + 
N3 + 
N7 + 

 

Tabuľka č. 388 

KSD spolu v národnom koncepte = 

KSD spolu v domácom koncepte + 

Nákupy rezidentov v zahraničí + 

Nákupy nerezidentov na Slovensku - 

 
Nákupy cez internet 
760. Internetové obchodovanie je zahrnuté v údajoch sledovaných v štatistike 
maloobchodných tržieb (SK NACE  47.9 - MO mimo predajní, stánkov a trhov).  
Nákupy prostredníctvom internetových obchodov, ktoré sú registrované v zahraničí, 
sú súčasťou položky cestovný ruch v platobnej bilancii.  Takmer všetky tieto nákupy 
sú realizované platobnými kartami (online zadaním čísla karty alebo cez PayPall).  
NBS má tieto platby podchytené vo výkaze Pb (NBS)12-12 Mesačný výkaz o 
cezhraničných transakciách platobnými kartami.  
 
Nákupy rezidentov/nerezidentov 
761. Pri výpočte KSD v národnom koncepte sa k finálnym údajom v domácom 
koncepte pripočítajú hodnoty za nákupy slovenských rezidentov v zahraničí 
a zároveň odpočítajú výdavky nerezidetov na území Slovenska. Spotreba 
nerezidentov (pracujúcich a turistov) na území Slovenska predstavuje odhad objemu 
finančných prostriedkov na ich vlastnú potrebu (nákup ošatenia, potravín a pod.) Pri 
odhade sa vychádza z počtu pracujúcich nerezidentov. Informácie sú dostupné 
z administratívneho zdroja údajov (Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny). 
K dispozícii sú údaje o počte pracujúcich nerezidentoch v členení podľa doby (do 1 
roka), podľa krajiny pôvodu a priemernej mzdy. Pre odhad spotreby turistov sa 
využívajú údaje z platobnej bilancie v položke Cestovný ruch. 
 
762. Spotreba rezidentov (pracujúcich v zahraničí a turistov) predstavuje odhad 
objemu finančných prostriedkov na pokrytie vlastnej existencie v zahraničí (nákup 
potravín, ošatenia a pod.). Dopočty za rezidentov sa opierajú o počet pracujúcich 
rezidentov za dané obdobie do 1 roka zo štatistického zisťovania VZPS, podľa krajiny 
činnosti a o priemernú mzdu v danej krajine. Dopočty  za rezidentov turistov 
využívajú údaje z Platobnej bilancie, položka Cestovný ruch.  
 
Medzispotreba k nelegálnej produkcii 
763. Za tovary a služby vchádzajúce do medzispotreby nelegálnych aktivít sa v rámci 
KSD nerobí samostatný odpočet. Zo štatistiky maloobchodu sa odpočítava hodnota 
predstavujúca medzispotrebu podnikateľských subjektov ako celok bez ohľadu na 
legálnosť ich aktivít.  
 
Poplatky za služby v penzijných schémach 
764. V zmysle zákona o dôchodkovom a doplnkovom dôchodkovom sporení majú 
jednotlivé spoločnosti nárok na nasledovné odplaty: 

 odplatu za správu doplnkového dôchodkového fondu, 
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 odplatu za zhodnotenie majetku v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom 
fonde, 

 odplatu za prestup účastníka do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti. 
 
765. Suma týchto poplatkov je súčasťou produkcie sektora S.12 a zároveň je 
v rovnakej výške považovaná za výdavky konečnej spotreby domácností v S.14. 

 

5.7.3 Výpočet KSD v jednotlivých položkách COICOP 
 
Potraviny a nealkoholické nápoje (COICOP 01) 
766. Spotreba potravín a nealkoholických nápojov vychádza zo štandardného 
nápočtu na základe maloobchodných tržieb, ktorý obsahuje aj príslušnú alokáciu 
podielu tržieb za potraviny a nealkoholické nápoje z rozličných typov maloobchodu. 
V absolútnej hodnote má najväčší podiel maloobchod v nešpecializovaných 
predajniach, kam zaraďujeme veľké obchodné reťazce. Súčasťou výdavkov na 
potraviny a nealkoholické nápoje je aj poľnohospodárska produkcia pre seba (bližšie 
v kap. 3.2). 
 
 Alkoholické nápoje, tabak, narkotiká (COICOP 02) 
767. Spotreba alkoholických nápojov a tabaku vychádza zo štandartného nápočtu na 
základe maloobchodných tržieb, ktorý obsahuje aj príslušnú alokáciu podielu tržieb 
za alkoholické nápoje a tabak z rozličných typov maloobchodu. Hodnota 
z maloobchodu za spotrebu tabakových výrobkov sa porovnáva s hodnotou 
spotrebných daní z tabaku (administratívny zdroj dát).  
 
768. Alternatívnym zdrojom pre porovnanie výpočtu spotreby alkoholu sú údaje za 
spotrebu vybraných potravín a nápojov z odboru štatistiky životnej úrovne 
obyvateľstva, ktoré sú počítané bilančnou metódou. Údaje vo fyzických jednotkách 
sa následne prenásobia jednotkovými cenami z cenovej štatistiky. Problematické pri 
tomto prístupe je stanovenie objemu alkoholických nápojov, ktoré sa použilo na 
priamu spotrebu a má byť zaradené v položke  COICOP 02.1 a ktoré je vykázané 
v rámci reštauračných služieb COICOP 11.1. 
 
769. Súčasťou tohto COICOPu je aj odhad za spotrebu drog a odhad za pašovanie 
alkoholu a cigariet. Detailnejší popis je uvedený v kapitole 7. 
 
Odievanie  a obuv (COICOP 03) 
770. Výpočet za spotrebu odevov a obuvi sa opiera o štatistiku maloobchodných 
tržieb, ktorý obsahuje aj príslušnú alokáciu podielu tržieb za odevy a obuv 
z rozličných typov maloobchodu.  
 
Bývanie, voda, elektrina, plyn a ostatné palivá (COICOP 04) 
771. Výpočty konečnej spotreby domácnosti v položke 04 COICOP – bývanie, voda, 
elektrina, plyn a ostatné palivá sú zostavené kombináciou informácií z viacerých 
zdrojov údajov.  
 
772. Za COICOP 04.3 je to hlavne rutinný výpočet na základe maloobchodných 
tržieb. Hodnota trhového nájomného sa odhaduje čiastočne z rodinných účtov a tiež 
sa používajú informácie z realitných kancelárií o počte prenajímaných bytov a 
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o vývoji cien za prenájom. Imputované nájomné sa počíta metódou užívateľských 
nákladov, ktorej popis je bližšie uvedený v kapitole 3.18.  
 
773. Odhad za spotrebu energí - elektriny, plynu, vody (COICOP 04.4 a 04.5) 
vychádza čiastočne z údajov o spotrebe daných komodít vo fyzických jednotkách a 
priemerných jednotkových cenách a čiastočne sa opiera o medziročné indexy 
z rodinných účtov a cenovej štatistiky. 
 
Nábytok, bytové vybavenie a bežná údržba domácnosti (COICOP 05) 
774. Informácie potrebné pre zostavenie KSD za nábytok, bytové vybavenie a bežnú 
údržbu domácnosti sú dostupné zo štatistiky maloobchodu. Výpočet tiež zohľadňuje 
príslušnú alokáciu podielu tržieb za bytové zariadenie a príslušenstvo domácnstí z 
rozličných typov maloobchodu. 
 
Zdravie (COICOP 06) 
775. Výpočet za spotrebu liekov a zdravotníckych pomôcok sa opiera o podklady 
v rámci maloobchodnej štatistiky, kde sa berú do úvahy tržby lekární. Na odhad 
hodnoty nemocničných a ambulantných služieb sa v rámci extrapolácie používajú 
indexy z cenovej štatistiky a rodinných účtov.  
 
Doprava (COICOP 07) 
776. Odhad za nakúpené vozidlá vychádza zo štatistiky Ministerstva vnútra o počte 
registrovaných osobných automobilov, kde sú zahrnuté nové aj individuálne 
dovezené automobily. Alternatívnym zdrojom údajov sú štatistiky od Združenia 
automobilového priemyslu Slovenska, v ktorých sa sleduje počet predaných nových 
aj individuálne dovezených áut v triedení podľa jednotlivých značiek. 
 
777. Odhad výdavkov spadajúcich do  COICOP 07.2 vychádza z údajov štatistiky v 
maloobchode. Hodnota dopravných služieb (COICOP 07.3) sa odhaduje 
extrapoláciou prostredníctvom medziročných indexov z výkazu Dop 1-12 Mesačný 
výkaz v doprave. Do úvahy sa berú tržby za osobnú dopravu. 
 
Pošta a telekomunikácie (COICOP 08) 
778. Odhad výdavkov súvisiacich s poštou a telekomunikáciami sa zostavuje 
extrapolačnými technikami, pričom sa vychádza z medziročných indexov získaných 
z príslušného výkazu IKaP 1-12 (Mesačný výkaz v informáciách 
a telekomunikáciách).  

Rekreácia a kultúra (COICOP 09) 
779. Hodnota tovarov určených na rekreáciu patriacich do COICOP 09 sa odhaduje 
štandardne na základe maloobchodných tržieb. Výpočet  za rekreačné a kultúrne 
služby sa zostavuje extrapoláciou pomocou medziročných indexov z výkazu VTS 1-
12 (Mesačný výkaz vybraných obchodných služieb). Súčasťou COICOP 09.4 sú aj 
výdavky na lotérie zaznamenané ako čisté výdavky (celkové vklady mínus vyplatené 
výhry). Údaje sa preberajú z Ministerstva financí. 
 
Vzdelanie (COICOP 10) 
780. Odhad sa zostavuje extraplačnými technikami s využitím medziročných indexov 
z cenovej štatistiky a rodinných účtov. Pre komparatívne účely sa využívajú rôzne 
externé štatistiky o počte osôb podľa jednotlivých typov vzdelávania (materské 
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škôlky, základné a stredné školy, univerzity) a odhady o predpokladaných platbách 
(výdavky za súkromné/ štátne škôlky, poplatky na vysokých školách a pod.). 
 
Reštaurácie a hotely (COICOP 11) 
781. Výdavky súvisiace s reštauračnými a hotelovými službami sa odhadujú na 
základe údajov zo štatistiky v maloobchode. Súčasťou výdavkov v tomto COICOPe 
je aj odhad za prepitné, ktorého bližší popis je uvedený v kapitole  7. 
 
Rozličné tovary a služby (COICOP 12) 
782. Spotreba tovarov sa odhaduje na základe informácií  dostupných zo štatistiky 
maloobchodných tržieb. Údaje za poistné služby a FISIM sa preberajú zo sektorovej 
alokácie poistných služieb a FISIMu (pozri kap. 3.17). Odhad služieb v rámci položky 
12.7 je vzhľadom na veľkú rôznorodosť daných typov výdavkov extrapolovaný na 
základe medziročných indexov z cenovej štatistiky. V rámci tohto COICOPu sú 
zahrnuté aj ďalšie typy výdavkov z hľadiska úplností (prostitúcia a alokácia za časť 
prepitného). Detailnejší popis je uvedený v kapitole 7. 
 
Šrotovné 
783. Šrotovné ako prostriedok na zmiernenie finančnej krízy bolo na Slovensku 
v platnosti počas roku 2009, v roku 2010 už len dobiehal.  Pre výpočet konečnej 
spotreby domácností za autá sa použili priemerné cenníkové ceny jednotlivých 
modelov automobilov dostupné na stránkach ekonomického magazínu Trend. Počet 
predaných áut bol k dispozícii z internetovej stránky Združenia automobilového 
priemyslu Slovenska. Z vypočítanej hodnoty na agregátnej úrovni bola následne 
odpočítaná suma za šrotovné. Bonus alokovaný S.13 bol zaznamenaný ako 
subvencia na produkt (D.31).   
 
Alokácia produkcie neživotného poistenia 
784. Produkcia neživotného poistenia je alokovaná do medzispotreby sektorov a do 
konečnej spotreby domácností proporcionálne podľa štruktúry prijatého poistného od 
jednotlivých inštitucionálnych sektorov. Táto štruktúra sa získava priamo od poisťovní 
prostredníctvom ročného štatistického zisťovania. 

Výdavky na softvér 
785. Odhad výdavkov na softvér je zahrnutý v skupine 9.1 Audiovizuálne, 
fotografické a informačné zariadenia na spracovanie a software za počítačové hry v 
skupine 9.3 Iné rekreačné položky a zariadenia. Výpočet konečnej spotreby 
domácností za obe skupiny sa opiera o štatistiku maloobchodu. 
 

5.8 Výdavky na konečnú spotrebu neziskových inštitúcií slúžiacich 
domácnostiam  

786. Konečnú spotrebu tvoria výdavky na tovary a služby produkované neziskovými 
inštitúciami slúžiacimi domácnostiam. Výpočet výdavkov na konečnú spotrebu NISH 
S.15 je prepojený s výpočtom ich produkcie. Konečná spotreba za S.15 sa vypočíta 
ako rozdiel celkovej produkcie a hodnoty za trhovú produkciu (P.11). 
 
787. Produkcia v sektore S.15 sa počíta ako súčet medzispotreby, odmien 
zamestnancov (tie pozostávajú z miezd a platov, skutočných sociálnych príspevkov 
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zamestnávateľov a imputovaných sociálnych príspevkov zamestnávateľov), spotreby 
fixného kapitálu a ostatných daní z produkcie. Pri výpočte produkcie (vrátane trhovej 
produkcie) za S.15 sa používajú štatistické a administratívne zdroje údajov. Za 
organizácie, ktoré nie sú podchytené zisťovaním a majú stav aktívnej jednotky sa 
vykonávajú odhady a dopočty. Dopočty za nepokryté, avšak aktívne jednotky sa 
opierajú o získané dáta za jednotky, ktoré vyplnili príslušné zisťovanie v rámci 
výberovej vzorky. Nakoľko ani administratívne ani štatistické zdroje nie sú kompletné, 
pri zostavení finálnych údajov za sektor S.15 využívame ich vzájomnú kombináciu. 
Údaje za S.15 sú k dispozícií v členení dvojmiestnej SK NACE do 9 odvetví (68, 85-
88, 90, 91, 93, 94).  
 
Tabuľka č. 389 Výpočet konečnej spotreby v sektore NISD                                             v tis. €  

Medzispotreba + 825 773

Odmeny zamestnancov + 433 512

Ostatné dane z produkcie + 6 082

Spotreba fixného kapitálu + 33 639

Produkcia (celková) = 1 299 006

Trhová produkcia - 599 713

Konečná spotreba = 699 293

 
  Tabuľka č. 390 Konečná spotreba v sektore S.15 podľa odvetví a zdrojov                           v tis. € 

  Kombinované dáta SFK (PIM) Alokácia FISIM 
Iné koncepčné 

úpravy 
Konečný odhad 

68 84 478 328 2 248 70 87 124

85 178 225 1573 1 532 79 181 409

86 54 533 4952 4 090 125 63 700

87 24 921 542 339 23 25 825

88 38 501 1648 167 34 40 350

90 778 33 64 1 876

91 648 3 39 1 691

93 57 398 4043 2 130 58 63 629

94 212 162 20517 3 793 -783 235 689

Spolu 651 644 33 639 14 402 -392 699 293

 
Register NISD 
788. Sektor neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam zahrňuje inštitucionálne 
jednotky, ktoré majú charakter neziskových inštitúcií a ktoré sú samostatnými 
právnymi subjektmi poskytujúcimi netrhové služby domácnostiam. Tieto jednotky 
patria medzi súkromných netrhových výrobcov. Podľa stavu k 31.12.2010 bolo 
v Štatistickom registri organizácií zaregistrovaných 53 871 neziskových organizácií, 
z ktorých 46 492 bolo aktívnych jednotiek. 
 
789. Základným kritériom pre zaradenie jednotiek do sektora neziskových inštitúcií 
slúžiacich domácnostiam je poskytovanie služieb domácnostiam na neziskovej báze. 
Dané subjekty majú právnu subjektivitu a sú súkromnými netrhovými  výrobcami, čo 
znamená, že nie sú zriadené za účelom zisku/podnikania a nie sú kontrolované 
verejnou správou. Ich činnosť je prevažne financovaná z členských a dobrovoľných 
príspevkov domácností, ako aj z darov a príspevkov nefinančných a finančných 
korporácií, z verejnej správy, či zo zahraničia.   
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790. Na rozlíšenie medzi trhovou a netrhovou činnosťou sa z kvantitatívnych kritérií 
používa kritérium 50%, kde sa tržby dávajú do pomeru k výrobným nákladom. Ak 
tento pomer za posledné (3-4) roky presahuje daných 50%, prehodnotí sa 
opodstatnenie klasifikovať takéto jednotky v S.15. 
 
791. Trhovú produkciu tvoria tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb 
vyrobených vo vlastnej réžii ako napr. tržby z predaja lístkov (športové zápasy), 
z predaja vlastných publikácií, drobných výrobkov, tržby z nájomného za bytové 
priestory. Ich výpočet podobne ako aj u iných transakčných položiek v sektore S.15 
vychádza z kombinácie administratívnych a štatistických zdrojov údajov. Naturálne 
sociálne transfery (nakúpená trhová produkcia v sektore S.15) sa neodhadujú a nie 
sú zaznamenané v NÚ, predpokladáme však, že táto hodnota je zanedbateľná. 
 
792. Informácie o THFK vo vlastnej réžii v sektore S.15 sú obsiahnuté v štatistickom 
zisťovaní NSNO 1-01, kde sa v module 591 sleduje Obstaranie hmotného a 
nehmotného majetku vytvorené vlastnou činnosťou. Popis výpočtu spotreby fixného 
kapitálu je detailne popísaný v kapitole 4.12. 

 
 

5.9 Výdavky na konečnú spotrebu verejnej správy  

793. V súlade s metodikou  ESA 2010 bolo v roku 2010 zaradených do sektora 
verejnej správy 7 581 jednotiek. Zaradenie jednotlivých inšitucionálnych jednotiek do 
príslušných subsektorov sektora verejnej správe je bližšie popísané v kapitole 3.1. 
 
794. Všetky jednotky verejnej správy poskytujú údaje prostredníctvom 
administratívnych výkazov v presne stanovených termínoch. Zber údajov 
zabezpečuje Štátna pokladnica, v prípade miestnej samosprávy je to DataCentrum. 
Rozsah údajov, periodicita ich zberu je presne definovaná v opatrení MF SR, ktoré 
sa aktualizuje každý kalendárny rok. V sektore S.13 sa preto nerobí žiaden odhad za 
chýbajúce jednotky.  
 
795. Konečnú spotrebu verejnej správy tvorí súčet výdavkov na odmeny 
zamestnancov, medzispotrebu (vrátane FISIMu), výdavkov na nákup produktov od 
trhových výrobcov poskytovaných ako naturálne sociálne transfery pre domácnosti,  
výdavkov na spotrebu fixného kapitálu a ostatných daní na produkciu (mínus ostatné 
dotácie na výrobu), mínus akýkoľvek predaj domácnostiam alebo iným jednotkám. 
Výpočet je uvedený v tab. 391. 
 
  Tabuľka č. 391     v tis. € 

Kód ESA 2010 Algoritmus výpočtu Rok 2010

B.1g D.1+D.29+P.51C 7 986 408 

D.1 D.11+D.121+D.122 5 642 727 

D.11   4 189 469 

D.121   1 316 121 

D.122   137 137 

D.29   39 637 

P.51C   2 304 044 

P.2   3 681 562 

P.1 P.2+B.1g  11 667 970 
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P.11   1 945 374 

P.12   137 053 

P.131   22 044 

D.632   3 481 909 

P.3 P1-P.11-P.12-P.131+D.632              13 045 048  

 
796. Hlavným zdrojom údajov pre kvantifikovanie transakcií vstupujúcich do výpočtu 
konečnej spotreby (P.3) za sektor S.13 sú administratívne zdroje údajov (bližšie 
popísané v kap. 3.1). Odhady za transakcie D.11, P.2, D.632 a P.11 získané z  
výkazu o hotovostných príjmoch a výdavkoch FIN1-04 sa následne upravujú na 
akruálnu bázu (údaje o pohľadávkach a záväzkoch zo súvah). Spotreba fixného 
kapitálu P.51c je bližšie popísaná v kapitole 4.... 
 
Kapitálové výdavky 
797. Finančný výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy FIN1-04 sa 
predkladá na štvrťročnej báze podľa usmernenia MF SR. Tento typ výkazu obsahuje 
hotovostné údaje o príjmoch a výdavkoch v členení podľa ekonomickej klasifikácie 
rozpočtovej klasifikácie (ďalej len EKRK). Ekonomická klasifikácia triedi jednotlivé 
príjmy a výdavky na hlavné kategórie, kategórie, položky a podpoložky. Zároveň 
podrobne definuje hlavnú kategóriu bežných a hlavnú kategóriu kapitálových 
výdavkov.  
 
798. Hlavná kategória bežných výdavkov zahŕňa platby za mzdy, platy, poistné, 
tovary a služby. Kapitálové výdavky vo všeobecnosti predstavujú výdavky na 
obstaranie hmotného a nehmotného majetku.7 V súlade s platnou metodikou ESA 
2010 bol zostavený prevodový mostík na prepojenie EKRK a transakcií bežného 
a kapitálového účtu S.13 v systéme národných účtov.  
 
799. Kvantifikácia výdavkov a príjmov vstupujúcich do výpočtu P.3 na základe 
prevodového mostíka (pozri tabuľku č. 392): 
 
Tabuľka č. 392 

Kód EKRK Názov Poznámky Kód ESA 2010 

Bližšie popísaná v kapitole 3.1 P.2 Medzispotreba 

 
 

 

Kód EKRK Názov Poznámky Kód ESA 2010 

610 
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné 
vyrovnania 

 D.11 Mzdy a platy 

611 
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný 
plat,hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad 

  

612 Príplatky   

613 
Náhrada za pracovnú, služobnú pohotovosť a 
náhrada, odmena za pohotovosť 

  

614 Odmeny    

615 Ostatné osobné vyrovnania   

616 Doplatok k platu a ďalší plat   

631000 Cestovné náhrady  

631001 Tuzemské  

631002 Zahraničné  

                                                 

7 Pozri : Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. 
decembra 2004  
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631003 
Pri dočasnom pridelení na výkon práce a pri vzniku 
pracovnéh 

 

631004 Cestovné náhrady vlastným zamestnancom  

637006 Náhrady  

637007 Cestovné náhrady  

637009 Náhrada mzdy a platu  

637013 Naturálne mzdy  

637014 Stravovanie  

637026 Odmeny a príspevky  

637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru   

  

Kód EKRK Názov Poznámky Kód ESA 2010 

   
D.121 Skutočné sociálne príspevky 
zamestn. 

625002 Na starobné poistenie  D.1211 
Skutočné príspevky zamestnávateľov do 
dôchodkového systému 

625004 Na invalidné poistenie  

627000 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní 
 

628002 Na výsluhový dôchodok  

628004 Na invalidný výsluhový dôchodok   

628005 Na výsluhový príspevok   

629000 Príspevok na starobné dôchodkové sporenie   

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne   

623000 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní  
D.1212 
Skutočné príspevky zamestnávateľov, iné 
ako príspevky do dôchodkového systém 

625000 Poistné do Sociálnej poisťovne   

625001 Na nemocenské poistenie   

625003 Na úrazové poistenie   

625006 Na garančné poistenie  

625005 Na poistenie v nezamestnanosti  

625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity  

628000 Poistné na osobitné účty  

628001 Na nemocenské zabezpečenie  

628003 Na úrazové zabezpečenie  

   

Kód EKRK Názov Poznámky Kód ESA 2010 

   
D.122 Imputované sociálne príspevky 
zamestnávateľov 

   
D.1221  
Imput. príspevky zamestnávateľov do 
dôchodkového systému 

637016 Prídel do sociálneho fondu  
D.1222 
Imput. príspevky zamestnávateľov, iné ako 
príspevky do dôchodkového systému 

642013 Na odchodné   

642012 Na odstupné   

642015 Na nemocenské dávky (okrem SP)  

642017 Na úrazové dávky (okrem SP)  

642035 
Na peňažné náležitosti v ozbrojených silách a 
ozbrojených zboroch 

 

  

Kód EKRK Názov Poznámky Kód ESA 2010 

          
637023 

Kolkové známky  D.29 Ostatné dane z produkcie                    

          
637035 

Dane  

   

Kód EKRK Názov Poznámky Kód ESA 2010 

143000 Podiel na vybratých finančných prostriedkoch  P.11 Trhová produkcia  

133013 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady     
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212003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov   

212004 
Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a 
náradia 

 

221001 Súdne poplatky  

221003 Puncové poplatky   

223000 
Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného 
predaja a služieb 

  

223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb   

223003 Za stravné   

223004 Za prebytočný hnuteľný majetok   

229000 
Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a 
platby 

  

229002 Za odber podzemnej vody   

   

Kód EKRK Názov Poznámky Kód ESA 2010 

212009 
Z úhrad za nakladanie so zdrojmi ionizujúceho 
žiarenia 

 
P.131  
Platby za ostatnú netrhovú produkciu 

223002 Za jasle, materské školy a školské kluby detí  

 
800. Tokový objem produkcie pre vlastné konečné použitie (P.12) získavame z 
ročného administratívneho zdroja. Ide o výkazy ziskov a strát Úč ROPO 2-01 , Úč 
NUJ 2-01, Úč POD 2-01, z ktorých sa berú údaje za nasledovné položky: 

 aktivácia materiálu a tovaru, 
 aktivácia vnútroorganizačných služieb, 
 aktivácia dlhodobého nehmotného majetku, 
 aktivácia dlhodobého hmotného majetku. 

 
801. Produkcia pre vlastné konečné použitie v sebe zahŕňa všetky výskumné 
a vývojové činnosti realizované jednotkami verejnej správy. Bližší popis výpočtu je 
špecifikovaný v kapitole v príslušnom odvetví. 
 
Naturálne sociálne transfery 
802. Transakciu naturálne sociálne transféry napĺňame kódom ekonomickej 
klasifikácie rozpočtovej klasifikácie 637 034 - úhrady zdravotníckym zariadeniam. Ide 
o platby zdravotných poisťovní (verejných i súkromných)8 za poskytnutú zdravotnú 
starostlivosť obyvateľstvu. Konkrétne ide o úhrady za: 

 ambulantnú zdrav.starostlivosť všeobecnú/ špecializovanú, 
 lieky,  
 nemocničnú starostlivosť všeobecnú/ špecializovanú,   
 zdravotnícke pomôcky, 
 kúpeľnú starostlivosť, 
 liečbu v zahraničí, 
 spoločné vyšetrenia a liečebné zložky, zdravotnú starostlivosť a ostatné. 

Sektorizácia 
803. Aplikovaním kvalitatívnych kritérií revidovanej metodiky ESA 2010 (paragraf 
2.38) došlo v národných účtoch k zmene sektorového zaradenia, čo sa prejavilo 
                                                 
8 V súlade s odporúčaním Eurostatu - Odporučanie Eurostatu pre obdobný prípad v Českej republike : ESTAT / 
C-3 / MHF / LA / VK / dm D (2008) 30172. Úpravy sa realizovali v národných účtoch spätne v celom časovom 
rade od roku 1995-sú súkromné zdravotné poisťovne zaradené do sektora S.12–sektor finančných korporácií a 
transakcie spojené so systémom verejného zdravotného poistenia presmerované do sektora verejnej správy.  
Na území SR pôsobili v roku 2010 jedna verejná Všeobecná ZP a 2 súkromné ZP- Union zdravotná 
poisťovňa,a.s. a Dôvera zdravotná poisťovňa,a.s 
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nárastom počtu jednotiek v sektore S.13 a tým aj k zmene objemu  konečnej 
spotreby verejnej správy.  
  
804. Sektorová reklasifikácia sa v národných účtoch realizovala spätne v celom 
časovom rade od roku 1995, resp. od obdobia vzniku preradených jednotiek. Bližší 
popis je uvedený v kapitole 3 – v časti Register jednotiek  

805. V roku 2010 boli preradené nasledovné jednotky: 
 do subsektora S.1311: 

o Národná diaľničná spoločnosť,a.s. (preradená zo sektor S.11  od roku 
2005) 

o Exportno-importná banka Slovenskej republiky (preradená zo subsektor 
S.12 od roku 1997)    

o Zdravotnícke zariadenia (preradené zo sektor S.11 od roku 2005) 
o Študentský pôžičkový fond (preradené zo sektor S.12 od roku 1997)  
o Fond na podporu začínajúcich pedagógov (preradené zo sektor S.12 od 

roku 2004) 
o Recyklačný fond (zo sektor S.15 do subsektor S.1311 od roku 2001)   

 do subsektora S.1313: 
o Zdravotnícke zariadenia (HL SK NACE 86100) (preradené zo sektor S.11 

od roku 2005) 
o Príspevkové organizácie (zo sektor S.11 do subsektor S.1313 od roku 

2006). 
Počet jednotiek klasifikovaných v subsektore S.1314 zostáva nezmenený. 

 
806. V prípade, ak preradené jednotky nepredkladali výkaz o hotovostných príjmoch 
a výdavkoch FIN1-04, použili sa pre účely výpočtu ukazovateľa P.3 informácie z 
administratívneho zdroja: Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01, súvaha Úč POD 1-01.  
 
Tabuľka č. 393 Zdroje informácií v sektore verejnej správy S.13 za rok 2010 
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Výkaz o plnení rozpočtu subjektu 
verejnej správy 

Administratívny zdroj FIN1_04_PO 

Súvaha, Výkaz ziskov a strát Administratívny zdroj 
UC ROPO 1-01, 
UC ROPO 2-01 
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Súvaha Administratívny zdroj ÚČ POD 1-01 

Výkaz ziskov a strát Administratívny zdroj ÚČ POD 2-01 
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Súvaha Administratívny zdroj ÚČ POD 1-01 

Výkaz  ziskov a strát Administratívny zdroj ÚČ POD 2-01 
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Súvaha Administratívny zdroj ÚČ POD 1-01 

Výkaz ziskov a strát Administratívny zdroj ÚČ POD 2-01 
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Výkaz o plnení rozpočtu subjektu 
verejnej správy 

Administratívny zdroj FIN1_04_PO 

Súvaha, Výkaz ziskov a strát Administratívny zdroj 
UC ROPO 1-01, 
UC ROPO 2-01 

  
807. Sektorová reklasifikácia zmienených jednotiek viedla k viacerým 
metodologickým otázkam, ktoré bolo potrebné riešiť  a ktorých riešenie v konečnom 
dôsledku ovplyvnilo  objem konečnej spotreby verejnej správy. Ide napr. o správne 
klasifikovanie tržieb preradených jednotiek. 
 
808. V súlade s odporúčaniami Eurostatu (Eurostat Guidance on accounting rules for 
EDP- Classification of payments for the use of roads -13 March,2008)) boli tržby 
Národnej diaľničnej spoločnosti z predaja diaľničných známok a mýta klasifikované 
ako trhová produkcia P.11. Za trhovú produkciu P.11 sa považujú i platby 
zdravotných poisťovní zdravotníckym zariadeniam (verejným i súkromným) za 
poskytnutú zdravotnú starostlivosť, keďže platby za zdravotnícke služby sa realizujú 
za porovnateľných zmluvne dohodnutých podmienok medzi súkromnými ako aj 
verejnými partnermi za ekonomicky významné ceny. Bližší popis je uvedený 
v kapitole 3. 
     
Tabuľka č. 394 Konečná spotreba verejnej správy         v tis. € 

13110 13130 13140 S.13 

Zdrojové údaje (Fin 1-4) 4 438 202 2 803 477 3 357 101 10 598 780

Úprava o pohľadávky a záväzky 126 696 135 574 54 668 316 938

FISIM 62 965 - - 62 965

Poplatky za poisťovacie služby 10 552 11 816 270 22 638

PIM 1 108 427 614 800 38 833 1 762 060

Úprava výpočtu P.51c (PIM metódou- byty a cesty) 72 817 1 711 - 74 528

Kapitalizácia vojenských výdavkov - 37 498 - - - 37 498

Kapitalizácia výdavkov na výskum a vývoj - 8 481 - - - 8 481

Malé nástroje - 8 022 - 4 011 - - 12 033

Nezaznamenané výdavky 121 - - 121

Poplatok za odvoz a likvidaciu odpadu - - 130 979 - - 130 979
Poplatok za správu súkromným zdravotným poisťovniam (3,5% zo 
sociálnych príspevkov) - - 36 883 36 883

Preklasifikovanie výdavku na finančnú transakciu - - 2 448 - - 2 448

Prerozdelenie poistného v prípade ZP - - - 1 640 - 1 640
Presun odmien zamestnancov ministerstiev na mimorozpočtový účet 
(D.73) - 137 100 - - - 137 100

Presun transakcie (dividendy) - 13 273 - - - 13 273

Reklasifikácia jednotiek 247 732 18 361 - 266 093

Úprava o neziskové inštitúcie - 6 513 - 6 513

Úprava o výdavky nezachytené na výkaze o príjmoch a výdavkoch - - 9 252 9 252

Zahraničné pohľadávky 976 - - 976

Zapracovanie súkromných ZP - - 231 551 231 551
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Príjem z postúpenia daňových pohľadávok - 438 - - - 438

Celkový súčet 5 863 676 3 454 814 3 726 918 13 045 408

 
 

5.10 Nadobudnutie mínus úbytok produkovaných fixných aktív 

5.10.1  Prehľad 
 
809. Nadobudnutie mínus úbytok produkovaných fixných aktív predstavuje 
prírastok fixných aktív, ktoré môžu byť opakovane alebo kontinuálne používané v 
procese výroby dlhšie ako 1 rok . 
 
810. Rekonštrukciou sa rozumejú také zásahy do hmotného majetku, ktoré majú za 
následok zmenu jeho účelu použitia, kvalitatívnu zmenu jeho výkonnosti alebo 
technických parametrov. Za zmenu technických parametrov sa nepovažuje zámena 
použitého materiálu pri dodržaní jeho porovnateľných vlastností. 
 
811. Modernizáciou sa rozumie rozšírenie vybavenosti alebo použiteľnosti 
hmotného majetku a nehmotného majetku o také súčasti, ktoré pôvodný majetok 
neobsahoval, pričom tvoria neoddeliteľnú súčasť majetku. Za neoddeliteľnú súčasť 
tohto majetku sa považujú samostatné veci, ktoré sú určené na spoločné použitie 
s hlavnou vecou a spolu s ňou tvoria jeden majetkový celok. Technické zhodnotenie 
hmotného majetku môže vykonať na prenajatom majetku aj jeho nájomca. 
 
812. Fixné aktíva sa nadobúdajú nákupom nových alebo použitých fixných aktív, 
vlastnou výrobnou činnosťou vrátane nedokončených stavieb, naturálnymi transfermi, 
preradením z osobného užívania do podnikania alebo bártrovou výmenou. Za úbytok 
fixných aktív sa považuje predaj použitého dlhodobého majetku, odovzdanie 
dlhodobého majetku prostredníctvom bártrovej výmeny a odovzdanie použitého 
dlhodobého majetku ako naturálny kapitálový transfer. 
 
813. Z údajov sa vylúčia údaje o obstaraní a predaji pozemkov a oceniteľných práv, 
ktoré patria do neprodukovaných aktív a do THFK nevstupujú. Tiež bežné opravy 
majetku, ktoré nezvyšujú technické parametre majetku, do THFK nevstupujú 
(zahrnujú sa medzispotreby).  
 
814. Informácie o nadobudnutí a úbytku dlhodobého majetku poskytujú štátne 
štatistické zisťovania a účtovné výkazy, ktoré sú bližšie popísané v kapitole 5.10.2. V 
nasledujúcich tabuľkách sú prehľadne uvedené údaje THFK v triedení podľa sekcií 
NACE, druhov majetku a inštitucionálnych sektorov.  
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Tabuľka č. 395 THFK podľa druhov majetku a sekcií SK NACE                                           v tis. €  

A*21 

Sector S.1 

Gross fixed capital formation 

Total gross 
fixed 

capital 
formation  

Dwellings 
Other 

buildings and 
structures 

Transport 
equipment 

ICT 
equipment 

Other 
machinery 

and 
equipment 

and 
weapons 
systems 

Cultivated 
biological 
resources 

Intelectual 
property 
products  

  
  

  
AN.111 

 
AN.112

 
AN.1131

 
AN.1132

 
AN.1139 AN.115 AN.117

A 346 227 24 144 782 74 072 8 760 108 369 5 527 4 693

B 127 472 0 100 886 2 609 793 21 905 191 1 088

C 2 850 527 160 405 890 158 218 56 978 1 754 161 59 694 415 426

D 1 470 455 30 533 154 -5 410 30 176 762 436 100 006 50 063

E 262 322 6 173 832 22 227 2 650 46 654 2 368 14 585

F 332 376 25 185 71 061 80 668 7 410 135 000 775 12 277

G 898 165 -114 363 919 129 689 47 017 278 592 16 880 62 182

H 1 172 155 -34 523 014 475 497 29 255 37 567 -5 023 111 879

I 50 548 -13 25 604 8 562 3 142 9 852 2 226 1 175

J 1 499 972 5 119 707 29 661 373 382 36 278 11 994 928 945

K 160 811 0 12 719 30 685 27 539 15 233 3 644 70 991

L 2 487 853 1 227 621 847 289 332 946 42 568 18 284 11 795 7 350

M 216 148 144 -50 375 44 608 99 518 124 529 -1 656 -620

N 536 260 354 997 8 769 148 398 7 539 2 647 -138 14 048

O 1 663 831 0 1 406 829 94 794 5 782 80 131 -13 341 89 636

P 257 402 -1 93 289 1 579 7 699 52 037 599 102 200

Q 423 337 124 997 90 697 60 143 6 286 115 216 4 615 21 383

R 115 804 0 20 310 23 527 6 730 36 384 0 28 853

S 38 231 0 14 819 4 990 4 249 9 466 3 550 1 157

T 0 0 0 0 0 0 0 0

U 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 14 909 896 1 733 007 4 906 195 1 717 463 767 473 3 644 741 203 706 1 937 311

 
Tabuľka č. 396 THFK podľa druhov majetku a inštitucionálnych sektorov                           v tis. € 

  
Klasifikácia 

aktív  
S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 

Obytné jednotky AN.111 592 0 124 981 1 607 434 0
Ostatné budovy a stavby AN.112 2 372 655 11 450 1 524 768 975 604 21 718
  v tom: ostatné stavby - cesty AN.1122 0 0 276 242 0 0
Stroje a zriadenia AN.113 4 916 507 72 358 476 424 617 029 12 141
   v tom: dopravné zariadenia AN.1131 1 114 274 30 195 121 402 447 481 4 111
             zariadenia IKT  AN.1132 619 699 27 457 59 009 55 244 6 064
            ostatné stroje a zariadenia AN.1139 3 182 534 14 706 296 013 114 304 1 966
Zbraňové systémy AN.114 0 0 33 617 0 0
Kultivované biologické zdroje AN.115 209 064 3 619 -15 582 2 590 4 015
Produkty duševného vlastníctva AN.117 1 648 468 70 041 208 037 9 448 1 317
v tom:        
  výskum a vývoj AN.1171 45 691 0 242 963 0 0
  prieskum a ocenenie nerastných ložísk AN.1172 0 0 0 0 0
  počítačový softvér a databázy AN.1173 1 249 104 68 841 -52 166 3 675 1 317
  originály zábavných, literárnych alebo  
    umeleckých diel AN.1174 5 043 0   0 0
  ostatné produkty duševného vlastníctva AN.1179 199 196 1 200 17 240 5 773 0
Spolu  9 147 286 157 468 2 352 245 3 212 105 39 191
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815. Neprodukované aktíva pozostávajú z aktív, ktoré neboli vyprodukované v 
rámci vymedzenia rozsahu produkcie a ktoré sa môžu použiť vo výrobe výrobkov a 
pri poskytovaní služieb. Sú zaznamenané v čase zmeny vlastníctva.  

816. Nadobudnutie mínus úbytok neprodukovaných aktív sa skladá z NP.1 
Nadobudnutie mínus úbytok prírodných zdrojov, NP.2 Nadobudnutie mínus úbytok 
ktoré sú predmetom zmlúv , lízingov a licencií a  NP.3 Nákup mínus tržby z predaja 
godwillu a marketingových aktív.  

Tabuľka č. 397 Nadobudnutie mínus úbytok neprodukovaných aktív                                 v tis. € 

    S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1 S.2 

NP Neprodukované nefinančné aktíva 346 975 942 41 305 -388 110 2 488 3 600 -3 600

NP.1 Prírodné zdroje 148 276 890 34 381 -89 897 2 488 96 138 -96 138

NP.2 Zmluvy, lízingy a licencie 44 287 52 6 924 -298 213 0 -246 950 246 950

NP.3 
Nákupy mínus tržby z predaja goodwillu 
a marketingových aktív 

154 412 0 0 0 0 154 412 -154 412

 

5.10.2 Hlavné zdroje údajov a ich konverzia na koncept národných účtov  
 
817. Hlavné zdroje údajov sú uvedené v tabuľke č. 398 a sú bližšie popísané 
v kapitolách 3.1 a 10.  
 
Tabuľka č. 398 Prehľad zdrojov údajov na zostavenie THFK  

THFK  Štatistické zdroje Administratívne zdroje  Alternatívne zdroje 

S.11 Roč 1-01   internet 

  Roč 2-01   soza, lita, joj, markiza, 

  
Prod 3-04, Prod 13-
04   ministerstvo kultúry 

S.12 Pen 5-01     

  Poi 5-01     

S.13   Výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy (FIN 1-04 …..)   

    Finančný výkaz o vybraných údajoch z A a P subjektu S13 (FIN 2-04)   

    Súvaha (UČ_......_1-01)   

    Výkaz ziskov a strát (UČ_......_2-01)   

S.14 Roč 3-01 FO 2-01 www.nbs.sk 

  STAV 3-04 POD 1-01 www.lizing.sk 

      www.minv.sk 

S.15 NSNO 1-01 NUJ 1-01   

    NO 2-01   

 
818. Informácie potrebné na zostavenie údajov za neprodukované nefinančné aktíva 
za korporatívne sektory sú k dispozícii zo štatistických zisťovaní z modulu 
o obstaraní majetku. Informácie o neprodukovaných aktívach v S.13 poskytujú 
administratívne zdroje, ktoré sú ŠÚSR poskytované štvrťročne na základe zmluvných 
dohôd zo Štátnej pokladnice a Datacentra. Kvantifikovanie nadobudnutia a úbytku 
neprodukovaných aktív vychádza z Ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie 
(EKRK). Do transakcií určujúcich   nadobudnutia a úbytok neprodukovaných aktív 
vchádzajú nasledovné položky EKRK: 

Tabuľka č. 399 

ESA2010 EKRK - Kód EKRK - text 

NP.1 
233000 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

233001 Príjem z predaja pozemkov 
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711000 Nákup pozemkov a nehmotných aktív 

711001 Nákup pozemkov 

711002 Nákup lesov 

NP.2 711004 Nákup licencií 

NP.3 233002 Príjem z predaja nehmotných aktív 

 
819. Odhad za sektor S.14 sa opiera o informácie z administratívnych zdrojov  
a v sektore S.15 vychádzame z kombinácie informácií zo štatistických zdrojov  a 
administratívnych zdrojov. 
 

5.10.3 THFK podľa druhov majetku 
           
820. Výpočet a následné úpravy THFK podľa jednotlivých inštitucionálnych sektorov 
a druhov majetku sú uvedené v tab.400-404. 
 
Tabuľka č. 400                      v tis.€ 

Sektor S.11 AN111 AN112 AN113 AN114 AN115 AN117 

Spolu 

THFK  

Obytné 
jednotky 

Ostatné 
stavby 

Stroje a 
zariadenia 

Zbraňové 
systémy 

Kultivované 
biologické 

zdroje 

Produkty 
duševného 
vlastníctva 

Zdroj  -877 2 529 762 3 401 656 - 212 751 1 139 438 7 282 730

Štatistické zdroje -877 2 529 762 3 401 656 - 212 751 1 134 395 7 277 687

Kombinované zdroje -  - - - -  5 043 5 043

Koncepčné úpravy - -83 338 537 675 - -40 217 690 671 987

Malé nástroje - - 570 547 - - 50 233 620 780

V&V  -  - -  -  - 158 744 158 744

Reklasifikácia SJ  - -83 338 -32 872  - -40 -1 451 -117 701

Zisková marža  -  - -  -  - 10 164 10 164

Úplnosť 1 469 -73 769 977 176  - -3 647 291 340 1 192 569

N6 1 469 -73 769 977 176  - -3 647 291 340 1 192 569

THFK  592 2 372 655 4 916 507 - 209 064 1 648 468 9 147 286
 

Tabuľka č. 401                      v tis.€ 

Sektor S.12 AN111 AN112 AN113 AN114 AN115 AN117 

Spolu 

THFK 

Obytné 
jednotky 

Ostatné 
stavby 

Stroje a 
zariadenia 

Zbraňové 
systémy 

Kultivované 
biologické 

zdroje 

Produkty 
duševného 
vlastníctva 

Zdroj   - 11 682 72 454 - 3 619 70 208  157 963 

Štatistické zdroje - 11 682 72 454 - 3 619 70 208 157 963

Koncepčné úpravy  - -232 -96 - - -167 -495

Reklasifikácia SJ - -232 -96 - - -167 -495

THFK  - 11 450 72 358 - 3 619 70 041 157 468

 

Tabuľka č. 402                         v tis.€ 

Sektor S.13 AN111 AN112 AN113 AN114 AN115 AN117 

Spolu 

THFK 

Obytné 
jednotky 

Ostatné 
stavby 

Stroje a 
zariadenia 

Zbraňové 
systémy 

Kultivované 
biologické 

zdroje 

Produkty 
duševného 
vlastníctva 

Zdroj  - 1 245 174 407 916 - -15 622 -46 624 1 624 461

Administratívne zdroje - 1 245 174 407 916 - -15 622 -46 624 1 624 461

Extrapolácia a  model 124 981 - - - - - 124 981
Ostatné extrapolácie a 
modely 124 981 - - - - - 124 981

Koncepčné úpravy - 279 593 68 510 - 39 254 661 602 803

Malé nástroje - - 35 543 - - 10 054 45 597

V&V - - - - - 242 963 242 963
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Reklasifikácia SJ - 279 593 32 967 - 39 1 644 314 243

Vojenské výdavky - - - 33 617 - - -

THFK  124 981 1 524 767 476 426 33 617 -15 583 208 037 2 352 245

 

Tabuľka č. 403                      v tis.€ 

Sektor S.14 AN111 AN112 AN113 AN114 AN115 AN117 

Spolu 

THFK 

Obytné 
jednotky 

Ostatné 
stavby 

Stroje a 
zariadenia 

Zbraňové 
systémy 

Kultivované 
biologické 

zdroje 

Produkty 
duševného 
vlastníctva 

Zdroj  - 6 045 7 3682 - 194 3 153 83 074

Štatistické zdroje - - 72 833 - - 3 070 75 903

Administratívne zdroje - 6 045 849 - 194 83 7 171

Extrapolácia a  model 1 607 434 963 514 334 327 - 2 396 522 2 908 193
Ostatné extrapolácie a 
modely 1 607 434 963 514 334 327 - 2 396 522 2 908 193

Koncepčné úpravy - - 104 510 - - 5 773 110 283

Malé nástroje - - 104 510 - - 5 773 110 283

Úplnosť - 6 045 106 111 - - - 112 156

N6 - 6 045 106 111 - - - 112 156

THFK  1 607 434 975 604 618 630 - 2 590 9 448 3 213 706

 

Tabuľka č. 404                      v tis.€ 

Sektor S.15 AN111 AN112 AN113 AN114 AN115 AN117 

Spolul 

THFK 

Obytné 
jednotky 

Ostatné 
stavby 

Stroje a 
zariadenia 

Zbraňové 
systémy 

Kultivovan
é 

biologické 
zdroje 

Produkty 
duševného 
vlastníctva 

Zdroj  - 21 718 12 141 - 4 015 1 317 39 191

Štatistické zdroje - 11 965 7 744  - 1 455 621 21 785

Administratívne  zdroje - 9 753 4 397 - 2 560 696 17 406

THFK  - 21 718 12 141 - 4 015 1 317 39 191

 

5.10.4 Nadobudnutie mínus úbytok fixných aktív 
 
Tabuľka č. 405 Nadobudnutie mínus úbytok fixných aktív podľa inštitucionálnych sektorov 
                                                                                       v tis. € 

    S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 

P.511 Nadobudnutie mínus úbytok fixnýxh aktív 9 144 162 157 443 2 348 073 
3 211 
116 

38 894 

P.5111 Nadobudnutie nových  fixných aktív 9 055 449 188 185 2 415 183 
3 210 
489 

59 305 

P.5112 Nadobudnutie použitých fixných aktív  127 787 5 736 26 330 2 514 7 954 

P.5113 Úbytok fixných aktív -1 189 155 -36 478 -93 440 -1 887 -28 365 

P.512 
Náklady na prevod vlastníctva 
neprodukovaných aktív 

3 124 25 4 172 2 590 297 

 
Sektor nefinančných korporácií S.11 
821. Výpočet položky nadobudnutie mínus úbytok hmotných a nehmotných  fixných 
aktív sa tvorí zahrnutím nadobudnutých hmotných fixných aktív nových alebo 
použitých a odpočítaním predaných hmotných fixných aktív. Položka nadobudnutie 
mínus úbytok fixných aktív sa napĺňa v členení na subsektory národných účtov.   
 
822. Štatistické zisťovania poskytujú informácie potrebné na zostavenie položky 
THFK v členení podľa klasifikácie aktív. Spracovávané sú v  odvetvovom členení do 
úrovne 4 miestnej klasifikácie SK NACE Rev.2. 

 



    Kapitola 5   GNI Inventory - SK
   

 

236   Sekcia makroekonomických štatistík   
 

 

516 
modul 

OBSTARANIE A 

PREDAJ 

DLHODOBÉHO 

MAJETKU 
(v €) 

 Obstaranie dlhodobého nehmotného a hmotného majetku  
 

 v tom 

Predaj 
a odovzdanie 
dlhodobého 

majetku 

  

spolu
nákup bezodpl

atné 
obstara

nie 

nákl. 
súvisiace s 
obstaraním 

vytvoreného 
vlastnou 
činnosťou    

nového použitého    

 a 1 2 3 4 5 6 7 

Obstaranie dlhodobého 
nehmotného majetku 

1 
       

v 
tom 

aktivované náklady na vývoj 2        

softvér  3        

oceniteľné práva 4        

goodwill 5  x    x  
ostatný dlhodobý nehmotný 
majetok 6        

Obstaranie dlhodobého hmotného 
majetku 

7 
       

v 
tom 

stavby 8        

budovy na bývanie  9        
samostatné hnuteľné veci a 
súbory vecí 

10        

z 
toho 

stroje, prístroje a 
zariadenia 

11        

z 
toho 

kanc.stroje a 
počítače 

12        

rozhlasové 
televízne a 
telekomunik. 
zariadenia 

13    

    

  dopravné prostriedky 14        
pestovateľské celky trvalých 
porastov 

15        

základné stádo a ťažné 
zvieratá 

16        

pozemky 17   
x   x  

z 
toho 

pôda 18   
x   x  

podzemné zdroje 19   
x   x  

 umelecké diela a zbierky 20   
x     

    z toho cennosti 21   
x     

 ostatný dlhodobý hmotný 
majetok 

22        

Kontrolný súčet (r. 1 - 22) 99        

 
823. Prehľad o vecnej štruktúre obstaraného dlhodobého nehmotného a hmotného 
majetku, o predanom a odovzdanom dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku v 
S.11, sa získava z modulu Špecifikácia dlhodobého nehmotného a hmotného 
majetku. Komoditná štruktúra vychádza zo Štatistickej klasifikácie produkcie (CPA), 
ktorá je pre účely spracovania výkazov je upravená vo forme číselníka, (bližšie 
uvedené v kap. 9). 
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ŠPECIFIKÁCIA DLHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU 
(v €) 

 

l.r. Kód CPA 

Obstaranie dlhodobého nehmotného a 
hmotného majetku Obstaranie 

dlhodobého nehm. a 
hmot. majetku v 

zahraničí 

Predaj a odovzdanie 
dlhodobého majetku nákupom a prevodom vytvorením 

vlastnou 
činnosťou nového použitého 

a 1 2 3 4 5 6 

1            
2            
3            
4            

 
824. Informácie o obstaraní majetku sa ďalej preverujú a v prípade potreby 
dopočítavajú. Konkrétne sa preveruje neúplnosť údajov v prípade nekompletných 
informácií, ďalej sa preveruje hodnota vypočítanej THFK porovnaním s výpočtom 
THFK metódou komoditných tokov (použiteľné len na celú ekonomiku), porovnaním 
vykázaných stavov majetku. 
 
825. Informácie o prírastku dreva na pni a a podklady pre výpočet THFK za originály 
zábavných, literárnych a umeleckých diel nie sú pokryté štatistickým zisťovaním. 
Údaj o prírastku dreva na pni je k dispozícii v ročnej periodicite z admnistratívneho 
zdroja. Informácie o origináloch sa zisťujú kombináciou štatistických výkazov a iných 
alternatívnych zdrojov dát. 
 
826. THFK sa ďalej dopočítava o hranicu medzispotreby (koncepčný rozdiel medzi 
definíciou fixných aktív v slovenskej legislatíve a ESA 2010 a zároveň malé nástroje) 
a o profit margin v prípade obstarania majetku vo vlastnej réžii.   
 
Sektor finančných korporácií S.12 
827. Údaje za nadobudnutie mínus úbytok fixných aktív sa zostavujú na základe 
vyčerpávajúcich štatistických zisťovaní. Moduly v štatistických zisťovaniach pre 
finančné korporácie sú rovnaké ako pre nefinančné korporácie a sú pokryté 
vyčerpávajúcim spôsobom, preto sa v S.12 nerobí žiaden dopočet. 
 
828. Prehľad o vecnej štruktúre obstaraného dlhodobého nehmotného a hmotného 
majetku, o predanom a odovzdanom dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku v 
S.12, sa získava z modulu „Špecifikácia vybraných položiek medzispotreby, 
obstarania fixných aktív a zásob“. Komoditná štruktúra vychádza zo Štatistickej 
klasifikácie produkcie (CPA), ktorá je pre účely spracovania výkazov je upravená vo 
forme číselníka, (bližšie uvedené v kap. 9). 
 

671 
modul 

ŠPECIFIKÁCIA VYBRANÝCH POLOŽIEK MEDZISPOTREBY, OBSTARANIA FIXNÝCH 

AKTÍV A ZÁSOB  (in €) 

 
 

Kód 

CPA 

Spotreba 

materiálu a 

energie 

Spotreba 

služieb 

 

zo stĺpca 3 

platené 

poplatky a 

provízie

 

Obstaranie 

dlhod. 

hmotných 

fixných aktív

 

Predaj 

a odovzdanie 

dlhod. 

fixných aktív

Stav zásob 

materiálu 

Stav zásob tovaru

 

k 1.1. k 31.12. K 1.1. k 31.12. 

 

a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1      

592 
modul 
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2      

3           

4           

 
829. Položka THFK sa počíta za  tieto odvetvia divízií sekcie K (Finančné 
a poisťovacie činnosti)  

 64 finančné služby okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia, 
 65 poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného soc. 

poistenia, 
 66 pomocné činnosti finančných služieb a poistenia. 

 
830. Údaje v odvetví 84 sa za S.12 nezverejňujú zvlášť z dôvodu ochrany dôverných 
údajov.  
 
Sektor verejnej správy S.13  
831. Hlavným zdrojom informácií o nadobudnutí a úbytku fixných aktív sú 
administratívne zdroje tokových aj stavových údajov, ktoré sú ŠÚSR poskytované 
štvrťročne na základe dohôd so Štátnou pokladnicou a  Datacentrom.  
 
832. Kvantifikovanie tvorby a úbytku fixných aktív vychádza z Ekonomickej 
klasifikácie rozpočtovej klasifikácie (EKRK), podľa ktorej sú členené tokové zdroje 
údajov (FIN 1-04). Do transakcií určujúcich THFK vchádzajú nasledovné položky 
EKRK: 
 
Tabuľka č. 406 

ESA2010 
EKRK - 
Kód EKRK - text 

P.5111 

710000 Obstarávanie kapitálových aktív 

713000 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 

713001 Interiérového vybavenia 

713002 Výpočtovej techniky 

713003 Telekomunikačnej techniky 

713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 

713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu 

713006 Komunikačnej infraštruktúry 

714000 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov 

714001 Osobných automobilov 

714002 Autobusov 

714003 Motocyklov, člnov, trojkoliek, štvorkoliek 

714004 Nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, dopravných pracovných strojov, traktorov 

714005 Špeciálnych automobilov 

714006 Dopravných lietadiel, vrtuľníkov 

716000 Prípravná a projektová dokumentácia 

717000 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 

717001 Realizácia nových stavieb 

717002 Rekonštrukcia a modernizácia 

717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy 

718000 Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení 

718002 Výpočtovej techniky 

718003 Telekomunikačnej techniky 

718004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 

718005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 
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718007 Komunikačnej infraštruktúry 

719000 Ostatné kapitálové výdavky 

719001 Na združené prostriedky na investície 

719012 Na nákup umeleckých diel a zbierok 

719200 Ostatné 

711003 Softvéru 

711005 Ostatných nehmotných aktív 

711200 ostatné 

718006 Softvéru 

P.5112 
712000 Nákup budov, objektov alebo ich častí, Patrí sem nákup dokončených stavieb 

712001 Budov, objektov alebo ich častí 

712002 Budov alebo objektov určených na likvidáciu 

P.5113 230000 Kapitálové príjmy 
  231000 Príjem z predaja kapitálových aktív 
  239000 Ďalšie kapitálové príjmy 
  239001 Zo združených investičných prostriedkov 
  239200 Ostatné 

P.512 
233000 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív 

233001 Z predaja pozemkov 

 
833. Pri odhade THFK podľa druhov fixných aktív sa v sektore verejnej správy 
využívajú informácie najmä zo súvah, príp. z iných zdrojov uvedených v tab. 
 
Tabuľka č. 407 

Druh (typ) fixného aktíva Špecifické zdroje, metódy  odhadu a úpravy 

budovy a stavby spolu 

AN.112 z toho:  ostatné budovy a stavby Upravujeme podľa rozdielu stavov zo súvah 

AN.1122 z toho:  cesty výkaz z MDVRR SR - CI (MDVRR SR) 3 – 01 

AN.111 z toho: byty Štatistické zisťovanie ŠÚSR STAV 3-04 

AN.113 stroje a zariadenia Upravujeme podľa rozdielu stavov zo súvah 

AN.114 vojenské systémy Pozri 5.2.2 

AN.11321 hardvér Upravujeme podľa rozdielu stavov zo súvah 

AN.11322 rádio, telekomunikácie Upravujeme podľa rozdielu stavov zo súvah 

Hmotný majetok - malé nástroje Pozri 5.2.2 

AN.1131 dopravné prostriedky Upravujeme podľa rozdielu stavov zo súvah 

AN.115 Kultivované biologické zdroje Upravujeme podľa rozdielu stavov zo súvah 

intelektuálne produkty 

AN.1171 z toho: V&V Pozri 5.2.2 

AN.1172 z toho: Minerálny prieskum 
Predpokladáme, že v S.13 sa nevykonáva vo významnej miere (podľa 
subjektov zaraených do S.13) 

AN.1173 z toho: Počítačový softvér a databázy Upravujeme podľa rozdielu stavov zo súvah 

AN.1174 z toho: Originály Nevyčleňujeme, zaradené do ostatných intelektuálnych produktov 

AN.1179 z toho: Ostatné intelektuálne produkty Upravujeme podľa rozdielu stavov zo súvah 

z toho: nehmotný majetok - malé nástroje Pozri 5.2.2 

 
Sektor domácností S.14 
834. Výpočet údajov za nadobudnutie mínus úbytok fixných aktív vychádza 
z podkladov účtovných výkazov (Výkaz o majetku a záväzkoch), ktoré tvoria prílohu 
k daňovým priznaniam. Hodnota  hmotných fixných aktív za daný rok sa prepočítava 
na počet aktívnych registrovaných jednotiek za živnostníkov a  ostatných 
registrovaných v štatistickom registri zahrnutých v sektore domácností podľa 
jednotlivých odvetví.  
 
835. Ďalším zdrojom ročných údajov pre nadobudnutie mínus úbytok hmotných 
fixných aktív v sektore S.14 je štatistické zisťovanie výkazom Roč 3-01.  Zisťovanie u 
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podnikateľov - fyzických osôb nezapísaných v obchodnom registri. Štatistické 
zisťovanie pre tento sektor má charakter výberového zisťovania. V uvedenom výkaze 
sú zahrnuté nasledujúce položky a otázky o nehmotných a hmotných fixných 
aktívach: 
 
1. Obstarali ste v sledovanom roku dlhodobý majetok? (Odpoveď označte krížikom) 
           Áno           Nie 
Ak áno uveďte: 
hodnotu obstarania dlhodobého nehmotného majetku (v €) 2  
hodnotu obstarania dlhodobého hmotného majetku (v €) 3  
 
836. Odhad za bytovú výstavbu (rodinné domy a byty postavené vo vlastnej réžii 
alebo postavené firmami) sa robí z podkladov Štvrťročného výkazu o začatých a 
dokončených bytoch (Výkaz STAV 3-04), ktorý predkladajú obce. Ceny rodinných 
domov, resp. bytov  preberáme zo štatistiky Národnej banky SR (Ceny  
nehnuteľností na bývanie) podľa typu bytov a domov a podľa krajov. Hodnotu za 
prírastky bytov získame vynásobením podlahovej plochy dokončeného bytu, 
rodinného domu priemernou cenou bytu, rodinného domu. 
 
837. Odhad za výstavbu garáží, rekreačných chát a záhradných chatiek 
vychádza u údajov regionálnej štatistiky MOŠ-MIS 1-01. Pri odhadoch cien za 
garáže, rekreačné chaty a záhradné chatky využívame prieskumy realitných 
kancelárií. 
 
838. Veľké opravy a rekonštrukcie sa od roku 2009 sledujú v Zisťovaní o príjmoch 
a životných podmienkach domácností (EU SILC). Údaje sa porovnávajú aj 
s výročnými správami stavebných spoločností a Stratégiou obnovy bytových 
a nebytových budov v SR. Údaje sú revidované na základe SODB z roku 2011. 
 
Sektor neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam S.15 
839. Odhady za nadobudnutie mínus úbytok fixných aktív vychádzajú zo štatistického 
zisťovania z ročného výkazu nezárobkových organizácií (NSNO 1-01). Ďalším 
zdrojom údajov je Ročný výkaz ziskov a strát NUJ 1-01 za veľké NISD. 
 
840. Štatistické zisťovania pre tento sektor majú charakter výberových zisťovaní. 
Informácie o obstaraní hmotných a nehmotných fixných aktív pre S.15 sa získavajú 
zo štatistického zisťovania z modulu 591 Obstaranie a predaj dlhodobého majetku. 
 

591. 

modul 

  OBSTARANIE   DLHODOBÉHO 

I. r.
 

Obstaranie dlhodobého majetku 
Predaj 

a odovzdanie 
dlhodobého 

majetku 

  NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO 
                         MAJETKU nákup a bezodplatné 

obstaranie vytvorenie 
vlastnou 
činnosťou 

                       (v tis. €)
nového použitého 

 

 a 1 2 3 4 

 Dlhodobý nehmotný majetok  1  

 Dlhodobý hmotný majetok  2  

   z toho pozemky 3 x x 

 Kontrolný súčet (r. 1 až 3) 99  
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THFK za cesty, byty... 
841. Zaznamenanie stavieb v položke THFK a spotreba fixného kapitálu sa vykonáva 
v členení Stavby, z toho ostatné stavby, byty a cesty. Pri výpočte spotreby fixného 
kapitálu sa používa rozdielne odpisové percento pre každý druh stavby.  
 
Zdokonalenia pôdy a náklady na prevod vlastníctva 
842. Náklady na významné zdokonalenia neprodukovaných nefinančných aktív 
(pôdy) ako sú rekultivácie, budovanie protipovodňových bariér 
a podobne,sa národných účtoch SR osobitne nevyčísľujú, avšak vstupujú do THFK 
prostredníctvom položky ostatné stavby.  
 
843. Náklady na prevod vlastníctva neprodukovaných nefinančných aktív sú priamo 
zisťované v štátnom štatistickom zisťovaní za korporácie. V sektore verejnej správy, 
sektore domácností a sektore neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam sa 
príslušná hodnota nákladov odvodí z hodnoty predaja pozemkov a nehmotných aktív 
vo výške 5% z tohto príjmu a tvorí súčasť THFK.  
 

Výskum a vývoj                       
844. V štatistike výskumu a vývoja meriame náklady na výskum a vývoj vo všetkých 
sektoroch podľa Frascati manuálu (podnikateľský sektor, verejná správa, vyššie 
vzdelávanie a súkromné neziskové inštitúcie). Výsledky neúspešného výskumu 
a vývoja sa považujú V&V.  
 
845. Informácie o kapitálových výdavkoch na výskum a vývoj za S.11 sa priamo 
preberajú zo štatistiky výskumu a vývoja. V odvetví výskumu a vývoja sa 
predpokladá komerčný charakter jednotlivých inštitúcií a predaj výsledkov výskumu 
a vývoja zohľadňuje primeraný zisk inštitúcií. V ostatných odvetviach predpokladáme, 
že ide väčšinou o obstaranie V&V vo vlastnej réžii a ocenené je výrobnými nákladmi 
bez zohľadnenia ziskovej marže. Hodnota obstarania výsledkov výskumu a vývoja vo 
vlastnej réžii, ktorá sa zisťuje štatistickým výkazníctvom v module o obstaraní 
majetku je však historicky veľmi nízka. 
 
846. V sektore verejnej správy V S.13 sa predpokladá, že nákup V&V v odvetví 72 
Vedecký výskum a vývoj sa nachádza v medzispotrebe daných jednotiek. Nákup 
V&V (jeho zaznamenanie ako THFK) sa realizuje len v odvetví 84 Verejná správa. 
Uvažuje s celkovými nákladmi na výskum a vývoj bez ohľadu na to, či výsledky tohto 
výskumu sú voľne dostupné alebo nie, teda zahŕňa aj voľne dostupné výsledky V&V. 
V&V v S.13 oceňujeme nákladovým spôsobom bez zohľadnenia ziskovej marže. 
 
847. Pre výpočet spotreby fixného kapitálu za výskum a vývoj sa používa metóda 
lineárneho odpisovania. V podmienkach SR je priemerná životnosť V&V stanovená 
na 10 rokov. 
 
Softvér 
848. Informácie o obstaraní softvéru vrátane obstarania vo vlastnej réžii sú pre 
korporatívne sektory priamo dostupné zo štatistického zisťovania o obstaraní 
majetku. V zmysle metodického usmernenia zberu údajov v štatistickom zisťovaní sa 
pod položkou obstarania softvéru uvádza len informácia o obstaraní SW, to 
znamená,  že hardvér a konzultačné služby nie sú súčasťou tejto položky.  
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849. Spravodajská jednotka oceňuje vyrobený softvér všetkými nákladmi na tvorbu 
produktu vrátane mzdových  nákladov. Predaj softvérového produktu je ocenený 
kúpnou cenou. Softvér obstaraný vo vlastnej réžii sa osobitne neodčleňuje od 
hodnoty obstarania V&V.   
 
850. V sektore verejnej správy sa nenachádza žiaden subjekt s kódom hlavnej 
činnosti podľa SK NACE 62 Počítačové programovanie a poradenstvo. Pri 
kvantifikácii SW a HW vychádza z Ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie 
(EKRK), podľa ktorej sú členené zdroje údajov a do THFK podľa prevodníka vstupujú 
v prípade SW a HW tieto položky EKRK: 
 
Tabuľka č. 408 

EKRK EKRK - text Zaradené do druhu majetku: 

718002 Rekonštrukcia a modernizácia Výpočtovej techniky hardvér 

718006 Rekonštrukcia a modernizácia Softvéru Počítačový softvér a databázy

711003 Nákup Softvéru Počítačový softvér a databázy

713002 Nákup Výpočtovej techniky hardvér 

 
851. Nákupy drobného SW ako aj opravy a údržba SW sa v sektore verejnej správy 
zaznamenávajú v medzispotrebe podľa prevodového mostíka: 
 
Tabuľka č. 409 

EKRK EKRK - text ESA2010 

633002 Nákup výpočtovej techniky 

P.2 
633013 Nákup softvéru 

633018 Nákup licencií na softvér 

635009 Rutinná a štandardná údržba softvéru 

 
852. Ako doplnkový zdroj sa využívajú informácie zo súvah. V prípade sektora 
verejnej správy netrhová produkcia obsahuje aj spotrebu fixného kapitálu P.51c za 
softvér. 
 
853. Kompletný balíkový softvér s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok je 
zaznamenaný v NÚ ako THFK. Nakúpený softvér používaný menej ako 1 rok je 
súčasťou medzispotreby. Opravy a údržba týkajúce sa softvér sú zahrnuté 
v medzispotrebe ako aj subdodávateľské činnosti.   
 
854. Vedľajšia činnosť produkcie softvéru v iných odvetviach ako SK NACE 62 sa 
samostatne neodčleňuje, keďže štatistické výkazníctvo je postavené na prevažujúcej 
činnosti.  

 
Originály zábavných, literárnych a umeleckých diel 
855. Informácie na odhad údajov za originály zábavných, literárnych a umeleckých 
diel sa získavajú z administratívnych zdrojov a alternatívnych zdrojov údajov. Odhady 
samostatne vyčísľujú za literatúru, hudba, film a televízia a pre rok 2010 sú údaje 
uvedené v tabuľke č. 410. 
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Tabuľka č. 410              v tis.€ 

ORIGINÁLY  THFK 

Literatúra 2 352 

Hudba 5 336 

Film 2 074 

Televízia + Rozhlas 36 543 

SPOLU 46 305 

 

856. Pri odhadovaní údajov sa  originál diela berie ako celok. Ak sa vo filme objaví 
napr. hudobný úryvok, táto časť z celkovej hodnoty diela produkcie sa neoddeľuje.  

857. Predpokladáme, že hodnota filmov, televíznych a rozhlasových programov sa 
uvádza vo výrobných nákladoch bez navýšenia o prevádzkový prebytok. Táto 
položka však nepredstavuje v ekonomike SR ani 0,01% HDP, preto nepovažujeme 
za efektívne hlbšie analyzovať príslušné podklady.  

858. Pri výpočte hodnoty originálov literánych a hudobných diel sa používa vzorec  

Wj=Hj*(1+rj-ij),  

kde j=ročný index, W=aktuálna hodnota, H=suma licenčných poplatkov, r=tempo 
rastu hodnoty licencií (tantiém), i=úroková sadzba 

859. Originály zábavných, literárnych a umeleckých diel sa odpisujú v PIM metóde 
rovnako ako iné položky duševného vlastníctva pri stanovení životnosti 5 rokov. 
Platby za licencie použitia týchto originálov sa zaznamenávajú ako nákup a predaj 
služieb. 

 

5.11 Zmena stavu zásob 

860. Zmena stavu zásob sa meria hodnotou vstupov plynúcich do zásob zníženej o 
hodnotu výberov zo zásob. Zásoby zahŕňajú všetky výrobky (majetok), ktoré nie sú 
zaznamenané ako tvorba fixného kapitálu a s ktorými v danom období disponujú re-
zidentské jednotky. V ročnom štatistickom výkazníctve sa sledujú v kategóriách: 

 materiál (suroviny, pomocné látky, prevádzkové látky, náhradné diely, obaly), 
 zásoby vlastnej výroby (nedokončená výroba, polotovary vlastnej výroby, 

hotové výrobky a zvieratá), 
 tovar.  

 
861. Údaje získané výpočtom rozdielu stavov sa ďalej upravujú o zisky/straty z držby 
zásob, informácie z administratívnych zdrojov (drevo na pni), zmeny z dôvodu 
reklasifikácie subjektov a úpravy na zabezpečenie úplnosti. 
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Tabuľka č. 411 Výpočet  zmeny stavu zásob                           v tis. € 

                    

S.1 1.1.2010 31.12.2010 
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N
.6

 Zmena 
stavu 
zásob 

Spolu 9 918 930 10 839 426 920 496 133 391 160 691 1 223 796 300 719 -229 981 1 294 567

Material 3 326 586 3 835 183 508 597 17 161 15 662 511 939 50 718 -161 869 400 788

Tovar 3 598 761 3 807 419 208 658 119 110 13 476 195 182 0 -44 228 150 954
Hotové výrobky 
+ Nedokončená 
výroba 2 993 583 3 196 824 203 241 -2 880 131 553 516 675 250 001 -23 884 742 825

 
Tabuľka č. 412 

  Koncepčné úpravy Úplnosť 

Materiál 
Zisky/straty z držby zásob, 

reklasifikácia 
Dopočet na úplnosť, prírastky, 

úbytky 

Tovar 
Zisky/straty z držby zásob, 

reklasifikácia 
Dopočet na úplnosť, prírastky, 

úbytky 
Hotové výrobky + 
Nedokončená 
výroba 

Zisky/straty z držby zásob, 
reklasifikácia 

Dopočet na úplnosť, prírastky, 
úbytky 

 
862. V sektore verejnej správy a sektore domácností pre výpočet používame 
informácie z administratívnych zdrojov dát.  

863. Pravidelne opakujúce sa straty na zásobách sa osobitne nesledujú, sú však 
zahrnuté v zisťovaných stavoch. 

864. Z hľadiska techniky oceňovania sa zásoby oceňujú tzv. kĺzavým váženým 
aritmetickým priemerom, ktorý sa vypočíta po každej dodávke zásob (materiálu, 
tovaru) takto: predchádzajúca cena (za jednotku množstva) plus nová cena (za 
jednotku množstva) delené dvoma. Touto jednotkovou cenou sa precení celý stav 
zásob; cena je aktuálna až do nového prírastku zásob. Úbytok zásob sa oceňuje 
aktuálnou cenou. Pri spotrebe zásob sa používa okrem váženého aritmetického 
priemeru metóda FIFO. Táto metóda oceňovania spočíva v tom, že výdaj zo skladu 
zásob sa oceňuje vždy cenou najstarších zásob postupne smerom k najnovším 
zásobám nezávisle od skutočného fyzického pohybu zásob.   
 
865. First-in-first-out (FIFO) – je to systém nákladov na prevod vlastníctva, v ktorom 
sú tovary vyňaté zo zásob v rovnakom poradí ako do neho vstúpili (inými sovami, 
tovary vyňaté zo zásob sú také, ktoré boli najskôr nadobudnuté tak, že zásoby budú  
pozostávať z naposledy nadobudnutých tovarov.  

Zisky/straty z držby zásob 
866. Zisky/straty z držby zásob predstavujú zmeny spôsobené cenovým vývojom 
v priebehu sledovaného obdobia. V korporatívnych sektoroch sa výpočet opiera o 
informácie o stavoch zo štvrťročných štatistických zisťovaní.  V sektore verejnej 
správy sa zisky/straty z držby zásob nepočítajú. V ostatných sektoroch sa využívajú 
ročné administratívne zdroje údajov. 

867. Základ výpočtu tvoria stavy príslušných druhov zásob na začiatku sledovaného 
obdobia (po.qo) a na konci sledovaného obdobia (pn.qn). Z týchto údajov sa 
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vypočítava priemerný stav zásob pre sledované obdobie ocenený v cenách platných 
na začiatku obdobia (po.q). Za týmto účelom sa najprv prepočítava stav zásob na 
konci obdobia na úroveň cien začiatku obdobia, t.j. (po.qn), pomocou príslušného 
cenového indexu vyjadrujúceho rast cien za sledované obdobie. Spriemerovaním 
po.qo a po.qn sa získa priemerný stav zásob (po.q), ktorý sa prepočítava na úroveň 
cien platných na konci obdobia (pn.q), pričom sa opäť použije cenový index 
vyjadrujúci rast cien za sledované obdobie. Rozdiel medzi priemerným stavom zásob 
ocenených v cenách platných na konci obdobia (pn.q) a priemerným stavom v 
cenách platných na začiatku obdobia (po.q) sú nominálne zisky a straty na majetku 
vzniknuté na príslušných druhoch zásob za sledované obdobie. 

868. Pri výpočte cenových zmien materiálu sa používajú indexy cien priemyselných 
výrobcov, poľnohospodárstva, lesníctva a stavebníctva. Pre materiál v stavebníctve 
sa používa cenový index materiálov a výrobkov spotrebovaných v stavebníctve. Pre 
hotové výrobky a nedokončenú výrobu sa používajú cenové indexy poľnohospodár-
stva,  lesníctva, v odvetví stavebníctva indexy cien stavebných prác a v ostatných 
odvetviach sa používajú indexy cien priemyselných výrobcov. Pri výpočte cenových 
zmien zásob tovaru sa používajú indexy spotrebiteľských cien s výnimkou kategórií 
OKEČ zahrňujúcich obchodné činnosti, kde sa používa vážený cenový index 
skladajúci sa z indexu spotrebiteľských cien tovaru a indexu cien priemyselných 
výrobcov. Dôvodom je skutočnosť, že časť zásob tovaru je ocenená v 
maloobchodných cenách. Zisky a straty z držby zásob dosiahli hodnotu 12 575 mil. 
Sk. Spracované sú do dvojmiestnej úrovne OKEČ v členení na materiál, tovar, 
hotové výrobky a zvieratá a nedokončenú výrobu a polotovary vlastnej výroby. 
Pomocou cenových indexov vyjadrujúcich vývoj cien v priebehu sledovaného 
obdobia sa priemerná hodnota stavu zásob prepočítava do priemerných cien.  

869. V rámci výrobnej metódy sa zisky/straty z držby zásob za tovar a materiál 
alokujú do medzispotreby S.11, S.12, S.14. Za nedokončenú výrobu, hotové výrobky 
a zvieratá sa hodnota ziskov/strát z držby zásob alokuje do produkcie S.11 a S.14. 
Vo výdavkovej metóde sa hodnota ziskov/strát z držby zásob alokuje do zmeny stavu 
zásob podľa sektorov aj subsektorov, ktoré sú podpoložkou tvorby hrubého kapitálu. 
Zisky/straty z držby zásob vstupujú v dôchodkovej metóde do hodnoty 
prevádzkového prebytku a zmiešaných dôchodkov nepriamo prostredníctvom 
pridanej hodnoty. 
 

5.12 Nadobudnutie mínus úbytok cenností 

870. Cennosti sú definované ako výrobky významnej hodnoty, ktoré sa nepoužívajú 
na výrobu alebo spotrebu, ale držia sa ako prostriedky na uchovanie hodnôt. 
Ekonomický úžitok, ktorý prinášajú spočíva v tom, že ich hodnota sa zároveň so  
všeobecnou cenovou úrovňou nemení. Patria sem vzácne kovy a drahokamy, 
starožitnosti, umelecké predmety a pod. Uvedené typy výrobkov sa zaznamenávajú 
ako nadobudnutie mínus úbytok cenností a sú súčasťou tvorby hrubého kapitálu. 

 
871. Údaje o cennostiach v sektoroch S.11 a S.12 sú dostupné z ročného 
štatistického zisťovania vo forme agregátu. V sektore verejnej správy sa údaje za  
cennosti sledujú v príjmoch a výdavkoch verejnej správy. V sektore domácností sa 
údaje za cennosti  sledujú v štatistike  rodinných úč-tov v položke Príjmy, výdavky a 
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spotreba súkromných domácností SR. Potrebné  údaje sa získavajú výberovým 
štatistickým zisťovaním, pričom v roku 2003 bolo za-hrnutých do výberu  1 645 
súkromných domácností. Údaje o výdavkoch domácností na cenností (priemer na 
jedného člena domácnosti) zo štatistiky  rodinných účtov sa získava v členení  na 
umelecké diela, starožitnosti, šperky zo zlata, šperky z ostat-ných drahých kovov a 
vzácnych kameňov. Dodatočné úpravy sa zvyčajne nevykonávajú vzhľadom na nízke 
hodnoty tejto položky – pozri tab.č.413.  
 
Tabuľka č. 413 Nadobudnutie mínus úbytok cenností     v tis. € 

S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1 

Nadobudnutie mínus úbytok cenností 405 151 956 21 670 0 23 182

 
872. V rámci štatistiky zahraničného obchodu sa sledujú aj niektoré kategórie 
cenností.Sú súčasťou dovozu a vývozu tovarov. V roku 2010 boli dovezené do SR a 
vyvezené zo SR nasledovné výrobky spadajúce do kategórie cenností: 

 drahé kovy, 
 umelecké diela, 
 mince, 
 šperky a podobné výrobky. 

 

5.13 Vývoz tovarov 

873. Vývoz tovarov v členení EÚ a mimo EÚ je uvedený v tab. 414 
 
Tabuľka č. 414                                                  v tis. € 

Intra EU Extra EU Spolu 

39 722 306 6 893 499 46 615 805

 
Tabuľka č. 415                                              v tis. € 

P.61 Vývoz výrobkov = 46 615 805

  vývoz výrobkov podľa ŠZO + 48 272 109
  z toho aktívne zušľachtenie - 1 292 365
  z toho pasívne zušľachtenie - 188 766
  čistý vývoz výrobkov - merchanting + 2 140
  obchodovanie nerezidentov DPH - 292 000
  vývoz výrobkov - koncept NÚ = 46 501 118
  spotreba nerezidentov + 41 618
  validačná úprava pre TDP + 73 069

 
874. Hlavným zdrojom údajov pre naplnenie ukazovateľa vývozu tovarov je štatistika 
zahraničného obchodu (ŠZO), ktorá vo všeobecnosti zaznamenáva pohyb tovarov 
medzi Slovenskou republikou a zahraničím. V celkovom vývoze sú zahrnuté tovary 
trvalo opúšťajúce územie Slovenskej republiky alebo tovary opúšťajúce toto územie 
za účelom spracovania a následne dovezené späť. Od 1. mája 2004 štatistika 
zahraničného obchodu pozostáva z údajov osobitne za EXTRASTAT a INTRASTAT:  

 EXTRASTAT systém poskytuje informácie o výmene tovarov s nečlenskými 
krajinami Európskej únie na základe dokumentov predpísaných pre colné 
konanie. 

 INTRASTAT systém obsahuje informácie o obchode s tovarom s členskými 
štátmi EÚ ako partnerskými krajinami, získané štatistickým zisťovaním. 
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875. Údaje o transakciách v sebe zahŕňajú údaje o hnuteľnom majetku, vrátane 
elektrickej energie, plynu a vody ako aj tovarov na spracovanie (od januára 1998). 
Vyňaté sú najmä tranzitné operácie, tovary dočasne prijaté a odoslané, krátkodobý 
prenájom a tovar určený na opravu a tovar po oprave a s tým súvisiace náhradné 
diely. Zo štatistiky zahraničného obchodu sú na národnej úrovni vyňaté aj nepriame 
dovozy a vývozy t. j. na Slovensku sú realizované iba dovozné a vývozné colné 
formality. Zo zisťovania v rámci INTRASTAT systému sú vyňaté transakcie 
subjektov, ktorých súhrnná ročná hodnota prijatí je rovná alebo nižšia ako 200 tis. € a 
odoslaní je rovná alebo nižšia ako 400 tis. €. Tieto údaje sú dopočítavané na základe 
daňových priznaní DPH a použitím matematicko-štatistických metód. 
 
876. Jednotky, ktoré neprekročia tzv. prah zjednodušenia, ktorý je pre rok 2010 
stanovený na 800 000 € pre prijatie a 2 000 000 € pre odoslanie, môžu podať 
zjednodušené hlásanie INTRASTAT. V ňom sa uvedie 10 najvýznamnejších 
podpoložiek kombinovanej nomenklatúry z hľadiska ich hodnoty rozčlenených podľa 
členských štátov, berúc do úvahy hodnotu v sledovanom mesiaci. Zostávajúce 
podpoložky sa sčítajú podľa členských štátov do súhrnnej položky s kódom 9950 00 
00.  
 
877. Zdrojové údaje ŠZO za vývoz tovarov sú v rámci dodržovania zmeny 
ekonomického vlastníctva pre potreby národných účtov  upravované o nasledovné 
položky: 

 tovary na spracovanie, 
 merchanting, 
 obchodovanie nerezidentských jednotiek registrovaných v SR pre účely DPH, 
 spotrebu nerezidentov, 
 úpravy pre TDP. 

Tovary na spracovanie 
878. Hlavnou úpravou zdrojových údajov ŠZO je vylúčenie tovarov zaslaných do 
zahraničia na ďalšie spracovanie. V NÚ je prítomný len objem služby za spracovanie 
tovaru, t.j. zaznamenávajú sa len transakcie medzi vlastníkom a spracovateľom. 
V tejto položke sú zahrnuté len poplatky za vykonané služby. Celý objem je ďalej 
zahrnutý v službách v rámci Platobnej bilancie v položke „služby spracovania 
fyzických  vstupov vo vlastníctve iných“. ŠU SR spolupracuje pri výpočte tejto 
položky s NBS. 
 
879. Tovary na spracovanie (zušľachťovací styk) je rozdelený na dve časti: aktívny 
(inward processing) a pasívny (outward processing). Pri inward processingu je tovar 
vyvezený po spracovaní v SR do zahraničia (vývoz služieb spracovania). Pri outward 
processingu je tovar dovezený do SR po spracovaní v zahraničí (dovoz služieb 
spracovania). 
 
880. Pre aktívne zušľachtenie je zdrojom údajov štatistický výkaz za veľké podniky 
ROČ 1-01, v ktorých sa zisťujú informácie o objemoch tovaru, ktorý prešiel 
zušľachtením v SR. Pre pasívne zušľachtenie je zdrojom údajov ŠZO, kde je tento 
objem určený pomocou kódov podľa druhu obchodu : 
4-1 (vývoz tovaru na spracovanie) a 5-1 (dovoz tovaru po spracovaní). 
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Merchanting 
881. Údaje za merchanting sa preberajú z NBS ako forma čistého vývozu výrobkov 
v rámci obchodovania medzi rezidentom a nerezidentami, bez vstupu tovaru na 
územie SR. Zdrojom údajov je štvrťročný výkaz o dovoze a vývoze služieb z NBS 
(doplnkový administratívny zdroj kód 2730 – pozri nižšie).  
 
Obchodovanie nerezidentských jednotiek registrovaných v SR pre účely DPH 
882. V NÚ sa za zahraničný obchod považujú toky tovarov medzi rezidentskou a 
nerezidentskou jednotkou, pričom určujúca je zmena vlastníctva. Prechod tovaru cez 
hranice sa zvykne považovať za okamih, kedy k tejto zmene vlastníctva dôjde. V 
systéme NÚ sa používa tzv. národný koncept ZO. ŠZO zaznamenáva toky tovarov, 
ktoré prešli cez hranice štátu.  
 
883. V súčasnosti, keď dochádza k liberalizácii kapitálových tokov, existencie 
nadnárodných skupín podnikov a pohybu tovaru cez hranice bez súčasnej zmeny 
vlastníctva, nemusí byť prechod tovaru cez hranice určujúci aj pre zmenu vlastníctva 
tovaru (princíp, ktorý sa uplatňuje v SNÚ).   
 
884. K rozdielom v ponímaní zahraničného obchodu v národných účtoch a v ŠZO 
dochádza vtedy, keď do sprostredkovania obchodných vzťahov medzi rezidentskými 
a nerezidentskými jednotkami na území SR vstupujú nerezidenti. Celá problematika 
sa týka vyčíslenia reálnej pridanej hodnoty v konkrétnej krajine, ktorá môže byť 
skresľovaná pridanou hodnotou vytvorenou nerezidentskými jednotkami, ktorú 
zaznamenali štatistiky tejto krajiny, aj keď táto pridaná hodnota patrí tej krajine, kde 
nerezident je rezidentom.  

 
885. Tento problém vytvára nerovnováhu v makroagregátoch národných účtov. Je 
spôsobovaná najmä fenoménom trojstranných obchodných transakcií. Takýto typ 
transakcie vzniká, keď medzi predajcom a kupujúcim nedochádza k obchodu priamo, 
ale je tu sprostredkovateľ, ktorý nakúpi tovar od pôvodného predajcu a potom tovar 
predá finálnemu kupcovi, pričom všetci traja sú rezidentmi v rôznych krajinách. 
Zjednodušene sa dá povedať, že obchodovanie nerezidentských jednotiek na území 
SR nadhodnocuje objem vývozu tovarov a zároveň podhodnocuje objem dovozu 
tovarov. 
 
886. Zaznamenanie tohto druhu obchodovania sa vykonáva na základe analýz 
porovnávajúcich údaje z daňových priznaní k DPH a údajov štatistiky zahraničného 
obchodu. Nerezidentská jednotka  sa registruje v krajine, kde obchoduje.  Pre účely 
DPH dostane pridelené oficiálne daňové číslo (DIČ) a  oficiálne sprostredkúva 
obchod  medzi nerezidentmi a rezidentmi, t.j. môže byť dovozcom i vývozcom.  Z 
ekonomického pohľadu je však v danej krajine nerezidentom, keďže patrí k inej 
nerezidentskej firme. 
 
887. Vylúčenie pridanej hodnoty nerezidentských jednotiek prebieha porovnaním 
údajov z daňových priznaní k DPH a údajov ŠZO. Nerezidenti v daňových 
priznaniach k DPH a v rámci ŠZO sa identifikovali ako jednotky, ktorých DIČ (daňové 
identifikačné číslo) začína kódom „4020“. Z tohto súboru sa vylučujú  jednotky, ktoré 
mali pridelené IČO, t.j. považovali sa za rezidentské jednotky. Porovnaním 
konkrétnych riadkov daňového priznania boli určené objemy za položky nákupov 
a predajov. Následne bol celý objem nerezidentských jednotiek podľa ŠZO 
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nahradený vypočítaným objemom z daňových priznaní k DPH, vývoz nerezidentov je 
nahradený nákupmi a dovoz nerezidentov je nahradený predajmi. Pri výpočte tejto 
úpravy ŠÚ SR spolupracuje s NBS. 
 
Spotreba nerezidentov 
888. K údajom vývozu tovarov sa štandardne pripočítavajú objemy spotreby 
nerezidentov v SR, bližší popis je uvedený v kap. 8.1. 
 
Úpravy pre TDP 
889. Pre potreby TDP tabuliek sa vykonáva špecifická úprava presunu časti služieb 
do tovarov. Na základe výsledkov analýzy v TDP tabuľkách sa preukázalo, že časť 
hodnoty vývozu služieb sa pokladá za vyvezený tovar, a preto sa tento objem 
presúva z položky P.62 do P.61a zaznamenáva sa ako validačná úprava. 
 

5.14 Vývoz služieb 

890. Vývoz služieb v členení EÚ a mimo EÚ je uvedený v tab. 416. 
 
Tabuľka č. 416                                                  v tis. € 

Intra EU Extra EU Spolu 

3 919 757 1 049 735 4 969 492

 
Tabuľka č. 417                                         v tis. € 

P.62 Vývoz služieb = 4 969 492

   + 4 568 868
  tržby aktívneho zušľachtenia + 213 571
  merchanting - 2 140
  vývoz služieb prostitúcie + 71 672
  služby EU - výber daní a poistné + 35 753
  vývoz služieb  z NBS + 93 024
  vývoz FISIM + 61 813
  validačná úprava pre TDP + -73 069

 
891. Základným zdrojov pre naplnenie položky vývozu služieb je Platobná bilancia z 
Národnej banky Slovenska. Platobná bilancia za časť bežného účtu - vývoz služieb je 
zostavená na základe štvrťročného hlásenia o prijatých službách zo zahraničia a 
poskytnutých službách do zahraničia SLUZ(PB)1-04. 
 
892. Súhrnné údaje o prijatých službách zo zahraničia a poskytnutých službách do 
zahraničia slúžia ako podklad na zostavenie platobnej bilancie Slovenskej republiky. 
Povinnosť zostavovania platobnej bilancie vyplýva zo zákona o Národnej banke 
Slovenska č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.  
 
893. Povinnosť predkladať údaje o prijatých službách zo zahraničia a poskytnutých 
službách do zahraničia je v súlade s požiadavkami Odporúčaní Európskej centrálnej 
banky z 9. decembra 2011 o požiadavkách Európskej centrálnej banky na štatistické 
vykazovanie v oblasti externej štatistiky (ECB/2011/24), Manuálu platobnej bilancie a 
medzinárodnej investičnej pozície MMF (šieste vydanie), Nariadenia európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 555/2012 týkajúceho sa štatistiky platobnej bilancie, 
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medzinárodného obchodu služieb a priamych zahraničných investícií, Manuálu 
štatistiky medzinárodného obchodu služieb (OECD).  
 
894. Na zabezpečenie podkladov pre zostavenie platobnej bilancie SR vydáva 
Národná banka Slovenska metodické pokyny k zostaveniu hlásení SLUZ(PB)1-04 
Štvrťročné hlásenie o prijatých službách zo zahraničia a poskytnutých službách do 
zahraničia. Uvádzajú sa v nich popisy jednotlivých vykazovaných položiek a 
stanovujú sa pravidlá vypĺňania hlásenia.  
 
895. Štvrťročné hlásenie o prijatých službách zo zahraničia a poskytnutých službách 
do zahraničia SLUZ(PB)1-04 zasiela vykazujúca jednotka v zmysle § 8 ods. (4) 
Devízového zákona č.202/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov. Národná banka 
Slovenska zodpovedá za ochranu poskytnutých údajov podľa § 8 ods. (7) uvedeného 
zákona. 
 
896. Predmetom hlásenia sú údaje za prijaté služby zo zahraničia (prijatie služby od 
cudzozemca) a poskytnuté služby do zahraničia (poskytnutie služby cudzozemcovi).  

 
897. V hlásení sa neuvádzajú údaje o prijatej a poskytnutej službe medzi tuzemcami. 
Služby možno zadefinovať ako rôzne typy činností, ktorých výsledkom je nehmotný, 
neviditeľný a neskladovateľný tovar, sú to výkony poskytované na objednávku, ktoré 
nemôžu byť obchodované oddelene od svojej produkcie. V hlásení sú služby 
vykazované v členení podľa bežného účtu platobnej bilancie. Služby cestovného 
ruchu nie sú predmetom hlásenia.  
 
898. Prehľad jednotlivých druhov služieb podľa číselníka kódov v hlásení 
SLUZ(PB)1-04: 

I. Výrobné služby  
II. Doprava 
III. Stavebníctvo 
IV. Poisťovacie služby 
V. Finančné služby  

VI. poplatky za využívanie duševného vlastníctva  
VII. Telekomunikačné, počítačové a informačné služby  

VIII. Ostatné obchodné služby 
2730 Obchodné operácie spojené s tovarom  
patria sem obchodné operácie spojené s tovarom, ktorý tuzemec nakúpil od 
cudzozemca, aby ho následne predal inému cudzozemcovi; tovar však nie je 
umiestnený do vnútorného obehu Slovenskej republiky.  
Prijatá služba: hodnota tovaru pri nákupe (dovoze) tovaru, ktorý tuzemec nakúpil v 
zahraničí od cudzozemca za účelom ďalšieho predaja inému cudzozemcovi.  
Poskytnutá služba: hodnota tovaru pri jeho následnom predaji (vývoze), kde daný 
tovar dodáva tento tuzemec inému cudzozemcovi.  
Do hodnoty tovaru pri nákupe a predaji sa nezahŕňajú poplatky za poisťovacie služby 
ani poplatky spojené s dopravou tovaru.  
IX. Osobné, kultúrne a rekreačné služby  
X. Vládne tovary a služby  

XI. Emisné kvóty 
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899. Vývoz služieb sa zaznamenáva v čase, v ktorom sú služby vyprodukované 
(akruálny princíp). Dovoz služieb sa oceňuje v kúpnych cenách, vývoz služieb v 
základných cenách. Hodnota poskytnutej služby do zahraničia sa oceňuje trhovou 
cenou, to znamená skutočnou cenou dohodnutou medzi vykazujúcou jednotkou a 
cudzozemcom. Ak nie je možné trhovú cenu určiť, možno použiť účtovnú hodnotu, 
kalkuláciu alebo kvalifikovaný odhad. Uvedená situácia nastáva zväčša pri službách 
poskytovaných medzi podnikmi v skupine, ktoré patria pod rovnaké vedenie, ale sú 
umiestnené v rôznych krajinách.  
 
900. Na prepočet hodnoty poskytnutej služby v cudzej mene sa použije referenčný 
výmenný kurz k cudzej mene určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou 
alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia 
účtovného prípadu. 
 
901. Detailný popis položky služieb týkajúcej sa cestovného ruchu, ktorá je súčasťou 
bežného účtu Platobnej bilancie je uvedený v kapitole 5.16. (Dovoz služieb). Položka 
„služby spracovania fyzických vstupov vo vlastníctve iných“, ktorá je súčasťou 
bežného účtu Platobnej bilancie sa zostavovuje v spolupráci NBS a ŠÚ SR. V rámci 
vývozu služieb ide o aktívne (inward processing) zušľachtenie. Bližší popis položky je 
uvedený v kapitole 5.13. 
 
Merchanting, FISIM, nerezidenti 
902. Merchanting je odpočtová položka zaznamenávaná s opačným znamienkom 
ako je uvedená vo vývoze tovarov. Popis výpočtu alokácie FISIM za vývoz služieb je 
uvedený v kapitole 3.17. K zdrojovým údajom za vývoz služieb sa pripočítavajú 
objemy spotreby nerezidentov v SR (bližšie pozri kap. 8.1) 
 
Úprava pre TDP 
903. Na základe výsledkov analýzy v TDP tabuľkách sa preukázalo, že časť hodnoty 
vývozu služieb sa pokladá za vyvezený tovar a preto sa tento objem presúva 
z položky P.62 do P.61 a zaznamená sa ako validačná úprava. 
 
Nelegálne aktivity 
904. Vývoz služieb prostitúcie je súčasťou nelegálnych aktivít. Základným údajom 
pre odhad tejto položky je určenie počtu osôb vykonávajúcich túto činnosť a 
priemerných cien za poskytnuté služby. Informácie sú získavané z verejne 
dostupných zdrojov, internetových stránok príslušných organizácii, zaoberajúcich sa 
obchodovaním s ľuďmi a tlačových správ. Bližší popis je uvedený v kapitole 7.  
 

5.15 Dovoz tovarov 

905. Dovoz tovarov v členení podľa EÚ a mimo EÚ je uvedený v tab. 418 
 
Tabuľka č. 418                                                  v tis. € 

Intra EU Extra EU Spolu 

30 491 200 16 468 782 46 959 982

 
Tabuľka č. 419                                              v tis. € 

P.71 Dovoz výrobkov = 46 959 982
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  dovoz výrobkov podľa ŠZO + 47 493 577
  z toho aktívne zušľachtenie - 1 078 794
  z toho pasívne zušľachtenie - 258 772
  obchodovanie nerezidentov DPH + 425 000
  dovoz výrobkov (koncept NÚ) = 46 581 011
  dovoz drog + 64 806
  dovoz pašovaného tovaru + 29 820
  odpustenie dlhu + 681
  spotreba rezidentov + 200 194
  validačná úprava pre TDP + 83 470

 
906. Celkový dovoz zahŕňa tovary vstupujúce do Slovenskej republiky určené pre 
domácu spotrebu a tiež na ďalšie spracovanie s následným spätným vývozom. 
Zdroje a metódy zostavovania údajov za dovoz výrobkov v rámci ŠZO sú rovnaké 
ako je uvedené v kapitole 5.13.  
 
907. Zdrojové údaje ŠZO za vývoz tovarov sa pre potreby národných účtov  upravujú 
o: 

 tovary na spracovanie, 
 obchodovanie nerezidentských jednotiek registrovaných v SR pre účely DPH, 
 spotrebu rezidentov v zahraničí, 
 úpravu pre TDP. 

908. Popis výpočtu za tieto ukazovatele je totožný s postupom, ktorý je uvedený v 
kapitole 5.13.  
 
909. Údaje sa ďalej upravujú o nelegálne aktivity a odpustenie dlhu. Nelegálné 
aktivity sa odhadujú v položke dovoz drog a pašovanie. Detailný popis zostavenia 
tohto odhadu je uvedený v časti nelegálnych aktivít v kapitole 7 v časti dovozu drog 
a pašovania alkoholu a cigariet.  
 
Odpustenie dlhu 
910. Táto položka v sebe zahŕňa dovoz fyzického tovaru, ktorý je predmetom 
odpustenia dlhu. Informácie sú priamo dostupné z MF SR v podobe objemu 
pohľadávok voči zahraničiu.  
 
5.16 Dovoz služieb 

911. Dovoz služieb v členení podľa EÚ a mimo EÚ je uvedený v tab. 420. 
                                  
Tabuľka č. 420                                                  v tis. € 

Intra EU Extra EU Spolu 

4 852 247 754 658 5 606 905

 
Tabuľka č. 421         v tis. € 

P.72 Dovoz služieb = 5 606 905

  Dovoz služieb z NBS + 5 329 614
  tržby pasívneho zušľachtenia + 70 006
  spotreba rezidentov + 183 334
  dovoz FISIM + 107 421
  validačná úprava pre TDP + -83 470

 



    GNI Inventory - SK       Kapitola 5 

              
Sekcia makroekonomických štatistík                253 
                                                                             

912. Základným zdrojom pre naplnenie položky dovozu služieb je Platobná bilancia z 
Národnej banky Slovenska. Platobná bilancia v časti bežného účtu - dovoz služieb je 
zostavená na základe Štvrťročného hlásenia o prijatých službách zo zahraničia a 
poskytnutých službách do zahraničia SLUZ(PB)1-04. 
 
913. Položka „služby spracovania fyzických  vstupov vo vlastníctve iných“, ktorá je 
súčasťou bežného účtu Platobnej bilancie je počítaná a zostavovaná za účasti oboch 
strán, NBS a ŠÚ SR. V rámci dovozu služieb sa jedná o pasívne (outward 
processing) zušľachtenie. Popis tejto položky je uvedený v časti 5.13 v časti tovary 
na spracovanie. 
 
914. Popis výpočtu a  alokácie FISIM za dovoz služieb je uvedený v kapitole 3.17. 
Súčasťou dovozu služieb sú ešte nasledovné položky, ktoré sú dopočítavané nad 
rámec údajov Platobnej bilancie: validačná úprava pre potreby TDP, dopočty za 
spotrebu rezidentov v zahraničí. 
 
Cestovný ruch 
915. Položka  cestovný ruch v Platobnej bilancii sa zostavuje z výkazov Národnej 
banky Slovenska a a štatistických zisťovaní, ktoré pre túto položku spracúva 
Štatistický úrad SR.  
 
916. Národná banka Slovenska v súčasnosti zbiera údaje o cezhraničných 
transakciách vykonaných platobnými kartami, ktoré sú zisťované komerčnými 
bankami so sídlom na území SR.  
 
917. Za výdavky  sa považujú  všetky transakcie zaznamenané platobnými kartami 
vydanými v SR na termináloch mimo SR. Nepatria sem tuzemské transakcie 
vykonané prostredníctvom platobných kárt vydaných v SR.  Patria sem však hodnoty 
hotovostných výberov a vkladov realizovaných v zahraničí platobnými kartami 
vydanými v SR a  hodnoty transakcií realizovaných na EFTPOS termináloch 
v zahraničí platobnými kartami vydanými v SR. 
 
918. Do príjmov sa započítavajú  transakcie na termináloch v SR vykonané 
platobnými kartami vydanými mimo SR. Patria sem  hodnoty hotovostných výberov 
a vkladov realizovaných v tuzemsku platobnými kartami vydanými v zahraničí a  
hodnoty transakcií realizovaných na EFTPOS termináloch  v tuzemsku platobnými 
kartami vydanými v zahraničí. 
 
919. Výdavky spojené s cestovných ruchom v platobnej bilanciizahrňujú tovary a 
služby nakúpené pre vlastné použitie, ktoré sú nadobudnuté cestujúcou osobou 
navštívenej krajine. Tieto tovary a služby môžu byť: 

 zaplatené danou osobou,  
 zaplatené v prospech danej osoby,  
 poskytnuté danej osobe bez úhrady.  

 
920. Ide predovšetkým o výdavky na bývanie, potraviny, zábavu, dopravu v rámci 
navštívenej krajiny (t.j. všetko, čo skonzumuje v danej krajine) a darčeky, suveníry a 
predmety, ktoré nakúpi daná osoba pre vlastné použitie a ktoré vyvezie z navštívenej 
krajiny (s vylúčením predmetov dlhodobej spotreby, ktoré sú súčasťou položky tovar).  
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921. Cestovný ruch v platobnej bilancii sa člení na  služobný cestovný ruch a osobný 
cestovný ruch a predstavuje významný podklad pre výpočet spotreby rezidentov v 
zahraničí/nerezidentov v SR a zároveň vstupuje do nápočtu konečnej spotreby 
domácností.  
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KAPITOLA 6 BILANČNÉ A INTEGRAČNÉ METÓDY A OVEROVANIE ODHADOV 

6.1 Procedúra bilancovania HDP 

922. Národné účty SR sú zostavované podľa „European System of National and 
Regional Accounts (ESA 2010). V súlade s novou metodikou ESA 2010 musia byť aj 
údaje zo štatistických zisťovaní  a administratívnych zdrojov, ktoré používame na 
zostavenie ročných národných účtov a odhad HDP.  

923. Teoreticky by tri odlišné metódy výpočtu HDP mali poskytnúť rovnaký odhad 
(výsledok). Avšak tieto metódy sú založené na rôznych zisťovaniach a 
administratívnych zdrojoch údajov, ako aj na odhadoch, preto sú predmetom chýb 
a omylov a v praxi   pri zostavovaní sektorových ročných účtov dochádza k určitým 
diskrepanciám. Hlavným nástrojom bilancovania HDP ako výsledku troch metód sú 
sektorové účty a odvetvové účty. 
 

6.1.1 Prehľad bilančných úprav na ročnom účte 2010 s dopadom na HDP 
 
924. Bilančné úpravy v ročných účtoch sa vykonávajú v každom roku, pokiaľ sú 
údaje otvorené pre revíziu z rôznych dôvodov (spresnenie zdrojových dát, nové 
informácie a pod.) V rámci zostavovania ročných národných účtov vykonávame 
viacero úprav a nie všetky je možné charakterizovať ako bilančné úpravy. Tieto 
úpravy však nevieme v niektorých prípadoch presne oddeliť, nakoľko z časového 
hľadiska dochádza napr. k dodaniu ad hoc informácií z dôvodu spresnenia údajov, 
zapracovania rozhodnutí súvisiacich s nariadeniami EK a pod. Z toho dôvodu môžu 
byť súčasťou revíznych úprav ročných údajov od zostavenia predbežného odhadu až 
po finálne dáta aj iné úpravy ako bilančné. 
 
925. Pri poslednej bilancii roka 2010, ktorú sme vykonali v septembri 2015 sme rok 
2010 revidovali z dôvodu zapracovania  prierezových výhrad č. II a VIII do národných 
účtov. Vyčíslenie ich dopadu na makroekonomické ukazovatele je uvedené vo 
všetkých troch metódach zostavenia HDP tabuľkách 422 až 425.   

Tabuľka č. 422 Výrobná metóda                         v tis. € 

  

pred bilancovaním po bilancovaní bilančný rozdiel 

Produkcia (P.1) 150 789 847  150 877124  87 277  

Medzispotreba (P.2) 89 424 356  89 470 906  46 550  

Pridaná hodnota (B.1g) 61 365 491  61 406 218  40 727  

Dane z produktov (D.21) 6 402 849  6 402 849  0  

Subvencie na produkty (D.31)  (-) -421 925  -421 925  0  

Čisté dane z produktov (D.21-D.31) 5 980 924  5 980 924  0  

HDP 67 346 415  67 387 142  40 727  
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Tabuľka č. 423                       v tis. € 

SK NACE A*21 

Výrobná metóda Rozdiel 
odvetvi 

v 
pridanej 
hodnote

Produkcia Medzispotreba Pridaná hodnota 

pred 
bilancovaním 

po 
bilancovaní

pred 
bilancovaním

po 
bilancovaní

pred 
bilancovaním

po 
bilancovaní 

A 3 872 380 3 872 380 2 140 922 2 145 871 1 731 458 1 726 509 -4 949

B 508 612 508 612 187 291 187 727 321 321 320 885 -436

C 54 007 875 54 007 875 41 213 262 41 238 086 12 794 613 12 769 789 -24 824

D  10 765 583 10 765 583 8 272 410 8 278 607 2 493 173 2 486 976 -6 197

E 1 057 888 1 057 888 466 520 468 265 591 368 589 623 -1 745

F 13 351 304 13 351 304 7 886 382 7 901 060 5 464 922 5 450 244 -14 678

G 16 432 158 16 432 158 7 224 716 7 255 288 9 207 442 9 176 870 -30 572

H 8 868 928 8 868 928 5 602 226 5 613 379 3 266 702 3 255 549 -11 153

I 1 387 681 1 387 681 632 854 636 401 754 827 751 280 -3 547

J 4 982 652 4 982 652 2 227 764 2 230 292 2 754 888 2 752 360 -2 528

K 4 041 735 4 286 373 1 838 573 1 817 493 2 203 162 2 468 880 265 718

L 6 820 322 6 653 956 2 489 671 2 432 929 4 330 651 4 221 027 
-109 
624

M 5 683 161 5 683 161 2 685 866 2 691 750 2 997 295 2 991 411 -5 884

N 3 051 920 3 051 920 1 483 905 1 490 320 1 568 015 1 561 600 -6 415

O 6 788 238 6 796 375 2 066 344 2 074 481 4 721 894 4 721 894 0

P 2 820 986 2 821 117 691 083 691 432 2 129 903 2 129 685 -218

Q 3 449 834 3 450 135 1 291 095 1 291 971 2 158 739 2 158 164 -575

R 1 763 715 1 763 815 519 833 520 368 1 243 882 1 243 447 -435

S 1 134 876 1 135 211 503 639 505 186 631 237 630 025 -1 212

T 0 0 0 0 0 0 0

U 0 0 0 0 0 0 0

Spolu 150 789 847 
150 877 

124
89 424 356 89 470 906 61 365 491 61 406 218 40 727

Bilančný rozdiel   87 277  46 550    40 727

Tabuľka č. 424 Výdavková metóda             v tis. € 

  pred bilancovaním po bilancovaní bilančný rozdiel 

Konečná spotreba (P.3) 52 089 052  52 141 087  52 035  

KS domácností (P.3 za S.14) 38 353 471  38 396 386  42 915

KS neziskových inštitúcií (P.3 za S.15) 698 310 699 293  983  

KS verejnej správy (P.3 za S.13) 13 037 271  13 045 408  8 137  

Tvorba hrubého kapitálu (P.5g) 16 227 645  16 227 645  0  

Tvorba hrubého fixného kapitálu (P.51g) 14 909 896  14 909 896  0  

Zmena stavu zásob a cennosti (P.52+P.53) 1 317 749  1 317 749  0  

Domáci dopyt (P.3+P.5g) 68 316 697  68 368 732  52 035  

Saldo vývozu a dovozu (B.11) -970 282  -981 590  -11 308  

Vývoz výrobkov a služieb (P.6) 51 577 284 51 585 297  8 013  

Dovoz výrobkov a služieb (P.7) 52 547 566  52 566 887  19 321  

HDP 67 346 415  67 387 142  40 727  

 

Tabuľka č. 425 Dôchodková metóda              v tis. € 

  

pred bilancovaním po bilancovaní bilančný rozdiel 

Odmeny zamestnancov (D.1) 24 912 485  24 912 485  0  

Hrubý  prev. Prebyt .+Zmieš. dôch. (B.2g+B.3g) 36 786 798  36 827 525  40 727  

Dane z produkcie a dovozu (D.2) 6 922 126  6 922 126  0  

Subvencie (D.3) (-) -1 274 994  -1 274 994  0  

Čisté dane z produkcie a dovozu (D.2-D.3) 5 647 132  5 647 132  0  

HDP 67 346 415  67 387 142  40 727  
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926. Zmena objemu a bilancovanie v dôsledku zapracovania GNI výhrad vo všetkých 
troch metódach výpočtu HDP je zaznamenaná takto: 

 Vo výrobnej metóde úprava v položkách FISIM a imputované nájomné 
predstavovala v produkcii celkom 87 277 tis. € a v medzispotrebe 46 550 tis. 
€. Podrobný rozpis úpravy v účtoch jednotlivých sektorov a transakcií je 
uvedený v  tabuľke č. 426 

 Tabuľka č. 426 

popis dôvodu 
revíznej zmeny 

dátum revíznej 
zmeny 

protistrana 
poznámka príp. upozornenie 

sektor transakcia hodnota 

P.1 
30.9.2015 

 

S.12 
 

S.14 
 

P.1 
244 638 

 
-661 285 

FISIM 
 

Imputované nájomné 
 

  30.9.2015 S.14 P.1 494 804 Imputované nájomné  

  30.9.2015 
S.13 

 
S.15 

P.1 
8 137 

 
983 

FISIM 
 

FISIM 
 

 P.2 30.9.2015 S.11 P.2 100 046 FISIM  

 30.9.2015 S.12 P.2 -21 490 FISIM  

 30.9.2015 S.13 P.2 8 137 FISIM  

 30.9.2015 S.14 P.2 
36 639 

 
-77 765 

FISIM 
 

Imputované nájomné 

 

 

 30.9.2015 S.15 P.2 983 FISIM 

 
 Vo výdavkovej metóde objem úpravy predstavoval 42 727 tis. € a podrobný 

rozpis úpravy v účtoch jednotlivých sektorov a transakcií je uvedený v  tabuľke 
č. 427.  

Tabuľka č. 427 

Reason for the 
revision change 

Date of revision 
change  

counterpart 
Note/Notice 

sector transaction value 
FISIM, 
imputované 
nájomné 
(výhrada II a 
VIII) 

30.9.2015 S.14 P.3 42 915  
FISIM(131 631)

Imputované nájomné
(-88716)

FISIM

FISIM

FISIM

 

  30.9.2015 S.15 P.3 983   

  30.9.2015 S.13 P.3 8 137   

  30.9.2015 Dovoz P.62 8 013  

 30.9.2015 Vývoz P.72 19 321 FISIM

 
 V dôchodkovej metóde sa bilančné úpravy, ktoré sme vykonali vo výrobnej 

a výdavkovej metóde premietli v ukazovateli B.2n v objeme 40 727 tis. €. 
 
927. Objem celkovej bilančnej úpravy v roku 2015 na HDP predstavoval 0,1%. 
Bilančná zmena vykonaná v roku 2015 vo výrobnej metóde bola následne 
premietnutá v odvetvových účtoch. Úprava v dôsledku výhrady č. VIII (imputované 
nájomné) bola zaznamenaná v sektore domácností S.14 v odvetví SK NACE Rev.2 
68 „Činnosti v oblasti nehnuteľností (sekcie L)“ v produkcii a medzispotrebe. Úprava 
objemu FISIM v dôsledku výhrady II bola zaznamenaná vo všetkých inštitucionálnych 
sektoroch v medzispotrebe a v produkcii, s výnimkou sektora nefinančných 
korporácií, kde sa premietla len do medzispotreby. Ako sa uvedené zmeny premietli 
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do jednotlivých sekcii odvetví NACE Rev.2 na úrovni pridanej hodnoty dokumentuje 
tabuľka č. 423.        

928. Všetky bilančné úpravy sa zaznamenávajú v bilančných protokoloch, kde je 
uvedený inštitucionálny sektor s pôvodnou hodnotou ukazovateľa, navrhnutá 
bilančná zmena a nová hodnota po bilancii doplnená o transakciu, kde bola zmena 
vykonaná a tiež dátum úpravy. 

 

6.1.2 Tabuľkový prehľad  bilančných úprav v časovom rade 5 rokov 

Tabuľka č. 428                              v tis. € 

po
ra

di
e

 

termíny revízií 
RSÚ 

Výrobná metóda 

HDP pred 
bilancovaním 

HDP po bilancovaní 
objem bilančnej 

úpravy 
objem bilančnej 

úpravy v % 

1 30. 9. 2011 66 071 212 65 887 413 -183 799 -0,3

2 6. 3. 2012 65 743 472 65 743 472 0 0,0

3 30. 9. 2012 65 616 091 65 869 489 253 398 0,4

4 30. 9. 2013 66 047 020 65 897 020 -150 000 -0,2

5 30. 9. 2014 67 301 000 67 203 999 -97 001 -0,1

6 30. 9. 2015 67 346 415 67 387 142 40 727 0,1

Tabuľka č. 429             v tis. € 

po
ra

di
e

 

termíny revízií 
RSÚ 

Výdavková metóda 

HDP pred 
bilancovaním 

HDP po bilancovaní 
objem bilančnej 

úpravy 
objem bilančnej 

úpravy v % 

1 30. 9. 2011 66 530 094  65 887 413 -642 681 -1,0  
2 6. 3. 2012 65 743 472  65 743 472 0 0,0  
3 30. 9. 2012 66 879 557  65 869 489 -1 010 068 -1,5  
4 30. 9. 2013 65 891 286  65 897 020 5 734 0,0  
5 30. 9. 2014 67 320 999  67 203 999 -117 000 -0,2  
6 30. 9. 2015 67 346 415  67 387 1424 40 727 0,1  

Tabuľka č. 430                                                                      v tis. € 

po
ra

di
e

 

termíny revízií 
RSÚ 

Dôchodková metóda 

HDP pred 
bilancovaním 

HDP po bilancovaní 
objem bilančnej 

úpravy 
objem bilančnej 

úpravy v % 

1 30. 9. 2011 66 076 392  65 887 413 -188 979 -0,3  
2 6. 3. 2012 65 743 472  65 743 472 0 0,0  
3 30. 9. 2012 65 613 970  65 869 489 255 519 0,4  
4 30. 9. 2013 66 047 020  65 897 020 -150 000 -0,2  
5 30. 9. 2014 67 301 000  67 203 999 -97 001 -0,1  
6 30. 9. 2015 67 346 415  67 387 142 40 727 0,1  

 

6.1.3 Bilančné úpravy v časovom rozmedzí 

929. Najvýznamnejšie bilančné úpravy za posledných 5 rokov, vykonané na roku 
2010 a ich dopad na HDP sú uvedené v tabuľkách v predchádzajúcej časti kapitoly. 

930. Významný dopad na HDP mali bilančné úpravy vykonané v období septembra 
2012. Zmeny vo výrobnej a dôchodkovej metóde mali dopad na HDP 0,4 % 
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a výdavkovej metóde -1,5 %. Bilančné úpravy boli z dôvodu úpravy šedej 
(nezaznamenanej) ekonomiky, dobilancovania zmien zo zdrojových údajov a 
upravené boli údaje za dovoz. Nakoľko k bilančným úpravám neboli relevantné 
podklady v členení NACE Rev.2, boli tieto zapracované v odvetvových účtoch 
štruktúrou produkcie a medzispotreby v sektoroch S.11 a S.14 a zvyšný malý 
bilančný rozdiel - 2 121 tis. € medzi výrobnou a dôchodkovou metódou bol 
vybilancovaný v sektore S. 11 v položke D.29. Vo výdavkovej metóde boli úpravy 
dobilancované v zásobách a  tvorbe hrubého fixného kapitálu.  

 

6.1.4 Všeobecný popis bilančnej procedúry 
 
931. Pre výpočet HDP sa používajú všetky tri metódy. HDP sa zostavuje nezávisle 
výrobnou a výdavkovou metódou, dôchodková metóda je reziduálnou metódou.  
 
932. Výrobná metóda sa z pohľadu zdrojového pokrytia a prepojenia na ostatné 
štatistiky považuje v ročných národných účtoch za najdôležitejšiu. Je založená na 
preverení získaných a spracovaných zdrojových údajov a  analýze ich zmien 
v časovom rade. 
 
933. Výdavková metóda - odhad HDP výdavkovou metódou je založený na 
preverení zdrojových údajov, analýze zmien v časovom rade, porovnania údajov 
a bilancovania komoditných tokov v tabuľkách dodávok a použitia. 
 
934. Dôchodková metóda odhadu HDP nie  je v ročných národných účtoch SR 
považovaná za samostatnú metódu, nakoľko prevádzkový prebytok a zmiešané 
dôchodky nie sú odhadované z nezávislých zdrojov. Počítané sú ako rozdielové 
položky medzi pridanou hodnotou  a ostatnými dôchodkovými položkami pridanej 
hodnoty a menia sa v súlade s bilancovaním  produkcie P.1 a/alebo  medzispotreby 
P.2.  
 
935. Pre bilancovanie zdrojov s použitím sa používa len výrobná a výdavková 
metóda. Dôchodková metóda sa nepoužíva pre tento účel z toho dôvodu, že hrubý 
prevádzkový prebytok ako aj zmiešané dôchodky  sú rozdielové ukazovatele a ich 
overovanie sa nerobí z priamych zdrojov údajov.  Hlavným nástrojom bilancovania sú 
sektorové a odvetvové účty.  

936. Každý účet v postupnosti sektorových účtov je vybilancovaný. Vyplýva to alebo 
z definície účtu alebo ju zabezpečuje  bilančná položka, ktorá vstupuje do ďalšieho 
účtu. Účet výrobkov a služieb je na základe všeobecnej definície vyrovnaný, t. z. 
celkový objem zdrojov sa rovná ich použitiu a teda účet nemá bilančnú položku. 
Bilančná položka účtu produkcie je uvedená v hrubom (vrátane spotreby fixného 
kapitálu) a čistom poňatí. Ostatné bilančné položky sektorových účtov sú zachytené 
v čistom poňatí.   

937. Základným zdrojom dát sú údaje zo štatistických zisťovaní a administratívne 
zdroje dát. Výhodou štatistických zisťovaní je, že sú vytvárané priamo pre potreby 
národných účtov, čiže pre sektorové účty a pre TDP. Celý proces zberu, spracovania, 
poskytnutia výstupov je priebežne kontrolovaný. Zabezpečuje sa správne pokrytie 
súboru spravodajských jednotiek (v prípade sektora S.11 aj závodných jednotiek). Je 
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zabezpečený aktualizáciou registra organizácií. V rámci procesu zberu štatistických 
výkazov prebieha kontrola ich správneho vyplnenia. Zabezpečuje sa aj získanie čo 
najväčšieho počtu odovzdaných výkazov spravodajskými jednotkami. Pri spracovaní 
údajov zo štatistických zisťovaní je ich kvalita zabezpečená imputáciami chýbajúcich 
výkazov a položiek, v prípade výberových zisťovaní sa vykonávajú dopočty. 
Problémom administratívnych zdrojov je ich neoverená kvalita a úplnosť. Podrobnejší 
popis jednotlivých štatistických zisťovaní a administratívnych zdrojov, ktoré slúžia ako 
hlavný zdroj zostavovania sektorových účtov je uvedený v kapitole 9.  

938. Dôležitým krokom v procese bilancovania je transformácia a zosúladenie 
získaných údajov na metodiku ESA 2010. Týka sa definícií, ocenení, klasifikácií 
(zisky a straty z držby zásob, lízing, imputované nájomné, FISIM, akrualizácia, 
nezaznamenaná ekonomika atď.). Takto získané dáta sú hlavným vstupom pre 
zostavenie sektorových účtov, subsektorových, odvetvových účtov aj pre TDP. 
Sektorové účty spájajú údaje, ktoré sú zložkami výpočtu HDP tromi metódami. 
Cieľom bilancovania je zladiť údaje z výrobnej, dôchodkovej a výdavkovej metódy 
výpočtu HDP. Výsledkom je úplne zladený a vybilancovaný súbor účtov s jedným 
odhadom HDP vo všetkých troch metódach.  

939. Za každý sektor a subsektor sa zostaví úplný systém účtov. Účet produkcie 
a tvorby dôchodkov sa zostavuje aj odvetvovo (na úrovni kategórií NACE Rev.2, 
v prípade potreby  aj na úrovni sekcii).  

940. Rozpočtová identita a identita transakcií sa dosiahne horizontálnym 
a vertikálnym bilancovaním  jednotlivých údajov. Pri bilancovaní je rozhodujúca 
kvalita a typ zdroja údajov v jednotlivých sektoroch. V danom sektore sa vychádza 
z priamych zdrojov údajov, z údajov zisťovaných v inom sektore, je možná aj 
kombinácia priameho zdroja a zdroja protistrany. Pri zostavovaní definitívnej verzie 
sektorových účtov sa vychádza z podkladov získaných z TDP. Údaje za sektor sa 
získavajú sumarizáciou zisťovaných údajov za subsektory. Údaje, ktoré nie sú 
k dispozícii, sú vymedzené bilančným procesom horizontálnym (identita transakcií) 
alebo vertikálnym (rozpočtová identita), alebo ich kombináciou. Pri procese 
bilancovania sú dôležité aj údaje, ktorých hodnota je považovaná za  konečnú a nie 
sú predmetom bilancovania.  

941. V prvom kroku bilancovania sa zabezpečuje identita transakcií. Overenie 
jednotlivých transakcií prebieha kontrolou protistrán. Je výhodou, že veľký počet 
transakcií je možné overiť z dvoch nezávislých zdrojov, zo strany použitia aj zo 
strany zdrojov. V rámci medzisektorových tokov (úroky, dividendy) sa zostavuje 
matica transakcií. Na overenie hodnôt sa využívajú časové rady sektorových účtov. 
Hodnoty ukazovateľov sa porovnávajú so štvrťročnými účtami. Využíva sa jedna 
z možností overenia presnosti údajov cez odvetvové štatistické zisťovania, ktoré nie 
sú hlavným zdrojom pre národné účty. Využívajú sa tiež informácie z asociácií, 
združení, komôr, výskumov verejnej mienky a i. V prípade nejasností sa oslovujú 
priamo jednotlivé spravodajské jednotky. Overenie sa robí s prihliadnutím na vývoj 
podielu rôznych ukazovateľov (napr. medzispotreba/hrubá produkcia, hrubá 
produkcia/počet zamestnancov, hrubá produkcia/pridaná hodnota) a vzájomného 
vzťahu ukazovateľov (napr. úroky, vklady, úvery).  
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942. Štatistické diskrepancie sa riešia úpravou údajov, ktoré sú najmenej 
dôveryhodné, spoľahlivé, presné  (zmena stavu zásob, B2./B.3 ako reziduál,...) 
v rámci daného systému účtov. Napriek zdrojom údajov, ktoré sú stále kvalitnejšie 
(presnejšie vymedzenie spravodajských jednotiek, vyššia kvalita poskytovaných 
údajov, zvýšenie percenta návratnosti, zvýšenie počtu vyplnených ukazovateľov, 
úplnosť, súlad s metodikou,  správne ocenenie, ...) vždy existuje nekonzistentnosť 
v rôznych metódach odhadu HDP, ktorá je spôsobená rôznymi zdrojmi údajov.   

943. Bilančné práce sú zamerané na bilancovanie jednotlivých položiek nefinančných 
a finančných transakcií. Bilancovanie nefinančných transakcií prebieha v prvej etape 
bez prepojenia na bilancovanie finančných transakcií, z toho vyplývajú rozdiely v B.9. 
Čisté pôžičky poskytnuté/prijaté na úrovni sektorov a aj ekonomiky spolu.  

Tabuľka č. 431 Čisté pôžičky poskytnuté/prijaté                  v tis. € 

Ročný účet 2010 
Kód 

inštitucionálnych
sektorov 

Čisté pôžičky 
poskytnuté (+) / 

prijaté (-) 
z nefinančných 

účtov 

Čisté pôžičky 
poskytnuté (+) / 

prijaté (-) 
z finančných 

účtov 

Diskrepancia medzi 
B.9 z nefinančných 
a finančných účtov 

Ekonomika SR S.1 -2 130 317 -2 152 511 22 194

Nefinančné korporácie S.11 709 997 753 063 -43 066

Finančné korporácie S.12 965 555 977 267 -11 712

Verejná správa S.13 -5 032 042 -5 051 353 19 311

Domácnosti S.14 1 475 817 1 439 824 35 993

Neziskové inštitúcie 
slúžiace domácnostiam 

S.15 -249 644 -271 312 21 668

Zahraničie S.2 2 130 317 2 152 511 -22 194

Spolu S.1 + S.2 0 0 0

944. Bilancovanie  vykonávajú počas niekoľkých mesiacov  pracovníci zostavujúci 
sektorové účty, TDP a ukazovatele v stálych cenách.   Údaje priamo  upravujú už 
počas procesu  spracovania údajov zo zisťovaní a iných zdrojov údajov alebo počas 
zostavovania účtov. 

945. Následným krokom bilancovania v rámci sektora, subsektora je dosiahnutie 
rozpočtovej identity (t.j. suma tokov v stĺpci zdroje sa rovná sume tokov v stĺpci 
použitie) dvoma odhadmi B.9 (bežné účty, finančné účty). Hľadá sa rovnosť medzi 
údajmi, ktoré sú odvodené z dvoch zdrojov. Proces bilancovania je postupný proces 
od prvého získania čiastočných podkladov až po získanie všetkých dostupných 
informácií, ktorý je zabezpečovaný vzájomnými internými a externými (MF SR, 
NBS,...) konzultáciami s cieľom získať zosúladený vybilancovaný systém. 
Zodpovednosť za konečné rozhodnutie o ukončení procesu bilancovania má 
generálny riaditeľ sekcie. Výsledkom bilancovania je aj odhalenie problémových 
oblastí, z ktorých vyplynie odstránenie príčin nesúladu v zbere údajov, alebo ich 
odhadu.  

946. Položky ako FISIM, poistenie, netrhová produkcia centrálnych bánk vstupujú do 
TDP ako vybilancované. V prípade ak bilancovanie TDP ukáže nevyhnutnosť 
opätovného preverovania údajov prípadné dobilancovanie sa rieši v úzkej spolupráci 
medzi pracovníkmi zostavujúcich TDP a zodpovednými expertmi zo sektorových 
účtov. 
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947. V procese bilancovania sa patričná pozornosť venuje zohľadneniu úprav na 
zabezpečenie úplnosti pri všetkých troch metódach zostavenia HDP. 
K najvýznamnejším úpravám zaisťujúcim úplnosť zachytenia celej ekonomiky patria 
predovšetkým: odhady za jednotky, ktoré nemajú povinnosť registrovať sa, odhady 
za úmyselné skresľovanie vykazovaných výsledkov hospodárenia a pod. V  kap. 7 
v tabuľkách 435 a 440 je uvedený dopočet na úplnosť podľa metód odhadu HDP za 
jednotlivé položky a inštitucionálne sektory. Z uvedených tabuliek vyplýva, že 
nezaznamená ekonomická činnosť je zachytená v ukazovateľoch  výrobnej 
a výdavkovej metódy odhadu HDP. Podrobnejšie informácie sú za dopočty na 
úplnosť uvedené v  kapitole 7. 
 
948. Bilancovanie medzi jednotlivými komponentmi nie je možné vykonať bez 
predchádzajúcej diskusie so samotnými zostavovateľmi príslušných ukazovateľov, 
ktoré sú predmetom bilancovania. 

949. V procese bilancovania po validácii a analýze údajov nemeníme zdrojové údaje 
pokiaľ nám sekcia podnikových štatistík na zmenu neuvedie dôvod. Ďalej nie je 
možné v bilančnom procese meniť čísla spracované resp. počítané a preberané 
z iných odborov a sekcii ako napr. údaje zo ZO týkajúce s dovozu a vývozu tovarov, 
údajov FISIMU a tiež údajov PB NBS a dát MF SR (dane).  

950. Definitívna verzia národných účtov je preverovaná bilancovaním komoditných 
tokov v tabuľkách dodávok a použitia. Zatiaľ sa nám nepodarilo zladiť bilančné práce 
tak, aby bezprostredne prispeli k spresneniu polo-definitívnej verzie národných účtov.  

951. Konečné odhady HDP výrobnou a výdavkovou metódou sú nezávislé od 
predbežných odhadov makroekonomických ukazovateľov národných účtov a HDP, 
nakoľko prvý odhad ročných národných účtov v termíne t+9 mesiacov je zostavený 
kumuláciou informácií zo sumáru štvrťrokov a dostupných údajov z ročných 
štatistických zisťovaní a administratívnych zdrojov údajov a príslušných odhadov na 
zabezpečenie úplnosti. Polodefinitívna verzia ročného účtu sa už opiera o údaje z 
ročných štatistických zisťovaní  a administratívnych zdrojov.  
 

6.1.5 Použitie tabuliek dodávok a použitia v procese finalizácie ročných národných 
účtov 

 
952. Tabuľky dodávok a použitia sú jedným z nástrojov pre potvrdenie bilancie 
ročných národných účtov. Pri ich zostavovaní sa vychádza zo sektorových účtov, 
ktoré nám tvoria rámec agregátov produkčnej, výdavkovej metódy a dôchodkovej 
metódy. Zostavujú sa raz ročne ako definitívne potvrdenie ročných účtov. Tabuľky sa 
konštruujú v termíne do T+36 mesiacov, kedy ich máme povinnosť podľa ESA 
Transmisijného programu zasielať do Eurostatu. Pre referenčný rok 2010 boli 
zostavené v roku 2013. Momentálne pracujeme na bilancii TDP za rok 2012. Mimo 
povinných termínov zasielania sa pripravuje revidovaný časový rad TDP podľa 
metodiky ESA 2010 za roky 2000-2011. 
 
953. Po formálnej stránke majú tabuľky dodávok a použitia tvar matice. V stĺpcoch je 
použitá Odvetvová klasifikácia ekonomických činností SK NACE , ktorá vychádza z 
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medzinárodnej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev.2. V 
riadkoch sú uvedené komodity, ktoré sú definované podľa Klasifikácie produkcie, 
ktorá vychádza z medzinárodného štandardu - CPA 2008. Pracovná verzia tabuliek 
sa zostavuje na úrovni 4-miestnej CPA zhruba na 500 komodít a na 2-miestnej úrovni 
SK NACE Rev.2. V súčasnosti sa pracuje na zavedení systému SNA-NT do procesu 
zostavovania a bilancie tabuliek dodávok a použitia. Tento systém umožňuje 
bilancovať tabuľky v základných cenách. Z kapacitných dôvodov sa systém nastavuje 
na bilancovanie tabuliek na úrovni 300 komodít čo predstavuje 3-miestnu úroveň 
CPA s rozčlenením na niektoré špecifické produkty na 4-miestnej úrovni.  Publikuje 
sa verzia len na 2-miestnej úrovni CPA a 2-miestnej úrovni SK NACE Rev.2.  
 
954. Tabuľky dodávok a použitia  sa zostavujú podľa jednotlivých inštitucionálnych 
sektorov predovšetkým zo štatistických výkazov v kombinácii s administratívnymi 
zdrojmi, ich podrobný  popis nájdete v kapitole 10 a priloženej tabuľke č. 432 

Tabuľka č. 432 Zdroje informácii pre zostavenie TDP 

Ukazovateľ Štatistické zisťovanie 
Administratívne 

zdroje 

Poznámky 

 

 

S11 

 

Roč 1-01 

Roč 2-01 

  

V obidvoch štatistických 
výkazoch sú dostupné 

informácie o ukazovateľoch TDP 
podľa komodít a odvetví. 

 

S12 

 

PenP5-01 

PoiP5-01 

 

pozri kap.10 

 

 

V obidvoch štatistických 
výkazoch sú dostupné 

informácie o ukazovateľoch TDP 
podľa komodít a odvetví. 

 

S13 

 

NSPO1-01 

NSRO1-01 

(údaje podľa komodít sa 
zisťujú raz za 3 roky) 

. 

pozri kap.10 

 

 

 

V obidvoch štatistických 
výkazoch sú dostupné 

informácie o ukazovateľoch TDP 
podľa komodít a odvetví. 

 

S14 

  

Výkaz Úč FO1-01 

Rodinné účty 

 

Produkcia sa umiestňuje na 
diagonálu v matici produkcie a 
medzispotreba sa komoditne 

člení podľa štruktúry  zisťovanej 
v malých podnikoch Roč 2-01. 

Údaje o HTFK v tomto sektore 
sa získavajú z údajov účtovného 
výkazu ÚČ FO1-01 doplnené o 

informácie o individuálnej bytovej 
výstavbe. 

 

S15 

 

NSNO1-01 

NSNO2-01 

 

pozri kap.10 

 

 

V obidvoch štatistických 
výkazoch sú dostupné 

informácie o ukazovateľoch TDP 
podľa komodít a odvetví. 

 

S2 

 

Komoditná štruktúra dovozu 
tovarov je založená na 

informáciách zo štatistiky 
zahraničného obchodu v 

cenách CIF a FOB. 

 

Dovoz služieb sa 
získava z Platobných 

titulov PB NBS 
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Konečná spotreba 
domácností (KSD) 

  

Rodinné účty 

 

Pre zostavenie KSD sa 
používajú informácie o predajoch 

v maloobchode v COICOP 
klasifikácii, ktorá je 

transformovaná do CPA 
pomocou transformačných matíc 

samostatne ako KSD (domáci 
koncept), nákup rezidentských 

domácností v zahraničí, nákupov 
nerezidentov na území 

Slovenska a KSD(národný 
koncept). 

 

955. Tabuľka dodávok (matica produkcie a vektor dovozu) sa zostavuje v základných 
cenách, tabuľka použitia (matica medzispotreby, matica konečnej spotreby 
domácností, vektoru KS vlády a KS NZI, vektory tvorby fixného kapitálu  a vývozu) sa 
zostavuje v kúpnych cenách. Bilancovanie prebieha v systéme SNA-NT, ktorý 
umožňuje selektívnu prácu s dátami a taktiež umožňuje súbežne počítať základné 
ceny aj ceny výrobcov. Tabuľky sa bilancujú v národnom koncepte tz., že sú k 
vektoru dovozu, vývozu a matici KSD pripočítané nákupy rezidentov a odpočítané sú 
nákupy nerezidentov. Zostavujú sa v mernej jednotke tis. €. 

 
Vstupy dát do systému SNA-NT 
956. Na strane ponuky (tabuľka dodávok) sa jednotlivé vstupy dát prezentujú ako 
účty: 
Účty produkcie (produkcia)  
Do systému SNA-NT vstupujú jednotlivé matice produkcie (členenie produkty x 
odvetvia):  
účet 23: produkcia trhových výrobcov (sektor S.11, S.12, S.14). Za uvedené sektory 
spolu sa pripravujú 3 matice, s rozlíšením kódu produktu na poslednom mieste:  

 1-pre produkciu pre seba, FISIM, resp. iné časti produkcie 
 2-pre aktívne zušľachtenie 
 0-produkcia bez predchádzajúcich dvoch matíc 

účet 24: produkcia netrhových výrobcov (ústredná štátna správa (S.1311) a fondy 
sociálneho zabezpečenia (S.1314) ) 
účet 25: produkcia netrhových výrobcov (miestna štátna správa (S.1313))  
účet 26: produkcia netrhových výrobcov (S.15). 
Dovoz 
účet 52: dovoz špecifikovaný podľa typu 
52110 dovoz tovarov 
52220 priamy nákup rezidentov v zahraničí 
52230 dovoz služieb  
 
957. Na strane použitia (tabuľka použitia) sa jednotlivé vstupy dát prezentujú ako 
účty: 
Účty produkcie (medzispotreba)  
Vstupujú jednotlivé matice medzispotreby (členenie produkty x odvetvia): 
účet 23: medzispotreba trhových výrobcov (sektor S.11, S.12, S.14) 
V jednotlivých komoditách sa vyčlení medzispotreba (v príslušnom kóde podľa čísla 
na poslednom mieste): 
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 2-medzispotreba k aktívnemu  zušľachteniu 
 0-medzispotreba bez aktívneho zušľachtenia 

účet 24: medzispotreba netrhových výrobcov (ústredná štátna správa (S.1311) 
a fondy sociálneho zabezpečenia (S.1314)  
účet 25: medzispotreba netrhových výrobcov (miestna štátna správa (S.1313) 
účet 26: medzispotreba netrhových výrobcov (S.15)  
Konečné použitie produktov  
účet 51: vývoz, špecifikovaný podľa typu 
51110 vývoz tovarov s rozlíšením kódu produktu na poslednom mieste:  

 2-pre aktívne zušľachtenie (vývoz tovaru po aktívnom zušľachtení) 
 0-vývoz tovaru bez aktívneho zušľachťovacieho styku 

51220 priamy nákup nerezidentov v SR  
51230 vývoz služieb 
Účet 6: výdavky na konečnú spotrebu, členené podľa účelu (COICOP) 
účet 61: konečná spotreba domácností 
 
958. Konečná spotreba domácností vstupuje do systému v podobe matice, riadky 
sú členené podľa produktov, stĺpce podľa klasifikácie COICOP.  Jednotlivé položky 
v matici sú vyjadrené v domácom koncepte (t.j. neobsahujú spotrebu rezidentov 
v zahraničí a zahrnujú spotrebu nerezidentov v SR).  Aby sa získal výsledný vektor 
KSD v národnom koncepte, pripočíta sa ku KSD v domácom koncepte vektor, ktorý 
obsahuje bilanciu nákupov rezidentov a nerezidentov. Tento stĺpec sa pridáva 
k matici vstupov ako posledný stĺpec za COICOP. Aby sa z matice KSD mohla 
počítať DPH a obchodné rozpätia, vstupná matica pre KSD sa upravuje nasledovne: 

 matica produkcie pre seba (produkty na šiestom mieste označené „1“  ): 
matica obsahuje produkciu pre seba, ktorá sa nachádza v KSD 
(poľnohospodárska produkcia, imputované nájomné),  v členení podľa 
COICOP. 

 matica spotreby nerezidentov v SR (produkty na šiestom mieste označené 
„3“ ): matica obsahuje nákupy nerezidentov na území SR, v členení produkty x 
COICOP. 

Matica KSD (produkty na šiestom mieste  označené „0“): prvky matice v členení 
podľa produktov a COICOP sú očistené o produkciu pre seba a o spotrebu 
nerezidentov (a neobsahujú spotrebu rezidentov). Ako posledný stĺpec sa zadá 
spotreba rezidentov v zahraničí. Výsledný súčtový vektor cez všetky stĺpce bude 
potom vyjadrovať KSD v národnom koncepte. 
 
959. Tvorba hrubého kapitálu vstupuje do systému formou matice; riadky sú 
členené podľa produktov, stĺpce podľa klasifikácií SK NACE a CPA. 
 
Účty 82-86: tvorba fixného kapitálu, členená podľa odvetví a sektorov.  
účet 83: THFK za trhových výrobcov (sektor S.11, S.12, S.14). Za uvedené sektory 
spolu sa pripravia 2 matice, s rozlíšením kódu produktu na poslednom mieste:  

 THFK pre vlastné konečné použitie,  
 THFK bez predchádzajúcej matice 

účet 84: THFK netrhových výrobcov (centrálna vláda (S.1311) a fondy sociálneho 
zabezpečenia (S.1314) 
účet 85: THFK netrhových výrobcov (miestna vláda (S.1313)  
účet 86: THFK netrhových výrobcov (S.15) 
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účet 87: zmeny stavu zásob a reziduál  

960. Pre toky produktov v rozličných hodnotových (cenových) triedach sa používajú 
sú tieto typy účtov: 

 účet typu 10: základné ceny (13V-(12V+11V)) 
 účet typu 11: dane na produkty platené výrobcami 
 účet typu 12: subvencie na produkty (vyplatené výrobcom) 
 účet typu 13: ceny výrobcov 

 
Matice technických účtov 
961. Technické účty slúžia k prepočtu tabuliek použitia do základných cien. Medzi ne 
patrí matica neodpočítateľnej DPH, matica daní z produktov z domácej produkcie 
a z dovozu, matica subvencií na produkty, matica obchodného a dopravného 
rozpätia. 
 
DPH 
962. Teoretická DPH sa v systéme SNA-NT počíta kombináciou zadávania sadzieb 
DPH pre vybrané komodity a zadávaním konkrétneho použitia, ktoré podľa metodiky 
do výpočtu neodpočítateľnej DPH patrí. Ako výsledok, ku ktorému sa snažíme 
odhadom zo strany použitia priblížiť, je údaj o zaplatenej DPH v danom roku zo 
štátneho záverečného účtu. 
 
Matica daní z produktov 
963. Do systému SNA-NT vstupuje na strane zdrojov vektor daní z produktov 
v členení podľa produktov na základe údajov zo štátneho záverečného účtu. Na 
strane použitia sa zadáva kombinácia  produktov a používateľov určujúca objemy, 
z ktorých má byť zaplatená daň resp. znížená daň. 
 
Subvencie na produkty 
964. Vektor subvencií na produkty vychádza na strane zdrojov z údajov zo štátneho 
záverečného účtu o vyplatených dotáciách podľa komodít. Do systému SNA-NT sa 
zadáva kombinácia  produktov a používateľov, ktoré určujú produkty, na ktoré boli 
vyplatené subvencie, aby sme získali matice subvencií podľa typov užitia. 
 
Obchodné a dopravné rozpätie 
965. Pre odhad matíc obchodných a dopravných rozpätí na strane použitia sa 
najskôr vyčíslia priemerné sadzby pre konkrétne produkty. Tieto sa získajú z údajov 
zo strany ponuky (z produkcie odvetví zaoberajúcich sa obchodnou činnosťou). 
Objem dopravného rozpätie (za rôzne typy dopravy) sa odhaduje zo strany ponuky 
(ako % z objemu dopravných nákladných služieb, t.j.  pozemnej dopravy, leteckej 
a vodnej).  Na strane použitia sa objem dopravného rozpätia pre daný produkt 
rozhodí podľa objemu prepravovaných tovarov. 
 
Princípy bilancovania 
966. Na základe uvedeného popisu vstupov je zrejmé, že nultá verzia TDP pred 
bilancovaním je použitím softvéru SNA-NT významným spôsobom vyšpecifikovaná 
vzhľadom na svoje jednotlivé časti na obidvoch stranách tabuliek a výrazne 
zjednodušuje identifikáciu bilančných rozdielov. Súčasne  umožňuje v každej etape 
bilancovania získať aktualizované odpočtové matice, a teda súčasne bilancovať 
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v základných a kúpnych cenách. Bilancuje sa trhová časť všetkých vstupov s „0“ na 
konci. 

967. Bilancovanie spočíva v zachovaní platnosti tzv. transakčnej identity, podľa ktorej 
sa vytvorené zdroje z tabuľky dodávok, musia rovnať ich použitiu vyjadrenému 
v tabuľke použitia. Bilancovanie sa uskutočňuje osobitne pre každú skupinu komodít 
(t.j. osobitne pre každý riadok tabuliek dodávok a použitia). 

968. Bilancovanie prebieha v niekoľkých etapách. V podstate je to iteračný proces, 
ktorý sa opiera o manuálne bilancovanie aj o automatické bilancovanie.  

969. Vychádza sa z rozdelenia ekonomiky na niekoľko komplexov, u ktorých sú 
vzájomné interakcie vo vnútri komplexov dôležitejšie ako interakcie medzi 
komplexmi. Ide o nasledovné komplexy: 

 poľnohospodárstvo a rybárstvo, potravinársky priemysel, reštaurácie 
a konečná spotreba domácností (skupina potraviny a nápoje), 

 suroviny (počet odvetví, ktoré ich vyrábajú, resp. v ktorých sa suroviny 
spotrebovávajú, je pomerne malý), 

 energia, voda a pohonné hmoty (používajú sa takmer vo všetkých odvetviach 
ekonomiky na medzispotrebu, resp. idú do konečnej spotreby domácností), 

 špecifické spotrebné tovary ako napr. textil, odevy a obuv (v tabuľke dodávok 
ich vyrábajú špecializovaní výrobcovia, resp. sa dovážajú. Väčšina ide do 
konečnej spotreby domácností alebo na vývoz), 

 lesníctvo, kameňolomy a pieskoviská, spracovanie dreva a nekovových 
minerálov: produkcia týchto odvetví sa spotrebováva hlavne v stavebníctve, v  
konečnej spotrebe domácností (individuálna bytová výstavba), resp. ide na 
vývoz, 

 spracovanie kovov, strojárstvo, stavebníctvo, autoopravovne. V tomto 
komplexe sa vyrábajú špecifické komodity určené hlavne pre tvorbu hrubého 
fixného kapitálu (skupina stroje a dopravné zariadenia a výrobky a služby pre 
opravy), čiastočne aj pre konečnú spotrebu verejnej správy (štátne nákupy 
vojenskej techniky) a pre konečnú spotrebu domácností (predmety dlhodobej 
spotreby), 

 chemický priemysel, umelé hmoty a konečná spotreba domácností, 
 služby vrátane služieb štátnej správy a konečná spotreba domácností. 

(Niektoré typy služieb, napr. služby pre podnikateľov používa väčšina 
výrobných odvetví). 

970. Automatické bilancovanie sa používa hlavne na vyčíslenie rozdielov medzi 
zdrojmi a ich použitím v riadkoch, v stĺpcoch zasa na vyčíslenie rozdielov medzi 
objemom produkcie a súčtom nákladov na ich výrobu vrátane zložiek pridanej 
hodnoty. Okrem toho sa automatické bilancovanie používa aj na tzv. 
“dobilancovanie” tabuliek dodávok a použitia, t.j. rozpustenie menších rozdielov 
v súčtových riadkoch a stĺpcoch matice do celej matice. Aplikuje sa výlučne na 
maticu medzispotreby trhových výrobcov. Na tento účel sa najčastejšie používajú 
matematické metódy, predovšetkým metóda RAS. Aplikuje sa v  iteráciách, a to 
najskôr v riadkoch, potom v stĺpcoch. Oba typy úprav sa uskutočňujú 
prostredníctvom korekčných koeficientov, ktoré sú odvodené z relácií medzi prvkami 
zadaných súčtových vektorov matice a zodpovedajúcimi prvkami  súčtových vektorov 
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v upravovanej matici, pričom vektory korekčných koeficientov sa menia od iterácie 
k iterácii.  

Postup bilancie 
 Bilancovanie v riadkoch: porovnaním riadkových súčtov z tabuľky dodávok 

s riadkovými súčtami z tabuľky použitia, sa osobitne za každú skupinu 
komodít (za každý riadok) vyčíslia rozdiely medzi celkovou ponukou príslušnej 
komodity a jej použitím.  
1) V prípade existencie veľkého počtu menších, kladných aj záporných 

rozdielov sa rieši problém v rámci daného komplexu vzájomnou kompenzá-
ciou kladných a záporných hodnôt. V tabuľke dodávok sa preveruje 
komoditná dezagregácia produkcie, resp. dovozu, v tabuľke použitia 
rozdelenie zdrojov do odvetví medzispotreby, konečnej spotreby, tvorby 
hrubého fixného kapitálu, do zásob a pod. 

2) V prípade existencie väčších rozdielov sa preverujú prvotné zdroje údajov, 
resp. správnosť zostavenia tabuliek dodávok a použitia. Vzhľadom na 
použitú údajovú základňu sa v prvom rade odstraňujú tzv. slabé miesta, 
pričom informácie, ktoré považujeme za správne, sa zachovávajú.  

 Bilancovanie v stĺpcoch: V nadväznosti na bilancovanie a úpravy uskutočnené 
v riadkoch sa bilancujú a upravujú stĺpce matice dodávok a použitia, t.j. 
produkcia odvetví v základných cenách sa porovnáva so súčtom 
medzispotreby a  pridanej hodnoty v zodpovedajúcich stĺpcoch matice použitia 
(so súčtom I. a III. kvadrantu). 

971. V procese bilancovania sa porovnávajú absolútne objemy ukazovateľov za 
bežné a predchádzajúce obdobia (časový rad ukazovateľov 2009-2012). Pokiaľ 
tempá rastu vykazujú výrazné zmeny, ktoré nevieme ekonomicky zdôvodniť, je 
potrebné ukazovateľ s extrémnym vývojom upraviť. 

972. Pri úpravách v riadkoch sa porovnávajú percentuálne podiely jednotlivých 
smerov použitia na celkových zdrojoch, resp. na celkovej produkcii v bežnom 
a predchádzajúcom období (distribučné koeficienty). V prípade výrazných 
nevysvetliteľných rozdielov je potrebné upraviť príslušný ukazovateľ. 

973. Pri úpravách v stĺpcoch sa porovnávajú percentuálne podiely medzispotreby 
a zložiek pridanej hodnoty (vrátane ostatných čistých daní na produkciu) na produkcii 
vytvorenej v danom odvetví v bežnom období so zodpovedajúcimi podielmi 
z predchádzajúcich období (2009-2012 koeficienty priamej náročnosti označované aj 
ako technické, resp. IO koeficienty). V prípade väčších nevysvetliteľných rozdielov je 
potrebné upraviť ukazovateľ s extrémnou hodnotou 

974. V tabuľkách dodávok a použitia za rok 2010 sme pre niektoré vybrané produkty 
museli upravovať štruktúru použitia, t.j. menil sa podiel produktu z dovozu, ktorý 
vchádzal do  medzispotreby, pre konečnú spotrebu, pre THFK, resp. do zásob 
(využili sa pritom informácie za sektor S.11 z veľkých podnikov o dovoze produktov 
pre medzispotrebu). Taktiež sme v rámci bilančných úprav riešili objem dovozu 
niektorých produktov, ktorý bol vyšší, ako objem daného produktu na strane použitia 
(napr. dovoz CPA 26 (Počítače, elektronické a optické zariadenia),CPA 14 (odevy) 
a CPA 15 (Usne a výrobky z usní), CPA 27 (Elektrické stroje a prístroje) a iné. 
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V takýchto prípadoch sa časť objemu dovezených produktov zahrnula do stĺpca 
reexport, ktorý predstavuje dovoz produktov, ktoré smerujú na vývoz.  

975. Každoročne sa upravuje matica medzispotreby v riadku CPA 06 (Ropa a zemný 
plyn), kde objem vykazovanej surovej ropy a zemného plynu vo všetkých odvetviach 
okrem stĺpca NACE 06 sa je potrebné v rámci bilancie presunúť na riadok komodity 
CPA 19 (Koks a rafinérske ropné produkty). 

976. Podobné úpravy vykonávame aj v komodite budovy a výstavba budov (CPA 41), 
kde v matici medzispotreby objem vykázaný v uvedenom riadku CPA 41 v rámci 
bilancie je v presunutý na riadky CPA 42 (Stavby a práce na stavbe inžinierskych 
stavieb) a CPA 43 (Špecializované stavebné práce). 

977. V matici produkcie sa predaje áut a predaj súčiastok na opravu áut z riadkov 
CPA 46 (Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov) a CPA 47 
(Maloobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov) presúvajú na riadky CPA 45 
(Veľkoobchod a maloobchod a služby v oblasti opravy motorových vozidiel 
a motocyklov), kde majú byť vykázané.  

978. Všetky bilančné úpravy sa zaznamenávajú v bilančných protokoloch, kde je 
uvedená pôvodná hodnota ukazovateľa, navrhnutá bilančná zmena a nová hodnota 
ukazovateľa po bilancii podľa dátumov. 

979. Výsledkom procesu bilancovania je plne vybilancovaný systém, ktorý 
obsahuje: 

 vybilancovanú tabuľku dodávok v základných cenách aj v cenách odberateľov, 
 vybilancovanú tabuľku použitia v základných cenách a v cenách odberateľov,  
 matice daní a subvencií na produkty,  
 matice pre obchodné rozpätie a pre dopravné rozpätie. 

 

6.2 Ostatné metódy použité na overenie HDP 

980. Tieto postupy zabezpečujúce overenie HDP sú vlastne využité priamo pri 
uskutočňovaní bilancovania, pri overení údajov jednotlivých ukazovateľov:  

 porovnávanie údajov získaných z ročných štatistických výkazov s údajmi zo 
štatistických výkazov potrebných pre zostavenie štvrťročných účtov vybraných 
ukazovateľov výrobnej a výdavkovej metódy (produkcia, medzispotreba, 
THFK, mzdy ai), 

 overenie cez vývoj stálych cien, 
 porovnanie s údajmi o zamestnanosti, 
 hodnotenie význačných zmien, udalostí vyskytujúcich sa počas roka 

v ekonomike  a ich dopadu, 
 porovnanie s údajmi zahraničného obchodu, 
 kontroly pomocou produktivity práce a iných relatívnych ukazovateľov: podiel 

ich hodnôt v jednotlivých komoditách alebo stĺpcoch, 
 významným nástrojom overenia odhadu ukazovateľov výrobnej a výdavkovej 

metódy HDP a zamestnanosti  je pracovná skupina pre rýchly odhad HDP, 
ktorú vytvorila naša sekcia v spolupráci s  inštitúciami MF SR, NBS, Rada pre 
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rozpočtovú zodpovednosť a pracovisko Infostat, ktorý prichádzajú s vlastnými 
nezávislými odhadmi HDP s cieľom vzájomnej diskusie.  
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KAPITOLA 7  PREHĽAD ÚPRAV NA ZABEZPEČENIE ÚPLNOSTI  

7.0 Úvod 

7.0.1 Geografické pokrytie  

981. Národné účty v Slovenskej republike geograficky pokrývajú celé územie SR, 
vrátane teritoriálnych enkláv a ďalších priestorov v zmysle § 2.05-2.07 metodiky 
ESA2010.  
 

7.0.2  Všeobecný prístup k úplnosti 
 
982. V rámci zostavovania ročných sektorových účtov sa uskutočňujú aj úpravy 
z titulu ich úplnosti. Úpravy sa týkajú ukazovateľov všetkých troch metód výpočtu 
odhadu HDP. V sektore finančných korporácií, sektore verejnej správy a  sektore 
neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam sa úpravy na úplnosť  nevykonávajú.  
 
983. Jednotlivé typy úprav na zabezpečenie úplnosti národných účtov podľa 
jednotlivých inštitucionálnych sektorov a metód odhadu HDP sú uvedené v tab.: 
 
Tabuľka č.  433 Úpravy na úplnosť podľa sektorov a  metód odhadu HDP  

 
 

Metóda HDP Sektor N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 

Výrobná 

S.11           XX XX 

S.12               

S.13               

S.14 XXXXXX XX XX   XX XX XX 

S.15               

Dôchodková 

S.11           X X X X 

S.12               

S.13               

S.14          X X X X X 

S.15         

Výdavková 

S.11           X  

S.12               

S.13               

S.14   XX XX       XX 

S.15              

S.2   XX         XX 

 
984. Skrytá (neevidovaná/nezaznamenaná ekonomika, ďalej len NOE) sa definuje 
ako  „súhrn aktivít, produkujúcich  výrobky  a  služby, ktoré  nie sú  zachytené  
oficiálnym  spôsobom  evidencie  (akým  je napr. štatistika, daňový  systém, 
účtovníctvo atď.). Dôvody, pre ktoré niektoré ekonomické aktivity ostávajú 
nezaevidované, môžu byť ekonomického alebo štatistického charakteru. 
Najvýznamnejšie sú ekonomické dôvody, napríklad vyhýbanie sa plateniu daní 
z príjmov, daní z pridanej hodnoty, príspevkov sociálneho poistenia. Štatistické 
dôvody sú napríklad neodovzdanie štatistických výkazov, nepokrytie všetkých 
ekonomických jednotiek v štatistickom zisťovaní, aktuálnosť registra a pod.  Skrytá 
ekonomika tak spôsobuje, že časť produkcie nie je priamo zachytená v národných 
účtoch, čo následne vplýva na hodnotu a vývojový trend HDP.  
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985. Podľa metodiky ESA 2010 a odporúčaní Eurostatu sa NOE klasifikuje do 
siedmich typov. Nižšie je uvedený stručný popis jednotlivých typov tak, ako ich 
evidujeme v podmienkach SR.  
 
N1 úmyselne nezaregistrované jednotky 
986. Expertný výpočet sa opiera o výsledky prieskumov uskutočnených inštitútom 
verejnej mienky na Slovensku (do roku 2007). Prieskumy boli zamerané na výdavky 
za služby, ako doučovanie, opatera, osobné služby, rôzne opravy a nákupu tovaru 
bez obdržania potvrdenky. Od roku 2007 robíme odhady na základe 
predchádzajúcich výsledkov v súlade s trendmi z prieskumu vykonanom v  rodinných 
účtoch.  
 
N2 úmyselne neregistrované jednotky (nelegálna produkcia)  
987. Nelegálna produkcia v sebe obsahuje výrobu a distribúciu drog, prostitúciu a 
pašovanie. Odhad pašovania vychádza z údajov o priemernej ročnej spotrebe 
alkoholu a tabakových výrobkov, údajoch Colnej správy a informáciách z médií. 
Východiskom pre odhad drog sú údaje o počte užívateľov drog v SR. Pre tieto účely 
sa využívajú informácie o rozšírenosti nelegálnych drog v SR, informácie o počte 
liečených osôb. Využité sú aj prieskumy verejnej mienky, informácie z Národnej 
protidrogovej jednotky a Centra pre liečbu drogovej závislosti.  Odhad prostitúcie sa 
vykonáva na základe počtu osôb vykonávajúcich túto činnosť a priemerných cien za 
poskytnuté služby. Informácie sa čerpajú z verejne dostupných zdrojov, internetových 
stránok príslušných organizácií zaoberajúcich sa odhaľovaním obchodovania s 
ľuďmi, Národnej správy o prostitúcii v SR a tlačových správ. 

N3 jednotky bez povinnosti registrovať sa  
988. Údaje o poľnohospodárskej produkcii domácností pre vlastnú spotrebu sa 
opierajú o štatistické údaje o poľnohospodárstve a prieskum rodinných účtov, kde sa 
priamo sleduje produkcia pre vlastné konečné použitie. Hlavným zdrojom dát pre 
odhad produkcie lesných plodov pre vlastnú potrebu sú informácie z Lesníckeho 
výskumného ústavu (pozri kap. 3.2). Odhad produkcie vo vlastnej réžii domácností 
pri stavbe domov, chát a garáži vychádza zo štatistických zisťovaní, informácií  
z realitných kancelárii atď.  

N4 registrované jednotky nepokryté štatistickým zisťovaním  
989. Úpravy za jednotky nezahrnované do štatistických zisťovaní, z pohľadu 
aktualizácie štatistického registra nevykonávame. Register organizácií je priebežne 
aktualizovaný a porovnávaný s ostatnými dostupnými registrami (Sociálnej 
poisťovne, DataCentra, atď.).  
 
N5 Registrované jednotky nepodliehajúce štatistickému zisťovaniu  
990. Pod túto položku sa zaraďujú odhady produkcie, medzispotreby a pridanej 
hodnoty za fyzické osoby, ktoré nie sú registrované v obchodnom registri a za ktoré 
neboli zisťované údaje o ich hospodárení štatistickým zisťovaním.  
 
N6 Úmyselné skresľovanie vykazovaných výsledkov hospodárenia 
991. Pre odhad N6 v S.11 sa využívajú informácie zo štatistického výkazníctva a 
účtovných výkazov overených audítorom.  Výpočet údajov pre S.14 vychádza z 
porovnania údajov získaných z výberového štatistického zisťovania pre podnikateľov 
a údajov z účtovných príloh daňových priznaní. 
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N7 Ostatné štatistické neúplnosti 
992. Zahŕňajú prepitné a odhady dreva na pni. Odhad prepitného sa vykonáva na 
základe údajov prieskumu verejnej mienky (2007), odhad prírastku dreva na pni sa 
preberá z podkladov Lesníckeho výskumného ústavu. 
 
993. Sumárny prehľad jednotlivých úprav na zabezpečenie úplnosti podľa typov N1-
N7 v roku 2010 je uvedený v tab 434.  
 
Tabuľka č. 434 Sumárny prehľad        v tis.. € 

Typ úpravy N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 Spolu 

Spolu 1 134 055 294 142 1 172 594 0 600 105 7 158 950 73 533 10 433 379

% HDP 1,7 0,4 1,7 0 0,9 10,6 0,1 15,5

 

7.1 Úpravy na zabezpečenie úplnosti vo výrobnej metóde 

994. Výrobná metóda odhadu HDP z pohľadu zdrojov a tiež z hľadiska odhadu 
úplnosti patrí k prepracovaným metódam v národných účtoch SR. Dopočet na 
úplnosť sa vykonáva v sektore nefinančných korporácií a sektore domácností.  
 

7.1.1 Identifikácia typov úplnosti vo výrobnej metóde  
 
N1 úmyselne nezaregistrované jednotky 
995. V sektore domácností sa odhady sa uskutočňujú v  na základe zistených 
priemerných výdavkov na nákup tovarov a služieb bez potvrdenky. Nákup bez 
potvrdenky zahrnuje trhové činnosti domácností s malým podielom produkcie na trhu. 
Odhady sa opierajú o výsledky prieskumu verejnej mienky z roku 2007, ktoré sa ďalej 
extrapolujú na základe informácií z rodinných účtov o výdavkoch na nákupy 
domácností. Ide o tieto výdavky: 

 výdavky na stavebné práce pri rekonštrukcii bytov, domov, chát,  
 výdavky na služby remeselníkov, na dopravné služby, osobné služby ako sú 

kaderníctva, kozmetika, opatera, doučovanie a pod.,  
 výdavky na nákup poľnohospodárskych produktov na trhoch,  
 výdavky na nákup ostatného tovaru na trhoch,  
 výdavky na nájomné platené súkromným osobám (bez potvrdenky), 
 výdavky na nájomné za garáž platené súkromným osobám (bez potvrdenky) 

 
N2 úmyselne neregistrované jednotky (nelegálna produkcia)  
996. Podrobný popis výpočtu objemu drog, prostitúcie a pašovania zachyteného vo 
výrobnej metóde v produkcii a medzispotrebe (okrem prostitúcie) sektora 
domácností je podrobne popísaný v časti 7.1.3.  
 
N3 jednotky bez povinnosti registrovať sa  
997. Objem poľnohospodárskej produkcie domácností pre vlastnú spotrebu sa 
zakladá na dvoch odhadoch. Bližší popis je uvedený v kap. 3.2.  
 
998. Odhad produkcie lesných plodov pre vlastné použitie sa robí kvantitatívno-
cenovou metódou. Pre kvalifikovaný odhad slúžia informácie o cenách lesných 
plodov prvotných nákupcov zistené od predajcov lesných plodov na trhu a ďalšie 
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informácie z Lesníckeho výskumného ústavu. Podklad z Lesníckeho výskumného 
ústavu obsahuje údaje o efektívnej produkcii najdôležitejších lesných plodov v lesoch 
SR vo váhových a hodnotových jednotkách. Ide v podstate o veličiny potenciálnej 
produkcie znížené o časť produkcie, ktorú nemožno zberať v dôsledku extrémnych 
polohových podmienok, legislatívnych zákazov, ďalej o produkciu, ktorú skonzumuje 
alebo zničí zver, vtáctvo atď. ako aj údaje o skutočnom množstve lesných plodov, 
ktoré sa získali zberom a použili sa pre vlastnú potrebu obyvateľov SR (zberačov a 
ich blízkych a známych). Údaje sú kombináciou doterajších exaktných zisťovaní a 
kvalifikovaných odhadov.  
 
999. Odhad produkcie vo vlastnej réžii v sektore domácností za bytovú výstavbu, 
chaty, garáže  a záhradné chatky sa vykonáva výpočtom rozdielu medzi celkovou 
THFK a THFK vykonanou veľkými firmami, malými firmami a živnostníkmi. Bližší 
popis je uvedený v kap.5.10.  
 
N5 Registrované jednotky nepodliehajúce štatistickému zisťovaniu  
1000. Odhad v sektore domácností sa vykonáva porovnaním údajov zistených vo 
výberovom štatistickom zisťovaní za podnikateľov nezapísaných v obchodnom 
registri (priemerné údaje) a údajov z účtovných príloh daňových priznaní.   
 
N6 Úmyselne skresľovanie vykazovaných výsledkov hospodárenia 
1001. V sektore nefinančných korporácií odhad tvorí podhodnotená produkcia (+ 
382 108 tis. €) a nadhodnotená medzispotreba v hodnote (- 208 322 tis. €). 
Spravodajské jednotky pri vyplňovaní štatistických formulárov zámerne 
podhodnocujú svoje tržby a nadhodnocujú náklady (z dôvodov platenia nižších daní 
a pod.). O výške takto  podhodnotenej  produkcie a nadhodnotenej  medzispotreby 
nie sú k dispozícií exaktné údaje.  
 
1002. Overenie správnosti vykázaných údajov a následný dopočet za 
podhodnotenie/nadhodnotenie sa vykonáva porovnaním informácií z ročného a 
štvrťročného štatistického zisťovania pre malé podniky do 20 zamestnancov a pre 
veľké podniky nad 20 zamestnancov aj z  účtovných výkazov overených auditom.   
 
1003. V sektore domácností S.14 sa predpokladá, že podhodnotenie produkcie a 
nadhodnotenie medzispotreby sa môže s rôznou intenzitou vyskytovať vo všetkých 
odvetviach. Pri zostavovaní produkcie a medzispotreby za sektor domácností 
v skupine podnikateľov nezapísaných v obchodnom registri sa predpokladá zámerné 
podhodnotenie produkcie a nadhodnotenie medzispotreby z dôvodu zníženia 
daňového základu a platenia odvodov do sociálneho a zdravotného poistenia.  
Odhad sa vykonáva na základe údajov zistených vo výberovom štatistickom 
zisťovaní za podnikateľov nezapísaných v obchodnom registri a údajov z účtovných 
príloh daňových priznaní, na základe vývoja časových radov, podielu medzispotreby 
na produkcii.  
 
N7 ostatné štatistické neúplnosti 
1004. V sektore nefinančných korporácií odhad zahrnuje prepitné v službách (14 
043 tis. €) a odhad hodnoty dreva na pni (33 400 tis. €). Pri odhade prepitného sa 
informácie z prieskumu verejnej mienky 2007 extrapolujú  na základe výšky tržieb z 
poskytovaných služieb, napríklad reštaurácií, hotelov, kaderníctiev, kozmetiky 
a podobne. Ukazovateľ „Prírastok dreva na pni“ pozostáva z rozdielu hodnoty 
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„celkového bežného prírastku“ a „skutočnej ťažby dreva“. „Celkový bežný prírastok“ 
je prírastok dreva na pni v tis. m3 a „skutočná ťažba dreva“ je  objem dreva na pni v 
tis. m3, ktorý sa vyrúbal pre účely predaja, vrátane strát na dreve pri ťažbových 
technológiách.  
 
1005. Pri odhade prepitného sa informácie z prieskumu verejnej mienky (2007) 
extrapolujú  na základe výšky tržieb z poskytovaných služieb, napríklad reštaurácií, 
hotelov, kaderníctiev, kozmetiky a podobne. Prieskumy ukázali, že frekvencia 
poskytovania prepitného sa veľmi nemení. V produkcii sa zaznamená hodnota do 
odvetví 55, 56  a 96,  a to v nefinančnom sektore a v sektore domácností. Rozdelenie 
hodnoty prepitného sa robí na základe objemu produkcie sektorov v týchto 
odvetviach:  

 V sektore S.11 = 35%, z toho odvetvie 55 = 18%, odvetvie 56 = 57%, odvetvie 
96 = 25%. 

 V sektore S.14 = 65%, z toho odvetvie 55 = 18%, odvetvie 56 = 57%, odvetvie 
96 = 25%. 

 

7.1.2 Úpravy  podľa typov úplnosti pri výrobnej metóde  
 
1006. Úpravy podľa typov úplnosti pri výrobnej metóde v relevantných 
inštitucionálnych sektoroch sú uvedené v tab. 435. Celkový dopočet na úplnosť 
predstavoval v roku 2010 15,5% HDP. Najväčší podiel 10,6% HDP tvoril dopočet za 
N6 (Úmyselne skresľovanie vykazovaných výsledkov hospodárenia) a to najmä v 
sekciách F -  Stavebníctvo a C - Priemyselná výroba. 
 
Tabuľka č. 435                                                                                                v tis. €              

 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 Spolu 

S.11 0 0 0 0 0 590 430 47 443 637 873

S.14 1 134 055 294 142 1 172 594 0 600 105 6 568 520 26 090 9 795 506

Spolu 1 134 055 294 142 1 172 594 0 600 105 7 158 950 73 533 10 433 379

% z  HDP 1,7 0,4 1,7 0 0,9 10,6 0,1 15,5

 
Úpravy na zabezpečenie úplnosti podľa jednotlivých typov v produkčnej metóde sú 
uvedené v tabuľke 436. Z odvetvového pohľadu NACE Rev.2 výrobný sektor (sekcie 
A-F) predstavoval na celkovej pridanej hodnote 53,4% podiel z celkového dopočtu na 
zabezpečenie úplnosti, pričom najvýznamnejší percentuálne zastúpenie mali  sekcie 
F - Stavebníctvo 25,7% a C - Priemyselná výroba 15,6%. Služby (sekcie G-U) sa 
podieľali na úpravách celkovej pridanej hodnoty na zabezpečenie úplnosti 46,6 %.  
Najvýznamnejší podiel  z oblasti služieb predstavuje sekcia G (Veľkoobchod a 
maloobchod, oprava motorových vozidiel a motocyklov) 18,4%.   
 
Tabuľka č. 436                                               v tis. € 

SK NACE N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 Spolu 

Spolu 

Produkcia 1 134 055 410 306 1 965 913 - 821 843 5 464 249 73 533 9 869 899

Medzispotreba  - 116 164 793 319 - 221 738 -1 694 701 - -563 480

Pridaná hodnota  1 134 055 294 142 1 172 594 - 600 105 7 158 950 73 533 10 433 379

A 

Produkcia 143 101 - 717 112 - 50 295 306 835 33 400 1 250 743

Medzispotreba  - - 168 919 - 16 758 -118 296 - 67 381

Pridaná hodnota  143 101 - 548 193 - 33 537 425 131 33 400 1 183 362

B Produkcia - - - - - 3 045 - 3 045
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Medzispotreba  - - - - - -623 - -623

Pridaná hodnota  - - - - - 3 668 - 3 668

C 

Produkcia 31 124 263 025 - - 129 726 1 020 985 - 1 444 860

Medzispotreba  - 112 968 - - 38 391 -333 964 - -182 605

Pridaná hodnota  31 124 150 057 - - 91 335 1 354 949 - 1 627 465

D 

Produkcia - - - - - 40 061 - 40 061

Medzispotreba  - - - - - -3 429 - -3 429

Pridaná hodnota  - - - - - 43 490 - 43 490

E 

Produkcia - - - - 215 18 439 - 18 654

Medzispotreba  - - - - 59 -5 490 - -5 431

Pridaná hodnota  - - - - 156 23 929 - 24 085

F 

Produkcia 400 636 0 1 248 801 0 151 805 1 153 265 - 2 954 507

Medzispotreba  - 0 624 400 0 42 827 -398 337 - 268 890

Pridaná hodnota  400 636 0 624 401 0 108 978 1 551 602 - 2 685 617

G 

Produkcia 162 213 26 620 0 0 162 496 1 271 546 - 1 622 875

Medzispotreba  - 3 196 0 0 46 438 -349 799 - -300 165

Pridaná hodnota  162 213 23 424 0 0 116 058 1 621 345 - 1 923 040

H 

Produkcia 21 828 - - - 109 623 506 056 - 637 507

Medzispotreba  - - - - 29 047 -168 731 - -139 684

Pridaná hodnota  21 828 - - - 80 576 674 787 - 777 191

I 

Produkcia 41 744 - - - 32 963 175 622 32 701 283 030

Medzispotreba  - - - - 8 321 -49 723 0 -41 402

Pridaná hodnota  41 744 - - - 24 642 225 345 32 701 324 432

J 

Produkcia 4 232 - - - 21 329 94 979 - 120 540

Medzispotreba  - - - - 4 144 -28 101 - -23 957

Pridaná hodnota  4 232 - - - 17 185 123 080 - 144 497

K 

Produkcia - - - - - - - -

Medzispotreba  - - - - - - - -

Pridaná hodnota  - - - - - - - -

L 

Produkcia 173 245 - - - 10 159 40 785 - 224 189

Medzispotreba  - - - - 1 743 -18 897 - -17 154

Pridaná hodnota  173 245 - - - 8 416 59 682 - 241 343

M 

Produkcia 6 849 - - - 83 080 436 505 - 526 434

Medzispotreba  - - - - 17 504 -111 012 - -93 508

Pridaná hodnota  6 849 - - - 65 576 547 517 - 619 942

N 

Produkcia - - - - 13 861 124 952 - 138 813

Medzispotreba  - - - - 3 392 -41 217 - -37 825

Pridaná hodnota  - - - - 10 469 166 169 - 176 638

O 

Produkcia - - - - - - - -

Medzispotreba  - - - - - - - -

Pridaná hodnota  - - - - - - - -

P 

Produkcia 34 661 - - - 5 806 27 564 - 68 031

Medzispotreba  - - - - 1 732 -7 604 - -5 872

Pridaná hodnota  34 661 - - - 4 074 35 168 - 73 903

Q 

Produkcia 22 243 - - - 31 005 137 687 - 190 935

Medzispotreba  - - - - 6 391 -28 008 - -21 617

Pridaná hodnota  22 243 - - - 24 614 165 695 - 212 552

R 

Produkcia - - - - 6 203 31 150 - 37 353

Medzispotreba  - - - - 1 447 -9 407 - -7 960

Pridaná hodnota  - - - - 4 756 40 557 - 45 313

S 

Produkcia 92 179 120 661 - - 13 277 74 773 7 432 308 322

Medzispotreba  - - - - 3 544 -22 063 0 -18 519

Pridaná hodnota  92 179 120 661 - - 9 733 96 836 7 432 326 841

T 

Produkcia - - - - - - - -

Medzispotreba  - - - - - - - -

Pridaná hodnota  - - - - - - - -
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7.1.3 Metódy úplnosti 

7.1.3.1  Metóda zamestnanosti 
 
1007. Celková zamestnanosť podľa metodiky národných účtov ESA 2010 sa 
zostavuje metódou bilancovania „ponuky“ pracovných síl s „dopytom“ po pracovných 
silách. Ponuku pracovných síl predstavujú údaje získané výberovým zisťovaním 
pracovných síl v domácnostiach (VZPS), ktoré sa upravujú vzhľadom na pokrytie a 
na domáci koncept ESA 2010. Dopyt po pracovných silách predstavujú údaje zo 
štatistických podnikových zisťovaní, ktoré sú už vyjadrené v domácom koncepte. 
Kombinujú sa  s administratívnymi zdrojmi a expertnými odhadmi. Medzi hlavné 
zdroje údajov pre zostavenie ukazovateľa  zamestnanosti patria: 
 
1008. Výberové zisťovanie pracovných síl (VZPS) - je priebežným monitorovaním 
pracovných síl na základe priameho zisťovania vo vybraných domácnostiach. Je plne 
harmonizované s príslušnými právnymi predpismi Európskej únie, najmä s 
Nariadením rady (ES) č. 577/98 o organizácii výberového zisťovania pracovných síl v 
Spoločenstve. Základ pre VZPS tvorí prostý náhodný výber bytov pokrývajúci všetky 
okresy Slovenskej republiky. Výber bytov, ktorého oporu tvoria výsledky Sčítania 
obyvateľov, domov a bytov z roku 2001 (týka sa referenčného roku 2010), je 
koncipovaný ako proporcionálny, t.j. veľkosť vzorky v každom okrese závisí od počtu 
jeho obyvateľov. Štvrťročne je do vzorky zaradených 10 250 bytov, čo predstavuje 
približne 0,6 % z celkového počtu trvale obývaných bytov v SR. Vybraný byt je 
súčasťou výberového súboru päť po sebe nasledujúcich štvrťrokov. Každý štvrťrok 
sa obmieňa 20 % vzorky. Údaje zo zisťovania za všetky osoby, ktoré boli ochotné 
spolupracovať, sú prepočítané na stav obyvateľstva SR k 1.1.2010 prevzatý zo 
štatistického zisťovania o pohybe obyvateľstva. Na váženie sa používa metóda post-
stratifikácie podľa kraja, pohlavia a vekovej skupiny. Predmetom zisťovania sú všetky 
osoby vo veku od 15 rokov žijúce v domácnostiach vybraných bytov bez ohľadu na 
to, či majú v byte trvalý, prechodný alebo nehlásený (dočasný) pobyt, okrem 
inštitucionálneho obyvateľstva (t.j. osôb vo výkone trestu, nesvojprávnych osôb 
umiestnených v ústavoch a pod.).  
 
1009. Podnikové štatistické zisťovania - do tejto skupiny zahŕňame zisťovania 
špecificky zamerané na oblasť zamestnanosti (zisťovanie o práci a mzdách Práca 2-
04) a zisťovania zamerané predovšetkým na zistenie produkcie (štrukturálne 
zisťovania za veľké a malé nefinančné korporácie, finančné inštitúcie a za 
podnikateľov – fyzické osoby nezapísané v obchodnom registri). Výhodou 
štrukturálnych zisťovaní je, že ukazovatele zamestnanosti sú priamo prepojené 
s ukazovateľmi produkcie a pridanej hodnoty. 
 
1010. Prehľad použitých štatistických zdrojov podľa jednotlivých inštitucionálnych 
sektorov je uvedený v tabuľke : 
 
Tabuľka č. 437  Prehľad použitých štatistických zdrojov 

Inštitucionálny 
sektor 

Štatistické podnikové zisťovanie Periodicita 

S11 

Roč 1-01 (Výkaz produkčných odvetví za veľké nefinančné podniky  nad 20 
zamestnancov) 
Roč 2-01 (Výkaz produkčných odvetví za malé nefinančné podniky  do 20 
zamestnancov) 

A 
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S12 
Pen P5-01 (Podnikový výkaz v peňažníctve a v nebankových  finančných 
inštitúciách) 
Poi P5-01  (Podnikový výkaz v poisťovníctve) 

A 

S13, S15 Práca 2-04 (Štvrťročný výkaz o práci) Q 

S14 Roč 3-01 (Výkaz o fyzických osobách nezapísaných v obchodnom    registri) A 

 
1011. Hlavným ukazovateľom pre nápočet zamestnanosti v štatistických zisťovaniach 
je „priemerný evidenčný počet  zamestnancov vo fyzických osobách“.  Spolu s týmto 
ukazovateľom sa vykazuje aj priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný 
na plnú pracovnú dobu, počet odpracovaných hodín zamestnancov, práce na 
dohodu ako aj jednotlivé zložky odmien zamestnancov.   
 
1012. Štatistické podnikové zisťovania tvoria hlavný zdroj dát pre zostavenie celkovej 
zamestnanosti podľa metodiky národných účtov ESA 2010, ako aj pre zostavenie 
zamestnanosti v jednotlivých štruktúrach – podľa odvetví SK NACE Rev.2, regiónov, 
inštitucionálnych sektorov. 
 
1013. Administratívne zdroje sa využívajú pre odhad položiek, ktoré sú dôležité pri 
úprave zamestnanosti podľa VZPS na domáci koncept ESA 2010 a pokrytie (strana 
ponuky) ako aj pre odhad počtu samozamestnaných osôb (podnikatelia) a ich 
zamestnancov. 
 
Tabuľka č. 438  Prehľad použitých administratívnych zdrojov 

Inštitúcia disponujúca AZ Administratívny zdroj Použitie pre ukazovateľ 
Úrad práce, sociálnych vecí a 
rodiny 

Informačné karty a povolenia na 
zamestnávanie cudzincov v SR 

počet zamestnaných cudzincov v SR 

Ministerstvo zahraničných vecí 
SR 

 
počet zamestnancov SR na zastupiteľských 
úradoch v zahraničí 

Ministerstvo kultúry SR 
výkaz KULT 15-01 o cirkvi 
a náboženskej spoločnosti 

počet aktívne pôsobiacich duchovných 

Zbor väzenskej a justičnej stráže ročenka ZVJS počet pracujúcich väzňov 

Ministerstvo školstva SR 
štatistiky MŠ o počte študentov denného 
a diaľkového štúdia a o počte študentov, 
ktorí potrebujú internát 

pracujúci študenti na internátoch 

Štatistický úrad SR Register organizácií počet samo-zamestnaných osôb 

Ministerstvo financí SR 
Úč FO 1-01 – Výkaz o príjmoch 
a výdavkoch v jednoduchom účtovníctve 

údaj o výdavkoch na mzdy použitý na odhad 
počtu zamestnancov živnostníkov 

 
1014. Údaje o zamestnanosti pochádzajúce z rôznych zdrojov sa kompletizujú a  
upravujú tak, aby zodpovedali definíciám podľa ESA 2010 a ILO. Proces 
harmonizácie údajov o práci sa týka údajov, tak na strane ponuky ako aj dopytu. 
Upravené údaje sa nakoniec porovnajú a bilancujú.   
 
Úpravy údajov  

 Úprava údajov z VZPS - vychádza sa z celkového počtu pracujúcich osôb 
v hlavnom zamestnaní. V tomto počte sú zahrnuté aj osoby, ktoré sú 
evidované ako nezamestnané osoby, ale sa zúčastnili tzv. aktivačných prác (v 
rámci aktívnych opatrení na trhu práce organizovaných Úradom práce). Tieto 
osoby nie sú zahrnuté na strane dopytu (v podnikových zisťovaniach), preto 
sa údaje VZPS znížia o zistený počet.  Nasledujú úpravy vzhľadom na domáci 
koncept NÚ a pokrytie. 

 Úprava na domáci koncept: odpočíta sa zistený počet pracujúcich v zahraničí 
(menej ako 1 rok), pripočíta sa odhad pracujúcich, nerezidentov v SR (menej 
ako 1 rok), odpočítajú sa zamestnanci zahraničných ambasád a iných 
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nerezidentských  inštitúcií v SR a pripočítajú sa zamestnanci ambasád SR 
a príslušníci armády SR umiestnení v  zahraničí. 

 Úpravy vzhľadom na pokrytie (osoby žijúce v kolektívnych domácnostiach): 
pripočíta sa odhad počtu pracujúcich študentov bývajúcich na internátoch, 
pripočíta sa odhad počtu cirkevných pracovníkov (duchovní v kláštoroch, 
a pod.) a pripočíta sa odhad počtu pracujúcich osôb vo výkone trestu. 

 Úpravy dát z podnikových štatistických zisťovaní  už zodpovedajú domácemu 
konceptu, preto ďalšie úpravy vzhľadom na koncept sa nerobia. Počty 
zamestnancov sa skompletizujú za jednotlivé inštitucionálne sektory.  Ďalej sa 
pripočíta odhad počtu pracujúcich väzňov a počet osôb na materskej 
dovolenke (prevzatý z VZPS), tieto údaje nie sú zahrnuté vo výkazoch. 
Pripočíta sa odhad počtu pracujúcich na dohodu za všetky sektory.  Pracujúci, 
ktorí pracujú na dohodu sa vykazujú zvlášť mimo počtu zamestnancov.  
Keďže ide o krátkodobé, často sezónne zamestnania, použije sa prepočítaný 
počet na plnú pracovnú dobu. Nakoniec sa pripočíta odhad počtu samo-
zamestnaných osôb. Výsledný údaj za celkovú zamestnanosť sa následne 
porovnáva a bilancuje s údajom na strane ponuky. 

Tabuľka č. 439 Prehľad úprav zamestnanosti za rok 2010 

 
Druh úpravy Zdroj údajov 

Hodnota  
(v tis. osobách) 

P
o

n
u

k
a

 

Počet pracujúcich v hlavnom zamestnaní VZPS 2 317,5 

Aktivačné práce (-) VZPS - 30,7 

Rezidenti pracujúci v zahraničí – krátkodobí (-) VZPS - 126,7 

Nerezidenti pracujúci v SR – krátkodobí (+) tabuľka 438 15,4 

Zamestnanci nerezidentských inštitúcií v SR (-) VZPS - 0,9 
Zamestnanci ambasád SR a príslušníci armády SR umiestnení v zahraničí 
(+) 

tabuľka 438 1,4 

Pracujúci z kolektívnych domácností (študenti, väzni, duchovní) (+) tabuľka 438 12,6 

Iné úpravy  - 18,8 

= Zamestnanosť ESA 2010 – domáci koncept  2 169,8 

D
o

p
y

t 

Zamestnanci – štatistické výkazy (sektory spolu) tabuľka 438 1 641,6 

Odhad za pracujúcich väzňov (+) tabuľka 438 4,0 

Pracujúci na dohodu (prepočítaný počet) (+) tabuľka 438 33,2 

Osoby na materskej dovolenke (+) VZPS 9,3 

Samo – zamestnaní (+) tabuľka 438 361,1 

Odhad neregistrovaných zamestnancov (+)  120,6 

 
Porovnanie zamestnanosti a analýza rozdielov 
1015. Porovnanie upravených údajov zamestnanosti na strane ponuky a dopytu 
v dlhodobom časovom rade ukazuje, že zamestnanosť zo strany ponuky (VZPS) je 
vždy vyššia ako zamestnanosť zo strany dopytu (štatistické výkazy).  Predpokladá 
sa, že zamestnanosť zistená vo VZPS lepšie pokrýva krátkodobé, sezónne 
zamestnania a že je v nej zahrnutá aj časť neevidovanej ekonomiky. Preto sa 
zamestnanosť zo strany ponuky ešte upravuje v medziach štatistickej odchýlky 
a zvyšný rozdiel sa považuje za neregistrovanú zamestnanosť a pripočíta sa k počtu 
zamestnancov do sektora S.14 na strane dopytu.  Výsledný údaj zo strany dopytu sa 
považuje za definitívny odhad celkovej zamestnanosti za ekonomiku. 
 

7.1.3.2 Nelegálne činnosti 
 
1016. Nelegálne činností sa odhadujú za prostitúciu, drogy a pašovanie.  
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Odhad prostitúcie 
1017. Príjmy prostitútok nie sú evidované ani zdanené, preto sa táto oblasť zahrnuje 
do nezaznamenanej ekonomiky. 

1018. Odhad počtu prostitútok a ich ročný príjem je odhadovaný zo strany ponuky. 
Používajú sa rôzne dátové zdroje, z ktorých sú odvodené predpokladané tržby za 
služby prostitúcie. Sú to tieto: informácie z webových stránok medzinárodných 
organizácií (SWAN – Sex Workers Rights Advocacy Network; TAMPEP – 
International Foundation: European Network for HIV/STI Prevention and Health 
Promotion among Migrant Sex Workers), polícia, tematické webové stránky, 
informácie v tlači, rozhovory s osobami, ktoré sa zaoberajú prostitúciou alebo s 
majiteľmi nočných klubov a informácie z Národnej správy o prostitúcii v SR. V 
Slovenskej republike sa s prostitúciou možno stretnúť v nasledovných formách: 

 Pouličná a diaľničná prostitúcia,  
 Prostitúcia vykonávaná na privátoch a v bytoch,  
 Prostitúcia vykonávaná v erotických podnikoch,  
 Eskortný servis (sprevádzanie), 
 Služby poskytované eskortnými agentúrami. 

1019. Odhad počtu kontaktov a cien za rôzne typy prostitúcie je založený na druhoch 
prostitúcie uvedených v odseku vyššie a zároveň sa používajú informácie dostupné v 
Národnej správe o prostitúcii v SR. Taktiež sa používajú informácie z internetových 
stránok, reklám a klubov, ktoré ponúkajú tieto služby.  

1020. Extrapolácia údajov z jedného roku na ďalšie časové obdobie sa vykonáva na 
základe informácii z prieskumov a údajov Národnej správy. Využité sú ukazovatele 
počtu prostitútok a trend vývoja cien za poskytnuté služby. 

Odhad produkcie a obchodovania s drogami 
1021. Odhad drog v SR sa vykonáva zo strany dopytu, t.j. na základe informácií zo 
strany užívateľov drog (údaje týkajúce sa počtu užívateľov drog, resp. počtu 
liečených osôb) v kombinácií s údajmi zo strany ponuky (reprezentované údajmi 
o zachytených množstvách drog, ich čistote a cene , atď.) Spotreba konkrétnej drogy 
zo strany dopytu sa odhadne podľa vzorca: 

 

kde 
N je počet užívateľov konkrétnej drogy 
Qa je ročná spotreba drogy vyjadrená vo fyzických jednotkách (g, počty tabletiek) 
Pst je pouličná cena za predaj jedného gramu/dávky drogy. 

1022. Odhadnúť objem drog v SR zo strany ponuky je dosť náročný proces, pretože 
základnou informáciou je objem zachytených drog políciou a miera úspešnosti 
polície.  Dá sa len predpokladať, aké percento z celkového objemu ponúkaných drog 
na trhu predstavujú zachytené drogy. Polícia je v niektorom roku viac úspešná 
a podarí sa jej „veľký úlovok“, v inom roku pri rovnakom počte zásahov môže byť 
objem zachytenej drogy oveľa nižší. Ďalej je potrebné určiť podiel drog, ktorý 
pochádza z dovozu a z domácej produkcie, resp. koľko vyrobenej drogy sa vyvezie.  
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1023. Odhadovať objem ponuky drog má však zmysel v konfrontácii so spotrebou 
drog, resp. ako doplnok k odhadu spotreby drog. 
 
Výpočet objemu drog, ktorý je určený pre domáci trh 
1024. Pri odhade objemu drog, ktorý je určený pre domáci trh (domáce použitie) sa 
vychádza z nasledujúceho vzorca: 
 

 
kde 
Z   je objem zachytenej drogy  políciou, colnou správou 
zr miera zachytenia 

  miera (podiel) drogy určený pre domáci trh 

 
Výpočet spotrebovaných drog zo strany ponuky 
1025. Z objemu drog z dovozu, resp. z domácej produkcie, ktorý je určený pre 
domáci trh, sa vyrobí určitý objem dávok konkrétnej drogy, ktorá sa predáva 
konečnému užívateľovi.  Preto sú dôležité informácie o čistote (koncentrácii) drogy 
pri dovoze a pri predaji, a cena pri predaji drogy. Niektoré drogy sa riedia. Objem 
spotreby drogy sa určí podľa vzorca: 
 

 
kde 
O  je objem drog určený pre domácu spotrebu (gramy, tabletky) 
Pst je pouličná cena za 1 gram, resp. dávku drogy 
pui je čistota dogy pri dovoze 
pust čistota drogy pri predaji 

 
1026. Trh s drogami a rozšírenie používania drog v populácii SR pravidelne 
monitoruje a  vo svojich Národných správach ich popisuje Národné monitorovacie 
centrum pre drogy (NMCD). 
 
1027. Východiskom pre odhad spotreby drog sú údaje o počte užívateľov drog v SR. 
Pre tieto účely sa využívajú informácie o rozšírenosti nelegálnych drog v SR, ktoré 
pochádzajú z prieskumov, resp. informácie o počte liečených osôb. Prieskum bol 
vykonaný v rokoch 2006 a 2010. V prieskumoch sa zisťuje použitie rôznych druhov 
drog v rôznych vekových skupinách obyvateľstva.  
 
1028. Informácie o priemerných cenách drog sú zahrnuté v Národných správach 
vydávaných Národným monitorovacím centrom pre drogy. Cena individuálnych drog 
v SR je určovaná v Národnou protidrogovou jednotkou (súčasť ministerstva vnútra) 
pre účely Národnej správy NMCD Každá podozrivá látka zachytená silovými 
zložkami je analyzovaná vo forenzných laboratóriách, kde sa určí typ, množstvo a 
koncentrácia aktívnej zložky (t.j. čistota).  Na základe pomeru medzi čistotou a 
váhou, sa odhadne počet dávok, ktoré by sa pravdepodobne predali, ak by s drogou 
obchodovalo. Ak počet odhadnutých dávok je pod hranicou 10, zadržané množstvo 
drogy sa považuje pre vlastnú spotrebu, vtedy sa ani odhadnutá cena a ani čistota 
drogy neregistruje. Cena drog za jeden rok sa extrapoluje na ďalšie roky. Podiel 
medzispotreby pri výrobe drog je určený na základe expertných odhadov. 
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1029. V rámci súčasného výpočtu sa v dôsledku obmedzených zdrojov údajov zatiaľ 
neuvažuje nad nerezidentskými aktivitami v prípade drog.  
 
Odhad pašovania alkoholu a tabakových výrobkov  
1030. Pri vyčíslovaní odhadu na strane dopytu pracujeme s priemernou ročnou 
spotrebou alkoholu a tabakových výrobkov. Na základe expertných odhadov 
založených na informáciách z médií, tlačových správ, článkov zaoberajúcimi sa 
problematikou pašovania, sme určili, že podiel nelegálnych cigariet na všetkých 
spotrebovaných cigaretách v SR je približne 15%. Jednotková cena pašovanej 
cigarety je odvodená od priemernej ceny v legálnej distribúcii. Je zachytený trend 
(nárast/pokles), cena nelegálnych cigariet je samozrejme nižšia. 

1031. Pri nelegálnom dovoze alkoholu sme vzali do úvahy priemernú ročnú spotrebu 
alkoholu. Následne sme na základe informácií z médií, tlačových správ, článkov, 
ktoré sa zaoberajú problematikou pašovania odhadli, že cezhraničný dovoz 
pašovaného alkoholu predstavuje 0,9% z celkovej spotreby v SR,. Tiež sme zobrali 
do úvahy množstvo alkoholu zachyteného Colnou správou. Ďalšie údaje, ktoré sú 
potrebné pre výpočet priemernej ceny nelegálne dovezeného alkoholu sú tiež 
odvodené od priemernej ceny alkoholu v legálnej distribúcii. Je zachytený trend 
(nárast/pokles), cena nelegálne dovezeného alkoholu je samozrejme nižšia. 

1032. Pri odhade objemu pašovaného tovaru zo strany ponuky vychádzame z údajov 
Colnej správy v kombinácii s údajmi zistenými z oficiálnych štatistík. Odhad hodnoty 
pašovaného tovaru zo strany ponuky sa opiera o objemy zachyteného tovaru a o 
predpoklad úspešnosti polície, t.j. miery zachytenia. Pri odhade objemu pašovaného 
tovaru,  ktorý je určený pre domáci trh (domáce použitie), sa vychádza z nasledujú-
ceho vzorca: 

 
kde: 
Z   je objem zachyteného tovaru  políciou 
zr miera zachytenia 

 miera (podiel) tovaru určený pre domáci trh. 
 

1033. V podmienkach SR sa neuvažuje nad ďalším vývozom pašovaného tovaru. 
Štruktúra obyvateľstva podľa veku je súčasťou odhadu o celkovej spotrebe alkoholu 
a cigariet. Pre každý rok sa používa vždy aktuálna štruktúra. V podmienkach SR sa 
používa odhad cien za dovoz pašovaného tovaru na základe domácich cien. V rámci 
extrapolácie údajov z jedného roka na ďalšie časové obdobie sa pre tabakové 
výrobky používajú nasledovné ukazovatele: podiel fajčiarov v populácii, celková 
spotreba cigariet,... Pre alkohol sú použité ukazovatele celkovej spotreby alkoholu na 
osobu, rast populácie a pod. Podiel medzispotreby v rámci pašovania tovaru je 
určený na základe expertného odhadu. 
 

7.1.3.3 Naturálny príjem 
 
1034. Podrobnejšie je naturálny príjem popísaný v časti kapitoly 7.3.1 Identifikácia 
typov úplnosti v dôchodkovej metóde  a prepitné v kapitole 7.1.1 Identifikácia typov 
úplnosti vo výrobnej metóde a výdavkovej metóde (7.2.1). 
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7.1.3.4 Použitie fiškálnych auditov 
 
1035. Pre odhad podhodnotenej produkcie a nadhodnotenej medzispotreby 
využívame informácie z účtovných výkazov overených audítorom uverejnené 
v Obchodnom vestníku.  
 

7.1.3.5 Odporúčania rôznych GNP a GNI Task Force  
 
1036. Jednotlivé odporúčania pracovných skupín boli v primeranom rozsahu 
premietnuté do praxe zostavovania národných účtov v SR.  
 

7.1.3.6 Odhad daňových únikov  
 
1037. Podľa Rozhodnutia komisie č. 98/527/ES o účtovaní daňových podvodov 
v oblasti DPH, by sa mali zohľadňovať všetky daňové úniky „bez spoluúčasti“ zo 
strany kupujúceho, ktoré predstavujú rozdiel medzi skutočne zaplatenou daňou 
a daňou, ktorá by mala byť zaplatená, ak by  všetci jednotlivci a podniky priznali 
svoje aktivity a transakcie správne, v súlade s platnou legislatívou (teoretická daň). 
Jedným zo spôsobov, ako odhadovať daňové úniky, je použitie makroekonomických 
prístupov resp. nepriamych metód. Pre odhad sa využívajú podklady z národných 
účtov, konkrétne tabuľky dodávok a použitia spolu so sadzbami WAR, na základe 
ktorých sa vypočíta teoretická DPH. Z informácii z administratívnych zdrojov 
o skutočnom výnose DPH a úspešnosti výberu sme odhadli objem daňovej medzery. 
Spôsob výpočtu daňovej medzery na základe makroekonomických údajov má však 
svoje nedostatky, ktoré môžu ovplyvniť v značnej miere presnosť odhadu napr. údaje 
o spotrebe, ktoré vstupujú do výpočtu, nie sú tak podrobne členené ako je 
definovaný zákon o  sadzbách DPH, okrem toho  národné účty v sebe obsahujú 
odhad nezaznamenanej ekonomiky, ktorý tiež vplýva na výpočet teoretickej DPH.  
Z týchto dôvodov nie sú  analyzované údaje odhadu daňových únikov zatiaľ 
zapracované v  národných účtoch.  
 

7.2 Úpravy na zabezpečenie úplnosti vo výdavkovej metóde 

1038. Úpravy na zabezpečenie úplnosti národných účtov podľa jednotlivých typov sa 
vo výdavkovej metóde vykonávajú za ukazovatele konečnej spotreby domácností, 
HTFK, zásob, dovozu a vývozu. 
 

7.2.1 Identifikácia typov úplnosti vo výdavkovej metóde     
   
N2 úmyselne neregistrované jednotky (nelegálna produkcia)  
1039. V sektore domácností sa dopočty sa vykonávajú za spotrebu drog, výdavkov 
na prostitúciu a za pašovanie. Do konečnej spotreby domácností sa zahŕňajú 
odhady, ktoré korešpondujú s odhadmi produkcie sektora domácností (pozri 7.1.1).  
 
1040. V sektore zahraničia sa Odhad výdavkov na prostitúciu vykonáva za časť, 
ktorú si zaplatia zákazníci zo zahraničia (vývoz služieb). Druhú časť výdavkov platia 
domáci zákazníci, ktorých výdavky na služby prostitúcie sa zaznamenávajú 
v konečnej spotrebe domácností. Odhad vývozu služieb prostitúcie sa vykonáva na 
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základe informácií z Národnej správy o prostitúcii v SR a ďalších predpokladov. 
Údaje za nákup služieb prostitúcie slovenskými rezidentmi v zahraničí sú súčasťou 
dovozu služieb, kde sa v podpoložke dopočty a úpravy rezidentov v zahraničí 
zahrnujú nákupy služieb pre ich vlastné použitie. Na základe Národnej správy o 
prostitúcii v SR je podiel nerezidentov, ktorý poskytujú služby prostitúcie, menší ako 
2% z celkového počtu prostitútok. Z toho dôvodu pre ich zanedbateľný podiel 
neodhadujeme presun príjmov generovaných z prostitúcie do zahraničia.  
 
1041. Pre výpočet dovozu drog sa využívajú výsledky z prieskumu verejnej mienky, 
informácie z Národnej protidrogovej jednotky, týkajúce sa množstva zachytených 
drog, čistoty drog, ceny za jednotlivé druhy a ceny pri dovoze, informácie 
Zdravotníckej štatistiky o počte drogových pacientov, ďalšie administratívne údaje a 
informácie.  
 
1042. Odhad pašovania vychádza z celkovej spotreby v SR (alkoholu a cigariet), 
predajných cenách, informáciách Colnej správy o zadržanom množstve týchto 
položiek a správ z tlače. Bližšie informácie sú v kap. 7.1.3.2. 
 
N3 jednotky bez povinnosti registrovať sa  
1043. V sektore domácností sa pri odhade poľnohospodárskej produkcie pre 
vlastné konečné použitie (pozri kap. 3.2) využívajú informácie zo štrukturálneho  
cenzu fariem, ktorý  sa uskutočnil v roku 2010 vo všetkých obciach Slovenskej 
republiky a vo vybraných mestských lokalitách s predpokladanou poľnohospodárskou 
prvovýrobou. Na vzájomné porovnanie s údajmi z poľnohospodárskeho cenzu 
a rodinných účtov slúžia údaje z ročných a štvrťročných štatistických zisťovaní v 
poľnohospodárstve.  
 
N6 Úmyselne skresľovanie vykazovaných výsledkov hospodárenia 
1044. V sektore nefinančných korporácií sa na dopočet údajov THFK používajú 
porovnávacie metódy, konkrétne porovnanie údajov z ročných štatistických zisťovaní 
s výsledkami z účtovných výkazov a zo štvrťročných štatistických zisťovaní. Dopočty 
sa vykonajú pri zistení väčších rozdielov tak, že sa vyberie skupina podnikov 
s podobnými charakteristikami a údaje v odvetvovom členení, ktoré boli označené 
ako podhodnotené/nadhodnotené sa dopočítajú priemernou hodnotou údajov 
o obstaraní majetku tejto vybranej skupiny.  
 
N7 ostatné štatistické neúplnosti  
1045. V konečnej spotrebe domácností sa odhady vykonávajú v položke prepitné 
(pozri kap. 7.1.1).  
1046. V sektore zahraničia sa údaje o vývoze tovarov a služieb dopočítavajú 
o spotrebu nerezidentov (pracujúcich a turistov) na území Slovenska, ktorá 
predstavuje odhad objemu finančných prostriedkov na vlastnú potrebu (nákup 
ošatenia, potravín a pod.) Pri odhade sa vychádza z počtu pracujúcich nerezidentov 
(zdroj Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny) do 1 roka, podľa krajiny pôvodu 
a priemernej mzdy. Pre odhad spotreby nerezidentov turistov sa využívajú údaje 
z Platobnej bilancie, položka Cestovný ruch. 
 
1047. Údaje o dovoze tovarov a služieb sa dopočítavajú o odhad spotreby 
rezidentov pracujúcich v zahraničí a turistov. Dopočty za rezidentov sa opierajú 
o počet pracujúcich rezidentov za dané obdobie do 1 roka zo štatistického zisťovania 
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VZPS, podľa krajiny činnosti a o priemernú mzdu v danej krajine. Pre odhad spotreby  
rezidentov turistov sa využívajú údaje z Platobnej bilancie, položka Cestovný ruch. 
Dopočty predstavujú potrebnú časť z finančných prostriedkov na vlastnú existenciu 
v zahraničí (nákup potravín, ošatenia a pod.). 
 
1048. Vyčíslenie jednotlivých typov NOE vo výdavkovej metóde podľa 
inštitucionálnych sektorov za rok 2010 uvádza tabuľka 440. 
 
Tabuľka č. 440 Úpravy podľa typov úplnosti vo výdavkovej  metóde                                  v tis. € 

 
Metóda 

HDP Sektor N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 Spolu 

 

S.11 0 0 0 0 0 963 799 0 963 799

S.14 0 317 092 717 112 0 0 110 945 40 133 1 185 282

S.2 0 -22 954 0 0 0 0 -248 886 -271 840

% z HDP Spolu 0 0,44 1,06 0 0 1,59 -0,31 2,79

 

7.2.2 Úpravy podľa typov úplnosti pri výdavkovej metóde  
 
1049. V tabuľke 441 sú uvedené jednotlivé úpravy ukazovateľov výdavkovej  
metódy zostavenia HDP a ich podiel na HDP.   
 
Tabuľka č. 441            v tis. € 

Druh 
výdavku 

Kód/sektor  
NACE 

Druh 
úpravy 

Zdroje údajov pre 
úpravu 

 
Metóda výpočtu 

Absolútna 
hodnota úpravy 

v roku 2010 
v tis. Eur 

Relatívna hodnota 
úpravy v roku 2010

% HDP 

KSD S.14 
 

 N2  N2-drogy: prieskumy 
verejnej mienky, počty 
liečených osôb, Národné 
správy o rozšírení drog 
 
N2-prostitúcia: Národná 
správa o prostitúcii,  
 
 
 
 
N2-pašovanie: priemerná 
predajná cena alkoholu 
a cigariet, priemerný 
spotreba na obyvateľa, 
údaje Colnej správy 

N2-drogy:počty 
konzumentov x cena 
dávky 
 
 
N2-prostitúcia: počet 
žien v určitej vekovej 
kategórii a odhad ich 
priemerného ročného 
príjmu 
 
N2-pašovanie: 
množstvo x cena 
 

214 863 

48 989 

 
53 240 

0,32 
 
 
 
 

0,07 
 
 
 
 
 

0,08 

 S.14 N7 N7 Prepitné Prieskum 
verejnej mienky 2007  

Odhad na základe 
prieskumov 

26 090 0,04 

 S.11 N7 N7 Prepitné Prieskum 
verejnej mienky 2007 

Odhad na základe 
prieskumov 

14 043 0,02 

 S.14 N3  N3 Poľnohospodárska 
produkcia pre seba 
Poľnohospodársky 
cenzus fariem 2010,ročné 
a štvrťročné 
poľnohospodárske 
výkazy, rodinné účty 
 

Fyzické jednotky  x 
cena  

717 112 1,06 

THFK S.11 N6 N6 Roč 1-01  Počet nevyplnených 
jednotiek x priemerná 
hodnota obstarania 

 1,77 

THFK S.14 N3 N6 Podhodnotenie THFK 
Porovnanie zdrojov 
s informačnými správami 
finančných a štátnych 

Základné údaje 
o lízingovom trhu podľa  
hlavných komodít a 
produktov, počet 

 0,17 
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inštitúcii (NBS, 
Ministerstvo vnútra, 
Asociácia leasingových 
spoločností SR...) 

novoevidovaných 
vozidiel, vývoj trhu s 
nehnuteľnosťami 

zásoby S.11 N6 N6 Roč Zav 1-01 Počet nevyplnených 
jednotiek x priemerná 
hodnota obstarania 

 -0,34 

 S.11 N6 N6 Nadhodnotenie ZSZ  
Porovnanie zdrojov s 
dovozom a vývozom  

Zdroj podľa NACE2 
verzus dovoz, vývoz 
podľa CPA  

 -0,002 

dovoz S.2     N2,N7 N2-drogy: prieskumy 
verejnej mienky, počty 
liečených osôb, Národné 
správy o rozšírení drog 
 
N2-pašovanie: priemerná 
predajná cena alkoholu 
a cigariet, priemerný 
spotreba na obyvateľa, 
údaje Colnej správy 
 
N7-spotreba rezidentov 
v zahraničí: VZPS, 
Platobná bilancia 

N2-drogy:počty 
konzumentov x cena 
dávky 
 
 
N2-pašovanie: 
množstvo x cena 
 
 
 
 
N7-spotreba rezidentov 
v zahraničí: počty 
rezidentov x priemerná 
mzda, pomer podľa 
cestovného ruchu 

 64 806 
 

 29 820 
 
 
 
 
 

383 528 

0,10 
 
 
 
 

0,04 
 
 
 
 
 

0,57 

vývoz S.2 N2,N7 N2-prostitúcia: Národná 
správa o prostitúcii,  
 
 
 
 
N7-spotreba nerezidentov 
v SR: ÚPSVaR, Platobná 
bilancia 
 

N2-prostitúcia: počet 
žien v určitej vekovej 
kategórii a odhad ich 
priemerného ročného 
príjmu 
 
N7-spotreba 
nerezidentov 
v zahraničí: počty 
nerezidentov x 
priemerná mzda, pomer 
podľa cestovného ruchu

71 672 
 
 
 
 
 

 134 642 

0,11 
 
 
 
 
 

0,20 

                         

7.3 Úpravy na zabezpečenie úplnosti v dôchodkovej metóde  

1050. Výpočet  HDP dôchodkovou metódou sa nezostavuje nezávislou metódou 
z dôvodu nedostatku relevantných zdrojových podkladov pre priamy a nezávislý 
výpočet  prevádzkového prebytku a zmiešaných dôchodkov. Oba agregáty sa 
získavajú ako bilančný rozdiel  v sektorových účtoch tvorby dôchodkov.  
 

7.3.1 Identifikácia typov úplnosti v dôchodkovej metóde    
  
1051. V rámci dôchodkovej metódy odhadu HDP dopočítavame na úplnosť 
predovšetkým ukazovateľ Odmeny zamestnancov v inštitucionálnych sektoroch S.11 
a  S.14.  
 
1052. Prvým hlavným dôvodom neúplnosti je existencia neregistrovanej, alebo 
čiernej práce za odmenu v hotovosti alebo v naturáliách.  Predpokladá sa, že 
neregistrované alebo nelegálne zamestnávanie sa vyskytuje predovšetkým u 
drobných podnikateľov, nezapísaných v obchodnom registri, ktorí sú zároveň 
zamestnávateľmi (S.14). Úžitok z čiernej práce má tak zamestnávateľ ako aj 
zamestnaná osoba (neodvádzanie dane z príjmu a odvodov do sociálnej 
a zdravotnej poisťovne).  
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1053. Druhým hlavným dôvodom neúplnosti je vyplácanie časti miezd „na ruku“ 
za registrovaných zamestnancov, z dôvodu zníženia daní a odvodov. Zamestnávateľ 
vyplatí (vykáže) oficiálne iba časť mzdy (napr. minimálnu mzdu) a druhá časť ide 
zamestnancovi priamo na ruku. Predpokladáme preto, že mzdy vykazované 
v štatistických zisťovaniach sú podhodnotené, opäť najmä v sektore drobných 
podnikateľov (S.14), ale aj v malých nefinančných korporáciách (S.11). Pre úpravy 
na úplnosť za odmeny zamestnancov sú relevantné typy neúplnosti N6 a N7. 
 
N6 Úmyselne skresľovanie vykazovaných výsledkov hospodárenia 
1054. Do tejto kategórie patrí väčšina z celkového objemu úprav na úplnosť za 
odmeny zamestnancov.  Úpravy možno rozdeliť do nasledujúcich skupín: 

 mzdy za neregistrovaných zamestnancov u drobných podnikateľov 
nezapísaných v obchodnom registri (S.14), 

 podhodnotenie vykazovaných mzdových údajov za nefinančné podniky (S.11), 
 podhodnotenie vykazovaných mzdových údajov u drobných podnikateľov 

nezapísaných v obchodnom registri (S.14). 
 
N7 ostatné štatistické neúplnosti  
1055. V tejto kategórie sa vykonali úpravy za prepitné v službách, ktoré sa alokovali 
do odmien zamestnancov v sektorov S.11 a S.14.  Metodika odhadu prepitného je 
popísaná v kapitole 7.1 za príslušné sektory. 
 

7.3.2 Úpravy podľa typov úplnosti pri dôchodkovej metóde  
 
1056. Úpravy pri dôchodkovej  metóde zostavenia HDP v sektoroch S.11 a S.14 
podľa jednotlivých typov neúplnosti a ich podiel na HDP za  rok  2010 sú uvedené 
v tab. 442. 
 
Tabuľka č. 442            v tis. € 

Metóda HDP Sektor N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 Spolu 

Dôchodková 

S.11       74 500 14 043 88 543

S.14      2 165 936 26 090 2 192 026

Spolu  2 240 436 40 133 2 280 569

% z HDP  3,3 0,1 3,4

 
 
1057. Úpravy odmien zamestnancov v dôchodkovej metóde za sektory S.11 a  
S.14 podľa jednotlivých typov úplnosti a ich podiel na HDP sú uvedené v tab.443. 
 
Tabuľka č. 443                                                                                   v tis. € 

Druh príjmu sektor 
Druh 

úpravy 
Zdroje údajov pre 

úpravu 
 

Metóda výpočtu 

Absolútna 
hodnota 

úpravy v roku 
2010 

Relatívna hodnota 
úpravy v roku 

2010 
% HDP 

Odmeny 
zamestnancov 

S.11 N6 

Roč 1-01,  
Roč 2-01,  
P13-04 

úprava za podhodnotenie 
miezd: porovnanie 
zdrojových dát, výpočet 
priemerných odmien na 
zamestnanca  

74 500 0,1

S.14 N6 

Roč 3-01,  
Úč FO 1-01, bilancia 
zamestnanosti 

úprava za neregistrovanú 
zamestnanosť: na základe 
bilancie pracovných síl 
a priemerných odmien na 
zamestnanca 

935 703 1,4
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S.14 N6 

Roč 3-01,  
P13-04, 
bilancia 
zamestnanosti 

úprava za podhodnotenie 
miezd: na základe bilancie 
pracovných síl, porovnanie 
priemerných odmien na 
zamestnanca z rôznych 
zdrojov 

1 230 233 1,8

S.11 N7 
prieskumy verejnej 
mienky, odhady 

úprava za prepitné: 
rozdelenie do sektorov podľa 
objemu produkcie 

14 043  0,02

S.14 N7 
prieskumy verejnej 
mienky, odhady 

úprava za prepitné: 
rozdelenie do sektorov podľa 
objemu produkcie 

26 090 0,04

 

7.3.3 Metódy úplnosti 
 
1058. Na odhad komponentov neúplnosti za odmeny zamestnancov sa využíva 
predovšetkým metóda bilancovania zamestnanosti (podkapitola 7.1.3), ktorá tvorí 
rámec pre odhad rozsahu neregistrovanej práce.  Predpokladá sa, že zamestnanosť, 
zistená z VZPS pokrýva do istej miery aj časť nepozorovanej ekonomiky.  Preto na 
základe bilancie zamestnanosti sa vypočíta odhad počtu neregistrovaných 
zamestnancov. Údaje o štruktúre nelegálnej, alebo čiernej práce a sociálno-
ekonomickom postavení týchto zamestnancov sú k dispozícií z výsledkov  
výberového prieskumu v neformálnom sektore, ktorý uskutočnil ÚVVM pri ŠÚ SR 
v roku 2007.  Z neho vyplýva, že prevažná väčšina čiernej práce bola vykonaná pre 
fyzické osoby, resp. domácnosti, alebo pre súkromné podniky. Zamestnanci načierno 
pracujú hlavne v odvetviach stavebníctva, poľnohospodárstva a v službách. Veľkú 
časť z nich tvoria uchádzači o zamestnanie, evidovaní na Úrade práce, ale aj 
zamestnanci, alebo robotníci, ktorí majú „oficiálne“ zamestnanie a načierno si 
privyrábajú vo vedľajšom zamestnaní. 
 
1059. Odmeny za neregistrovaných zamestnancov sa odhadujú na základe 
priemerných odmien na zamestnanca, zistených zo štatistického výkazu za fyzické 
osoby nezapísané v obchodnom registri Roč 3-01. Ako referenčný zdroj údajov sa 
používa tiež výkaz Úč FO 1-01 – účtovná príloha k daňovým priznaniam, kde sa 
uvádzajú výdavky na mzdy za zamestnancov podnikateľov, účtujúcich 
v jednoduchom účtovníctve. Pre výpočet odhadu za podhodnotenie miezd sa 
porovnávajú priemerné odmeny zistené výkazom Roč 3-01 s priemernými odmenami 
zistenými  v štvrťročnom výkaze  P 13-04 za malé nefinančné korporácie. 
 



 

 
    274 

 
 
 
 
 

 

Kapitola 8 
Prechod z HDP na HND  
 
Odmeny zamestnancov, dane z produkcie a 
dovozu platené inštitúciám EÚ, subvencie 
poskytované inštitúciami EÚ, cezhraničné 
dôchodky z majetku 
 
 



     

               



    Kapitola 8   GNI Inventory - SK
   

 

294   Sekcia makroekonomických štatistík   
 

KAPITOLA 8 PRECHOD Z HDP NA HND 

8.0 Úvod 

1060. Výpočet hrubého národného dôchodku (HND) vychádza z údajov HDP 
zníženého o prvotné dôchodky platené rezidentskými jednotkami nerezidentským 
jednotkám a zvýšeného o prvotné dôchodky prijaté rezidentskými jednotkami zo 
zahraničia. Prvotné dôchodky platené do zahraničia v sebe zahŕňajú odmeny 
zamestnancov, dôchodky z majetku a dane na produkciu a dovoz platené inštitúciám 
EÚ. Na druhej strane prvotné dôchodky prijaté zo zahraničia v sebe zahŕňajú 
odmeny zamestnancov, dôchodky z majetku a subvencie prijaté z inštitúcií EÚ. Popri 
štatistických a administratívnych zdrojoch údajov je nosným zdrojom informácií bežný 
účet Platobnej bilancie. 
 
Tabuľka č. 444 Výpočet HND v roku 2010                  v tis. € 

B1*G   Hrubý domáci produkt    67 387 142

D.1   Odmeny zamestnancov prijaté zo zahraničia  + 1 496 174

D.1   Odmeny zamestnancov platené do zahraničia -              166 264

D.2   Dane z produkcie a dovozu platené inštitúciam EÚ  - 143 010 

D.3   Subvencie prijaté z inštitúcií EÚ  + 423 521 

D.4   Dôchodky z majetku prijaté zo zahraničia  + 1 472 892

D.4   Dôchodky z majetku platené do zahraničia - 4 656 429 

B5*G   Hrubý národný dôchodok  = 65 814 026

 
1061. V tab. č. 445 sú uvedené podrobnejšie údaje o jednotlivých transakciách pre 
referenčný rok 2010. 
 
Tabuľka č. 445 Položky prechodu z HDP na HND                                                               v tis. €

Hrubý domáci produkt (ESA2010) B.1*G 67 387142

Odmeny zamestnancov prijaté zo zahraničia D.1 1 496 174

Odmeny zamestnancov platené do zahraničia D.1 166 264

Dane z produkcie a dovozu platené inštitúciam EÚ  D.2 143 010

Subvencie prijaté z inštitúcií EÚ  D.3 423 521

Dôchodky z majetku prijaté zo zahraničia  D.4 1 472 892

Úroky D.41 1 112 785

Rozdelené dôchodky korporácií D.42 252 332

Reinvestované zisky z priamych zahraničných investícií D.43 62 559

Ostatné investičné dôchodky D.44 45 216

Dôchodky z majetku platené do zahraničia D.4 4 656 429

Úroky D.41 1 034 476

Rozdelené dôchodky korporácií D.42 2 374 960

Reinvestované zisky z priamych zahraničných investícií D.43 1 186 373

Ostatné investičné dôchodky D.44 60 620

Hrubý národný dôchodok (ESA2010) B.5*G 65 814 026

 
1062. V rámci prechodu z HDP na HND je neoddeliteľnou súčasťou spolupráca s 
Národnou bankou Slovenska. ŠÚ SR využíva údaje Platobnej bilancie, ktorej 
zostavovateľom je práve NBS. Podľa našich informácií je metodika BPM6 plne 
implementovaná v štatistike Platobnej bilancie. Položku D.1 Odmeny zamestnancov 
zostavuje ŠÚ SR a NBS prihliada na tieto údaje pri zostavovaní Platobnej bilancie, 
konkrétne pri položke Kompenzácie pracovníkov. Viac podrobností je uvedených v 
kapitole 8.1. Položky D.2 a D.3 (Dane a Subvencie) sú zostavované na základe 
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údajov získaných z MF SR. Viac podrobností je uvedených v kapitolách 8.2 a 8.3. 
Položku D.4 Dôchodky z majetku na strane použitia a zdrojov napĺňa ŠÚ SR na 
základe údajov z Platobnej bilancie. Viac podrobností je uvedených v kapitole 8.4.  
 

8.1 Odmeny zamestnancov 

1063. Odmeny zamestnancov zahŕňajú mzdy, platy a iné odmeny (vrátane 
sociálnych príspevkov) platené nerezidentským zamestnancom v rezidentskej 
krajine. Na strane príjmov sú odmeny platené nerezidentským zamestnávateľom 
slovenským zamestnancom a na strane výdajov, odmeny platené slovenskými 
zamestnávateľmi nerezidentom. 

1064. Základným zdrojom pre výpočet odmien rezidentských zamestnancov 
pracujúcich v zahraničí je štatistické zisťovanie o počte pracujúcich rezidentov v 
zahraničí do 1 roka v členení podľa vybraných krajín, ktoré je súčasťou Výberového 
zisťovania pracovných síl VZPS 2-99. 

1065. Mzdy a platy (D.11) našich rezidentov v zahraničí sa opierajú o odhad počtu 
rezidentov v zahraničí a priemernej mzdy v krajinách pobytu rezidentov v zahraničí 
(VZPS, informácie z tlačových správ, zahraničných úradov alebo webových stránok). 
Pre našich rezidentov v zahraničí sa odhaduje nižšia mzda ako priemerná v danom 
hospodárstve, keďže naši rezidenti väčšinou vykonávajú menej kvalifikované práce 
Zníženie mzdy je približne na 60%, na základe dostupných publikovaných informácií 
ohľadom zamestnávania rezidentov v zahraničí. K odhadovaným počtom rezidentov 
sa ešte dopočítava odhad za nelegálnych pracovníkov (približne 20%), ktorý sa 
opiera o informácie z  publikovaných analýz a trhu práce v EÚ, migrácie za prácou a 
pod. 

1066. Sociálne príspevky zamestnávateľov (D.12) sú počítané ako koeficient položky 
D.11 na základe podkladov v kontexte daňových odvodov platných v SR a zo 
zahraničia. Tieto informácie sú získané prostredníctvom webovej publikácie, príp. 
ďalších doplňujúcich podkladov. Celkový koeficient je približne na úrovni 25%. 

Tabuľka č. 446 Odmeny zamestnancov – nerezidenti                                  v tis. € 

2010 ČR AT DE GB IE ost. EU ostatní Spolu 
počet pracujúcich 
rezidentov 40 363 18 410 4 853 8 165 2 619 16 946 6 316 97 672

ročná mzda  7 889 18 261 19 760 21 957 20 762 12 978 17 157   

D.11  318 406 336 181 95 890 179 278 54 375 219 931 108 368 1 312 429

D.12  64 700 47 872 12 504 13 769 4 259 32 544 8 097 183 745

D.1 spolu  383 106 384 053 108 394 193 047 58 634 252 475 116 465 1 496 174

1067. Základným zdrojom pre výpočet D.11 na strane zdrojov sú administratívne 
údaje ÚPSVAR o počtoch pracujúcich nerezidentov na Slovensku do 1 roka, na 
základe informačných kariet a povolení. Mzdy sa odhadujú zvlášť pre nerezidentov 
zo starých krajín EÚ a EZVO ako 3-násobok priemernej mzdy v SR v roku 2010 a 
mzdy nerezidentov ostatných krajín EÚ ako 1,5-násobok. Pre občanov mimo EÚ 
registrovaných na informačné karty sa krajiny rozdelili na vyspelé a rozvojové, pričom 
pre nerezidentov vyspelých krajín je výška mzdy vypočítaná ako 3-násobok 
priemernej mzdy v SR v roku 2010 a pre nerezidentov z rozvojových krajín sa rovná 
priemernej mzde v SR v roku 2010. Nelegálne zamestnaných pracovníkov 
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odhadujeme vo výške 12% pričom sa opierame o dostupné informácie publikované k 
danej problematike (trh práce v EÚ, migrácia za prácou). 

1068. Sociálne príspevky zamestnávateľov (D.12) sa počítajú ako koeficient položky 
D.11, približne 25%, na základe podkladov v kontexte daňových odvodov platných v 
SR a zo zahraničia, získaných prostredníctvom webovej publikácie, prípadne ďalších 
doplňujúcich podkladov. 

1069. V rámci našich odhadov pracujeme s oficiálnym administratívnym zdrojov 
údajov z ÚPSVaR, kde sú zahrnutí všetci pracujúci na území SR. Pracovníci extra-
teritoriálnych organizácií nie sú špeciálne vyčlenení. 

1070. ŠÚ SR v nedávnej minulosti poskytol informácie o pracujúcich nerezidentoch, 
obyvateľoch Rakúska na území SR na základe jeho požiadavky, pričom recipročne 
získal informácie o občanoch SR pracujúcich v Rakúsku. 
 
Tabuľka č. 447 Odmeny zamestnancov – nerezidenti     v tis. € 

Rok 2010 
Počet 

pracujúcich 
nerezidentov 

D.11 D.12 D.1 

EÚ 15 (staré ČŠ) 2 439 39 409 158 9 125 089 48 534 247

EÚ 11 (nové ČŠ) 6 778 75 398 637 17 458 361 92 856 998

EZVO 3 7 195 841 45 346 241 187

Spolu EHP 9 224 115 003 636 26 628 797 141 632 433

Non - EHP 1 462 20 000 851 4 631 146 24 631 996

Spolu 10 685 135 004 487 31 259 942 166 264 429

Priemerná ročná mzda v SR 2010 (v €) 9 228

 

8.2  Dane z produkcie a dovozu platené inštitúciám EÚ 

1071. Údaje o odvodoch tradičných vlastných zdrojov (clo a poľnohospodárske 
poplatky) sa získavajú zo štátneho záverečného účtu predkladaného MF SR. Všetky 
podklady sa opierajú o informácie vo výkaze Fin 1-04, v ktorom sú detailne uvedené 
položky rozpočtovej klasifikácie týkajúce sa tradičných vlastných zdrojov. 
Zaznamenané sú na akruálnej báze. 
 

8.3 Subvencie poskytované inštitúciami EÚ 

1072. Údaje o subvenciách prijatých z inštitúcií EÚ sa preberajú zo štátneho 
záverečného účtu predkladaného MF SR. Všetky podklady sa opierajú o informácie 
vo výkaze Fin 1-04, v ktorom sú detailne uvedené položky rozpočtovej klasifikácie 
týkajúce sa subvencií poskytovaných inštitúciami EÚ. Príjmy z grantov EÚ sa 
upravujú o pohľadávky a záväzky, prípadne o korekcie na základe analytickej 
evidencie MF SR. Zaznamenané sú na akruálnej báze. 
     

8.4  Cezhraničné dôchodky z majetku 

1073. Dôchodok platený za použitie finančných aktív sa nazýva investičný dôchodok, 
zatiaľ čo dôchodok platený za použitie prírodného zdroja sa nazýva renta. Dôchodky 
z majetku sú súčtom investičného dôchodku a renty. 
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8.4.1  Úroky 
 
1074. Úroky sú dôchodkom z majetku, ktorý prijímajú vlastníci finančných aktív za ich 
poskytnutie k dispozícii inej inštitucionálnej jednotke. Vzťahujú sa na tieto finančné 
aktíva: a) vklady a pôžičky, dlhové cenné papiere a ostatné pohľadávky. Za úroky sa 
považuje aj dôchodok z držby a nadobudnutia zvláštnych práv čerpania a z účtov 
nealokovaného zlata. Finančnými aktívami, z ktorých vzniká úrok, sú pohľadávky 
veriteľov voči dlžníkom. Veritelia požičiavajú zdroje dlžníkom, čo vedie k vytvoreniu 
niektorého z finančných nástrojov uvedených vyššie. 
 
1075. ŠÚ SR zostavuje položku D.41 Úroky z informácií uvedených v bežnom účte 
Platobnej bilancie, konkrétne z položky Výnosy z investícii ako súčet položiek: dlhové 
nástroje z priamych investícií + dlhové cenné papiere z portfóliových investícií + 
ostatné investície.  
 
1076. Zostavovanie platobnej bilancie je v gescii NBS, ktorá pre tento účel využíva 
výkazy bankového výkazníctva, to znamená, že zdrojmi údajov pre zostavovanie 
úrokov sú výkazy za jednotlivé sektory ekonomiky (centrálna banka, peňažné 
finančné inštitúcie, všeobecná vláda a ostatné sektory). Výkazy obsahujú členenie 
úrokov podľa jednotlivých typov finančných nástrojov. Úroky sa zaznamenávajú na 
akruálnej báze. Akruálny čas zaznamenávania úrokov je súčasťou metodiky 
jednotlivých výkazov. Úroky sa zaznamenávajú pred odpočítaním príslušných daní. 
 
1077. Úroky z dlhových cenných papierov sú vypočítavané na základe údajov z 
Centrálnej databázy cenných papierov (zdroj: ECB), pričom je používaný debtor 
approach. Úroky z indexovaných dlhových cenných papierov sú vypočítavané na 
základe údajov z Centrálnej databázy cenných papierov (zdroj: ECB), pričom sa 
dodržiava príslušné ustanovenie ESA 2010 §4.46.    

1078. Súčasťou položky D.41 je alokácia FISIM: úprava úrokov vyplývajúca z 
alokácie FISIM. Podrobnejšie informácie sú uvedené v kapitole 3.17. Financial and 
insurance activities. 
 
1079. Zaznamenanie eurobankoviek je zapracované v národných účtoch v bežnom 
aj finančnom účte. V prípade aktívnej alebo pasívnej pozície SR v súvislosti s 
vydávaním eurobankoviek pod alebo nad stanoveným Bank Allocation Key (BAK) sú 
úroky zaznamenané ako prijaté alebo platené z/do zahraničia. 

1080. Informácie o platených/prijatých úrokoch sú dostupné z interných výkazov 
Národnej banky Slovenska. Konečné vyčíslenie prebieha taktiež v spolupráci s NBS. 
 

8.4.2  Rozdelené dôchodky korporácií 
 
1081. Rozdelené dôchodky korporácií v sebe zahŕňajú dividendy a výbery 
z dôchodkov kvázikorporácií. 
 

8.4.2.1 Dividendy 
 
1082. Dividendy sú formou dôchodkov majetku, na ktoré majú nárok vlastníci akcií za 
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to, že poskytli inému subjektu svoje finančné zdroje.  ŠÚ SR zostavuje položku D.421 
Dividendy z informácií uvedených v bežnom účte Platobnej bilancie, konkrétne z 
položky Výnosy z investícii ako súčet položiek: dividendy z priamych investícií + 
majetkové cenné papiere z portfóliových investícií. 
 
1083. Zdrojmi údajov o dividendách sú: 

 Mesačný výkaz o zahraničných aktívach a pasívach – členenie na majetkovú 
účasť a dlhové nástroje v rámci PZI, 

 Štvrťročný výkaz o zahraničných pasívach a aktívach – v členení podľa 
jednotlivých krajín, 

 Komplexný špecializovaný ročný výkaz o PZI. 

1084. Dividendy sa sledujú na úrovni individuálnych podnikov a v prípade 
identifikácie superdividend, sú tieto vylučované. 

1085. Dividendy sa v priebehu aktuálneho vykazovacieho obdobia zaznamenávajú v 
čase ich vyplatenia z mesačných a štvrťročných výkazov o zahraničných aktívach a 
pasívach. V ročnom špecializovanom výkaze o PZI sú dividendy zaznamenávané v 
čase ich deklarovania. 
 

8.4.2.2 Výbery z dôchodkov kvázikorporácií 
 
1086. Výbery z dôchodkov kvázikorporácií predstavujú čiastky, ktoré vlastníci 
kvázikorporácií vyberú na vlastné použitie zo ziskov, ktoré dosiahli ich 
kvázikorporácie. 

1087. NBS separátne neidentifikuje kvázikorporácie. V platobnej bilancii nie sú 
zaznamenané výbery z dôchodkov rezidentských a nerezidentských vlastníkov pôdy 
a budov a rovnako tak nie je v platobnej bilancii zaznamenaný čistý prevádzkový 
prebytok rezidentských a nerezidentských vlastníkov pôdy a budov. 

1088. V rámci NÚ sa odhad výberov z dôchodkov kvázikorporácii D.422 vypočítava 
na základe hodnoty obydlí a zodpovedajúcej miery výnosu z majetku (2,5% - používa 
sa aj na výpočet čistého prevádzkového prebytku pre imputované nájomné). Výbery 
z dôchodkov kvázikorporácií sa zaznamenávajú do obdobia, v ktorom ich vlastníci 
realizujú. 

1089. Pri odhade výberov z dôchodkov kvázikorporácií sa využívajú informácie o 
počte obydlí vo vlastníctve nerezidentov na Slovensku zo štatistiky cestovného ruchu 
a zároveň sa používajú podobné údaje o nerezidentoch zo Slovenska v susednej 
Českej republike. Väčšina z obydlí vlastnených slovenskými rezidentmi mimo územia 
Slovenskej republiky sa nachádza na území Českej republiky.  
 
1090. Hrubý odhad produkcie a medzispotreby vychádza z metodiky používanej pri 
výpočte imputovaného nájomného nákladovou metódou. Čistý prevádzkový prebytok 
za byty vlastnené rezidentami/nerezidentami sa zaznamená ako výber z dôchodkov 
kvázikorporácií (D.422). Výpočet a vplyv na HND je uvedený v nasledujúcich 
tabuľkách 448-450.   

 

Tabuľka č. 448 
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Údaje za nerezidentov v Slovenskej republike 

  2010

Počet bytov 8748

Celková hodnota bytov v mil. € 625

P.1 12,71

P.2 1,33

B.1G 11,38

Čistý prevádzkový prebytok = D.422 5,5
 

Tabuľka č. 449 

Údaje za rezidentov Slovenskej republiky * 

  2010

Počet bytov 22192

Celková hodnota bytov v mil. € 550

P.1 16,96

P.2 3,37

B.1G 13,59

Čistý prevádzkový prebytok = D.422 4,84

*  dostupné sú len údaje za byty vlastnené v Českej republike  
 

Tabuľka č. 450 

2010

Vplyv na HND za celkovú ekonomiku v mil. € -0,66

Vplyv na HND za celkovú ekonomiku v % -0,0010

 

8.4.3  Reinvestované zisky z priamych zahraničných investícií (PZI) 
 
1091. Reinvestované zisky predstavujú tú časť hospodárskeho výsledku spoločnosti, 
ktorý nie je rozdelený akcionárom, ale je zadržaný v spoločnosti. Počítajú sa ako 
rozdiel medzi celkovým ziskom spoločnosti po zdanení a rozdeleným ziskom. 

1092. Údaj za položku D.43 Reinvestované zisky z priamych zahraničných investícií 
sa priamo preberá z bežného účtu Platobnej bilancie bez akýchkoľvek úprav. Je 
súčasťou položky Výnosy z investícii v časti priame výnosy-reinvestovaný zisk. 
Zostavenie tohto údaja je v gescii Národnej banky Slovenska. 

1093. Reinvestované zisky z priamych zahraničných investícií (D.43) sa rovnajú 
prevádzkovému prebytku podniku s priamou zahraničnou účasťou plus všetky prijaté 
dôchodky z majetku alebo bežné transfery mínus všetky platené dôchodky z majetku 
alebo bežné transfery vrátane súm skutočne zaplatených priamym zahraničným 
investorom a všetkých bežných daní z príjmu, majetku atď. podniku s priamou 
zahraničnou účasťou. 

1094. Podnik priamej investície v zahraničí (ďalej len „PPI“) je zahraničný subjekt, na 
ktorého základnom imaní sa podieľa vykazujúci subjekt najmenej 10 %. 

1095. Podniky v skupine PPI sú všetky podniky so sídlom v zahraničí pod 
kontrolou alebo vplyvom vykazujúceho subjektu. Kontrola alebo vplyv môžu byť 
dosiahnuté priamo, to znamená podielom vykazujúceho subjektu na základnom 
imaní bezprostredného PPI v reťazci, alebo nepriamo, sprostredkovane cez PPI, 
ktoré majú podiel na základnom imaní v ďalšom podniku v reťazci. Medzi podniky 
v skupine PPI patria: 

 PPI, 



    Kapitola 8   GNI Inventory - SK
   

 

300   Sekcia makroekonomických štatistík   
 

 ostatné podniky v skupine so sídlom v zahraničí pod vplyvom alebo kontrolou 
vykazujúceho subjektu. 

 
1096. Zachytenie nepriamych väzieb v rámci veľkých skupín medzinárodných 
podnikov sa vykonáva cez špecializované ročné výkazy o PZI, ktoré obsahujú 
informácie o týchto nepriamych väzbách. Zároveň sú veľké spoločnosti kontrolované 
cez verejne dostupné informácie (napr. výročné správy za konsolidovaný celok).  
 
1097. Špecializované ročné výkazy o priamych zahraničných investíciách (PZI) ďalej 
obsahujú všetky potrebné informácie na zabezpečenie súladu s Current Operating 
Performance Concept (COPC), kde sú holding gains and losses vylučované. 
 
1098. Informácie o vstupných a výstupných tokoch priamych investícií poskytujú tieto 
zdroje údajov  

 Mesačný výkaz o zahraničných aktívach a pasívach – členenie na majetkovú 
účasť a dlhové nástroje v rámci PZI, 

 Štvrťročný výkaz o zahraničných pasívach a aktívach – v členení podľa 
jednotlivých krajín, 

 Komplexný špecializovaný ročný výkaz o PZI 
 
1099. Pre zaznamenanie reinvestovaných ziskov z priamych zahraničných investícií 
sa v súlade s GNIC/052 používa metóda I, pri ktorej sú zdrojov údajov ročné výkazy 
o PZI, kde sa nachádzajú obidve informácie (výnosy a rozdelené zisky). Mesačné 
výkazy obsahujú len informáciu o rozdelenom zisku. Pre rozdelené zisky sa 
nevyužíva systém vykazovania medzinárodných transakcií (ITRS). 
 
1100. Reinvestované zisky z priamych zahraničných investícií sa zaznamenávajú do 
obdobia, v ktorom sa dosiahli. NBS používa vlastný PZI register subjektov, ktorý 
vychádza z historickej databázy. Register sa pravidelne aktualizuje a dopĺňa z 
rôznych dodatočných zdrojov informácií(tlač, internet, FATS). 
 
1101. Pri validácii údajov sa údaje za veľké podniky na ročnej báze kontrolujú a 
porovnávajú s bilanciami a výsledovkami, ktoré tieto podniky predkladajú okrem 
špecializovaného ročného výkazu.  Zároveň sa informácie porovnávajú s bilanciami z 
databázy Ministerstva financií.  
 
1102. Imputácie údajov sa vykonávajú v prípade non-response tak, že sa imputujú 
informácie z verejných zdrojov (napr. výročné správy, databáza bilancií vybraných 
podnikov v gescii Ministerstva financií). V rámci špecializovaného ročného výkazu o 
PZI nie je uplatňovaný žiadny threshold, preto z z tohto dôvodu nie je potrebné 
vykonávať imputácie. 
 

8.4.4  Ostatné investičné dôchodky 

8.4.4.1 Dôchodky z majetku patriace držiteľom poistiek 
 
1103. Investičné dôchodky patriace držiteľom poistiek zodpovedajú celkovým 
prvotným dôchodkom z investícií poistnotechnických rezerv. Ide o rezervy, v prípade 
ktorých poisťovacia korporácia uznáva príslušné záväzky voči držiteľom poistiek. 
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Výnosy z investovania vlastných zdrojov poisťovní sa nepokladajú za záväzky voči 
držiteľom poistiek a preto sú z celkovej hodnoty výnosov vylučované. 
 
1104. Keďže priame zdroje údajov o finančných tokoch medzi tuzemskými 
a zahraničnými subjektami súvisiace s investičnými dôchodkami nie sú k dispozícii, 
robia sa za ne expertné odhady. Pri zostavovaní odhadov sa využívajú informácie 
z bankového výkazu Pb (NBS) 1-12 „Mesačný výkaz o inkasách a platbách medzi 
rezidentami a nerezidentami“. Na základe pomeru prijatého poistného zo zahraničia 
plateného nerezidentskými jednotkami do rezidentských poisťovacích korporácií ku 
celkovému prijatému poistnému v rezidenstkých poisťovacích korporáciách sa 
odhadne podiel investovaných rezerv patriaci nerezidentským držiteľom poistiek. 

 
1105. Odhadnuté hodnoty majetku (D.441) sú zaznamenané v NÚ na strane použitia 
v sektore S.12 a na strane zdrojov v sektore S.2. Tento postup je rovnaký pre 
neživotné a životné poistenie.  

 
1106. Pre ilustráciu sú uvedené nasledujúce tabuľky s postupom odhadu 
a vyčíslením údajov. 
 

Tabuľka č. 451                     v tis. € 

   Neživotné poistenie Životné poistenie 

A. Prijaté poistné do rezidentských poisťovní 929 526 975 521
B. Prijaté poistné zo zahraničia 60 061 2 187
C. Podiel B/A v % 6,46 0,22

D. Majetok v rezidenstkých poisťovniach (D.441) celkom 38 938 187 470
E. Odhad majetku patriaceho nerezidentským držiteľom poistiek  2 516 420

 
1107. Čo sa týka zdrojov údajov je situácia v opačnom smere ešte komplikovanejšia. 
Odhad celkových investovaných rezerv rezidentských držiteľov poistiek 
v zahraničných poisťovacích korporáciách je zostavený na základe podielu E/B 
(vyplývajúceho z vyššie uvedenej tabuľky), ktorý sa aplikuje na celkový objem 
plateného poistného do zahraničia našimi rezidentmi. Odhadnuté hodnoty majetku 
(D.441) by mali byť zaznamenané v NÚ na strane použitia v sektore S.2 a na strane 
zdrojov v jednotlivých rezidentských sektoroch S.11-S.15. Nakoľko nie sú známe 
objemy poisteného, ktoré platia rezidentské jednotky do zahraničia, používa sa 
rovnaká štruktúra ako pri vývoze služieb, viď tabuľka Alokácie poisťovacích služieb 
za neživotné a životné poistenie v kapitole 3.17.  

Tabuľka č. 452                        v tis. € 

  Neživotné poistenie Životné poistenie 

Poistné platené do zahraničia 219 496 3 825 

Podiel E/B v % 0,04 0,19 
Odhad majetku (D.441) patriaceho 
rezidentským držiteľom poistiek 

9 195 735 

 

8.4.4.2 Investičné dôchodky splatné pri nároku na dôchodok 
 
1108. Nároky na dôchodok vznikajú v súvislosti s jedným alebo dvoma rozdielnymi 
druhmi dôchodkových schém. Ide o príspevkovo definované schémy a dávkovo 
definované schémy. V podmienkach SR existujú dve príspevkovo definované 
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penzijné schémy (II. a III. pilier), ktoré investujú nasporené finančné prostriedky do 
finančných a nefinančných aktív. Dôchodkové a doplnkové dôchodkové spoločnosti 
majú záväzok voči účastníkom penzijného systému vyplácať penzijné dávky spolu s  
výnosmi z majetku (D.442), ktoré nadobudli počas sporiaceho obdobia. 
 
1109. Nerezident pracujúci v tuzemsku viac ako 1 rok sa považuje podľa metodiky 
ESA2010 za rezidenta danej krajiny. Zároveň podľa zákona o DDS (Zákon č. 
650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení, § 17, odsek 1) platí podmienka 
minimálnej doby sporenia 10 rokov a dovŕšenia hranice 55 rokov veku sporiteľa. 
V tomto zmysle sa všetci sporitelia penzijnej schémy považujú za rezidentov a tým 
pádom je aj cez hraničný tok výnosov z investovania majetku  (D.442) rovný 0. 
Predpokladá sa, že rovnaká situácia platí aj v opačnom smere, keď rezident pracuje 
v zahraničí.  
 

8.4.4.3 Investičné dôchodky patriace akcionárom fondov kolektívneho investovania 
 
1110. Investičné dôchodky patriace podielnikom fondov kolektívneho investovania 
vrátane vzájomných fondov a podielových fondov pozostávajú z dividend patriacich 
podielnikom fondov kolektívneho investovania a nerozdelených ziskov patriacich 
podielnikom fondov kolektívneho investovania. 
 
1111. Na základe informácií z NBS neboli v roku 2010 akcionárom kolektívneho 
investovania vyplatené žiadne dividendy. Rovnako to platí aj pre ostatné obdobie 
s výnimkou rokov 2003 a 2004, kedy boli vyplatené dividendy, ale len 
v zanedbateľnej hodnote. Z toho dôvodu sa celkový zisk investičného fondu považuje 
v podmienkach SR za reinvestovaný podiel na zisku (nerozdelený zisk alokovaný 
akcionárom investičných fondov). 
 
1112. Údaje o reinvestovaných ziskoch v súvislosti s akcionármi investičných fondov 
nie sú dostupné z účtovných výkazov. Reinvestované zisky alokované nerezidentom 
investičných fondov sa odhadujú na základe štruktúry zo štatistického zisťovania za 
celkové dividendy vyplatené do zahraničia. 
 
1113. Pre nedostupnosť informácii o údajoch zo zahraničia sa pri odhadoch 
využívajú informácie o stavoch akcií investičných fondov za všetky krajiny. Za 
predpokladu, že miera návratnosti dôchodkov z majetku (pomer reinvestovaných 
ziskov a stavov akcií investičných fondov) pre Slovenskú republiku je rovnaká ako 
pre ostatné krajiny, uplatňujeme ju na celkové zahraničné stavy akcií investičných 
fondov. Hodnota reinvestovaných ziskov vyplácaných zo zahraničia našim 
rezidentom (Slovensko) sa odhaduje na základe štruktúry reinvestovaného zisku 
prijatého zo zahraničia, a pomeru rezidentských stavov voči nerezidentským stavom. 
 

8.4.4.4 Renta z pôdy a podzemných aktív 
 
1114. Renta je dôchodok, ktorý dostáva vlastník prírodného zdroja za to, že dá tento 
zdroj k dispozícii inej inštitucionálnej jednotke. 

1115. Dôchodky z pôdy a využívania podzemných aktív sa v minulosti 
zaznamenávali pod výnosmi z majektu ako transakcie vyplývajúce z vlastníctva pôdy. 
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Obsahovali cezhraničné platby a inkasá napr. za nájomné z poľnohospodárskej, 
lesnej alebo zastavanej pôdy, za právo ťažiť nerastné zdroje a pod. a tieto informácie 
sa čerpali z bankových výkazov. Vzhľadom na zanedbateľné hodnoty sa však od 
zisťovania týchto informácií ustúpilo a v súčasnosti sa pod položkou D.45 nevykazuje 
pre sektor zahraničia žiaden údaj. 

1116. Slovensko si pri vstupe do Európskej únie v máji 2004 uplatnilo moratórium na 
predaj poľnohospodárskej pôdy cudzincom - fyzickým osobám na obdobie siedmich 
rokov s platnosťou do 30. 04.2011. V januári 2011 došlo k predĺženiu moratória na 
nákup poľnohospodárskej pôdy cudzincami o ďalšie tri roky, do 30.04.2014.  
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KAPITOLA 9 KLASIFIKÁCIE   

1117. V tejto kapitole sú popísané klasifikácie, ktoré sa v systéme národných účtov 
používajú. Zoznam položiek sa uvádza len v prípadoch, keď je oficiálny štandard 
upravený pre potreby štatistických zisťovaní využívaný pre všeobecné účely (vrátane 
zostavenia národných účtov) v podmienkach ekonomiky SR. Pre zostavovanie 
jednotlivých položiek postupnosti účtov sa primerane používajú klasifikácie uvedené 
v kap.23 ESA2010. Pre publikačné účely  a v rámci Programu zasielania údajov 
národných účtov ESA 2010 sa využívajú agregácie klasifikácií napr. A*3, A*10, A*21, 
A*38, A*64 pre odvetvia  a P*3, P*10,P*21,P*38 a P*64 pre produkty. 

 
1118. Pre klasifikáciu jednotiek do registra organizácií sa využívajú číselníky 
k registru organizácií, ktoré sú vytvorené a  aktualizované na ŠÚ SR. Jedným 
z najčastejšie používaných je číselník na klasifikáciu organizácií podľa právnej formy 
Jeho štruktúra je takáto: 
 
Tabuľka č. 453 Číselník právnych foriem  

100 Fyzická osoba-príležitostne činná-zapísaná v registri daňového informačného systému 

101 Podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v obchodnom registri 

102 Podnikateľ-fyzická osoba-zapísaný v obchodnom registri 

103 Samostatne hospodáriaci roľník nezapísaný v obchodnom registri 

104 Samostatne hospodáriaci roľník zapísaný v obchodnom registri 

105 Slobodné povolanie-fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona 

106 
Slobodné povolanie-fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona zapísaná v obchodnom 
registri 

107 Podnikateľ-fyzická osoba-nezapís.v OR-podnikajúca súčasne ako samostatne hospodáriaci roľník 

108 Podnikateľ-fyzická osoba-zapís.v OR-podnikajúca súčasne ako samostatne hospodáriaci roľník 

109 Podnikateľ-fyzická osoba-nezapís.v OR-podnikajúca súčasne ako osoba so slobodným povolaním 

110 Podnikateľ-fyzická osoba-zapís.v OR-podnikajúca súčasne ako osoba so slobodným povolaním 

111 Verejná obchodná spoločnosť 

112 Spoločnosť s ručením obmedzeným 

113 Komanditná spoločnosť 

117 Nadácia 

118 Neinvestičný fond 

119 Nezisková organizácia 

121 Akciová spoločnosť 

122 Európske zoskupenie hospodárskych záujmov 

123 Európska spoločnosť 

124 Európske družstvo 

205 Družstvo 

271 Spoločenstvá vlastníkov pozemkov, bytov a pod. 

301 Štátny podnik 

311 Národná banka Slovenska 

312 Banka-štátny peňažný ústav 

321 Rozpočtová organizácia 

331 Príspevková organizácia 

381 Fondy 

382 Verejnoprávna inštitúcia 

421 Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR 

422 Zahraničná osoba, fyzická osoba s bydliskom mimo územia SR 

433 Sociálna a zdravotné poisťovne 
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434 Doplnková dôchodková poisťovňa 

445 Komoditná burza 

701 Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.) 

711 Politická strana, politické hnutie 

721 Cirkevná organizácia 

741 Stavovská organizácia - profesná komora 

745 Komora (s výnimkou profesných komôr) 

751 Záujmové združenie právnických osôb 

752 Záujmové združenie fyzických osôb bez právnej spôsobilosti 

801 Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) 

803 Samosprávny kraj (úrad samosprávneho kraja) 

901 Zastupiteľské orgány iných štátov 

911 Zahraničné kultúrne, informačné stredisko, rozhlasová, tlačová a televízna agentúra 

921 Medzinárodné organizácie a združenia 

931 Zastúpenie zahraničnej právnickej osoby 

951 Miestna jednotka bez právnej spôsobilosti 

995 Nešpecifikovaná právna forma 
Právna forma 951 a 995 sa používa v iných administratívnych registroch ako je štatistický register. 

 
1119. V systéme zostavovania národných účtov sa používajú klasifikácie, ktoré sú vo 
väčšine prípadov zhodné s medzinárodne platnými klasifikáciami. Všetky 
štandardizované klasifikácie sú oficiálne vyhlásené v Zbierke zákonov a vydané sú 
príslušnými Vyhláškami ŠÚ SR. Patria sem tieto klasifikácie 
 
Štatistická klasifikácia ekonomických činností SK NACE Rev. 2 
1120. Štatistická klasifikácia ekonomických činností SK NACE Rev. 2 je vydaná 
Vyhláškou ŠÚ SR z 18. júna 2007 č. 306/2007 Z. z.. Táto národná štatistická 
klasifikácia je vypracovaná na báze spoločnej štatistickej klasifikácie ekonomických 
činností v Európskom spoločenstve NACE Rev. 2, ktorú pre krajiny Európskeho 
Spoločenstva stanovuje Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 
1893/2006 z 20. decembra 2006. Toto Nariadenie je záväzné v celom rozsahu vo 
všetkých členských štátoch a uplatňuje sa od 1. januára 2008. 

1121. Predmetom klasifikácie sú všetky pracovné činnosti vykonávané ekonomickými 
subjektami. Každá položka klasifikácie zahŕňa zoskupenie rovnorodých činností na 
príslušnom stupni triedenia. Používa sa pri všetkých štatistikách klasifikovaných 
podľa ekonomických činností. Určená je na kategorizáciu údajov, ktoré súvisia 
s ekonomickým subjektom ako štatistickou jednotkou. Je jedným z nástrojov na 
prípravu rôznych štatistík - výstupy, vstupy do produkčného procesu, tvorba kapitálu 
a finančné transakcie ekonomických subjektov. 
 
1122. Prvé štyri úrovne sú plne kompatibilné s európskou klasifikáciou NACE Rev. 2 
a piata úroveň sú národné položky vytvorené pre národné potreby na základe 
národných požiadaviek a potrieb.  
 
Štatistická klasifikácia produktov podľa činností (CPA) 
1123. Jej hlavným účelom je poskytnúť triedenie vyprodukovaných výrobkov 
a služieb podľa činností. V klasifikácii je uvedená nadväznosť na Harmonizovaný 
systém resp. Kombinovanú nomenklatúru, ktorá je prevzatá z medzinárodnej 
klasifikácie CPA. Systém kódovania v CPA je zhodný so 6-stupňovým klasifikačným 
triedením CPA platnej na európskej úrovni. Skupiny CPA spravidla zodpovedajú SK 
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NACE Rev.2, to znamená, že je zabezpečená  priama nadväznosť CPA a  SK NACE 
Rev.2 na úrovni 4. miesta a zároveň na ostatné medzinárodne platné nadväzujúce 
klasifikácie. Pre účely zostavovania národných účtov sa používa čiastočne  upravený 
číselník  štatistickej klasifikácie produkcie podľa činnosti podľa toho, aký ukazovateľ 
je sledovaný (napr. pre sledovanie obstarania fixných aktív podľa druhov majetku). 
Implementácia je zabezpečená Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
451/2008. 
 
Štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy SK COFOG 
1124. Predmetom klasifikácie COFOG je triedenie výdavkov jednotlivých inštitúcií 
sektora verejnej správy podľa funkcie. Funkciou sa rozumie určitá oblasť činností, v 
ktorej daná inštitúcia (subjekt), prípadne i jeho jednotlivé čiastkové orgány, pôsobia. 
V zmysle metodiky COFOG sa vykazované položky zatrieďujú podľa funkcie, s 
ktorou súvisia, čo zabezpečuje nezávislosť zatriedenia od prípadných organizačných 
zmien v jednotlivých inštitúciách verejnej správy. Implementácia verzie 2014 je 
zabezpečená Vyhláškou ŠÚ SR č. 257/2014 Z.z. 
 
Klasifikácia individuálnej spotreby podľa účelu COICOP 
1125. Jej hlavným účelom je poskytnúť triedenie pre výpočty indexov 
spotrebiteľských cien a pri výpočte konečnej spotreby domácností. Ďalej sa využíva  
na interné štatistické účely pri výpočte údajov za štatistiku rodinných účtov, ktoré sa 
následne publikujú ako príjmy výdavky a spotreba domácností. Štandardná 
klasifikácia COICOP nie je oficiálne vydaná ŠÚ SR. Podľa nej sú len zostavené 
jednotlivé číselníky potrebné pre spracovanie, prispôsobené jednotlivým druhom 
zisťovaní.  
 
 
9.1 Klasifikácie použité pri výrobnej metóde  

1126. Pri výrobnej metóde sa používa Štatistická klasifikácia ekonomických činností  
SK NACE Rev. 2.  Pre produkciu a medzispotrebu sa používa komoditná štruktúra 
vychádzajúca z Štatistickej klasifikácie produkcie podľa činností CPA, ktorá bola 
upravená vo forme prílohy k štatistickému zisťovaniu takto: Zoznam kódov 
Štatistickej klasifikácie produkcie podľa činností (CPA) pre vypĺňanie modulov 182, 
182a, 182b, 183, 183a, 183b, 184, 184a, 184b,185, 185a, 186, 186a, 394, 395, 417, 
418, 428, 429, 432, 433, 501, 502, 590, 670, 671, 671a – v nasledujúcej tabuľke: 

 
Tabuľka č. 454 CPA Číselník 

Kód 
CPA 

Názov kódu  štatistickej klasifikácie Kód 
CPA 

Názov kódu  štatistickej klasifikácie 
 

 Produkty a služby poľnohospodárstva, 
poľovníctva a lesníctva a rybolovu 

011400 Cukrová trstina 

011100 Obilniny(okrem ryže) strukoviny a olejnaté 
semená (pšenica, kukurica, jačmeň, raž a ovos, 
cirok, proso a ost. obilniny, obilná slama a plevy, 
zelené a sušené strukoviny, sójové bôby, oriešky 
a bavlnené semená, ost. olejnaté semená – 
ľanové, horčičné, repky olejnej, sezamové, 
slnečnicové a ostatné i.n.) 

011500 Nespracovaný tabak 

011200 Ryža nelúpaná 011600 Plodiny obsahujúce vlákninu 
011300 Zelenina a melóny, korene a hľuzy (listová 

a hlúbová zelenina, zemiaky, semená zeleniny, 
cukrová repa a jej semená a ost. 

011900 Ost. netrvácne plodiny (krmoviny, rezané kvety a ich 
semená) 
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012100 Hrozno 062000 Zemný plyn skvapalnený alebo v plynnom stave 

012200 Tropické a subtropické ovocie 071000 Železné rudy 
012300 Citrusové plody 072100 Uránové a tóriové rudy a tukov 
012400 Malvicové plody a kôstkové ovocie (jablká a 

ostatné malvicové plody a kôstkové ovocie) 
072900 Ostatné neželezné kovové rudy a ich koncentráty 

012500 Ostatné stromové a kríkové ovocie a orechy 081100 Dekoračné a stavebné kamene, vápenec, sadrovec, 
krieda a bridlica 

012600 Olejnaté plody 081200 Štrk, piesok, íly a kaolín 
020200 Služby súvisiace s lesníctvom a ťažbou dreva 089100 Chemické a hnojivové minerály 
012700 Plodiny na výrobu nápojov 089200 Rašelina 
012800 Korenie aromatické, liečivé a farmaceutické 

plodiny (korenie nespracované, chmeľ, rastliny 
využívané v parfumérii, vo farmácii alebo na 
insekticídne, fungicídne a podobné účely) 

089300 Soľ a čistý chlorid sodný; morská voda 

012900 Ostatné trvácne plodiny (prírodný kaučuk, 
vianočné stromčeky rezané, rastl. materiály 
druhov používaných najmä na pletenie alebo na 
vypchávanie, čalúnenie, farbenie alebo 
vyčiňovanie) 

089900 Ostatné produkty ťažby a dobývania i. n. (zahŕňajú: 
bitúmen a asfalt prírodný; asfaltity a asfaltové horniny; 
drahokamy a polodrahokamy; priemyselné diamanty; 
pemza; šmirgeľ; prírodný korund, prírodný granát 
a iné prírodné brúsivá; ostatné nerasty) 

013000 Sadivový materiál: živé rastliny, hľuzy, cibule 
a korene, odrezky a vrúble; podhubie 

091000 Pomocné práce pri získavaní ropy a zemného plynu 

014100 Dojnice živé a surové mlieko z dojníc 099000 Pomocné práce pri inej ťažbe a dobývaní 
014200 Ostatný hovädzí dobytok a byvoly živé a ich 

spermie 
 

014300 Kone a ostatné koňovité zvieratá živé Produkty priemyselnej výroby 
014400 Ťavy a ťavovité zvieratá živé 101180 Spracované a konzervované mäso 
014500 Ovce a kozy živé; surové mlieko a strižná vlna 

z oviec a kôz 
101190 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 

spracovaného a konzervovaného mäsa 
014600 Ošípané živé 101280 Spracované a konzervované mäso z hydiny 
014700 Hydina živá a vajcia 101290 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 

spracovaného a konzervovaného hydinového mäsa 
014900 Ostatné hospodárske zvieratá a produkty 

živočíšneho pôvodu 
101380 Výrobky z mäsa a hydinového mäsa 

016100 Služby súvisiace s rastlinnou výrobou 101391 Varenie a ostatná výroba mäsových výrobkov 
016200 Služby súvisiace so živočíšnou výrobou 101399 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 

výrobkov z mäsa a hydinového mäsa 
016300 Služby súvisiace so zberom úrody 102080 Spracované a konzervované ryby, kôrovce a 

mäkkýše 
016400 Služby spracovania semien na sadenie 102091 Údenie a iné konzervačné a prípravné práce pri 

výrobe výrobkov z rýb 
017000 Lov, odchyt a súvisiace služby 102099 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 

spracovaného a konzervovaného mäsa z rýb, 
kôrovcov a mäkkýšov 

021000 Lesné stromy a služby lesných škôlok 103110 Spracované a konzervované zemiaky 
022000 Drevo v surovom stave 103191 Varenie a iná úprava zemiakov a zemiakových 

výrobkov 
023000 Voľne rastúce nedrevnaté plodiny 103199 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 

spracovaných a konzervovaných zemiakov 
024000 Služby súvisiace s lesníctvom 103210 Ovocné a zeleninové šťavy 
030010 Ryby živé 103290 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 

ovocných a zeleninových štiav 
030020 Ryby čerstvé alebo chladené 103980 Ostatné spracované a konzervované ovocie 

a zelenina 
030030 Kôrovce nemrazené 103991 Varenie a iná úprava ovocia a zeleniny pri konzervácii
030040 Mäkkýše a ost. vodné bezstavovce  živé, čerstvé 

alebo chlad. chladené 
103999 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 

ostatného spracovaného a konzervovaného ovocia a 
zeleniny 

030050 Perly neopracované 104180 Oleje a tuky 
030060 Ostatné vodné rastliny, živočíchy a ich produkty 104190 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby olejov a 

tukov 
030070 Služby súvisiace s rybolovom a akvakultúrou 104210 Margarín a podobné jedlé tuky 

  104290 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 
margarínu a podobných jedlých tukov 

 Produkty a služby ťažby a dobývania 105180 Mliečne výrobky a syry 
051000 Čierne uhlie 105190 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 

mliečnych výrobkov a syrov 
052000 Lignit 105210 Zmrzlina a ostatné podobné mrazené výrobky 

061000 Ropa 105290 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby zmrzliny 

106180 Mlynárske výrobky 110610 Slad 
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106190 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 
mlynárskych a výrobkov zo škrobu 

110690 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby sladu 

106280 Škroby a výrobky zo škrobu 110710 Minerálne vody a nealkoholické nápoje 

106290 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 
škrobu a výrobkov zo škrobu 

110790 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 
minerálnych vôd a nealkoholických nápojov 

107110 Chlieb; čerstvé pečivo a koláče 120010 Tabakové výrobky okrem tabakového zvyšku 
107190 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 

čerstvého alebo mrazeného chleba, pečiva a 
koláčov 

120020 Tabakový odpad 

107210 Sucháre a sušienky; trvanlivé pečivo a keksy 120090 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 
tabakových výrobkov 

107290 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 
suchárov a sušienok;  trvanlivého pečiva a keksov 

131080 Textilná priadza a nite 

107310 Makaróny, rezance, kuskus a podobné múčne 
výrobky 

131090 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby textilnej 
priadze a nití 

107390 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 
makarónov, rezancov, kuskusu a 
podobných múčnych výrobkov 

132080 Tkané textílie 

108180 Surový alebo rafinovaný trstinový alebo repný 
cukor; melasy; repné rezky, bagasa a iný odpad 
z výroby cukru 

132090 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 
textilných tkanín 

108190 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 
cukru 

133000 Konečná úprava textílií 

108280 Kakao, čokoláda a cukrovinky 139110 Pletené a háčkované textílie 

108290 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 
kakaa, čokolády a cukroviniek 

139190 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 
pletených alebo háčkovaných textílií 

108310 Spracovaný čaj a káva 139280 Hotové textilné výrobky okrem odevov 

108390 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby kávy 
a čaju 

139290 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby celkom 
dohotovených textilných výrobkov okrem odevov  

108480 Chuťové prísady a koreniny 139290 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby celkom 
dohotovených textilných výrobkov okrem odevov  

108490 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 
korenín a chuťových prísad 

139310 Koberce a rohože 

108510 Pripravené pokrmy a jedlá 139390 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 
kobercov a koberčekov 

108590 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby a 
prípravy pokrmov a jedál 

139480 Šnúry, povrazy, motúzy a sieťoviny 

108610 Homogenizované potravinové prípravky a diétne 
potraviny 

139490 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby šnúr, 
povrazov, motúzov a sieťovín 

108690 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 
homogeniz. potravinových prípravkov a diétnych 
potravín 

139390 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 
kobercov a koberčekov 

108980 Ostatné potravinárske výrobky i. n. 139480 Šnúry, povrazy, motúzy a sieťoviny 

108990 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 
ostatných potravinárskych výrobkov i. n. 

139490 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby šnúr, 
povrazov, motúzov a sieťovín 

109180 Pripravené krmivo pre hospodárske zvieratá 139510 Netkané textílie a výrobky z netkaných textílií okrem 
odevov 

109190 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby a 
prípravy krmiva pre hospodárske zvieratá 

139590 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 
netkaných textílií a výrobkov z netkaných textílií 
okrem odevov 

109210 Pripravené krmivo pre domáce zvieratá 139610 Ostatné technické a pracovné textílie 

109290 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby a 
prípravy krmiva pre domáce zvieratá 

139690 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 
technických a pracovných textílií 

110110 Destilované alkoholické nápoje 139910 Ostatné textílie i. n. 
110190 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 

destilovaných  alkoholických nápojov 
139990 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 

ostatných textílií i. n. 
110280 Víno z hrozna 141110 Odevy z kože alebo kompozitnej kože 

110290 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby vína 
z hrozna 

141190 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby odevov 
z kože 

110380 Jablčné víno a ostatné ovocné vína 141280 Pracovné odevy 
110390 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 

jablčného vína a ostatných ovocných vín 
141290 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby prac. 

odevov 
110480 Ostatné nedestilované kvasené nápoje 141380 Ostatné vrchné ošatenie 
110490 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 

ostatných nedestilovaných kvasených nápojov 
141390 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 

vrchného ošatenia 
110580 Pivo  141480 Spodná bielizeň 
110590 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby piva 141490 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby spodnej 

bielizne 
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141980 Ostatné odevy a odevné doplnky (zahŕňajú: 
dojčenské odevy, tepláky a iné oblečenie, odevné 
doplnky a ich časti, pletené alebo háčkované  
dojčenské odevy  a odev. doplnky z textilných 
materiálov, okrem pletených a háčkovaných 
odevné doplnky z prírodnej usne; odevy 
zhotovené z plsti alebo netkaných textílií klobúky 
a iné pokrývky hlavy a pod.) 

162991 Práce pri výrobe výrobkov z dreva a korku okrem 
nábytku, zo slamy a z pletacích materiálov 

141990 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 
ostatných odevov a odevných doplnkov 

162999 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 
ostatných výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a 
pletacích materiálov 

142080 Výrobky z kožušín  171110 Buničina z dreva alebo z iných celulózových vláknin 
142090 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 

kožušín 
171190 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby buničiny 

143180 Pletené a háčkované pančuchové výrobky 171280 Papier a lepenka 

143190 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 
pletených a háčkovaných pančuchových výrobkov 

171290 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výr. papiera a 
lepenky 

143980 Ostatné pletené a háčkované odevy 172110 Vlnitý papier a lepenka, papierové a lepenkové obaly 

143990 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 
ostatných pletených a háčkovaných výrobkov 

172190 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby vlnitého 
papiera a lepenky a papierových a lepenkových 
obalov 

151180 Vyčinené a upravené usne; upravené a farbené 
kožušiny 

172280 Papier na použitie v domácnosti, hygien. a toaletné 
potreby 

151190 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 
vyčinených a upravených usní; upravených 
a farbených kožušín 

172290 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby papiera 
na použitie v domácnosti, hygien. a toaletných potrieb 

151210 Kufre, kabelky, sedlárske a remenárske výrobky 172310 Kancelárske potreby z papiera 

151290 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 
sedlárskych a remenárskych výrobkov, kufrov, 
kabeliek a pod. výrobkov 

172390 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby kancel. 
potrieb 

152010 Obuv okrem športovej a ochrannej obuvi a 
ortopedické topánky 

172410 Tapety 

152020 Športová obuv 172490 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby tapiet 

152030 Ochranná a ostatná obuv i. n. 172910 Ostatné výrobky z papiera a lepenky  

152040 Časti obuvi a usne; vymeniteľné vložky do 
topánok, pružné podpätníky a podobné výrobky; 
gamaše, ochranné návleky na nohy a podobné 
výrobky a ich časti 

172990 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 
ostatných výrobkov z papiera a lepenky 

152090 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 
obuvi 

181100 Tlač novín 

161080 Drevo rezané a hobľované 181200 Ostatná tlač 
161091 Sušenie, impregnovanie a chemické ošetrenie 

dreva 
181300 Služby pre tlač a médiá 

161099 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 
dreva rezaného a hobľovaného 

181400 Služby spojené s väzbou kníh 

162180 Dyhy a drevené panely 182000 Reprodukcia záznamových médií 
162190 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby dýh 

a drevených panelov 
191080 Produkty koksárenských pecí 

162210 Zostavené parketové podlahy 191090 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 
produktov koksárenských pecí 

162290 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 
zostavených parketových podláh 

192010 Brikety, bulety a podobné tuhé palivá 

162310 Výrobky stavebného stolárstva a tesárstva (okrem 
montovaných budov) z dreva 

192020 Vykurovacie oleje a plyny; mazacie oleje (zahŕňa: 
pohonné hmoty- motorový benzín vrátane leteckého 
benzínu, naftu; plynové, vykurovacie, mazacie oleje;  
a pod.) 

162320 Montované stavby z dreva 192030 Ropné plyny a ostatné plynné uhľovodíky okrem 
zemného plynu 

162390 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 
ostatných výrobkov stavebného stolárstva 
a tesárstva 

192040 Ostatné ropné produkty 

162410 Drevené kontajnery 192090 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 
rafinérskych ropných produktov 

162490 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 
drevených kontajnerov 

201110 Technické plyny 

162980 Ostatné výrobky z dreva; výrobky z korku, slamy, 
prútia a ostatných pletacích materiálov; košíkarsky 
tovar a výrobky z prútia 

201190 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby tech. 
plynov 

201280 Farbivá a pigmenty 221980 Ostatné výrobky z gumy 
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201290 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 
farbív a pigmentov 

221990 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 
ostatných výrobkov z gumy 

201380 Ostatné základné anorganické chemikálie 222180 Dosky, fólie, hadice a profily z plastov 
201390 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 

ostatných základných anorganických chemikálií 
222190 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby dosiek, 

listov, rúr a profilov z plastov 
201480 Ostatné základné organické chemikálie 222210 Obaly z plastov 
201490 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 

ostatných základných organických chemikálií 
222290 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výr. plastických 

obalov 
201580 Hnojivá a dusíkaté zlúčeniny 222380 Stavebné výrobky z plastov 
201590 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 

priemyselných hnojív a dusíkatých  zlúčenín 
222390 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 

stavebných materiálov z plastov 
201680 Plasty v primárnych formách 222980 Ostatné výrobky z plastov 
201690 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 

plastov v primárnych formách 
222991 Priemyselné práce pri výrobe ostatných výrobkov z 

plastov 
201710 Syntetický kaučuk v primárnych formách  222999 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 

ostatných výrobkov z plastov 
201790 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 

syntetického kaučuku v primárnych formách 
231110 Ploché sklo 

202010 Pesticídy a ostatné agrochemické produkty 231190 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 
plochého skla 

202090 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 
pesticídov a ostatných agrochemických produktov 

231210 Tvarované a opracované ploché sklo 

203080 Náterové farby, laky a pod. krycie mater., tlačiar. 
farby a tmely 

231290 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 
tvarovaného a opracovaného plochého skla 

203090 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 
náterových farieb, lakov a pod. krycích mater., 
tlačiar. farieb a tmelov 

231310 Duté sklo 

204180 Mydlo a saponáty, čistiace a leštiace prípravky 231398 Dokončovacie práce pri výrobe nápojového skla, 
kuchynského skla a skla pre domácnosť a pri výrobe 
sklenených nádob 

204190 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 
mydiel a saponátov, čistiacich a leštiacich 
prípravkov 

231399 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby dutého 
skla 

204210 Voňavky a toaletné prípravky 231410 Sklenené vlákna 

204290 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 
voňaviek a toaletných prípravkov 

231490 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby skl. 
vlákien 

205180 Výbušniny 231980 Ostatné opracované sklo vrátane technických 
sklenených nádob 

205190 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 
výbušnín 

231991 Dokončovacie práce pri výrobe ostatného skla 
vrátane technického skla 

205210 Gleje 231999 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 
ostatného opracovaného skla, vrátane technického 
skla 

205290 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 
glejov 

232010 Žiaruvzdorné výrobky 

205310 Éterické oleje 232090 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 
žiaruvzdorných výrobkov 

205390 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 
éterických olejov 

233110 Keramické obkladačky a dlaždice 

205980 Ostatné chemické výrobky i. n. 233190 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 
keramických obkladačiek a dlaždíc 

205990 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 
ostatných chemických výrobkov i. n. 

233210 Tehly, obkladačky a stavebniny z pálenej hliny 

206080 Umelé vlákna 233290 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby tehál, 
obkladačiek a stavebnín z pálenej hliny 

206090 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 
chemických vlákien 

234110 Keramické výrobky pre domácnosť a ozdobné 
predmety 

211080 Základné farmaceutické výrobky 234190 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 
keramických výrobkov pre domácnosť a ozdobných 
predmetov 

211090 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 
základných farmaceutických výrobkov 

234210 Keramické výrobky na sanitárne účely výrobkov na 
sanitárne účely 

212080 Farmaceutické prípravky 234290 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 
keramických 

212090 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 
farmaceutických prípravkov 

234380 Izolátory a izolačné zariadenia z keramiky 

221180 Pneumatiky a duše z gumy; protektorovanie 
a oprava pneumatík 

234390 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 
keramických izolátorov a izolačných zariadení 

221190 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 
pneumatík a duší z gumy; protektorovanie 
a oprava pneumatík 

234410 Ostatné keramické výrobky na technické účely 

234490 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 244290 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby hliníka 
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ostatných keramických výrobkov na technické 
účely 

234910 Ostatné keramické výrobky 244380 Olovo, zinok a cín 
234990 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 

ostatných keramických výrobkov 
244390 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby olova, 

zinku a cínu 
235110 Cement 244480 Meď 
235190 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 

cementu 
244490 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby medi 

235280 Vápno a sadra 244580 Ostatné neželezné kovy 
235290 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 

vápna a sadry 
244590 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 

ostatných neželezných  kovov 
236180 Výrobky z betónu na stavebné účely 244680 Spracované jadrové palivo 
236190 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 

výrobkov z betónu na stavebné účely 
244690 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 

spracovaného jadrového paliva 
236210 Výrobky zo sadry na stavebné účely 245100 Služby súvisiace s liatím železa 
236290 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 

výrobkov zo sadry na stavebné účely 
245200 Služby súvisiace s liatím ocele 

236310 Transportný betón 245300 Služby súvisiace s liatím ľahkých kovov 
236390 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 

transportného betónu 
245400 Služby súvisiace s liatím ostatných neželezných 

kovov 
236410 Malty 251180 Kovové konštrukcie a časti konštrukcií 
236490 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby mált 251190 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 

kovových konštrukcií a častí konštrukcií 
236510 Výrobky z cementového vlákna 251210 Dvere a okná z kovu 
236590 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 

vláknitého cementu 
251290 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby dverí 

a okien z kovu 
236910 Ostatné výrobky z betónu, cementu a sadry 252110 Radiátory a kotly ústredného kúrenia 
236990 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 

ostatných výrobkov z betónu, cementu a sadry 
252190 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 

radiátorov a kotlov ústredného kúrenia 
237010 Rezané, tvarované a opracované kamene 252910 Ostatné nádrže, zásobníky a kontajnery z kovov 
237090 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 

rezaných, tvarovaných a opracovaných kameňov 
252990 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby nádrží, 

cisterien a kontajnerov z kovov 
239110 Brúsne výrobky 253080 Parné kotly okrem kotlov na centrálny ohrev teplej 

vody 
239190 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 

brúsnych výrobkov 
253090 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby parných 

kotlov okrem kotlov na centrálny ohrev 
239910 Ostatné nekovové minerálne výrobky i. n. 254010 Zbrane a munícia a ich časti a súčastí 
239990 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 

ostatných nekovových minerálnych výrobkov i. n. 
254090 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby zbraní a 

munície 
241080 Železo, oceľ a ferozliatiny  255000 Kovanie, lisovanie, razenie a valcovanie kovov; 

prášková metalurgia 
241090 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 

základných výrobkov zo železa, ocele a ferozliatin 
256100 Opracovanie a povrchová úprava kovov  

242080 Rúry, rúrky, duté profily a príslušenstvo k nim z 
ocele  

256200 Všeobecné služby strojárenskej povahy 

242090 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby rúr, 
rúrok, dutých profilov a príslušenstva k nim, z 
ocele 

257110 Nožiarske výrobky 

243180 Tyče ťahané za studena 257190 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 
nožiarskeho tovaru 

243190 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby tyčí 
ťahaných za studena 

257210 Zámky a kovanie 

243280 Úzke pásy valcované za studena 257290 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby zámok a 
kovania 

243290 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 
úzkych  pásov valcovaných za studena 

257380 Nástroje 

243380 Výrobky tvarované alebo ohýbané za studena 257390 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 
nástrojov oceľových bubnov a podobných nádob 

243390 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 
ostatných výrobkov tvarovaných alebo ohýbaných 
za studena 

259110 Oceľové bubny a podobné nádoby 

243410 Drôty ťahané za studena 259190 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby  
243490 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 

drôtov ťahaných za studena 
259210 Nádoby z ľahkých kovov 

244180 Drahé kovy 259290 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby nádob 
z ľahkých kovov 

244190 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 
drahých kovov 

259310 Drôtené výrobky, reťaze a pružiny 

244280 Hliník 259390 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 
drôtených výrobkov, reťazí a pružín 

259410 Upevňovacie prvky, strojové výrobky so závitmi 267080 Optické a fotografické prístroje a zariadenia 
259490 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 

upevňovacích prvkov, strojových výrobkov so 
267090 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 

optických a fotografických prístrojov a zariadení 



    Kapitola 9   GNI Inventory - SK
   

 

314   Sekcia makroekonomických štatistík   
 

závitmi 
259980 Ostatné hotové kovové výrobky i. n. (zahŕňajú: 

kovové výrobky do kúpeľní a kuchýň; ostatné 
výrobky 

268010 Magnetické a optické média 

259990 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 
ostatných hotových kovových výrobkov i. n. 

268090 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 
magnetických a optických médií 

261180 Elektronické komponenty  271180 Elektrické motory, generátory a transformátory 
261191 Služby týkajúce sa výroby elektronických 

integrovaných obvodov 
271190 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 

elektrických motorov, generátorov a transformátorov 
261199 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 

elektronických komponentov 
271280 Elektrické rozvodné a ovládacie zariadenia 

261280 Montované elektronické dosky 271290 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 
elektrických rozvodných a ovládacích zariadení 

261291 Služby týkajúce sa tlačených obvodov 272080 Batérie a akumulátory 

261299 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 
montovaných elektronických dosiek 

272090 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby batérií 
a akumulátorov 

262080 Počítače a periférne zariadenia 273110 Káble z optických vlákien 

262091 Služby súvisiace s výrobou počítačov a 
periférnych zariadení 

273190 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby káblov 
z  optických vlákien 

262099 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 
počítačov a periférnych zariadení 

273210 Ostatné elektronické a elektrické drôty a káble 

263010 Rádiové alebo televízne vysielacie prístroje; 
televízne kamery 

273290 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 
ostatných elektronických a elektrických drôtov a 
káblov 

263020 Elektrické prístroje na drôtovú telefóniu; 
videotelefóny 

273310 Elektroinštalačné zariadenia 

263030 Časti a súčasti elektrických telefónnych prístrojov 273390 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 
elektroinštalačných zariadení 

263040 Antény a parabolické antény všetkých druhov 
a ich časti a súčasti; častí a súčastí rádiových 
a televíznych vysielacích prístrojov a televíznych 
kamier 

274080 Elektrické svietidlá 

263050 Poplachové zariadenia na ochranu proti krádeži 
alebo požiaru a podobné prístroje 

274090 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 
elektrických svietidiel 

263060 Časti a súčasti poplachových zariadení na 
ochranu proti krádeži alebo požiaru a podobných 
prístrojov 

275180 Elektrické prístroje pre domácnosť 

263090 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 
komunikačných zariadení 

275190 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 
elektrických prístrojov pre domácnosť 

264010 Rozhlasové prijímače 275280 Neelektrické prístroje pre domácnosť 

264020 Televízne prijímače, tiež kombinované s rádiovými 
prijímačmi alebo zariadeniami na záznam alebo 
reprodukciu zvuku alebo obrazu  

275290 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 
neelektrických prístrojov pre domácnosť 

264030 Zariadenia na záznam a reprodukciu zvuku a 
obrazu 

279080 Ostatné elektrické zariadenia 

264040 Mikrofóny, reproduktory, prijímacie prístroje na 
rádiotelefóniu 

279090 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 
ostatných elektrických zariadení 

264050 Časti a súčasti zvukových a obrazových zariadení 281180 Motory a turbíny okrem motorov do lietadiel, 
motorových vozidiel a motocyklov 

264060 Videohry (používané s televíznym prijímačom 
alebo vlastnou obrazovkou) a ostatné hry 
závisiace od zručnosti alebo náhody 
s elektronickou obrazovkou 

281190 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby motorov 
a turbín okrem motorov do lietadiel, motorových 
vozidiel a motocyklov 

264090 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 
spotrebnej elektroniky 

281280 Zariadenia na kvapalný pohon 

265180 Meracie, testovacie a navigačné zariadenia 281290 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 
zariadení na kvapalný pohon 

265190 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 
meracích, testovacích a navigačných prístrojov 

281380 Ostatné čerpadlá a kompresory 

265280 Hodiny a hodinky 281390 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 
ostatných čerpadiel a kompresorov 

265290 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby hodín  
a hodiniek 

281480 Ostatné kohútiky a ventily 

266010 Prístroje na ožarovanie, elektromedicínske 
a elektroterapeutické prístroje 

281490 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 
ostatných kohútikov a ventilov 

266099 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 
prístrojov na ožarovanie, elektromedicínskych a 
elektroterapeutických prístrojov 

281580 Ložiská, ozubené kolesá, prevodové a ovládacie 
prvky 

281590 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 
súčasti ložísk, ozubených kolies, prevodových a 
ovládacích prvkov 

289290 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby strojov 
pre hlbinnú a povrchovú ťažbu a pre stavebníctvo 
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282110 Pece, horáky a ich časti 289380 Stroje na výrobu potravín, nápojov a na spracovanie 
tabaku 

282190 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby rúr, 
pecí a horákov 

289390 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby strojov 
na výrobu potravín, nápojov a na spracovanie tabaku 

282280 Zdvíhacie a manipulačné zariadenia 289480 Stroje pre textilný, odevný a kožiarsky priemysel 
282290 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 

zdvíhacích a manipulačných zariadení 
289490 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby strojov 

na výrobu textilu, odevov a kožených výrobkov 

282380 Kancelárske stroje a zariadenia (okrem počítačov 
a periférnych zariadení) 

289510 Stroje a prístroje na výrobu papiera a lepenky, ich 
časti a súčasti 

282391 Služby súvisiace s výrobou kancelárskych a 
účtovníckych strojov (okrem počítačov a 
periférnych zariadení) 

289590 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby strojov 
na výrobu  papiera a lepenky  

282399 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 
kancelárskych strojov a zariadení (okrem 
počítačov a periférnych zariadení) 

289680 Stroje na výrobu plastov a gumy 

282480 Ručné nástroje 289690 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby strojov 
na výrobu plastov a gumy 

282490 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 
ručných nástrojov 

289980 Ostatné stroje a prístroje na špeciálne účely i. n. 
(zahŕňajú: stroje a prístroje na tlač a viazanie kníh; 
stroje a prístroje používané výlučne  alebo 
predovšetkým na výrobu polovodičových materiálov, 
doštičiek alebo zariadení, elektronických 
integrovaných obvodov alebo zariadení s plochým 
panelovým displejom; sušiace stroje na sušenie 
dreva, buničiny, papiera alebo lepenky, okrem 
sušičiek na použitie v domácnosti; kolotoče, hojdačky, 
strelnice, letecké katapulty; stroje na zvláštne účely i. 
n.; časti a súčasti strojov a prístrojov na tlač a 
viazanie kníh; časti a súčasti strojov používaných 
výlučne  alebo predovšetkým na výrobu 
polovodičových materiálov, doštičiek alebo zariadení, 
elektronických integrovaných obvodov alebo 
zariadení s plochým panelovým displejom; časti 
a súčasti ostatných strojov na špeciálne účely) 

282580 Chladiace a vetracie zariadenia okrem zariadení 
pre domácnosť 

289990 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 
ostatných strojov a prístrojov na špeciálne účely i. n. 

282590 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 
chladiacich a vetracích zariadení okrem zariadení 
pre domácnosť 

291010 Motory s vnútorným spaľovaním používané v 
motorových vozidlách 

282900 Ostatné stroje a zariadenia na všeobecné účely i. 
n.  

291020 Osobné automobily 

282990 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 
ostatných strojov a prístrojov na všeobecné účely 
i. n. 

291030 Motorové vozidlá na prepravu 10 a viac osôb 

283080 Stroje pre poľnohospodárstvo a lesníctvo 291040 Motorové vozidlá na prepravu nákladnú  

283098 Časti a súčasti strojov a zariadení pre 
poľnohospodárstvo 

291050 Motorové vozidlá na špeciálne účely 

283099 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 
strojov a prístrojov pre poľnohospodárstvo a 
lesníctvo 

291090 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 
motorových vozidiel 

284180 Stroje na tvarovanie kovov 292080 Karosérie motorových vozidiel prívesy a návesy 

284190 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 
kovoobrábacích strojov 

292090 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby karosérií 
motorových vozidiel prívesov a návesov 

284980 Ostatné obrábacie stroje 293180 Elektrické a elektronické prístroje do motorových 
vozidiel 

284990 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 
ostatných  obrábacích strojov 

293190 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 
elektrických a elektronických zariadení do motorových 
vozidiel 

289110 Stroje pre metalurgiu a ich časti a súčasti 293280 Ostatné časti, súčasti a príslušenstvo motorových 
vozidiel 

289190 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 
strojov pre metalurgiu 

293291 Subdodávateľské montážne práce kompletných 
súprav do motorových vozidiel 

289280 Stroje pre hlbinnú a povrchovú ťažbu a pre 
stavebníctvo 

293292 Montáže častí a príslušenstva motorových vozidiel, i. 
n. 

293299 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 
ostatných častí a príslušenstva motorových voz. 

323010 Športové výrobky 

301180 Lode a plavidlá 323090 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 
športových výrobkov 

301198 Oprava, údržba, prestavba a vybavenie plavidiel a 324080 Hry a hračky 
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plávajúcich plošín a konštrukcií 
301199 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby lodí 

a plavidiel 
324090 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby hier a 

hračiek 
301210 Rekreačné a športové člny 325080 Lekárske a stomatologické nástroje a potreby 
301290 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 

rekreačných a športových člnov 
325090 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 

lekárskych a chirurgických zariadení a ortopedických 
prístrojov 

302080 Železničné  lokomotívy a vozový park  329110 Metly a kefy 
302091 Generálne opravy a vybavovanie železničných a 

električkových lokomotív a vozového parku 
329190 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby metiel a 

kief 
302099 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 

železničných lokomotív a vozového parku 
329980 Ostatné výrobky i. n.  

303080 Lietadlá a kozmické lode a podobné zariadenia 329990 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 
ostatných výrobkov i. n. 

303090 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 
lietadiel a kozmických lodí a podobných zariadení 

331100 Oprava hotových kovových výrobkov 

304010 Vojenské bojové vozidlá 331200 Oprava strojov 
304090 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 

vojenských bojových vozidiel 
331300 Oprava elektronických a optických prístrojov 

309180 Motocykle 331400 Oprava elektrických prístrojov  
309190 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 

motocyklov 
331500 Oprava a údržba lodí a člnov 

309280 Bicykle a vozíky pre invalidov 331600 Oprava a údržba lietadiel a kozmických lodí 
309290 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 

bicyklov a vozíkov pre invalidov 
331700 Oprava a údržba ostatných dopravných zariadení 

309910 Ostatné dopravné zariadenia i. n. 331900 Oprava ostatných  zariadení 
309990 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 

ostatných dopravných zariadení i. n. 
332000 Inštalácie priemyselných strojov a prístrojov 

310080 Sedadlá a ich časti a súčasti; časti a súčasti 
nábytku 

 

310091 Čalúnenie kresiel a sedadiel Produkty elektrická energie, plynu, pary 
a studeného  vzduchu 

310099 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 
sedadiel, ich častí a súčastí a častí a súčastí 
nábytku 

351100 Elektrická energia 

310110 Kancelársky nábytok a nábytok do obchodov 351200 Prenos elektriny 
310190 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 

kancelárskeho nábytku a nábytku do obchodov 
351380 Distribúcia elektriny (bez distribúcie pre obytné 

budovy a domy) 
310210 Kuchynský nábytok 351390 Distribúcia elektriny pre obytné budovy a domy 
310290 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 

kuchynského nábytku 
351480 Predaj elektriny (bez predaja pre obytné budovy 

a domy) 
310310 Matrace 351490 Predaj elektriny pre obytné budovy a domy 
310390 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 

matracov 
352100 Priemyselný plyn 

310910 Ostatný nábytok 352280 Distribúcia plynných palív potrubím (bez distribúcie 
pre obytné budovy a domy) 

310991 Konečná úprava nového nábytku (okrem 
čalúnenia kresiel a sedadiel) 

352290 Distribúcia plynných palív potrubím pre obytné 
budovy a domy 

310999 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 
ostatného nábytku 

352380 Predaj plynných palív potrubím (bez distribúcie pre 
obytné budovy a domy) 

321110 Mince 352390 Predaj plynných palív potrubím pre obytné budovy 
a domy 

321190 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 
mincí 

353080 Dodávky pary a studeného vzduchu  (bez dodávky 
pary   a studeného vzduchu  pre obytné budovy 
a domy) 

321210 Šperky a podobné výrobky 353090 Dodávky pary a studeného vzduchu  pre obytné 
budovy a domy 

321290 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 
šperkov a podobných výrobkov 

 

321310 Bižutéria a podobné výrobky Dodávka vody; odpadové vody, nakladanie 
s odpadom  a ozdravovacie služby 

321390 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 
bižutérie a podobných výrobkov 

360080 Prírodná voda; úprava a dodávka vody (bez úpravy a 
dodávky pre obytné budovy a domy) 

322080 Hudobné nástroje 360090 Prírodná voda; úprava a dodávka vody pre obytné 
budovy a domy 

322090 Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby 
hudobných nástrojov 

370080 Odpadové vody; kanalizačné kaly od iných ako 
obytných budov a domov 

370090 Odpadové vody; kanalizačné kaly z obytných 
budov a domov 

432190 Elektroinštalačné práce na nebytových budovách 

381180 Odpad iný ako nebezpečný; zber odpadu iného 
ako nebezpečného od iných ako obytných budov 
a domov 

432270 Inštalatérske práce, inštalácie výhrevných 
a klimatizačných zariadení na inžinierskych stavbách 
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381190 Odpad iný ako nebezpečný; zber odpadu iného 
ako nebezpečného z obytných budov a domov  

432280 Inštalatérske práce, inštalácie výhrevných a 
klimatizačných zariadení v bytových budovách 

381280 Nebezpečný odpad; zber nebezpečného odpadu 
od iných ako obytných budov a domov 

432290 Inštalatérske práce, inštalácie výhrevných a 
klimatizačných zariadení v nebytových budovách 

381290 Nebezpečný odpad; zber nebezpečného odpadu 
z obytných budov a domov 

432970 Ostatné stavebno-inštalačné práce na inžinierskych 
stavbách 

382180 Spracúvanie a likvidácia iného ako nebezpečného 
odpadu od iných ako obytných budov a domov 

432980 Ostatné stavebno-inštalačné práce na bytových 
budovách 

382190 Spracúvanie a likvidácia iného ako nebezpečného 
odpadu z obytných budov a domov 

432990 Ostatné stavebno-inštalačné práce na nebytových 
budovách 

382280 Úprava a likvidácia nebezpečného odpadu od 
iných ako obytných budov a domov 

433170 Omietacie práce na inžinierskych stavbách 

382290 Úprava a likvidácia nebezpečného odpadu 
z obytných budov a domov 

433180 Omietacie práce na bytových budovách 

383100 Demontáž vrakov 433190 Omietacie práce na nebytových budovách 

383280 Recyklácia triedených materiálov; druhotné 
suroviny od iných ako obytných budov a domov 

433270 Stolárske inštalačné práce na inžinierskych stavbách 

383290 Recyklácia triedených materiálov; druhotné 
suroviny z obytných budov a domov 

433280 Stolárske inštalačné práce na bytových budovách 

390080 Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti 
nakladania s odpadom pre iných ako obytné 
budovy a domy 

433290 Stolárske inštalačné práce na nebytových budovách 

390090 Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti 
nakladania s odpadom pre obytné budovy a domy 

433370 Obklad. stien a klad. dlážkových krytín na inž. 
stavbách 

  433380 Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín na 
bytových budovách 

 Stavby a stavebné práce 433390 Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín na 
nebytových budovách 

410010 Obytné budovy (výstavba vo vlastnej réžii určená 
na predaj alebo na základe zmluvy alebo za 
poplatok) 

433470 Maliarske, natieračské a sklárske práce na inž. 
stavbách 

410020 Neobytné budovy (výstavba vo vlastnej réžii 
určená na predaj alebo na základe zmluvy alebo 
za poplatok) 

433480 Maliarske, natieračské a sklárske práce na bytových 
budovách 

421100 Cesty a diaľnice; práce na stavbe ciest a diaľnic 433490 Maliarske, natieračské a sklárske práce na 
nebytových budovách 

421200 Železnice a podzemné železnice; práce na stavbe 
železníc a podzemných železníc  

433970 Ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie 
práce na inžinierskych stavbách 

421300 Mosty a tunely; práce na stavbe  mostov a tunelov 433980 Ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie 
práce na bytových budovách 

422100 Výstavba a práce na stavbe potrubných vedení 
pre kvapaliny 

433990 Ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie 
práce na nebytových budovách 

422200 Výstavba a práce na stavbe elektrických a 
telekomunikačných sietí 

439170 Pokrývačske práce na inžinierskych stavbách 

429100 Vodné diela a práce na stavbe vodných diel 439180 Pokrývačske práce na bytových budovách 
429900 Ostatné inžinierske stavby i. n. a práce na stavbe 

ostatných inžinierskych stavieb i. n. 
439190 Pokrývačske práce na nebytových budovách 

431170 Demolačné práce na inžinierskych stavbách 439970 Ostatné špecializované stavebné práce i.n. na 
inžinierskych stavbách 

431180 Demolačné práce na bytových budovách 439980 Ostatné špecializované stavebné práce i.n. na 
bytových budovách 

431190 Demolačné práce na nebytových budovách 439990 Ostatné špecializované stavebné práce i.n. na 
nebytových budovách 

431270 Príprava staveniska pre inžinierske stavby  
431280 Príprava staveniska pre bytové budovy Údržba a oprava motorových vozidiel 

a motocyklov. Služby maloobchodu a 
veľkoobchodu 

431290 Príprava staveniska pre nebytové budovy 451130 Ostatné maloobchodné služby v oblasti automobilov a 
ľahkých motorových vozidiel 

431300 
 

Prieskumné vrty a vrtné práce 451140 Služby v oblasti sprostredkovania veľkoobchodu 
s automobilmi a ľahkými motorovými vozidlami 

432170 Elektroinštalačné práce na inžinierskych stavbách 451930 Ostatné maloobchodné služby v oblasti ostatných 
motorových vozidiel 

432180 Elektroinštalačné práce na bytových budovách 451940 Služby v oblasti sprostredkovania veľkoobchodu v 
oblasti ostatných motorových vozidiel 

452000 Oprava a údržba motorových vozidiel 522900 Ostatné pomocné služby v doprave 
453120 Služby v oblasti sprostredkovania veľkoobchodu 

s dielmi a príslušenstvom motorových vozidiel 
531000 Činnosti poskytovateľov univerzálnej poštovej služby 

453220 Ostatné maloobchodné služby v oblasti dielov a 
príslušenstva motorových vozidiel 

532000 Doručovateľské služby a služby kuriérov 

454030 Ostatné maloobchodné služby v oblasti  
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motocyklov, ich dielov a príslušenstva 
454040 Služby v oblasti sprostredkovania veľkoobchodu s 

motocyklami a ich dielmi a príslušenstva 
Ubytovacie a stravovacie služby 

454050 Oprava a údržba motocyklov 551000 Hotelové a podobné ubytovacie služby 

461100 Služby v oblasti sprostredkovania veľkoobchodu s 
poľnohospodárskymi surovinami, živými 
zvieratami, textilnými surovinami a polotovarmi 

552000 Turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby 

461200 Služby v oblasti sprostredkovania veľkoobch.s 
palivami, rudami, kovmi a priemyselnými 
chemickými látkami 

553000 Prevádzka táborísk a miest na kempovanie 
automobilov a obytných prívesov 

461300 Služby v oblasti sprostredkovania veľkoobchodu s 
drevom a stavebnými materiálmi 

559000 Ostatné ubytovacie služby 

461400 Služby v oblasti sprostredkovania veľkoobchodu 
so strojmi, priemyselnými zariadeniami, loďami a 
lietadlami 

561000 Reštauračné služby a mobilný predaj jedál 

461500 Služby v oblasti sprostredkovania veľkoob. s 
nábytkom, tovarom pre domácnosť a železiarskym 
tovarom 

562100 Služby spojené s dodávkou hotových jedál  

461600 Služby v oblasti sprostredkovania veľkoobchodu 
s textilom, odevmi, kožušinami, obuvou 
a koženým tovarom 

562900 Ostatné jedálenské služby 

461700 Služby v oblasti sprostredkovania veľkoobchodu s 
potravinami, nápojmi a tabakom 

563000 Služby pohostinstiev 

461800 Služby v oblasti sprostredkovania veľkoobchodu 
s ostatným špecifickým tovarom 

559900

Náklady na reprezentáciu ‐ fiktívny kód pre modul 183 

461900 Služby v oblasti sprostredkovania veľkoobchodu s 
rozličným tovarom 

 

  Informačné a komunikačné služby 

 Produkty a služby dopravy,skladovania a 
pôšt 

581100 Vydávanie kníh 

491000 Osobná železničná doprava, medzimestská 581200 Vydávanie adresárov a katalógov 
492000 

 
Nákladná železničná doprava 581300 Vydávanie novín 

493100 Mestská a prímestská  osobná pozemná doprava 581400 Vydávanie periodík a časopisov 
493200 Taxislužba 581900 Ostatné vydavateľské služby 
493900 Ostatná osobná pozemná doprava i. n. (zahŕňa: 

medzimestskú  a špeciálnu pravidelnú cestnú 
prepravu osôb;  
prepravu osôb visutými a pozemnými lanovkami, 
lyžiarskymi vlekmi; prenájom autobusov 
a autokarov s vodičom; vyhliadkové jazdy; 
nepravidelná miestna, diaľková autobusová 
a autokarová doprava; cestná preprava osôb i. n. 

582100 Služby vydávania počítačových hier 

494110 Nákladná cestná doprava 582910 Systémový softvér zabalený 

494120 Prenájom nákladných dopravných prostriedkov s 
obsluhou 

582920 Aplikačný softvér zabalený 

494200 Sťahovacie služby 582930 Stiahnutý softvér  
495000 Doprava potrubím 582940 Online softvér 
501000 Námorná a pobrežná osobná vodná doprava 582950 Licenčné služby na právo používať počítačový softvér 
502000 Námorná a pobrežná nákladná vodná doprava 591100 Tvorba filmov, videozáznamov a televíznych 

programov 
503000 Vnútrozemská osobná vodná doprava  591200 Činnosti po tvorbe filmov, videozáz. a televíznych 

programov 
504000 Vnútrozemská nákladná vodná doprava 591300 Distribúcia filmov, video a televíznych programov 
511000 Osobná letecká doprava 591400 Premietanie filmov 
512100 Nákladná letecká doprava 592000 Príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok 
512200 Kozmická doprava 601000 Rozhlasové  vysielanie  
521000 Skladovanie a uskladňovanie 602000 Vysielanie a výroba televíznych programov; originál 

vysielania 
522100 Vedľajšie činnosti v pozemnej doprave 611010 Prenos údajov a správ 
522200 Vedľajšie činnosti vo vodnej doprave 611020 Prepravné služby pre drôtové telekomunikácie 
522300 Vedľajšie činnosti v leteckej doprave 611030 Prenos údajov drôtovými telekomunikačnými sieťami 

522400 Manipulácia s nákladom 611040 Drôtové internetové telekomunikačné služby 

612050 Distribúcia programov do domácností 
prostredníctvom bezdrôtových sietí 

Odborné, vedecké a technické služby

613010 Satelitné telekomunikačné služby okrem 
distribúcie programov do domácností cez satelit 

691011 Právne poradenstvo a zatupovanie v oblasti trestného 
práva 

613020 Distribúcia domácich programov cez satelit 691012 Právne poradenstvo a zastupovanie v právnych 
konaniach obchodného a komerčného práva 
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619010 Ostatné telekomunikačné služby 691013 Právne poradenstvo a zastupovanie v právnych 
konaniach pracovného práva 

620100 Počítačové programovanie 691014 Právne poradenstvo a zastupovanie v právnych 
konaniach občianskeho práva 

620210 Poradenstvo týkajúce sa hardvéru 691015 Právne služby v oblasti patentov, autorských práv 
a ostatných práv duševného vlastníctva 

620220 Poradenstvo týkajúce sa systémov a softvéru 691016 Notárske služby 
620230 Pomocné technické služby v oblasti informačných 

technológií 
691017 Arbitráž a urovnanie sporu 

620311 Riadenie sietí 691018 Aukčné služby 
620312 Riadenie počítačových systémov 691019 Ostatné právne služby 
620900 Ostatné služby v oblasti informačných technológií 

a počítačov 
692010 Finančný audit 

631100 Spracovanie údajov, poskytovanie serverového 
priestoru na internete a súvisiace služby 

692021 Kontrola účtov 

631200 Služby webového portálu 692022 Zostavovanie účtovnej uzávierky 
639100 Spravodajské agentúry 692023 Účtovná evidencia 
639900 Ostatné informačné služby i. n. 692024 Mzdové služby 

  692029 Ostatné účtovné služby 
 Finančné a poisťovacie služby 692030 Daňové poradenstvo 

641100 Služby centrálnych bánk 692040 Platobná neschopnosť a konkurzné správcovstvo 
641900 Služby ostatných peňažných inštitúcií 701000 Vedenie firiem 
642000 Služby holdingových spoločností 702110 Služby pre styk s verejnosťou a komunikačné služby 
643000 Činnosti trastov, fondov a podobných finanč.  subj. 702211 Poraden. služby v oblasti strategického riadenia 
649100 Služby finančného lízingu 702212 Poradenské služby v oblasti finančného riadenia 

(okrem firemnej dane) 
649200 Ostatné poskytovanie úverov a služby s tým 

spojené 
702213 Poradenské služby v oblasti marketingového riadenia 

649900 Ostatné finančné služby  okrem poistenia 
a dôchodkového zabezpečenia i. n. 

702214 Poradenské služby v oblasti riadenia ľudských 
zdrojov 

651100 Životné poistenie 702215 Poradenské služby v oblasti riadenia výroby 
651200 Neživotné poistenie 702216 Poradenské služby v oblasti zásobovania a v iných 

oblastiach riadenia 
652000 Zaistenie 702217 Riadenie v oblasti obchodu 

653000 Dôchodkové zabezpečenie   702220 Ostatné služby v oblasti riadenia projektov okrem 
výstavby 

661100 Služby súvisiace so správou finančných trhov 702230 Ostatné poradenské služby v oblasti obchodu 
661200 Sprostredkovanie obchodu s cennými papiermi a 

komoditami 
702240 Služby týkajúce sa oblastí frančízu a  ochranných  

známok 
661900 Ostatné pomocné služby spojené s finančnými 

službami okrem poistenia a dôchodkového 
zabezpečenia 

711110 Plány a výkresy na architektonické účely 

662100 Vyčíslenie rizík a náhrady škôd 711121 Architektonické služby pre obytné budovy 
662200 Služby poisťovacích agentov a maklérov 711122 Architektonické služby pre neobytné budovy 
662900 Ostatné pomocné služby v poisťovníctve 

a dôchodkovom zabezpečení 
711123 Architektonické a reštauračné služby 

663000 Služby spravovania fondov 711124 Architektonické poradenstvo 
  711131 Vypracovanie plánov mestskej zástavby 

 Služby v oblasti nehnuteľností 711132 Vypracovanie plánov vidieckej zástavby 

681000 Služby v oblasti kúpy a predaja vlastných 
nehnuteľností(zahŕňajú: služby v oblasti kúpy 
a predaja: obytných budov vrátane pozemkov; 
nehnuteľností obývaných viacerými majiteľmi 
v rôznych obdobiach; obytných stavebných 
pozemkov; neobytných budov vrátane pozemkov; 
nezastavaných stavebných pozemkov) 

711133 Plánovanie projektov 

682000 Služby spojené s prenájmom vlastných alebo prenajatých 
nehnuteľností 

711140 Architektonické služby v oblasti krajinnej výstavby 
a architektonické poradenstvo 

 683100 Služby realitných kancelárií na základe poplatku 
alebo zmluvy 

711211 Inžinierske poradenstvo 

683200 Správa nehnuteľností na základe poplatku alebo 
zmluvy 

711212 Inžinierske služby v oblasti stavebných projektov 

711213 Inžinierske služby v oblasti sieťových projektov  732020 Služby prieskumu verejnej mienky 
711214 Inžinierske služby v oblasti dopravných projektov 741000 Špecializované dizajnérske služby 
711215 Inžinierske služby týkajúce sa projektovania 

v oblasti odpadov (nebezpečný a iný ako 
nebezpečný) 

742000 Fotografické služby 

711216 Inž. služby projekt. v oblasti vody, kanalizácie 
a odvodňovania 

743000 Prekladateľské a tlmočnícke služby 

711217 Inžinierske služby v oblasti priemys. a výrobných 749000 Ostatné odborné, vedecké a technické služby i. n. 
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projektov 
711218 Inžinierske služby v oblasti telekom. a vysielacích 

projektov 
750000 Veterinárne služby 

711219 Inžinierske služby v oblasti ostatných projektov  
711220 Manažérske služby riadenia stavebných projektov Administratívne a podporné služby 

711231 Geologické a geofyzikálne konzultačné služby 771100 Prenájom a lízing osobných automobilov a ľahkých 
motorových vozidiel 

711232 Geofyzikálne služby 771200 Služby spojené s prenájmom nákladných automobilov
711233 Skúmanie a hodnotenie minerálov 772100 Služby spojené s prenájmom a lízingom predmetov a 

zariadení na rekreačné a športové účely 
711234 Služby geodetické 772200 Prenájom videopások a diskov 
711235 Zostavovanie máp 772900 Služby spojené s prenájmom a lízingom ostatného  

tovaru osobnej spotreby a potrieb pre domácnosť 
712011 Skúšky a analýzy zloženia a čistoty 773100 Služby spojené s prenájmom a lízingom 

poľnohospodárskych strojov a zariadení 
712012 Skúšky a analýzy fyzikálnych vlastností 773200 Služby spojené s prenájmom a lízingom stavebných 

strojov a zariadení 
712013 Skúšky a analýzy integ. mechanických 

a elektrických systémov 
773300 Služby spojené s prenájmom a lízingom 

kancelárskych strojov a zariadení (vrátane počítačov) 
712014 Služby automobilovej technickej kontroly 773400 Služby spojené s prenájmom a lízingom vodných 

dopravných prostriedkov 
712019 Ostatné technické skúšky a analýzy 773500 Služby spojené s prenájmom a lízingom leteckých 

dopravných prostriedkov  
721100 Služby súvisiace s  výskumom a experimentálnym 

vývojom biotechnológie 
773900 Služby spojené s prenájmom a lízingom ostatných 

strojov, zariadení a hmotného majetku i. n. 
721900 Služby súvisiace s  výskumom a experimentálnym 

vývojom ostatných prírodných a technických vied 
774000 Licenčné služby oprávňujúce používať produkty 

duševného vlastníctva a podobné produkty okrem 
prác chránených autorskými právami 

722000 Služby súvisiace s  výskumom a experimentálnym 
vývojom spoločenských a humanitných vied 

781011 Služby agentúr súvisiace s výberom riadiacich 
zamestnancov 

731111 Komplexné reklamné služby 781012 Trvalé sprostredkovanie práce pre zamestnancov 
iných ako riadiacich 

731112 Služby v oblasti priameho marketingu a 
odosielania 

782011 Sprostredkovanie práce na dobu určitú pre 
zamestnancov v oblasti počítačov a telekomunikácií 

731113 Služby v oblasti reklamného dizajnu a koncepcie 
vývoja 

782012 Sprostredkovanie práce na dobu určitú pre ostatných 
pomocných administratívnych zamestnancov 

731119 Ostatné reklamné služby 782013 Sprostredkovanie práce na dobu určitú pre 
zamestnancov komerčných a obchodných odvetví 

731211 Predaj reklamného priestoru v tlačových médiách 
na základe poplatku alebo zmluvy 

782014 Sprostredkovanie práce na dobu určitú pre 
zamestnancov dopravy, skladovania, logistiky alebo 
priemyslu 

731212 Predaj reklamného priestoru a času 
v televízii/rozhlase na základe poplatku a zmluvy 

782015 Sprostredkovanie práce na dobu určitú pre 
zamestnancov hotelov a reštaurácií 

731213 Predaj reklamného priestoru a času na internete 
na základe poplatku a zmluvy 

782016 Sprostredkovanie práce na dobu určitú pre 
zdravotnícky personál 

731214 Predaj reklamy súvisiacej s akciami 782019 Sprostredkovanie práce na dobu určitú pre ostatných 
zamestnancov 

731219 Ostatný predaj reklamného priestoru a času na 
základe poplatku a zmluvy 

783011 Ostatné služby poskytovania ľudských zdrojov pre 
zamestnancov v oblasti počítačov a telekomunikácií  

731220 Opätovný predaj reklamného priestoru a času na 
základe poplatku a zmluvy 

783012 Ostatné služby poskytovania ľudských zdrojov pre 
ostatných pomocných administratívnych 
zamestnancov 

732011 Služby prieskumu trhu: kvalitatívny prieskum 783013 Ostatné služby poskytovania ľudských zdrojov pre 
zamestnancov v komerčných a obchodných 
odvetviach 

732012 Služby prieskumu trhu: kvantitatívny ad - hoc 
prieskum 

783014 Ostatné služby poskytovania ľudských zdrojov pre 
zamestnancov dopravy, skladovania, logistiky 
a priemyslu 

732013 Služby prieskumu trhu: kvantitatívny kontinuálny 
a pravidelný prieskum 

783015 Ostatné služby poskytovania ľudských zdrojov pre 
zamestnancov hotelov a reštaurácií 

732014 Služby prieskumu trhu okrem prehľadov 783016 Ostatné služby poskytovania ľudských zdrojov pre 
zdravotníckych zamestnancov 

732019 Ostatné služby prieskumu trhu  783019 Ostatné služby poskytovania ľudských zdrojov pre 
zamestnancov i. n. 

791100 Služby cestovných agentúr 862300 Stomatologická starostlivosť 
791200 Služby cestovných kancelárií 869000 Ostatné služby v zdravotníctve 
799000 Ostatné rezervačné služby a súvisiace služby 871000 Ošetrovateľská služba v pobytových zariadeniach 
801000 Súkromné bezpečnostné služby 872000 Starostlivosť v pobytových zariadeniach pre mentálne 

postihnutých, duševne chorých a závislých od 
návykových látok 

802000 Služby bezpečnostných systémov 873000 Starostlivosť v pobytových zariadeniach pre staršie 
osoby a osoby so zdravotným postihnutím 
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803000 Pátracie služby 879000 Ostatná starostlivosť v pobytových zariadeniach 
811000 Kombinované pomocné služby v zariadeniach 

zákazníka 
881000 Služby sociálnej pomoci bez ubytovania pre staršie 

osoby a osoby so zdravotným postihnutím 
812100 Celkové čistenie budov 889100 Celodenná starostlivosť o deti 
812200 Ostatné stavebné a priemyselné čistiace služby 889900 Ostatné služby sociálnej pomoci bez ubytovania i. n. 
812900 Ostatné čistiace služby  

813000 Služby súvisiace s krajinnou výstavbou Umelecké, zábavné a rekreačné služby
821100 Kombinované administratívno-kancelárske služby 900100 Scénické umenie 
821900 Fotokopírovanie, príprava dokumentov a ostatné 

špecializované pomocné administratívne služby 
900200 Podporné služby súvisiace so scénickým umením 

822000 Služby stredísk poskytujúcich služby 
prostredníctvom telefónu – call centra 

900300 Umelecké diela 

823000 Služby spojené s organizovaním kongresov a 
obchodných výstav 

900400 Prevádzka umeleckých zariadení 

829100 Činnosti inkasných a kreditných agentúr 910100 Služby knižníc a archívov  
829200 Baliace služby 910200 Služby v oblasti prevádzky múzeí 
829900 Ostatné pomocné podnikateľské služby i. n. 910300 Spravovanie historických miest, budov a podobných 

pamiatok 
  910400 Služby botanických a zoologických záhrad 

a prírodných rezervácií 
 Služby verejnej správy, obrany 

a povinného sociálneho zabezpečenia 
920000 Činnosť herní a stávkových kancelárií 

841100 Služby všeobecnej verejnej správy 931100 Prevádzka športových zariadení 
841200 Administratívne služby zariadení poskytujúcich 

zdravotnícku starostlivosť, vzdelanie, kultúrne 
a iné sociálne služby okrem sociálneho 
zabezpečenia 

931200 Služby športových klubov 

841300 Administratívne služby na efektívnejšie riadenie 
podnikateľskej činností 

931300 Služby fitnescentier 

842100 Služby zahraničných vecí 931900 Ostatné športové služby 
842200 Služby obrany 932100 Služby zábavných parkov a lunaparkov 
842300 Služby spravodlivosti a súdnictva  932900 Ostatné zábavné a rekreačné služby 
842400 Služby bezpečnosti a poriadku  
842500 Služby protipožiarnej ochrany Ostatné služby 

843000 Povinné sociálne zabezpečenie 941100 Služby  podnikateľských a zamestnávateľských 
členských organizácií 

  941200 Služby profesijných organizácií 
 Vzdelávacie služby 942000 Služby odborových zväzov 

851000 Predškolské vzdelávanie 949100 Služby cirkevných organizácií 
852000 Základné vzdelávanie 949200 Služby politických organizácií 
853100 Všeobecné stredoškolské vzdelávanie 949900 Služby ostatných členských organizácií  i. n. 
853200 Technické a odborné stredoškolské vzdelávanie 951100 Oprava počítačov a periférnych zariadení 
854100 Pomaturitné neterciárne vzdelávanie 951200 Oprava komunikačných zariadení 
854200 Terciárne vzdelávanie 952100 Oprava spotrebnej elektroniky 
855100 Služby športového a rekreačného vzdelávania 952200 Oprava domácich zariadení a zariadení pre dom a 

záhradu 
855200 Umelecké vzdelávanie 952300 Oprava obuvi a koženého tovaru 
855300 Školy pre výcvik vodičov 952400 Oprava nábytku a domácich zariadení 
855900 Ostatné vzdelávanie i. n. 952500 Opravy hodín, hodiniek a šperkov 
856000 Pomocné vzdelávacie služby 952900 Opravy ostatného tovaru osobnej  potreby a potrieb 

pre domácnosť 
  960100 Pranie a chemické čistenie textilných a kožušinových 

výrobkov 

 Služby zdravotníctva a sociálnej pomoci 960200 Kadernícke a kozmetické služby 

861000 Služby nemocníc 960300 Pohrebné a súvisiace služby 
862100 Služby všeobecnej lekárskej praxe 960400 Služby na zlepšenie telesnej pohody 
862200 Služby špeciálnej lekárskej praxe 960900 Ostatné služby, i. n. (zahŕňajú: starostlivosť o domáce 

zvieratá; eskortné služby; platené a ostatné služby, i. 
n.)  

 Ostatné - súhrnne zaradené menej 
významné kódy CPA 

998500 Ostatné - súhrnne zaradený zvyšok  menej 
významných tovarov pre modul 185, 185a 

998100 Ostatné - súhrnne zaradený zvyšok  menej 
významných skupín a podskupín pre modul 394, 
395, 417, 418, 428, 429, 432, 433, 501, 502 

998520 Pozemky pre modul 185, 185a, 186, 186a, 671 
a 671a 

998200 Ostatné - súhrnne zaradený zvyšok menej 
významných skupín a podskupín pre modul 182, 
182a, 182b 

998600 Ostatné - súhrnne zaradený zvyšok  menej 
významných tovarov pre modul 186, 186a 

998300 Ostatné - súhrnne zaradený zvyšok menej 
významných skupín a podskupín pre modul 183, 

998670 Ostatné – súhrnne zaradený zvyšok menej 
významných skupín a podskupín pre modul 670 
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183a, 183b 
998400 Ostatné - súhrnne zaradený zvyšok  menej 

významných skupín a podskupín pre modul 184, 
184a, 184b 

998671 Ostatné – súhrnne zaradený zvyšok menej 
významných skupín a podskupín pre modul 671,671a 

 

9.2 Klasifikácie použité pri dôchodkovej metóde  

1127. Pre stav majetku a z jeho reprodukčných cien počítanú spotrebu fixného 
kapitálu sa používa upravené členenie Klasifikácie aktív (A) podľa kap. 23. ESA2010. 
Údaje pre stav fixných aktív a spotrebu fixného kapitálu sa počítajú podľa druhov 
aktív uvedených v tabuľke č. 455. 
 
Tabuľka č. 455 Klasifikácia aktív pre výpočet stavov fixných aktív a spotreby fixného kapitálu 
 
  Klasifikácia aktív 

Obytné jednotky                                AN.111 

Ostatné budovy a stavby                               AN.112 

               v tom: ostatné stavby - cesty                               AN.1122 

Stroje a zriadenia                               AN.113 

             v tom:  dopravné zariadenia                             AN.1131 

                         zariadenia IKT                              AN.1132 

                         ostatné stroje a zariadenia                             AN.1139 

Zbraňové systémy                                 AN.114 

Kultivované biologické zdroje AN.115 

Produkty duševného vlastníctva AN.117 

              v tom: výskum a vývoj AN.1171 

                          prieskum a ocenenie nerastných ložísk AN.1172 

                          počítačový softvér a databázy AN.1173 

                          originály zábavných, literárnych alebo umeleckých diel AN.1174 

                          ostatné produkty duševného vlastníctva                             AN.1179  

 

9.3 Klasifikácie použité pri výdavkovej metóde 

1128. Pri zostavovaní údajov za konečnú spotrebu domácností sa využíva číselník 
pre potreby rodinných účtov, ktorý v prvých troch miestach je zhodný s medzinárodne 
platnou klasifikáciou COICOP. Keďže štandardná klasifikácia COICOP nie je 
oficiálne vydaná ŠÚ SR, sú podľa nej zostavené pre potreby spracovania jednotlivé 
číselníky, prispôsobené potrebám jednotlivých druhov zisťovaní. Pri zostavovaní 
údajov za konečnú spotrebu sektora neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam 
sa používa štandardná klasifikácia  SK NACE Rev. 2. 
 
1129. Pri zostavovaní údajov o prírastku fixných aktív, zmien stavu zásob 
a nadobudnutia mínus úbytok cenností sa používa štandardná klasifikácia SK NACE 
Rev. 2 v členení A*64, to znamená do úrovne divízií. Údaje sa zostavujú 
v sektorovom a subsektorovom členení podľa Klasifikácie inštitucionálnych sektorov 
(S) v zmysle kap. 23 ESA 2010.  
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1130. V sektore nefinančných korporácií sa údaje pre prírastok fixných aktív 
čerpajú z podnikového výkazu,  údaje o  stave zásob sú zo závodového výkazu. Na  
zabezpečenie konzistencie zdrojov údajov používaných pre tvorbu hrubého kapitálu, 
členenie údajov za prírastok fixných aktív sa preberá z komoditnej štruktúry 
obstaraných fixných aktív zo závodových výkazov z modulu 592 (pozri odst. 823). 
Komoditná štruktúra vychádza zo Štatistickej klasifikácie produkcie (CPA), ktorá je 
pre účely spracovania výkazov je upravená vo forme číselníka takto: 
 
Tabuľka č. 456 Číselník pre špecifikáciu dlhodobého nehmotného a hmotného majetku   

Kód  Názov   

000002 Dlhodobý nehmotný majetok – aktivované náklady na vývoj 

000003 Dlhodobý nehmotný majetok – softvér 

000004 Dlhodobý nehmotný majetok – oceniteľné práva 

000005 Dlhodobý nehmotný majetok – goodwill 

000006 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 

000010 Pozemky 

011100 Obilniny a iné kultúrne plodiny i.n 

011200 Trvalé porasty (stromy a kry ovocné ; okrasné dreviny a kvety) 

014000 Živé zvieratá 

030000 Ryby  sladkovodné generačné 

139200 Textilné výrobky, okrem odevov 

139300 Koberce 

141100 Kožené odevy 

141200 Pracovné odevy 

142000 Výrobky z kožušín 

151200 Kufre, kabelky, sedlárske a remenárske výrobky  

152000 Obuv 

162320 Montované stavby z dreva 

162400 Drevené kontajnery 

162900 Ostatné výrobky z dreva 

222000 Výrobky z plastov 

230000 Sklo a výrobky zo skla 

251110 Montované stavby z kovov (kovové konštrukcie) 

252100 Radiátory a kotly ústredného kúrenia 

252900 Nádrže, cisterny, kontajnery a podobné zásobníky z kovov 

253010 Parné kotly 

253020 Jadrové reaktory  

254000 Zbrane a munícia 

257100 Nožiarsky tovar, nástroje a železiarsky tovar 

259000 Kovové výrobky 

262000 Počítače a periférne zariadenia 

263000 Komunikačné zariadenia 

264000 Spotrebná elektronika  

265100 Meracie, kontrolné, testovacie, navigačné a iné prístroje a zariadenia 

265200 Hodiny a hodinky 

266000 Prístroje na ožarovanie, elektromedicínske a elektroterapeutické prístroje 

267000 Optické a fotografické prístroje a zariadenia 

271100 Elektromotory, generátory a transformátory 

274000 Elektrické svietidlá 

275110 Chladničky a mrazničky práčky elektricky vyhrievané prikrývky ventilátory 

275120 
Ostatné elektrické domáce spotrebiče, i. n. (zahŕňajú: elektromechanické prístroje pre 
domácnosť s elektrickým motorom elektrické spotrebiče pre osobnú hygienu elektrické 
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prietokové alebo zásobníkové ohrievače vody a ponorné ohrievače elektrické prístroje na 
vykurovanie miestností, dlážok a pod. mikrovlnné rúry ostatné pece variče, varné telesá, rúry 
grily elektrické ohrevné rezistory 

275200 Neelektrické stroje a prístroje pre domácnosť 

281100 Motory a turbíny okrem motorov pre lietadlá, motorové vozidlá a motocykle 

281300 Čerpadlá a kompresory 

282100 Pece a horáky (okrem pekárenských pecí) 

282200 Zdvíhacie a dopravné zariadenia 

282300 Kancelárske stroje  

282500 Chladiace, vetracie a klimatizačné zariadenia okrem zariadení pre domácnosť 

282900 

Ostatné stroje na všeobecné účely, i. n. (plynové generátory, destilačné a filtračné  
Prístroje; stroje a prístroje na čistenie, plnenie; hasiace prístroje, striekacie pištole;  
technické a domáce váhy a ostatné prístroje na váženie a meranie; odstredivky,  
kalandre a predajné automaty, a pod) 

283000 Stroje pre poľnohospodárstvo a lesníctvo 

284000 Stroje na tvarovanie kovov a obrábanie 

289100 Stroje pre metalurgiu 

289200 Stroje na hlbinnú a povrchovú ťažbu a pre stavebníctvo 

289300 Stroje na výrobu potravín, nápojov a na sprac. tabaku 

289400 Stroje  pre textilný, odevný a kožiarsky priemysel 

289500 Stroje a  prístroje  na výrobu  papiera a lepenky 

289600 Stroje na výrobu plastov a gumy  

289900 Ostatné stroje a prístroje na špeciálne účely i. n. 

291020 Osobné automobily 

291030 Motorové vozidlá na prepravu 10 a viac osôb 

291040 Motorové vozidlá na nákladnú dopravu 

291050 Motorové vozidlá na špeciálne použitie 

292020 Prívesy a návesy kontajnery 

301000 Lode a člny 

302000 Železničné lokomotívy, vozový park 

303000 Lietadlá a kozmické lode a podobné zariadenia 

304000 Vojenské bojové vozidlá 

309110 Motocykle a prívesné vozíky 

309210 Bicykle a iné kolesové vozidlá bez motora 

309220 Vozíky pre invalidov 

309900 Ostatné dopravné zariadenia, i. n. 

310000 Nábytok 

321200 Šperkárske a podobné výrobky 

322000 Hudobné nástroje 

323000 Športové výrobky 

324000 Hry a hračky 

325000 Lekárske a stomatologické nástroje a potreby 

410010 Bytové budovy 

410020 Nebytové budovy 

420000 Inžinierske stavby 

581000 Knihy 

591000 Filmy, videozáznamy a televízne programy 

592000 Zvukové a živé nahrávky; originály zvukových nahrávok 

900300 Umelecké diela 

999200 
Ostatné - súhrnne zaradený zvyšok menej významných kódov CPA pre obstaranie a predaj 
dlhodobého hmotného majetku 

 
1131. Pri zostavovaní údajov za prírastok fixných aktív v sektore finančných 
korporácií S.12 sa využívajú aj údaje z modulu 671, s názvom Špecifikácia 
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vybraných položiek medzispotreby, obstarania dlhodobého majetku a zásob (pozri 
odstavec 828). Z tohto modulu sa získavajú informácie o komoditnej štruktúre 
obstaraného majetku. Klasifikácia produkcie bola pre tento modul upravená podľa 
požiadaviek  národných účtov vo forme číselníka uvedenom v podkapitole 9.1  
 
1132. V sektore verejnej správy S.13 sa využíva rozpočtová klasifikácia (bližšie 
popísaná v kap.5 ), ktorú vydalo Ministerstvo financií SR. Rozpočtová klasifikácia 
obsahuje organizačnú klasifikáciu, druhovú klasifikáciu a ekonomickú klasifikáciu. 
Ekonomická klasifikácia triedi rovnorodé druhy príjmov a výdavkov na hlavné 
kategórie, kategórie, položky a podpoložky. Zároveň ustanovuje, ktoré výdavky sa 
financujú z bežných výdavkov a ktoré z kapitálových výdavkov.  
 
Tabuľka č. 457 Ekonomická klasifikácia kapitálových výdavkov rozpočtovej klasifikácie   

Hlavná 
kategória 

700 Kapitálové výdavky 

kategória 710 Obstarávanie kapitálových aktív 

položka 711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív 

podpoložka 711001 pozemkov 

podpoložka 711002 lesov 

podpoložka 711003 softvéru 

podpoložka 711004 licencií 

podpoložka 711005 Ostatných nehmotných aktív 

položka 712 Nákup budov, objektov alebo ich častí  - patri sem nákup dokončených stavieb 

podpoložka 712001 Budov, objektov alebo ich častí 

podpoložka 712002 Budov alebo objektov určených na likvidáciu 

položka 713  
Nákup strojov, prístrojov, techniky zariadení a náradia 

 713001 Interiérového vybavenia 

 713002 Výpočtovej techniky 

 713003 Telekomunikačnej techniky 

 713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 

 713005 Špeciálnych  strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia a materiálu 

 713006 Komunikačnej infraštruktúry 

položka 714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov  

 Patria sem aj platby za rekonštrukciu a modernizáciu dopravných prostriedkov, t.j. 
také zásahy, ktoré majú za následok zmenu jeho účelu použitia, kvalitatívnu zmenu 
jeho výkonnosti alebo technických parametrov, ako aj rozšírenie vybavenosti alebo 
použiteľnosti dopravných prostriedkov o také súčasti, ktoré pôvodný dopravný 
prostriedok neobsahoval, pričom tvorí neoddeliteľnú súčasť majetku. 

Technickým zhodnotením je len prvé vybavenie automobilu týmto príslušenstvom, 
t.j. v prípade opotrebovania a jeho výmeny ide o výdavky na opravy a udržiavanie. 

podpoložky 714001, až 
714007 

Osobných automobilov, autobusov, motocyklov, člnov, trojkoliek, štvorkoliek, 
nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel,  dopravných pracovných strojov, 
traktorov, špeciálnych automobilov, dopravných lietadiel, vrtuľníkov a iných 
dopravných prostriedkov. 

položka 716 
Prípravná a projektová dokumentácia 
Zahŕňa platby za inžinierskotechnickú pomoc a práce v súvislosti s plánovanou 
výstavbou – investičné štúdie a stavebné zámery vrátane grafických podkladov, 
expertízne posudzovania, konzultácie a odsúhlasovania s dotknutými subjektami 
a orgánmi verejne správy v rámci územného a stavebného konania. Ďalej sem 
patria platby za projektové práce vrátane zmien, variantných riešení a doplnkov 
požadované odberateľom pre stavebné objekty, projektové práce vyplývajúce 
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z technické zhodnotenia stavebných objektov, prevádzkové súbory a na ďalšie 
stavebné zásahy, geodetické a prieskumné práce potrebné na spracovanie projektu, 
autorský dozor projektanta a ďalšie práce, pokiaľ sa musia vykonať v rámci projektu.

položka 717 
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 
Zahŕňa výdavky súvisiace s obstaraním stavieb alebo technického zhodnotenia 
dokončených stavieb do doby ich uvedenia do používania. Patrí sem aj nákup 
rozostavaných stavieb vo výstavbe ktorých sa bude pokračovať. Patria sem výdavky 
na prípravu a zabezpečenie výstavby, vrátane napr. dovoznej prirážky, cla, odvody 
za odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu 
a poľnohospodárskej výrobe, odvody za vyňatie lesných pozemkov z lesného 
pôdneho fondu, poplatky za poskytnuté záruky v súvislosti s obstarávanou 
investíciou, dopravné, montáž, stavebný dozor.  

podpoložky 717001 až 
717003 

Realizácia nových stavieb, rekonštrukcie a modernizácie, prístavby, nadstavby , 
stavebné úpravy. 

položka 718 
Rekonštrukcia a modernizácia  
Patria sem výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu strojov a zariadení, ktoré nie 
sú súčasťou stavby. Na uvedenej položke sa triedi aj technické zhodnotenie softvéru 
a komunikačnej infraštruktúry. 

 
podpoložky  718002 až 

718007 
 Výpočtovej techniky, telekomunikačnej techniky, prevádzkových a špecializovaných 
zariadení, techniky a náradia, softvéru a komunikačnej štruktúry. 

položka 719 Ostatné kapitálové výdavky 

podpoložky 719001 až 
719014, 719200 

Na združené prostriedky na investície, na nákup umeleckých diel a zbierok, na 
doplnenie a tvorbu hmotných a mobilizačných rezerv , na osobité finančné 
prostriedky, na nákup zvierat základného stáda, vratky a ostatné.  

kategória 720 
Kapitálové transfery 

Platby vykonávané s cieľom umožniť príjemcovi nadobudnúť kapitálové 
aktíva alebo kompenzovať ich poškodenie alebo zničenie. 

položka 721 
Transfery v rámci verejnej správy 

podpoložky 721001 až 
721009 

Príspevkovej  a rozpočtovej organizácií, verejnej vysokej škole, Slovenskému 
pozemkovému fondu, štátnemu účelovému fondu, obci, vyššiemu územnému celku, 
Fondu národného majetku SR a ostatným subjektom verejnej správy. 

položka 722 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám 

podpoložky 722001 až 
722004 Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu, cirkvi, neziskovej 

právnickej osobe nezaradenej a jednotlivcovi. 
položka 723 Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám 

nezaradeným vo verejnej správe v registri organizácií vedenom ŠÚ SR 
podpoložky 723001 až 

722005 Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom, 
ostatnej právnickej osobe, fyzickej osobe - podnikateľovi, na realizovanú 
záruku, príspevkovej organizácii nezaradenej do verejnej správe v registri 
organizácii vedenom ŠÚ SR. 

položka  725 
Transfery do zahraničia 

podpoložky 725001 až 
725003 Jednotlivcovi a právnickej osobe inej ako medzinárodná organizácia, 

medzinárodnej organizácii a zahraničnej vláde. 
položka 726 

Transfery finančným inštitúciám 
podpoložky 726001 726002 

Na úhradu výdavkov na činnosť Kancelárie Rady pre rozpočtovú 
zodpovednosť a ostatným finančným inštitúciám. 

 
1133. Okrem rozpočtovej klasifikácie sa využíva  aj  štatistická klasifikácia produkcie 
podľa činnosti (CPA) upravená  pre sektor nefinančných korporácií podľa modulu 592 
Špecifikácia dlhodobého nehmotného a  hmotného majetku (pozri 9.1). 

1134. V sektore domácností sa pri zostavovaní údajov za nadobudnutie mínus 
úbytok fixných aktív používa klasifikácia  SK NACE Rev.2  a štatistická klasifikácia 
produkcie podľa činnosti (CPA). 
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1135. Pri zostavovaní údajov za prírastok fixných aktív v sektore neziskových 
inštitúcií slúžiacich domácnostiam sa využíva okrem klasifikácie  SK NACE Rev.2, 
štatistická klasifikácia produkcie podľa činnosti (CPA) upravená pre sektor 
nefinančných korporácií podľa modulu  592 Špecifikácia dlhodobého nehmotného a  
hmotného majetku (pozri 9.1). 

 
9.4 Klasifikácie použité pri prechode z HDP na HND 

1136. Dovoz a vývoz tovarov: Produkty sú klasifikované podľa 8-miestnej 
Kombinovanej nomenklatúry EÚ (CN), ktorá je založená na Harmonizovanom 
systéme. Pomocou prevodníkov sa s údajmi dovozu a vývozu tovarov pracuje tiež v 
Štandardnej medzinárodnej klasifikácii obchodu (SITC) Rev. 4, klasifikácii podľa 
hlavných ekonomických kategórií (BEC) a štatistickej klasifikácii produktov podľa 
činností (CPA). Z hľadiska teritoriálnej štruktúry dovozu a vývozu, sú krajiny 
kódované 2-miestnymi abecednými kódmi podľa ISO 3166 a sú v súlade s EÚ 
Geonomenklatúrou krajín a území. 
 
1137. Všetky záznamy súvisiace s vlastnými zdrojmi sú založené na informáciách z 
výkazu Fin 1-04, v ktorom sa nachádzajú položky rozpočtovej klasifikácie – pozri 
tabuľku 458. 
 

Tabuľka č. 458  

Kód 
EKRK 

Názov 

141000 Dovozné clá 

142000 Dovozná prirážka 

149000 Ďalšie vlastné výnosy 

 
1138. Všetky záznami súvisiace so subvenciami poskytovanými inštitúciami EÚ sú 
založené na informáciách z výkazu Fin 1-04, v ktorom sa nachádzajú položky 
rozpočtovej klasifikácie – pozri tabuľku 459. 

 
Tabuľka č. 459 

Kód 
EKRK 

Názov 

644001 Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom 

644002 Ostatnej právnickej osobe  

644003 Fyzickej osobe - podnikateľovi  

644004 Príspevkovej organizácii nezaradenej vo verejnej správe  
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KAPITOLA 10 HLAVNÉ ZDROJE ÚDAJOV 

1139. Štatistický informačný systém v Slovenskej republike je harmonizovaný s 
európskymi normami tak, aby bola zabezpečená medzinárodná porovnateľnosť 
poskytovaných štatistických údajov. Zostavovanie ročných národných účtov je 
založené na štatistických zisťovaniach, ktoré organizuje Štatistický úrad Slovenskej 
republiky, na administratívnych zdrojoch ministerstiev a iných štátnych organizácií, 
ako aj z alternatívnych zdrojov údajov. Okrem už spomenutých základných 
štatistických zdrojov údajov, administratívnych a alternatívnych zdrojov údajov, sa 
pre národné účty využívajú aj údaje zo zisťovaní odvetvových štatistík, Sčítania 
obyvateľov, bytov a domov, Cenzu fariem, zo štatistiky platobnej bilancie, štatistiky 
priamych zahraničných investícií a medzinárodnej investičnej pozície. Tieto 
zisťovania sa uskutočňujú spravidla podľa špecifických, pre tieto účely osobitne 
prijatých zákonov. Zhromažďovanie, kontrolu a spracovanie štatistických informácií 
za štatistické zisťovania úradu za jednotlivé štatistiky podľa odvetví, typu a veľkostnej 
kategórie spravodajských jednotiek vykonávajú pracoviská úradu – prevažne krajské 
správy, špecializovane za celé územie Slovenskej republiky. Štatistiku rodinných 
účtov, výberového zisťovania pracovných síl, odhadov úrod poľnohospodárskych 
plodín, spotrebiteľských cien, celoplošných cenzov, mestskej a obecnej štatistiky 
vykonávajú krajské správy územne. 
 
1140. Všetky klasifikácie používané pre účely národných účtov sú harmonizované 
s príslušnými medzinárodnými klasifikáciami. Priebežne sa zdokonaľuje Štatistický 
register organizácií (RO). Sledovanie ukazovateľov a ich obsahovej náplne v 
štatistických zisťovaniach, najmä v krátkodobých a štrukturálnych podnikových 
štatistikách je zosúladené s metodikou medzinárodných inštitúcií, predovšetkým s 
nariadeniami Rady a Európskeho parlamentu. Samotné spravodajské jednotky sú 
povinné úplne, pravdivo, v stanovených termínoch a bezplatne poskytovať údaje 
požadované na štatistické zisťovania, a to v súlade so zákonom č. 540/2001 Z. z. o 
štátnej štatistike. Štatistické zisťovania v zmysle Programu štátnych štatistických 
zisťovaní sú realizované formou vyplnených štatistických formulárov, ktoré 
spravodajská jednotka obdrží z príslušných krajských pracovísk ŠÚ SR (KP ŠÚ SR). 
 
1141. Štatistické zisťovania sa riadia vyhláškou Program štátnych štatistických 
zisťovaní na trojročné obdobia, ktorú zostavuje úrad v súčinnosti s ministerstvami a 
štátnymi organizáciami. Program obsahuje všetky dôležité a potrebné zisťovania 
vrátane zisťovaní vykonávaných inými ústrednými orgánmi a ministerstvami. 
Štatistické formuláre sú unifikované a obsahujú tieto časti: 

 úvodnú - obsahuje názov orgánu, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie, názov 
a značku, obdobie zisťovania, registračné miesto (registračné číslo, rok 
platnosti a dátum registrácie), lehotu na poskytovanie štatistických údajov, 
predkladaciu cestu, deklarovanie ochrany dôverných a osobných údajov, 

 identifikačnú - obsahuje položky, ktoré jednoznačne identifikujú štatistický 
formulár. Ide o identifikačný kód formulára - IKF, obdobie zisťovania, 
spravodajskú jednotku), rok zisťovania, obdobie za ktoré, resp. ku ktorému sa 
výkaz predkladá, identifikáciu spravodajskej jednotky, a iné klasifikačné údaje 
dopĺňajúce identifikáciu alebo charakteristiku spravodajskej jednotky, napr. 
kód SK NACE, kód okresu, 

 informačnú - obsahuje informácie určené pre príjemcu výkazu, slovne určenú 
prevažujúcu činnosť organizácie, názov a adresu sídla organizácie, dátum 



    GNI Inventory - SK          Kapitola 10 

              
Sekcia makroekonomických štatistík                331 
                                                                             

odoslania výkazu, podpis vedúceho spravodajskej jednotky a odtlačok 
pečiatky, meno a priezvisko osoby, ktorá vyplnila výkaz, číslo telefónu, vrátane 
smerového čísla, elektronickú adresu (e-mail) a prípadne ďalšie údaje podľa 
predtlače formulára, oslovenie respondenta a usmernenia pre vypĺňanie 
identifikačnej časti, 

 údajovú - obsahuje údaje o skúmaných javoch a skutočnostiach hromadnej 
povahy; skladá sa z modulov, ktoré môžu byť tabuľkové alebo anketové.  

 textovú - uvádzajú sa v nej metodické vysvetlivky k obsahu výkazu, rok 
platnosti metodických vysvetliviek, značka formulára - ak sú vysvetlivky na 
samostatnom liste, všeobecné zásady pre vypĺňanie všetkých modulov, 
špecifické zásady podľa potrieb štatistického zisťovania, metodika 
vykazovania jednotlivých ukazovateľov vrátane odkazov na platné zákony, 
vyhlášky a pod., väzby, ktoré je potrebné dodržať v rámci modulu i medzi 
jednotlivými modulmi a výkazmi. 

 
1142. Spravodajské jednotky sú povinné poskytnúť všetky požadované údaje v 
identifikačnej, informačnej a údajovej časti formulára v súlade s platnými 
Všeobecnými metodickými pokynmi pre spravodajské jednotky. Spravodajské 
jednotky zodpovedajú za správne vyplnenie štatistických formulárov, pričom sa riadia 
metodickými vysvetlivkami uvedenými v textovej časti formulára. Údaje v štatistických 
zisťovaniach sa vždy vzťahujú na kalendárny rok, bez ohľadu na to či sú krátkodobé, 
alebo dlhodobé. Ak účtovným obdobím v spravodajskej jednotke je kalendárny rok 
údaje v dlhodobom zisťovaní musia nadväzovať na účtovné záznamy po uzavretí 
účtovných kníh. Údaje v krátkodobom zisťovaní sa vykazujú len za sledované 
obdobie, t. j. mesiac, štvrťrok a nie kumulovane od začiatku roka. Údaje vykázané v 
krátkodobom zisťovaní musia nadväzovať na štatistickú evidenciu spravodajskej 
jednotky. 
 

10.1 Štatistické zisťovania a ďalšie zdroje údajov použité pri výrobnej metóde 

1143. Ako hlavné zdroje údajov pre zostavenie výrobnej metódy za sektor 
nefinančných korporácií S.11 slúžia štatistické výkazy:  

 Ročný výkaz produkčných odvetví Roč 1-01  
 Ročný výkaz produkčných odvetví Roč 2- 01 
 Ročný výkaz o fyzických osobách nezapísaných v obchodnom registri Roč 3-

01 
 

1144. Dôvodom existencie viacerých verzií štatistických výkazov je zníženie 
zaťaženosti spravodajských jednotiek s nižším počtom zamestnancov alebo 
objemom produkcie, resp. typu spravodajskej jednotky. 
 
1145. Pre účely výrobnej metódy za sektor nefinančných korporácií sa taktiež 
využíva Štvrťročný výkaz produkčných odvetví Prod 3-04, ktorý slúži nielen pre účely 
ročných národných účtov, ale využíva sa aj pri zostavovaní štvrťročných národných 
účtov za sektor S.11. 
 
1146. Hlavnými štatistickými zdrojmi údajov použité pri výrobnej metóde výpočtu 
HDP za sektor finančných korporácií S.12 sú štatistické zisťovania realizované 
dvoma ročnými vyčerpávajúcimi štatistickými zisťovaniami a to: 
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 Ročný podnikový výkaz v peňažníctve a v nebankových finančných 
inštitúciách Pen P 5-01 

 Ročný podnikový výkaz v poisťovníctve Poi P 5-01 

1147. V čase, keď ešte nie sú k dispozícii údaje z vyššie uvedených výkazov, tak sú 
pre sektor finančných korporácií S.12 využívané údaje zo štvrťročných štatistických 
zisťovaní, konkrétne sú to nasledujúce štvrťročné štatistické výkazy: 

 Štvrťročný podnikový výkaz v peňažníctve Pen P 3-04, 
 Štvrťročný podnikový výkaz v poisťovníctve Poi P 3-04, 
 Štvrťročný podnikový výkaz v nebankových finančných inštitúciách Pin P 3-04 

1148. V rámci výpočtu ukazovateľov výrobnej metódy HDP za sektor finančných 
korporácií S.12 sa využívajú okrem štatistických aj administratívne zdroje údajov. Ide 
hlavne o administratívne zdroje Národnej banky Slovenska a Ministerstva financií 
SR. Administratívne zdroje údajov, pochádzajúce od NBS sa využívajú pre výpočet 
produkcie a medzispotreby za NBS a komerčné banky, a taktiež pre výpočet dovozu 
a vývozu finančných služieb. 
 
1149. V prípade sektora verejnej správy S.13 sú hlavným zdrojom informácií 
spracované údaje z účtovných výkazov jednotiek verejnej správy a údaje štátneho 
záverečného účtu. Doplňujúce informácie sa získavajú zo štátnych štatistických 
zisťovaní a rôznych administratívnych zdrojov. Samotné účtovníctvo organizácií 
patriacich do sektora verejnej správy je metodicky riadené ministerstvom financií. 
Legislatívne je táto činnosť zastrešená zákonom o účtovníctve, ktorý spolu s 
postupmi účtovania vypracováva ministerstvo financií. 
 
1150. Jednotky verejnej správy sú takisto povinné zostavovať rozpočet bežných 
(hotovostných) príjmov a bežných (hotovostných) výdavkov a sledovať skutočné 
plnenie tohto rozpočtu. Výsledky z účtovníctva (údaje ročnej účtovnej závierky 
a štvrťročné údaje v rozsahu účtovnej závierky), ako aj štvrťročné a ročné výsledky 
plnenia rozpočtu bežných (hotovostných) príjmov a výdavkov sú všetky organizácie 
verejnej správy povinné predkladať ministerstvu financií v určených termínoch. 
Rozsah predkladaných údajov a termíny predkladania každoročne stanoví svojim 
pokynom ministerstvo financií, ktorý sa zverejňuje ako legislatívna norma pred 
začiatkom sledovaného roka. 
 
1151. Údaje, ktoré poskytujú všetky jednotky verejnej správy sú spracovávané v 
organizácii DataCentrum a Štátnej pokladnici, ktoré si zriadilo Ministerstvo financií.  
 
1152. Hlavnými zdrojmi údajov pre výpočet ukazovateľov pre zostavenie výrobnej 
metódy za sektor domácností S.14 sú: 

 Výkaz o príjmoch a výdavkoch Úč FO 1-01, 
 Výkaz o majetku a záväzkoch Úč FO 2-01. 

 
 
1153. Pokiaľ ide o sektor neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam S.15 
hlavnými zdrojmi údajov využívanými pri výrobnej metóde sú ročné štatistické 
zisťovania NSNO 1-01 a NSNO 2-01. 
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1154. Zdrojom údajov pri výpočte produkcie, medzispotreby a následne aj pridanej 
hodnoty v sektore neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam je účtovný Výkaz 
ziskov a strát (Úč NUJ 2-01) a Súvaha (Úč NUJ 1-01). Tieto výkazy sú predmetom 
spracovania jednotiek účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva. V prípade 
neziskových inštitúcií účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva, účtovná 
závierka pozostáva z Výkazu o príjmoch a výdavkoch (NO Úč 1-01) a z Výkazu o 
majetku a záväzkoch (NO Úč 2-01) . 
 
1155. Nasleduje popis hlavných zdrojov použitých pri výpočte výrobnej metódy HDP: 
 

Názov zisťovania: Roč 1-01 - Ročný výkaz produkčných odvetví 

Prepojenie na zisťovania vykonávané na európskej 
úrovni: 

NARIADENIE RADY (ES) č. 2223/96 o Európskom 
systéme národných a regionálnych účtov v 
Spoločenstve. 

Spravodajské jednotky: Podniky zapísané v obchodnom registri, 
príspevkové organizácie, ktoré sú trhovými 
výrobcami s počtom zamestnancov 20 a viac. A 
organizácie s počtom zamestnancov 0-19 s ročnými 
tržbami za vlastné výkony a tovar 5   miliónov € a 
viac. 

Periodicita: Ročne 

Termín dostupnosti výsledkov: T + 7,5 mesiacov po referenčnom období 

Opora výberu:  Štatistický register organizácií ŠÚSR 

Zisťovanie je povinné alebo dobrovoľné? povinné 

Hlavné charakteristiky metodiky zisťovania: Je to vyčerpávajúce štatistické zisťovanie, ktoré je 
súčasťou Programu štátnych štatistických zisťovaní. 
Spravodajská povinnosť vyplýva z § 18 zákona č. 
540/2001 Z. z. o štátnej štatistike. Zisťovanie je 
povinné pre všetky podnikateľské subjekty, ktoré 
podnikajú na základe zápisu v obchodnom registri, 
t. j. tuzemské právnické osoby, zahraničné osoby a 
tuzemské fyzické osoby vyvíjajúce aktivitu za 
účelom dosiahnutia zisku vo všetkých oblastiach 
činnosti (poľnohospodárstvo, lesníctvo, priemysel, 
stavebníctvo, obchod, pohostinstvo a ubytovanie, 
doprava, pošta a telekomunikácie, vybrané trhové 
služby, veda a výskum) a ziskovo orientované 
príspevkové organizácie, u ktorých sú náklady 50% 
a viac kryté tržbami. 

Rozsah zisťovania (základného súboru): 
 
Počet spravodajských jednotiek: 7 117, 
počet aktívnych jednotiek: 6 709, 
počet neaktívnych jednotiek:194, 
počet nezistených jednotiek:133, 
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počet naimputovaných jednotiek: 163. 

Rozsah výberového súboru: Zisťovanie je vyčerpávajúce, teda oslovené boli 
všetky spravodajské jednotky 

Návratnosť: 6 585 (vrátane imputácií), t. j. 99,4 %, 

Metóda použitá na imputáciu chýbajúcich údajov: Imputácie sa uskutočnili globálnou imputáciou. 
Realizovala sa imputácia údajov v prípade 
neodpovede za jednotku ako celok, t. j. imputovali 
sa všetky údaje darcu – donora.  Imputácie 
chýbajúcich údajov zo zisťovania Roč 1 – 01  boli 
vykonané decentralizovane v súlade so 
špecializáciou KP ŠÚ SR. 

Premenná použitá na dopočet na celý súbor 
jednotiek: 

Pre uvedené vyčerpávajúce zisťovanie nebol 
robený dopočet. 

Pokrytie výberu ako % premennej použitej na 
dopočet: 

Pre uvedené vyčerpávajúce zisťovanie nebol 
robený dopočet. 

Hlavné zisťované ukazovatele: Finančné ukazovatele, prierezové ukazovatele, 
závodné ukazovatele, odvetvové ukazovatele. 

Ďalšie úpravy zisťovaných údajov: Podrobnejšie popísané v kapitole 3 

 

Názov zisťovania: Roč 2-01 - Ročný výkaz produkčných odvetví v 
malých podnikoch 

Prepojenie na zisťovania vykonávané na európskej 
úrovni: 

NARIADENIE RADY (ES) č. 2223/96 o Európskom 
systéme národných a regionálnych účtov v 
Spoločenstve. 

Spravodajské jednotky: Podniky zapísané v obchodnom registri, 
príspevkové organizácie, ktoré sú trhovými 
výrobcami s počtom zamestnancov 0-19 s ročnými 
tržbami za vlastné výkony a tovar do 5  miliónov € a 
viac. 

Periodicita: Ročne 

Termín dostupnosti výsledkov: T + 12 mesiacov po referenčnom období 

Opora výberu: Štatistický register organizácií ŠÚSR 

Zisťovanie je povinné alebo dobrovoľné? povinné 

Hlavné charakteristiky metodiky zisťovania: Je to výberové štatistické zisťovanie, ktoré je 
súčasťou Programu štátnych štatistických zisťovaní. 
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Spravodajská povinnosť vyplýva z § 18 zákona č. 
540/2001 Z. z. o štátnej štatistike. Zisťovanie je 
povinné pre všetky podnikateľské subjekty, ktoré 
podnikajú na základe zápisu v obchodnom registri, 
t. j. tuzemské právnické osoby, zahraničné osoby a 
tuzemské fyzické osoby vyvíjajúce aktivitu za 
účelom dosiahnutia zisku vo všetkých oblastiach 
činnosti (poľnohospodárstvo, lesníctvo, priemysel, 
stavebníctvo, obchod, pohostinstvo a ubytovanie, 
doprava, pošta a telekomunikácie, vybrané trhové 
služby, veda a výskum) a ziskovo orientované 
príspevkové organizácie, u ktorých sú náklady 50% 
a viac kryté tržbami. 

Rozsah zisťovania (základného súboru): 123 483 spravodajských jednotiek 

Rozsah výberového súboru: 
 
Počet spravodajských jednotiek: 8 677, 
počet aktívnych jednotiek: 4 082, 
počet neaktívnych jednotiek: 2 888, 
počet nezistených jednotiek: 1 707, 
počet naimputovaných jednotiek: 570. 

Návratnosť: 3 384 t.j: 39% 

Metóda použitá na imputáciu chýbajúcich údajov: Imputácie sa uskutočnili globálnou imputáciou. 
Realizovala sa imputácia údajov v prípade 
neodpovede za jednotku ako celok, t. j. imputovali 
sa všetky údaje darcu – donora. Imputácie 
chýbajúcich údajov zo zisťovania Roč 2-01 boli 
vykonané decentralizovane v súlade so 
špecializáciou KP ŠÚ SR. 

Premenná použitá na dopočet na celý súbor 
jednotiek: 

Dopočet dát sa vykonáva na úrovni SK NACE4. Pre 
všetky straty sa vypočíta počet viet v opore výberu a 
počet nenulových viet vo výberovej vzorke, 
odhadovaný počet aktívnych jednotiek v opore 
výberu a váha (pomer počtu nenulových viet v danej 
strate vo výberovej vzorke k odhadovanému počtu 
aktívnych jednotiek v danej strate v opore výberu). 
Dopočet sa vykoná prenásobením váh a 
priemerných hodnôt ukazovateľov v danej strate vo 
výberovej vzorke. 

Pokrytie výberu ako % premennej použitej na 
dopočet: 

Dopočet na oporu výberu bol na 63,6 %, t. j. na 78 
478 spravodajských jednotiek. 

Hlavné zisťované ukazovatele: Finančné ukazovatele, prierezové ukazovatele,  
odvetvové ukazovatele. 

Ďalšie úpravy zisťovaných údajov: Podrobnejšie popísané v kapitole 3 

 

Názov zisťovania: Prod 3-04 - Štvrťročný výkaz produkčných odvetví 
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Prepojenie na zisťovania vykonávané na európskej 
úrovni: 

NARIADENIE RADY (ES) č. 2223/96 o Európskom 
systéme národných a regionálnych účtov v 
Spoločenstve. 

Spravodajské jednotky: Podniky zapísané v obchodnom registri, 
príspevkové organizácie, ktoré sú trhovými 
výrobcami s počtom zamestnancov 20 a viac. A 
organizácie s počtom zamestnancov 0-19 s ročnými 
tržbami za vlastné výkony a tovar 5 miliónov € a 
viac. 

Periodicita: Štvrťročne 

Termín dostupnosti výsledkov: T + 12 mesiacov po referenčnom období 

Opora výberu: Štatistický register organizácií ŠÚ SR 

Zisťovanie je povinné alebo dobrovoľné? povinné 

Hlavné charakteristiky metodiky zisťovania: Je to výberové štatistické zisťovanie, ktoré je 
súčasťou Programu štátnych štatistických zisťovaní. 
Spravodajská povinnosť vyplýva z § 18 zákona č. 
540/2001 Z. z. o štátnej štatistike. 

Zisťovanie je povinné pre všetky podnikateľské 
subjekty, ktoré podnikajú na základe zápisu v 
obchodnom registri, t. j. tuzemské právnické osoby, 
zahraničné osoby a tuzemské fyzické osoby 
vyvíjajúce aktivitu za účelom dosiahnutia zisku vo 
všetkých oblastiach činnosti (poľnohospodárstvo, 
lesníctvo, priemysel, stavebníctvo, obchod, 
pohostinstvo a ubytovanie, doprava, pošta a 
telekomunikácie, vybrané trhové služby, veda a 
výskum) a ziskovo orientované príspevkové 
organizácie, u ktorých sú náklady 50% a viac kryté 
tržbami. 

Rozsah zisťovania (základného súboru): 
 
1.Q.2010: 7 202, 
2.Q.2010: 7 080, 
3.Q.2010: 7 017, 
4.Q.2010: 6 963.    

Rozsah výberového súboru: 
 
1q 2010 Počet spravodajských jednotiek:4 673, 
              počet aktívnych jednotiek: 4 491, 
              počet neaktívnych jednotiek: 80, 
              počet nezistených jednotiek:102, 
              počet naimputovaných jednotiek:140. 
 
2q 2010 Počet spravodajských jednotiek:4 611, 
              počet aktívnych jednotiek: 4 443, 
              počet neaktívnych jednotiek:73, 
              počet nezistených jednotiek:95, 
               počet naimputovaných jednotiek:119. 
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3q 2010 Počet spravodajských jednotiek:4 592, 
              počet aktívnych jednotiek: 4 420, 
              počet neaktívnych jednotiek:78, 
              počet nezistených jednotiek:94, 
              počet naimputovaných jednotiek:99. 
 
4q 2010 Počet spravodajských jednotiek:4 577, 
              počet aktívnych jednotiek:  4 408, 
              počet neaktívnych jednotiek: 79, 
              počet nezistených jednotiek: 90, 
              počet naimputovaných jednotiek: 122. 

Návratnosť: 
 
1.Q.2010: 4 447, t. j. 95,2 %, 
2.Q.2010: 4 416, t. j. 95,8%, 
3.Q.2010: 4 391, t. j. 95,6 %, 
4.Q.2010: 4 378, t. j. 95,6 %.    

Metóda použitá na imputáciu chýbajúcich údajov: Imputácie sa uskutočnili globálnou imputáciou. 
Realizovala sa imputácia údajov v prípade 
neodpovede za jednotku ako celok, t. j. imputovali 
sa všetky údaje darcu – donora.  Imputácie 
chýbajúcich údajov zo zisťovania Prod 3-04 boli 
vykonané decentralizovane v súlade so 
špecializáciou KP ŠÚ SR. 

Premenná použitá na dopočet na celý súbor 
jednotiek: 

Dopočet dát sa vykonáva na úrovni SK NACE4. Pre 
všetky straty sa vypočíta počet viet v opore výberu a 
počet nenulových viet vo výberovej vzorke, 
odhadovaný počet aktívnych jednotiek v opore 
výberu a váha (pomer počtu nenulových viet v danej 
strate vo výberovej vzorke k odhadovanému počtu 
aktívnych jednotiek v danej strate v opore výberu). 
Dopočet sa vykoná prenásobením váh a 
priemerných hodnôt ukazovateľov v danej strate vo 
výberovej vzorke. 

Pokrytie výberu ako % premennej použitej na 
dopočet: 

 
Dopočet na oporu výberu bol na:  
1.Q.2010: 77,4 %, t. j. na 5 576 SJ 
2.Q.2010: 77,0 %, t. j. na 5 455 SJ 
3.Q.2010: 77,1 %, t. j. na 5 412 SJ, 
4.Q.2010: 77,0 %, t. j. na 5 364 SJ 

Hlavné zisťované ukazovatele: Finančné ukazovatele, aktíva a pasíva, vybrané 
aktíva a pasíva v sektorovej štruktúre, obstaranie 
a predaj dlhodobého majetku, zamestnanci a mzdy, 
vybrané ukazovatele na úrovni jednotlivých závodov 
a údaje o novovzniknutých závodných jednotkách. 

Ďalšie úpravy zisťovaných údajov: Podrobnejšie popísané v kapitole 3 

 

Názov zisťovania: Prod 13-04 - Štvrťročný výkaz produkčných odvetví 
v malých podnikoch 

Prepojenie na zisťovania vykonávané na európskej 
úrovni: 

NARIADENIE RADY (ES) č. 2223/96 o Európskom 
systéme národných a regionálnych účtov v 
Spoločenstve. 
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Spravodajské jednotky: Podniky zapísané v obchodnom registri, 
príspevkové organizácie, ktoré sú trhovými 
výrobcami s počtom zamestnancov 0-19 s ročnými 
tržbami za vlastné výkony a tovar 5 000 000 € a 
viac. 

Periodicita: Štvrťročne 

Termín dostupnosti výsledkov: T + 12 mesiacov po referenčnom období 

Opora výberu: Štatistický register organizácií ŠÚ SR 

Zisťovanie je povinné alebo dobrovoľné? Povinné pre oslovené spravodajské jednotky 

Hlavné charakteristiky metodiky zisťovania: Je to výberové štatistické zisťovanie, ktoré je 
súčasťou Programu štátnych štatistických 
zisťovaní. Spravodajská povinnosť vyplýva z § 18 
zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike. 
Zisťovanie je povinné pre všetky podnikateľské 
subjekty, ktoré podnikajú na základe zápisu v 
obchodnom registri, t. j. tuzemské právnické osoby, 
zahraničné osoby a tuzemské fyzické osoby 
vyvíjajúce aktivitu za účelom dosiahnutia zisku vo 
všetkých oblastiach činnosti (poľnohospodárstvo, 
lesníctvo, priemysel, stavebníctvo, obchod, 
pohostinstvo a ubytovanie, doprava, pošta a 
telekomunikácie, vybrané trhové služby, veda a 
výskum) a ziskovo orientované príspevkové 
organizácie u ktorých sú náklady 50% a viac kryté 
tržbami. 

Rozsah zisťovania (základného súboru): 
 
1.Q.2010: 124 791, 
2.Q.2010: 124 291, 
3.Q.2010: 123 839, 
4.Q.2010: 123 492.    

Rozsah výberového súboru: 
 
1q 2010 Počet spravodajských jednotiek:8 280, 
              počet aktívnych jednotiek: 3065, 
              počet neaktívnych jednotiek:2 037, 
              počet nezistených jednotiek:3 178, 
              počet naimputovaných jednotiek:187. 
 
2q 2010 Počet spravodajských jednotiek:8 196, 
              počet aktívnych jednotiek: 3 540, 
              počet neaktívnych jednotiek:2 545, 
              počet nezistených jednotiek:2 111, 
              počet naimputovaných jednotiek:346. 
 
3q 2010 Počet spravodajských jednotiek:8 148, 
              počet aktívnych jednotiek: 3 541, 
              počet neaktívnych jednotiek:2 796, 
              počet nezistených jednotiek: 1844, 
              počet naimputovaných jednotiek:281. 
 
4q 2010 Počet spravodajských jednotiek:8 097, 
              počet aktívnych jednotiek: 3 548, 
              počet neaktívnych jednotiek:2 796, 
              počet nezistených jednotiek: 1753, 
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              počet naimputovaných jednotiek:293. 

Návratnosť: 
 
1.Q.2010: 2 649, t. j. 31,9 %, 
2.Q.2010: 3 262, t. j. 39,8 %, 
3.Q.2010: 3 243, t. j. 39,8 %, 
4.Q.2010: 3 195, t. j. 39,5 %.    

Metóda použitá na imputáciu chýbajúcich údajov: Imputácie sa uskutočnili globálnou imputáciou. 
Realizovala sa imputácia údajov v prípade 
neodpovede za jednotku ako celok, t. j. imputovali 
sa všetky údaje darcu – donora. Imputácie 
chýbajúcich údajov zo zisťovania Prod 13-04 boli 
vykonané decentralizovane v súlade so 
špecializáciou KP ŠÚ SR. 

Premenná použitá na dopočet na celý súbor 
jednotiek: 

Dopočet dát sa vykonáva na úrovni  SK NACE4. 
Pre všetky straty sa vypočíta počet viet v opore 
výberu a počet nenulových viet vo výberovej 
vzorke, odhadovaný počet aktívnych jednotiek v 
opore výberu a váha ( pomer počtu nenulových viet 
v danej strate vo výberovej vzorke k 
odhadovanému počtu aktívnych jednotiek v danej 
strate v opore výberu). Dopočet sa vykoná 
prenásobením váh a priemerných hodnôt 
ukazovateľov v danej strate vo výberovej vzorke. 

Pokrytie výberu ako % premennej použitej na 
dopočet: 

Dopočet na oporu výberu bol na:  
1.Q.2010: 64,3 %, t. j. na 80 251 SJ, 
2.Q.2010: 46,7 %, t. j. na 57 998 SJ, 
3.Q.2010: 55,3 %, t. j. na 68 446 SJ, 
4.Q.2010: 54,4 %, t. j. na 67 229 SJ .    

Hlavné zisťované ukazovatele: Finančné ukazovatele, aktíva a pasíva, obstaranie 
a predaj dlhodobého majetku, základné 
ukazovatele o práci. 

Ďalšie úpravy zisťovaných údajov: Podrobnejšie popísané v kapitole 3 
 

Názov zisťovania: V (NBS) 5-12 -  Štatistická bilancia - pasíva 

Organizácia zbierajúca údaje a účely ich zberu: Národná banka Slovenska (NBS); Administratívne 
údaje, ktoré sa využívajú na zostavovanie 
národných účtov 

Spravodajské jednotky: Vykazované jednotky sú komerčné banky 
Slovenska a pobočky zahraničných bank na 
Slovensku. Výsledný účet (NBS)1-12 je v plnom 
rozsahu. 

Periodicita: štvrťročne, ročne 

Zisťované ukazovatele: Objem vkladov a výška priemerných úrokových 
mier v členení podľa časového hľadiska a v triedení 
podľa ekonomických sektorov a subsektorov 
európskeho systému národných účtov 
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Metódy použité na nahradenie chýbajúcich údajov: - 

Úpravy vykonané kvôli konceptuálnym rozdielom 
oproti konceptom národných účtov: 

- 

Ďalšie úpravy zisťovaných údajov: Podrobnejšie popísané v kapitole 3 

 

Názov zisťovania: V (NBS)13-04 - Štvrťročný výkaz o úrokových 
nákladoch a výnosoch 

Organizácia zbierajúca údaje a účely ich zberu: Národná banka Slovenska (NBS); Administratívne 
údaje, ktoré sa využívajú na zostavovanie 
národných účtov 

Spravodajské jednotky: Vykazované jednotky sú komerčné banky 
Slovenska a pobočky zahraničných bánk na 
Slovensku. 

Periodicita: štvrťročne, ročne 

Zisťované ukazovatele: Úrokové náklady a úrokové výnosy od klientov v 
triedení podľa inštitucionálnych sektorov a 
subsektorov európskeho systému národných účtov, 
Štatistickej klasifikácie ekonomických činností, v 
územnom členení podľa samosprávnych krajov 

Metódy použité na nahradenie chýbajúcich údajov: - 

Úpravy vykonané kvôli konceptuálnym rozdielom 
oproti konceptom národných účtov: 

- 

Ďalšie úpravy zisťovaných údajov: Podrobnejšie popísané v kapitole 3 

 

Názov zisťovania: V (NBS) 33-12 -  Štatistická bilancia - aktíva 

Organizácia zbierajúca údaje a účely ich zberu: Národná banka Slovenska (NBS); Administratívne 
údaje, ktoré sa využívajú na zostavovanie 
národných účtov 

Spravodajské jednotky: Vykazované jednotky sú komerčné banky 
Slovenska a pobočky zahraničných bánk na 
Slovensku. 

Periodicita: mesačne, štvrťročne, ročne 

Zisťované ukazovatele: Úvery poskytnuté klientom v členení podľa druhov a 
časového hľadiska do inštitucionálnych sektorov 
a subsektorov európskeho systému národných 
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účtov 

Metódy použité na nahradenie chýbajúcich údajov: - 

Úpravy vykonané kvôli konceptuálnym rozdielom 
oproti konceptom národných účtov: 

- 

Ďalšie úpravy zisťovaných údajov: Podrobnejšie popísané v kapitole 3 

 

Názov zisťovania: Ppn (VZS) 02-04 - Výkaz ziskov a strát 

Organizácia zbierajúca údaje a účely ich zberu: Národná banka Slovenska (NBS); Administratívne 
údaje, ktoré sa využívajú na zostavovanie 
národných účtov a na zostavovanie súborov 
štrukturálnej odvetvovej štatistiky poisťovníctva 

Spravodajské jednotky: Poisťovne poskytujúce životné a neživotné 
poistenie. 

Vykazujúce jednotky sú poisťovne Slovenskej 
republiky poskytujúce životné a neživotné poistenie 
a pobočky zahraničných poisťovní na Slovensku 

Periodicita: štvrťročne a ročne 

Zisťované ukazovatele: Sumár za všetky poisťovne Slovenskej republiky 
spolu a v triedení podľa druhu poskytovaných 
poisťovacích služieb – údaje za poisťovne 
poskytujúce životné poistenie, za poisťovne 
poskytujúce neživotné poistenie a za poisťovne 
poskytujúce životné a neživotné poistenie 

Metódy použité na nahradenie chýbajúcich údajov: - 

Úpravy vykonané kvôli konceptuálnym rozdielom 
oproti konceptom národných účtov: 

- 

Ďalšie úpravy zisťovaných údajov: Podrobnejšie popísané v kapitole 3 

 

Názov zisťovania: Ppn (TAP) 8-01 - Výkaz o technických aspektoch 
poistenia 

Organizácia zbierajúca údaje a účely ich zberu: Národná banka Slovenska (NBS); Administratívne 
údaje, ktoré sa využívajú na zostavovanie 
národných účtov a na zostavovanie súborov 
štrukturálnej odvetvovej štatistiky poisťovníctva 
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Spravodajské jednotky: Poisťovne poskytujúce životné a neživotné 
poistenie 

Vykazujúce jednotky sú poisťovne Slovenskej 
republiky a pobočky zahraničných poisťovní na 
Slovensku poskytujúce životné a neživotné 
poistenie 

Periodicita: ročne 

Zisťované ukazovatele: Sumár za všetky poisťovne Slovenskej republiky za 
údaje o nákladoch v životnom a neživotnom 
poistení 

Metódy použité na nahradenie chýbajúcich údajov: - 

Úpravy vykonané kvôli konceptuálnym rozdielom 
oproti konceptom národných účtov: 

- 

Ďalšie úpravy zisťovaných údajov: Podrobnejšie popísané v kapitole 3 

 

Názov zisťovania: Skp (VZS) 02-04 - Výkaz ziskov a strát 

Organizácia zbierajúca údaje a účely ich zberu: Národná banka Slovenska (NBS); Administratívne 
údaje, ktoré sa využívajú na zostavovanie 
národných účtov poisťovníctva 

Spravodajské jednotky: Poisťovne poskytujúce životné a neživotné 
poistenie 

Vykazujúcou jednotkou je Slovenská kancelária 
poisťovateľov, ktorá sa zaoberá  neživotným 
poistením 

Periodicita: štvrťročne a ročne 

Zisťované ukazovatele: Výkaz za Slovenskú kanceláriu poisťovateľov v 
plnom rozsahu 

Metódy použité na nahradenie chýbajúcich údajov: - 

Úpravy vykonané kvôli konceptuálnym rozdielom 
oproti konceptom národných účtov: 

- 

Ďalšie úpravy zisťovaných údajov: Podrobnejšie popísané v kapitole 3 

 

Názov zisťovania: Pen P 5-01 - Ročný výkaz v peňažníctve a v 
nebankových finančných inštitúciách 
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Prepojenie na zisťovania vykonávané na európskej 
úrovni: 

NARIADENIE RADY (ES) č. 2223/96 o Európskom 
systéme národných a regionálnych účtov v 
Spoločenstve. 

Spravodajské jednotky: Vykazované jednotky sú podniky registrované v 
obchodnom registri bez ohľadu na počet 
zamestnancov, ktoré sú vedené v registri 
organizácií ŠÚ SR, s hlavnou činnosťou podľa  
Štatistickej klasifikácie ekonomických činností Nace 
Rev. 2-  finančných služieb, okrem poistenia a 
dôchodkového zabezpečenia(divízia 64) a 
pomocných činností  finančných služieb (divízia 
66.1)  činnosti investičných manažérov  (divízia 
66.3) 

Periodicita: Ročne 

Termín dostupnosti výsledkov: T + 7,5 mesiacov po referenčnom období 

Opora výberu: Štatistický register organizácií ŠÚ SR. 

Zisťovanie je povinné alebo dobrovoľné? Povinné 

Hlavné charakteristiky metodiky zisťovania: Je to vyčerpávajúce štatistické zisťovanie, ktoré je 
súčasťou Programu štátnych štatistických 
zisťovaní. Spravodajská povinnosť vyplýva z § 18 
zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike. 
Zisťovanie je povinné pre všetky podnikateľské 
subjekty, bez ohľadu na počet zamestnancov 
zapísané do obchodného registra s prevažujúcou 
činnosťou SK NACE rev.2: 64, 66.1, 66.3. 

Rozsah zisťovania (základného súboru): 
 
Počet spravodajských jednotiek: 434, 
počet aktívnych SJ: 306, 
počet neaktívnych SJ: 96, 
počet naimputovaných aktívnych SJ: 10. 

Rozsah výberového súboru: Zisťovanie je vyčerpávajúce, teda oslovené boli 
všetky spravodajské jednotky 

Návratnosť: 303  (vrátane imputácií), t. j. 99 % 

Metóda použitá na imputáciu chýbajúcich údajov: 
 
Imputácie sa uskutočnili globálnou imputáciou 
metódou výberu donora zo sledovaného obdobia. 
Realizovala sa imputácia údajov v prípade 
neodpovede za jednotku ako celok, t. j. imputovali 
sa všetky údaje darcu – donora.  Imputácie 
chýbajúcich údajov zo zisťovania Pen P 5-01 boli 
vykonané decentralizovane v súlade so 
špecifikáciou KP ŠÚ SR, v tomto prípade KP 
Bratislava. Pre výber donora sa stanovili 
nasledujúce kritériá: sektorové a subsektorové 
členenie podľa ESNÚ 95, Štatistická klasifikácia 
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ekonomických činností (SK NACE rev.2), priemerný 
evidenčný počet zamestnancov vo fyzických 
osobách, náklady, spotreba materiálu, energie 
a služieb, druh vlastníctva, právna forma. 

Premenná použitá na dopočet na celý súbor 
jednotiek: 

Pre uvedené vyčerpávajúce zisťovanie nebol 
robený dopočet. 

Pokrytie výberu ako % premennej použitej na 
dopočet: 

Pre uvedené vyčerpávajúce zisťovanie nebol 
robený dopočet. 

Hlavné zisťované ukazovatele: 
 
- produkcia nebankových finančných inštitúcií, 
- spotreba materiálu energie a služieb. 

Informácie o SJ, kapitálová účasť v zahraničí, 
finančné ukazovatele, finančný lízing, bankomaty, 
aktíva a pasíva, zamestnanci a mzdy, obstaranie 
a predaj dlhodobého majetku, dlhodobý majetok, 
základné ukazovatele peňažníctva v regionálnom 
členení a špecifikácia vybraných položiek 
produkcie, medzispotreby, obstarania dlhodobého  
majetku a zásob. 

Ďalšie úpravy zisťovaných údajov: Podrobnejšie popísané v kapitole 3 

 

Názov zisťovania: Pin P 3-04 - Štvrťročný výkaz v nebankových 
finančných inštitúciách 

Prepojenie na zisťovania vykonávané na európskej 
úrovni: 

NARIADENIE RADY (ES) č. 2223/96 o Európskom 
systéme národných a regionálnych účtov v 
Spoločenstve. 

Spravodajské jednotky: Vykazované jednotky sú podniky - nebankové 
finančné inštitúcie registrované v obchodnom 
registri bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré 
sú vedené v registri organizácií ŠÚSR s hlavnou 
činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie 
ekonomických činností SK NACE rev.2 ustanovenej 
osobitným predpisom : 
64.2 Činnosti holdingových spoločností, 
64.3Trusty, fondy a podobné finančné subjekty, 
64.9 Ostatné finančné služby okrem poistenia 
a dôchodkového zabezpečenia, 
66.3 Činnosti investičných manažérov. 

Periodicita: štvrťročne 

Termín dostupnosti výsledkov: T + 12 mesiacov po referenčnom období 

Opora výberu: Štatistický register organizácií ŠÚ SR. 

Zisťovanie je povinné alebo dobrovoľné? povinné 
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Hlavné charakteristiky metodiky zisťovania: Je to vyčerpávajúce štatistické zisťovanie, ktoré je 
súčasťou Programu štátnych štatistických 
zisťovaní. Spravodajská povinnosť vyplýva z § 18 
zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike.  

Rozsah zisťovania (základného súboru): 
 
1q 2010 Počet spravodajských jednotiek:445, 
              počet aktívnych jednotiek: 304, 
              počet neaktívnych jednotiek:141.  
 
2q 2010 Počet spravodajských jednotiek: 416, 
              počet aktívnych jednotiek: 287, 
              počet neaktívnych jednotiek:129. 
 
3q 2010 Počet spravodajských jednotiek: 410, 
              počet aktívnych jednotiek: 283, 
              počet neaktívnych jednotiek:127. 
 
4q 2010 Počet spravodajských jednotiek: 407, 
              počet aktívnych jednotiek: 277, 
              počet neaktívnych jednotiek:130. 
 
Počet naimputovaných SJ 1Q., 2.Q., 3.Q., 4.Q.2010 
: 0. 

Rozsah výberového súboru: Zisťovanie je vyčerpávajúce, teda oslovené boli 
všetky spravodajské jednotky 

Návratnosť: 
 
1.Q.2010: 277, t. j. 91,1 %, 
2.Q.2010: 274, t. j. 95,5 %, 
3.Q.2010: 272, t. j. 96,1 %, 
4.Q.2010: 267, t. j. 96,4 %.    

Metóda použitá na imputáciu chýbajúcich údajov: Pre uvedené vyčerpávajúce zisťovanie nebola 
robená imputácia. 

Premenná použitá na dopočet na celý súbor 
jednotiek: 

Pre uvedené vyčerpávajúce zisťovanie nebol 
robený dopočet. 

Pokrytie výberu ako % premennej použitej na 
dopočet: 

Pre uvedené vyčerpávajúce zisťovanie nebol 
robený dopočet. 

Hlavné zisťované ukazovatele: 
 
- spotreba materiálu energie a služieb, 
- náklady na predaný tovar, 
- predané cenné papiere a vklady, 
- nákladové úroky, 
- tržby z predaja vlastných výrobkov, služieb 
a tovaru, 
- zmena stavu zásob vlastnej výroby, 
- aktivovanie, 
- tržby z predaja cenných papierov a vkladov, 
- celkové prijaté úroky, 
- príjem z finančného lízingu. 

Finančné ukazovatele v nebankových finančných 
inštitúciách, aktíva a pasíva, zamestnanci a mzdy, 
obstaranie a predaj dlhodobého majetku. 
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Ďalšie úpravy zisťovaných údajov: Podrobnejšie popísané v kapitole 3 

 

Názov zisťovania: Pen P 3-04 - Štvrťročný výkaz v peňažníctve 

Prepojenie na zisťovania vykonávané na európskej 
úrovni: 

NARIADENIE RADY (ES) č. 2223/96 o Európskom 
systéme národných a regionálnych účtov v 
Spoločenstve. 

Spravodajské jednotky: Vykazované jednotky sú  komerčné banky na 
Slovensku a pobočky zahraničných bánk na 
Slovensku a Národnej banky. 

Podniky registrované v obchodnom registri, bez 
ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú uvedené v 
registri Štatistického úradu Slovenskej republiky, 
hlavná aktivita Štatistickej klasifikácie 
ekonomických činností SK NACE Rev.2: 64.1 – 
Peňažné sprostredkovanie. 

Periodicita: štvrťročne 

Termín dostupnosti výsledkov: T + 12 mesiacov po referenčnom období 

Opora výberu: Štatistický register organizácií ŠÚ SR. 

Zisťovanie je povinné alebo dobrovoľné? povinné 

Hlavné charakteristiky metodiky zisťovania: Je to vyčerpávajúce štatistické zisťovanie, ktoré je 
súčasťou Programu štátnych štatistických 
zisťovaní. Spravodajská povinnosť vyplýva z § 18 
zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike.  

Rozsah zisťovania (základného súboru): 
 
1q 2010 Počet spravodajských jednotiek: 27, 
              počet aktívnych jednotiek: 27, 
              počet neaktívnych jednotiek:0. 
 
2q 2010 Počet spravodajských jednotiek: 27, 
              počet aktívnych jednotiek: 27, 
              počet neaktívnych jednotiek:0. 
 
3q 2010 Počet spravodajských jednotiek: 27, 
              počet aktívnych jednotiek: 27, 
              počet neaktívnych jednotiek:0. 
4q 2010 Počet spravodajských jednotiek: 27, 
              počet aktívnych jednotiek: 27, 
              počet neaktívnych jednotiek:0. 

Počet naimputovaných SJ 1Q., 2.Q., 3.Q., 4.Q.2010 
: 0. 
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Rozsah výberového súboru: Zisťovanie je vyčerpávajúce, teda oslovené boli 
všetky spravodajské jednotky 

Návratnosť: 
 
1.Q.2010: 27, t. j. 100,00 %, 
2.Q.2010: 27, t. j. 100,00 %, 
3.Q.2010: 27, t. j. 100,00 %, 
4.Q.2010: 27, t. j. 100,00 %.    

Metóda použitá na imputáciu chýbajúcich údajov: Pre uvedené vyčerpávajúce zisťovanie nebola 
robená imputácia. 

Premenná použitá na dopočet na celý súbor 
jednotiek: 

Pre uvedené vyčerpávajúce zisťovanie nebol 
robený dopočet. 

Pokrytie výberu ako % premennej použitej na 
dopočet: 

Pre uvedené vyčerpávajúce zisťovanie nebol 
robený dopočet. 

Hlavné zisťované ukazovatele: - spotreba materiálu energie a služieb 

Finančné ukazovatele v peňažníctve, aktíva 
a pasíva, zamestnanci a mzdy, obstaranie a predaj 
dlhodobého majetku. 

Ďalšie úpravy zisťovaných údajov: Podrobnejšie popísané v kapitole 3 

 

Názov zisťovania: Poi P 5-01 - Ročný výkaz v poisťovníctve 

Prepojenie na zisťovania vykonávané na európskej 
úrovni: 

NARIADENIE RADY (ES) č. 2223/96 o Európskom 
systéme národných a regionálnych účtov v 
Spoločenstve. 

Spravodajské jednotky: Vykazované jednotky sú podniky registrované v 
obchodnom registri bez ohľadu na počet 
zamestnancov, ktoré sú vedené v registri 
organizácií ŠÚ SR, s hlavnou činnosťou podľa  
Štatistickej klasifikácie ekonomických činností  SK 
NACE Rev. 2- poistenie, zaistenie a dôchodkové 
zabezpečenie okrem povinného sociálneho 
poistenia (divízia 65) a pomocné činnosti 
v poisťovníctve a dôchodkovom zabezpečení 
(divízia 66.2) 

Periodicita: Ročne 

Termín dostupnosti výsledkov: T + 7,5 mesiacov po referenčnom období 

Opora výberu: Štatistický register organizácií ŠÚ SR. 

Zisťovanie je povinné alebo dobrovoľné? Povinné 
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Hlavné charakteristiky metodiky zisťovania: Je to vyčerpávajúce štatistické zisťovanie, ktoré je 
súčasťou Programu štátnych štatistických 
zisťovaní. Spravodajská povinnosť vyplýva z § 18 
zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike. 
Zisťovanie je povinné pre všetky podnikateľské 
subjekty bez ohľadu na počet zamestnancov 
zapísané do obchodného registra s prevažujúcou 
činnosťou SK NACE Rev.2 : 65.0 a 66.2. 

Rozsah zisťovania (základného súboru): 
 
Počet spravodajských jednotiek: 346, 
počet aktívnych SJ: 253, 
počet neaktívnych SJ: 96, 
počet naimputovaných SJ: 0 

Rozsah výberového súboru: Zisťovanie je vyčerpávajúce, teda oslovené boli 
všetky spravodajské jednotky 

Návratnosť: 245,  t. j. 96,8 %   

Metóda použitá na imputáciu chýbajúcich údajov: Pre uvedené vyčerpávajúce zisťovanie nebola 
robená imputácia. 

Premenná použitá na dopočet na celý súbor 
jednotiek: 

Pre uvedené vyčerpávajúce zisťovanie nebol 
robený dopočet. 

Pokrytie výberu ako % premennej použitej na 

dopočet: 

Pre uvedené vyčerpávajúce zisťovanie nebol 
robený dopočet. 

Hlavné zisťované ukazovatele: 
 
- predpísané poistné v členení podľa typu 
poskytovaných služieb, t.j. poistné životného a 
neživotného poistenia 
- prijaté sociálne príspevky 
- náklady na poistné plnenie v členení podľa typu 
poskytovaných služieb, t.j. náklady na poistné 
plnenie životného a neživotného poistenia 
- platené sociálne dávky 
- výnosy z finančného umiestnenia poistno-
technických rezerv 
- stav poistno-technických rezerv 
- prijaté poplatky a provízie. 
Ukazovatele pre výpočet medzispotreby: 
- spotreba materiálu, energie a služieb. 

Informácie o SJ, kapitálová účasť v zahraničí, 
finančné ukazovatele, finančný lízing, bankomaty, 
aktíva a pasíva, predpísané poistné a náklady na 
poistné plnenie v sektorovej štruktúre, zamestnanci 
a mzdy, obstaranie a predaj dlhodobého majetku, 
dlhodobý majetok, základné ukazovatele 
poisťovníctva v regionálnom členení a špecifikácia 
vybraných položiek medzispotreby, obstarania 
dlhodobého  majetku a zásob. 

Ďalšie úpravy zisťovaných údajov: Podrobnejšie popísané v kapitole 3 
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Názov zisťovania: Poi P 3-04 - Štvrťročný podnikový výkaz v 
poisťovníctve 

Prepojenie na zisťovania vykonávané na európskej 
úrovni: 

NARIADENIE RADY (ES) č. 2223/96 o Európskom 
systéme národných a regionálnych účtov v 
Spoločenstve. 

Spravodajské jednotky: Podniky registrované v obchodnom registri, bez 
ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú uvedené v 
registri Štatistického úradu Slovenskej republiky, 
hlavná aktivita Štatistickej klasifikácie 
ekonomických činností SK NACE Rev.2  
ustanovenej osobitným predpisom: 65- Poistenie, 
zaistenie a dôchodkové zabezpečenie, okrem 
povinného soxiálneho zabezpečenia a 66.2: 
Pomocné činnosti v poisťovníctve a v dôchodkovom 
zabezpečení. 

Periodicita: štvrťročne 

Termín dostupnosti výsledkov: T + 12 mesiacov po referenčnom období 

Opora výberu: Štatistický register organizácií ŠÚ SR. 

Zisťovanie je povinné alebo dobrovoľné? povinné 

Hlavné charakteristiky metodiky zisťovania: Je to vyčerpávajúce štatistické zisťovanie, ktoré je 
súčasťou Programu štátnych štatistických 
zisťovaní. Spravodajská povinnosť vyplýva z § 18 
zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike.  

Rozsah zisťovania (základného súboru): 
 
1q 2010 Počet spravodajských jednotiek:351, 
              počet aktívnych jednotiek: 263, 
              počet neaktívnych jednotiek:88. 
 
2q 2010 Počet spravodajských jednotiek: 353, 
              počet aktívnych jednotiek: 259, 
              počet neaktívnych jednotiek:94. 
 
3q 2010 Počet spravodajských jednotiek: 352, 
              počet aktívnych jednotiek: 257, 
              počet neaktívnych jednotiek:95. 
 
4q 2010 Počet spravodajských jednotiek: 346, 
              počet aktívnych jednotiek: 254, 
              počet neaktívnych jednotiek: 92. 

Počet naimputovaných SJ 1Q., 2.Q., 3.Q., 4.Q.2010 
: 0 

Rozsah výberového súboru: Zisťovanie je vyčerpávajúce, teda oslovené boli 
všetky spravodajské jednotky 
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Návratnosť: 
 
1.Q.2010: 251, t. j. 95,4 %, 
2.Q.2010: 250, t. j. 93,2%, 
3.Q.2010: 251, t. j. 97,7 %, 
4.Q.2010: 247, t. j. 97,2 %.    

Metóda použitá na imputáciu chýbajúcich údajov: Pre uvedené vyčerpávajúce zisťovanie nebola 
robená imputácia. 

Premenná použitá na dopočet na celý súbor 
jednotiek: 

Pre uvedené vyčerpávajúce zisťovanie nebol 
robený dopočet. 

Pokrytie výberu ako % premennej použitej na 
dopočet: 

Pre uvedené vyčerpávajúce zisťovanie nebol 
robený dopočet. 

Hlavné zisťované ukazovatele: Ukazovatele pre výpočet produkcie: 
- predpísané poistné v členení podľa typu 
poskytovaných služieb, t.j. poistné životného a 
neživotného poistenia 
- prijaté sociálne príspevky od zamestnancov a 
zamestnávateľov 
- náklady na poistné plnenie v členení podľa typu 
poskytovaných služieb, t.j. náklady na poistné 
plnenie životného a neživotného poistenia 
- sociálne dávky financované zo súkromných 
fondov 
- výnosy z finančného umiestnenia poistno-
technických rezerv 
- stav poistno-technických rezerv 
- prijaté poplatky a provízie. 
Ukazovatele pre výpočet medzispotreby: 
- spotreba materiálu, energie a služieb. 
Finančné ukazovatele v poisťovníctve, aktíva 
a pasíva, zamestnanci a mzdy, obstaranie a predaj 
dlhodobého majetku. 

Ďalšie úpravy zisťovaných údajov: Podrobnejšie popísané v kapitole 3 

 

Názov zisťovania: Nárast daní a sociálnych príspevkov 

Organizácia zbierajúca údaje a účely ich zberu: Ministerstvo financií Slovenskej republiky; 
Administratívne údaje, ktoré sa využívajú na 
zostavovanie štatistiky verejných financií MFSR a 
na zostavovanie národných účtov za sektor verejnej 
správy 

Spravodajské jednotky: Všetky subjekty sektora verejnej správy 

Periodicita: štvrťročne 

Zisťované ukazovatele: Súhrn za dane a sociálne príspevky 
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Metódy použité na nahradenie chýbajúcich údajov: - 

Úpravy vykonané kvôli konceptuálnym rozdielom 
oproti konceptom národných účtov: 

- 

Ďalšie úpravy zisťovaných údajov: Podrobnejšie popísané v kapitole 5 

 

Názov zisťovania: Ppn (PTZ) 3-04 - Výkaz o poistnom trhu životného 
poistenia 

Organizácia zbierajúca údaje a účely ich zberu: Národná banka Slovenska; Administratívne údaje 
sa využívajú na zostavovanie národných účtov a na 
zostavovanie súborov štrukturálnej odvetvovej 
štatistiky poisťovníctva 

Spravodajské jednotky: Všetky spoločnosti poskytujúce životné poistenie na 
Slovensku rozdelené podľa typu poisťovníckych 
služieb a počtu zásad poistenia 

Vykazujúce jednotky sú poisťovne a pobočky 
zahraničných poisťovní Slovenskej republiky 
poskytujúce životné poistenie podľa typu 
poisťovacích služieb 

Periodicita: štvrťročne a ročne 

Zisťované ukazovatele: Sumár za všetky poisťovne Slovenskej republiky 
poskytujúce životné poistenie spolu a v triedení 
podľa druhu poskytovaných poisťovacích služieb – 
údaje za poisťovne poskytujúce len životné 
poistenie a údaje za poisťovne poskytujúce životné 
a neživotné poistenie 

Metódy použité na nahradenie chýbajúcich údajov: - 

Úpravy vykonané kvôli konceptuálnym rozdielom 
oproti konceptom národných účtov: 

- 

Ďalšie úpravy zisťovaných údajov: Podrobnejšie popísané v kapitole 3 

Názov zisťovania: Ppn (PTN) 4-04 - Výkaz o poistnom trhu 
neživotného poistenia 

Organizácia zbierajúca údaje a účely ich zberu: Národná banka Slovenska; Administratívne údaje 
sa využívajú na zostavovanie národných účtov a na 
zostavovanie súborov štrukturálnej odvetvovej 
štatistiky poisťovníctva 

Spravodajské jednotky: Všetky spoločnosti poskytujúce neživotné poistenie 
na Slovensku rozdelené podľa typu poisťovníckych 
služieb a počtu zásad poistenia 
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Vykazujúce jednotky sú poisťovne a pobočky 
zahraničných poisťovní Slovenskej republiky 
poskytujúce neživotné poistenie podľa typu 
poisťovacích služieb 

Periodicita: štvrťročne a ročne 

Zisťované ukazovatele: Sumár za všetky poisťovne Slovenskej republiky 
poskytujúce životné poistenie spolu a v triedení 
podľa druhu poskytovaných poisťovacích služieb – 
údaje za poisťovne poskytujúce len životné 
poistenie a údaje za poisťovne poskytujúce životné 
a neživotné poistenie 

Metódy použité na nahradenie chýbajúcich údajov: - 

Úpravy vykonané kvôli konceptuálnym rozdielom 
oproti konceptom národných účtov: 

- 

Ďalšie úpravy zisťovaných údajov: Podrobnejšie popísané v kapitole 3 

 

Názov zisťovania: Dss (VZS) 16-02 - Výkaz výnosov a nákladov 
dôchodkovej správcovskej spoločnosti 

Organizácia zbierajúca údaje a účely ich zberu: Národná banka Slovenska; Administratívne údaje 
sa využívajú na zostavovanie národných účtov a na 
zostavovanie súborov štrukturálnej odvetvovej 
štatistiky dôchodkového sporenia 

Spravodajské jednotky: Spoločnosti riadiace dôchodkové fondy na 
Slovensku 

Vykazujúce jednotky sú dôchodkové správcovské 
spoločnosti Slovenskej republiky, ktorých činnosťou 
je riadiť dôchodkové fondy na Slovensku 

Periodicita: polročne a ročne 

Zisťované ukazovatele: Tokové ukazovatele predkladané vo výkaze ziskov 
a strát dôchodkových správcovských spoločností 
Slovenskej republiky 

Metódy použité na nahradenie chýbajúcich údajov: - 

Úpravy vykonané kvôli konceptuálnym rozdielom 
oproti konceptom národných účtov: 

- 

Ďalšie úpravy zisťovaných údajov: Podrobnejšie popísané v kapitole 3 
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Názov zisťovania: Dds (VZS) 39-02 - Výkaz výnosov a nákladov 
doplnkovej dôchodkovej spoločnosti 

Organizácia zbierajúca údaje a účely ich zberu: Národná banka Slovenska; Administratívne údaje 
sa využívajú na zostavovanie národných účtov a na 
zostavovanie súborov štrukturálnej odvetvovej 
štatistiky doplnkového dôchodkového sporenia 

Spravodajské jednotky: Spoločnosti riadiace aktíva doplnkových dôchodkov 
na Slovensku 

Vykazujúce jednotky sú doplnkové dôchodkové 
spoločnosti Slovenskej republiky, ktorých činnosťou 
je riadiť doplnkové dôchodkové fondy na Slovensku 

Periodicita: polročne a ročne 

Zisťované ukazovatele: Tokové ukazovatele predkladané vo výkaze ziskov 
a strát doplnkových dôchodkových spoločností 
Slovenskej republiky 

Metódy použité na nahradenie chýbajúcich údajov: - 

Úpravy vykonané kvôli konceptuálnym rozdielom 
oproti konceptom národných účtov: 

- 

Ďalšie úpravy zisťovaných údajov: Podrobnejšie popísané v kapitole 3 

 

Názov zisťovania: Bil (NBS) 2-12 - Výkaz mesačných ziskov a strát 

Organizácia zbierajúca údaje a účely ich zberu: Národná banka Slovenska; Administratívne údaje 
sa využívajú na zostavovanie národných účtov a na 
zabezpečenie štrukturálnych zisťovaní za finančné 
korporácie 

Spravodajské jednotky: Sledované jednotky sú všetky komerčné banky v 
SR a pobočky zahraničných bánk v SR.  

Vykazujúce jednotky sú komerčné banky Slovenska 
a pobočky zahraničných bánk na Slovensku 

Periodicita: mesačne, štvrťročne, polročne a ročne 

Zisťované ukazovatele: Tokové ukazovatele vo výkaze ziskov a strát bánk 
Slovenskej republiky a pobočiek zahraničných bánk 
v Slovenskej republike v plnom rozsahu, za 
obchodníkov s cennými papiermi a pobočky 
zahraničných obchodníkov s cennými papiermi 

Metódy použité na nahradenie chýbajúcich údajov: - 
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Úpravy vykonané kvôli konceptuálnym rozdielom 
oproti konceptom národných účtov: 

- 

Ďalšie úpravy zisťovaných údajov: Podrobnejšie popísané v kapitole 3 

 

Názov zisťovania: 
 
Poľnohospodársky cenzus fariem 2010 

Prepojenie na zisťovania vykonávané na európskej 
úrovni: 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
1166/2008 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1200/2009 

Spravodajské jednotky: 
Farmy, ktoré splnili stanovené kritériá pre farmu v 
referenčnom období, t.j. od 1.11.2009 do 
31.10.2010 

Periodicita: 10 rokov 

Termín dostupnosti výsledkov: T + 15 mesiacov po referenčnom období 

Opora výberu: Štatistický register organizácií ŠÚSR 

Zisťovanie je povinné alebo dobrovoľné? Povinné 

Hlavné charakteristiky metodiky zisťovania: Je to vyčerpávajúce štatistické zisťovanie, ktoré je 
súčasťou Programu štátnych štatistických 
zisťovaní. Zisťovanie je povinné pre všetky 
oslovené subjekty s poľnohospodárskou činnosťou 
hlavnou alebo vedľajšou SK NACE 01.1 až 01.5. 

Rozsah zisťovania (základného súboru): 34 087 

Rozsah výberového súboru: Zisťovanie je vyčerpávajúce, teda oslovené boli 
všetky spravodajské jednotky 

Návratnosť: 98,7% 

Metóda použitá na imputáciu chýbajúcich údajov: Imputácia sa realizovala len u tých jednotiek u 
ktorých boli dostupné základné informácie z iných 
štatistických zisťovaní resp. z administratívnych 
zdrojov 

Premenná použitá na dopočet na celý súbor 
jednotiek: 

- 

Pokrytie výberu ako % premennej použitej na 
dopočet: 

- 
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Hlavné zisťované ukazovatele: 
 
Využitie pôdy 
Stavy hospodárskych zvierat 
Pracovná sila na farme 
Podpora rozvoja vidieka 
Krajinotvorné prvky 
Výroba energie z obnoviteľných zdrojov 
Zavlažovanie 
Metóda poľnohospodárskej praxe 

Ďalšie úpravy zisťovaných údajov: Podrobnejšie popísané v kapitole 3 

 

Názov zisťovania: Úč POD 1-01 - Výkaz ziskov a strát 

Organizácia zbierajúca údaje a účely ich zberu: Daňové úrady SR zbierajú údaje, DataCentrum 
spracováva a poskytuje dáta;  Administratívne 
údaje, ktoré sa využívajú na zostavovanie 
národných účtov 

Spravodajské jednotky: Účtovné jednotky s jednoduchým účtovníctvom, 
ktoré sú činné alebo vykonávajú inú ziskovú 
činnosť. Právnické osoby, ktoré podnikajú, alebo 
vykonávajú inú ziskovú činnosť (napr. osoby, ktoré 
sú zaregistrované v obchodnom registri, firmy, 
verejné spoločnosti, pozemkové asociácie  so 
zákonným statusom a ich zisky v predchádzajúcom 
zúčtovacom období boli vyššie ako 200 000 €. 
Externé osoby, ktoré pokračujú v podnikaní na 
Slovensku. 

Periodicita: ročne 

Zisťované ukazovatele: Súvahové aktíva a pasíva 

Metódy použité na nahradenie chýbajúcich údajov: - 

Úpravy vykonané kvôli konceptuálnym rozdielom 
oproti konceptom národných účtov: 

- 

Ďalšie úpravy zisťovaných údajov: - 

 

Názov zisťovania: OPU 1-12  - Mesačný výkaz o obchode, stravovaní 
a ubytovaní 

Prepojenie na zisťovania vykonávané na európskej 
úrovni: 

NARIADENIE RADY (ES) č. 2223/96 o Európskom 
systéme národných a regionálnych účtov v 
Spoločenstve. 

Spravodajské jednotky: Podniky zapísané v obchodnom registri, 
príspevkové organizácie, ktoré sú trhovými 



    Kapitola 10   GNI Inventory - SK
   

 

356   Sekcia makroekonomických štatistík   
 

výrobcami s počtom zamestnancov 20 a viac. A 
organizácie s počtom zamestnancov 0-19 a 
vybrané fyzické osoby zapísané v Obchodnom 
registri Slovenskej republiky s ročným ziskom 5 
miliónov € a viac; vybrané podniky s počtom 
zamestnancov 0-19 a vybrané fyzické osoby 
zapísané  v Obchodnom registri Slovenskej 
republiky s ročnými tržbami za vlastné výkony a 
tovar v hodnote do 5 miliónov €, ktoré sú 
registrované v registri organizácií Štatistického 
úradu pod NACE 45 – 47 and 55 – 56 

Periodicita: mesačne 

Termín dostupnosti výsledkov: T + 30 dní po referenčnom období 

Opora výberu: Štatistický register organizácií ŠÚ SR; priemer roka 
(46 783 SJ) 

Zisťovanie je povinné alebo dobrovoľné? povinné 

Hlavné charakteristiky metodiky zisťovania: Je to výberové štatistické zisťovanie, ktoré je 
súčasťou Programu štátnych štatistických 
zisťovaní. Spravodajská povinnosť vyplýva z § 18 
zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike. 

Rozsah zisťovania (základného súboru): Priemer roka  4 221 SJ 

Rozsah výberového súboru: 
 
Priemer za rok: 
Počet spravodajských jednotiek: 2 719 
počet aktívnych jednotiek:  277 
počet neaktívnych jednotiek:1 980 
počet nezistených jednotiek: 461 
počet naimputovaných jednotiek: 13 

Návratnosť: Priemer roka 38% 

Metóda použitá na imputáciu chýbajúcich údajov: Pri imputácii dát jednotlivých podnikov (t.j. úplnej 
neodpovede) sa chýbajúce údaje nahradia z 
aktuálnych údajov podobných jednotiek - darcov. 
Výber darcov sa uskutoční podľa triediacich kľúčov 
náhodným výberom. Pri nedostatočnom počte 
darcov v sledovanom období je možné použiť 
darcov z rovnakého obdobia minulého roka. Údaje 
podnikov  s parametrom VYZNAM=1 by mali byť 
získané v každom prípade, v mimoriadnych 
prípadoch ich je možné imputovať. 

Premenná použitá na dopočet na celý súbor 
jednotiek: 

Dopočet dát sa vykonáva na úrovni SK NACE3. Pre 
všetky straty sa vypočíta počet viet v opore výberu 
a počet nenulových viet vo výberovej vzorke, 
odhadovaný počet aktívnych jednotiek v opore 
výberu a váha ( pomer počtu nenulových viet v 
danej strate vo výberovej vzorke k odhadovanému 
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počtu aktívnych jednotiek v danej strate v opore 
výberu). Dopočet sa vykoná prenásobením váh a 
priemerných hodnôt ukazovateľov v danej strate vo 
výberovej vzorke. 

Pokrytie výberu ako % premennej použitej na 
dopočet: 

Dopočet na oporu výberu bol: 

Priemer roka  8,7% t.j. 4 070 SJ 

Hlavné zisťované ukazovatele: 
 
Tržby za vlastné výkony a tovar bez DPH (v €) 
Priemerný evidenčný počet zamestnancov vo 
fyzických osobách 
Mzdy a náhrady mzdy zamestnancov (v €) 

Ďalšie úpravy zisťovaných údajov: Podrobnejšie popísané v kapitole 3 

 

Názov zisťovania: 
Dop 1-12 - Mesačný výkaz v doprave 

Prepojenie na zisťovania vykonávané na európskej 
úrovni: 

NARIADENIE RADY (ES) č. 2223/96 o Európskom 
systéme národných a regionálnych účtov v 
Spoločenstve. 

Spravodajské jednotky: Spravodajskú povinnosť predkladať mesačný výkaz 
v doprave Dop 1-12 majú: 

- podniky zapísané do obchodného registra a 
ziskovo orientované príspevkové organizácie s 
prevažujúcou činnosťou dopravnou s počtom 
zamestnancov 20 a viac osôb a podniky s počtom 
zamestnancov do 19 osôb vrátane, ktoré mali 
objem produkcie ročne 5 mil. € a viac 

- vybrané podniky zapísané do obchodného 
registra a ziskovo orientované príspevkové 
organizácie s prevažujúcou činnosťou dopravnou s 
počtom zamestnancov do 19 osôb vrátane, ktoré 
mali objem ročnej produkcie menej ako 5 mil. €, 
ktoré sú registrované v registri organizácií 
Štatistického úradu pod  NACE: 49 - 52 

Periodicita: mesačne 

Termín dostupnosti výsledkov: T + 30 dní po referenčnom období 

Opora výberu: Štatistický register organizácií ŠÚ SR (11 214 SJ) 

Zisťovanie je povinné alebo dobrovoľné? povinné 

Hlavné charakteristiky metodiky zisťovania: Je to výberové štatistické zisťovanie, ktoré je 
súčasťou Programu štátnych štatistických 
zisťovaní. Spravodajská povinnosť vyplýva z § 18 
zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike 
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Rozsah zisťovania (základného súboru): Priemer roka : 2 052 SJ 

Rozsah výberového súboru: 
 
Počet spravodajských jednotiek: 1 672 
počet aktívnych jednotiek:  934 
počet neaktívnych jednotiek: 473 
počet nezistených jednotiek: 265 
počet naimputovaných jednotiek: 33 

Návratnosť: Priemer roka:  584 SJ 

Metóda použitá na imputáciu chýbajúcich údajov: Pri imputácii údajov jednotlivých podnikov (t.j. 
úplnej neodpovede) sa chýbajúce údaje nahradia 
údajmi z predchádzajúceho mesiaca alebo údajmi z 
rovnakého mesiaca minulého roka. Údaje podnikov  
s parametrom VYZNAM=1 a 2 by mali byť získané 
v každom prípade, imputovať je ich možné jen vo 
výnimočných prípadoch. 

Premenná použitá na dopočet na celý súbor 
jednotiek: 

Dopočet vybraných ukazovateľov podľa 
HLSKNACE sa vykonáva na úrovni SK NACE 2 až 
4. Pre všetky straty sa vypočíta počet viet v opore 
výberu a počet nenulových viet vo výberovej 
vzorke, odhadovaný počet aktívnych jednotiek v 
opore výberu a váha ( pomer počtu nenulových viet 
v danej strate vo výberovej vzorke k 
odhadovanému počtu aktívnych jednotiek v danej 
strate v opore výberu). Dopočet sa vykoná 
prenásobením váh a priemerných hodnôt 
ukazovateľov v danej strate vo výberovej vzorke. 
Viď príloha. 

Pokrytie výberu ako % premennej použitej na 
dopočet: 

100 %   t.j. 11 214 SJ 

Hlavné zisťované ukazovatele: 
 
Preprava tovaru  
Preprava tovaru - medzinárodná preprava  
Výkony v nákladnej doprave  
Výkony v náklad. doprave - medzinár. prepr.  
Prepravené osoby  
Prepravené osoby - medzinár. preprava  
Výkony v osobnej doprave  
Výkony v osobnej doprave - medzinár.pr.  
Priem. evid. počet zamestnancov -fyz. osoby 
Mzdy, náhrady mzdy zamestnancov v € 
Tržby za vlastné výkony a tovar bez DPH 

Ďalšie úpravy zisťovaných údajov: Podrobnejšie popísané v kapitole 3 

 

Názov zisťovania: 
VTS 1-12 - Mesačný výkaz vo vybraných trhových 
služieb 

Prepojenie na zisťovania vykonávané na európskej 
úrovni: 

NARIADENIE RADY (ES) č. 2223/96 o Európskom 
systéme národných a regionálnych účtov v 
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Spoločenstve. 

Spravodajské jednotky: Podniky zapísané v obchodnom registri, 
príspevkové organizácie, ktoré sú trhovými 
výrobcami s počtom zamestnancov 20 a viac. A 
organizácie s počtom zamestnancov 0-19 s ročnými 
tržbami za vlastné výkony a tovar 5 miliónov € a 
viac; vybrané fyzické osoby zapísané  v 
Obchodnom registri Slovenskej republiky bez 
ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú 
registrované v Registri organizácií Štatistického 
úradu pod NACE: 68, 69 – 74 (okrem 72), 77 – 82, 
85.5 – 85.6, 90 – 93, 95 – 96. 

Periodicita: mesačne 

Termín dostupnosti výsledkov: T + 30 dní po referenčnom období 

Opora výberu: Štatistický register organizácií ŠÚSR (107 957 SJ) 

Zisťovanie je povinné alebo dobrovoľné? povinné 

Hlavné charakteristiky metodiky zisťovania: Je to vyčerpávajúce štatistické zisťovanie, ktoré je 
súčasťou Programu štátnych štatistických 
zisťovaní. Spravodajská povinnosť vyplýva z § 18 
zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike. 
Zisťovanie je povinné pre všetky podnikateľské 
subjekty, ktoré podnikajú na základe zápisu v 
obchodnom registri, t. j. tuzemské právnické osoby, 
zahraničné osoby a tuzemské fyzické osoby 
vyvíjajúce aktivitu za účelom dosiahnutia zisku vo 
všetkých oblastiach činnosti (vybrané trhové služby) 
a ziskovo orientované príspevkové organizácie u 
ktorých sú náklady 50% a viac kryté tržbami. 

Rozsah zisťovania (základného súboru): Priemer roka: 5 725 SJ 

Rozsah výberového súboru: 
 
Priemer za rok:  
Počet spravodajských jednotiek:   4 696 
Počet aktívnych jednotiek:             1 326 
Počet neaktívnych jednotiek:         1 649 
Počet nezistených jednotiek:          1 720 
Počet naimputovaných jednotiek:  6 

Návratnosť: Priemer roka: 53,31 % 

Metóda použitá na imputáciu chýbajúcich údajov: Decentralizovaná úroveň:    Za odvetvie VTS na 
decentralizovanej úrovni boli imputované údaje za 
veľké podniky (výkazová imputácia). Na imputáciu 
boli použité údaje z predchádzajúceho  obdobia. 
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Premenná použitá na dopočet na celý súbor 
jednotiek: 

Dopočet dát sa vykonáva na úrovni SK NACE4. Pre 
všetky straty sa vypočíta počet viet v opore výberu 
a počet nenulových viet vo výberovej vzorke, 
odhadovaný počet aktívnych jednotiek v opore 
výberu a váha ( pomer počtu nenulových viet v 
danej strate vo výberovej vzorke k odhadovanému 
počtu aktívnych jednotiek v danej strate v opore 
výberu). Dopočet sa vykoná prenásobením váh a 
priemerných hodnôt ukazovateľov v danej strate vo 
výberovej vzorke. 

Pokrytie výberu ako % premennej použitej na 

dopočet: 

Dopočet na oporu výberu bol: 

Priem. roka  76 %,  t. j. na 82 047 SJ 

Hlavné zisťované ukazovatele: 
 
Tržby za vlastné výkony a tovar bez DPH ,  
Daň z pridanej hodnoty,  
Priemerný evidenčný počet zamestnancov,  
Mzdy a náhrady mzdy zamestnancov. 

Ďalšie úpravy zisťovaných údajov: Podrobnejšie popísané v kapitole 3 

 

Názov zisťovania: IKaP 1-12 - Mesačný výkaz v informáciách a 
telekomunikáciách 

Prepojenie na zisťovania vykonávané na európskej 
úrovni: 

NARIADENIE RADY (ES) č. 2223/96 o Európskom 
systéme národných a regionálnych účtov v 
Spoločenstve. 

Spravodajské jednotky: Spravodajskú povinnosť predkladať mesačný výkaz 
IKaP 1-12 na rok 2010 majú: 

- podniky zapísané do obchodného registra a 
ziskovo orientované príspevkové organizácie s 
prevažujúcou činnosťou IKaP s počtom 
zamestnancov 20 a viac osôb a podniky s počtom 
zamestnancov do 19 osôb vrátane, ktoré mali 
objem produkcie ročne 5 mil. € a viac 

- vybrané podniky zapísané do obchodného 
registra a ziskovo orientované príspevkové 
organizácie s prevažujúcou činnosťou IKaP s 
počtom zamestnancov do 19 osôb vrátane, ktoré 
mali objem ročnej produkcie menej ako 5 mil. €, 

ktoré sú registrované v Registri organizácií 
Štatistického úradu pod NACE: 53, 58-63, ktoré sú 
registrované v registri organizácií Štatistického 
úradu pod NACE 53, 58-63, 

Periodicita: mesačne 

Termín dostupnosti výsledkov: T + 30 dní po referenčnom období 
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Opora výberu: Štatistický register organizácií ŠÚ SR: 10 661 SJ 

Zisťovanie je povinné alebo dobrovoľné? povinné 

Hlavné charakteristiky metodiky zisťovania: Je to výberové štatistické zisťovanie, ktoré je 
súčasťou Programu štátnych štatistických 
zisťovaní. Spravodajská povinnosť vyplýva z § 18 
zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike. 

Rozsah zisťovania (základného súboru): Priemer roka: 1 242 SJ 

Rozsah výberového súboru: 
Počet spravodajských jednotiek: 1 049 
počet aktívnych jednotiek:  657 
počet neaktívnych jednotiek: 306 
počet nezistených jednotiek: 86 
počet naimputovaných jednotiek: 5 

Návratnosť: Priemer roka: 38,00% 

Metóda použitá na imputáciu chýbajúcich údajov: Pri imputácii údajov jednotlivých podnikov (t.j. 
úplnej neodpovede) sa chýbajúce údaje nahradia 
údajmi z   predchádzajúceho mesiaca alebo údajmi 
z rovnakého mesiaca minulého roka. Údaje 
podnikov  s parametrom VYZNAM=1 a 2 by mali 
byť získané v každom prípade, imputovať je ich 
možné jen vo výnimočných prípadoch. 

Premenná použitá na dopočet na celý súbor 
jednotiek: 

Dopočet údajov sa vykonáva na úrovni SK NACE4. 
Pre všetky straty sa vypočíta počet viet v opore 
výberu a počet nenulových viet vo výberovej 
vzorke, odhadovaný počet aktívnych jednotiek v 
opore výberu a váha (pomer počtu nenulových viet 
v danej strate vo výberovej vzorke k 
odhadovanému počtu aktívnych jednotiek v danej 
strate v opore výberu). Dopočet sa vykoná 
prenásobením váh a priemerných hodnôt 
ukazovateľov v danej strate vo výberovej vzorke. 

Pokrytie výberu ako % premennej použitej na 
dopočet: 

82,2 % t.j.  8 763 SJ 

Hlavné zisťované ukazovatele: 
 
Tržby za vlastné výkony a tovar bez DPH  
Priemerný evidenčný počet zamestnancov vo 
fyzických osobách 
Mzdy a náhrady mzdy zamestnancov 

Ďalšie úpravy zisťovaných údajov: Podrobnejšie popísané v kapitole 3 

 

Názov zisťovania: VZZ (NBS) - Štvrťročný výkaz výnosov a strát 
Národnej banky Slovenska 

Organizácia zbierajúca údaje a účely ich zberu: Národná banka Slovenska; Administratívne údaje 
sa využívajú na zostavenie národných účtov 
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Spravodajské jednotky: Národná banka Slovenska 

Periodicita: štvrťročne a ročne 

Zisťované ukazovatele: Výkaz ziskov a strát Národnej banky Slovenska v 
plnom rozsahu 

Metódy použité na nahradenie chýbajúcich údajov: - 

Úpravy vykonané kvôli konceptuálnym rozdielom 
oproti konceptom národných účtov: 

- 

Ďalšie úpravy zisťovaných údajov: - 

 

Názov zisťovania:  Dof (VVN) 32-02 - Výkaz výnosov a nákladov 
dôchodkového fondu 

Organizácia zbierajúca údaje a účely ich zberu: Národná banka Slovenska (NBS) 
Administratívne údaje sa využívajú na zostavovanie 
národných účtov za penzijné fondy 
 

Spravodajské jednotky: Vykazované jednotky sú dôchodkové fondy 
Slovenskej republiky 

Periodicita: polročne a ročne 

Zisťované ukazovatele: 
 
Tokové ukazovatele predkladané vo výkaze ziskov 
a strát za dôchodkové fondy Slovenskej republiky  

Metódy použité na nahradenie chýbajúcich údajov: - 

Úpravy vykonané kvôli konceptuálnym rozdielom 
oproti konceptom národných účtov: 

- 

Ďalšie úpravy zisťovaných údajov: - 

 

Názov zisťovania: Dfo (VVN) 42-02 - Výkaz výnosov a nákladov 
doplnkového dôchodkového fondu 

Organizácia zbierajúca údaje a účely ich zberu: Národná banka Slovenska (NBS) 
Administratívne údaje sa využívajú na zostavovanie 
národných účtov za penzijné fondy 
 

Spravodajské jednotky: Vykazované jednotky sú doplnkové dôchodkové 
fondy Slovenskej republiky 
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Periodicita: polročne a ročne 

Zisťované ukazovatele: 
 
Tokové ukazovatele predkladané vo výkaze ziskov 
a strát za doplnkové dôchodkové fondy Slovenskej 
republiky 

Metódy použité na nahradenie chýbajúcich údajov: - 

Úpravy vykonané kvôli konceptuálnym rozdielom 
oproti konceptom národných účtov: 

- 

Ďalšie úpravy zisťovaných údajov: - 

 
 

10.2 Štatistické zisťovania a ďalšie zdroje údajov použité pri dôchodkovej  
metóde 

1156. Hlavným zdrojom údajov pri dôchodkovej metóde v sektore nefinančných 
korporácií S.11 sú ročné štatistické zisťovania (Roč 1-01 a Roč 2-01). Pre výpočet 
ukazovateľa Odmeny zamestnancov (D.1) sa používajú položky: 

 Mzdy a náhrady mzdy zamestnancov, 
 Náhrady za pracovnú pohotovosť mimo pracoviska, 
 Peňažné plnenia zo zisku po zdanení: vlastným zamestnancom, 
 Peňažné plnenia zo zisku po zdanení: iným osobám, 
 Ostatné peňažné plnenia z nákladov bez odstupného, 
 Odstupné, 
 Naturálne príjmy zamestnancov, 
 Povinné sociálne príspevky zamestnávateľov, 
 Dobrovoľné sociálne príspevky zamestnávateľov, 
 Sociálne náklady. 

1157. Bližší popis hlavného zdroja, ukazovateľov a výpočtu dôchodkovej metódy je 
uvedený v kapitole 4. 
 
1158. Pri dôchodkovej metóde v sektore finančných korporácií S.12 sú hlavným 
zdrojom údajov ročné štatistické zisťovania: za jednotky v peňažníctve výkaz Pen P 
5-01 a za jednotky v poisťovníctve výkaz Poi P 5-01. Z ročných výkazov Pen P 5-01a 
Poi P 5-01 boli v roku 2010 k dispozícii nasledujúce ukazovatele: 

 Mzdy a náhrady mzdy zamestnancov, 
 Náhrady za pracovnú pohotovosť mimo pracoviska, 
 Peňažné plnenia zo zisku po zdanení: vlastným zamestnancom, 
 Peňažné plnenia zo zisku po zdanení: iným osobám 
 Ostatné peňažné plnenia z nákladov bez odstupného, 
 Odstupné, 
 Naturálne príjmy zamestnancov, 
 Povinné sociálne príspevky zamestnávateľov, 
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 Dobrovoľné sociálne príspevky zamestnávateľov, 
 Sociálne náklady, 
 Ostatné dane a poplatky súvisiace s produkciou. 

1159. Bližší popis hlavného zdroja, ukazovateľov a výpočtu dôchodkovej metódy za 
sektor finančných korporácií je uvedený v kapitole 4. 
 
1160. Popis hlavných zdrojov, ukazovateľov a výpočtu dôchodkovej metódy za 
sektor verejnej správy S.13 je uvedený v kapitole 4.  
 
1161. Pre výpočet odmien zamestnancov v sektore domácností S.14 sa kombinujú 
štatistické aj administratívne zdroje údajov, pričom pri každom zdroji sa využíva jeho 
silná stránka. Hlavný štatistický zdroj predstavuje štatistický výkaz Roč 3-01, kde sú 
údaje o odmenách previazané s ukazovateľmi zamestnanosti a produkcie.  
Administratívnym zdrojom je účtovný výkaz Úč FO 1-01.  Popis zdrojov a položiek 
vstupujúcich do nápočtu odmien za sektor S.14 je uvedený v kapitole 4. Popis 
hlavných zdrojov, ukazovateľov a výpočtu dôchodkovej metódy v sektore 
neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam S.15 je uvedený v kapitole 4. 
 
1162. Nasleduje popis hlavných zdrojov použitých pri výpočte dôchodkovej metódy 
HDP: 
 

Názov zisťovania: 
Práca 2-04 – Štvrťročný výkaz o práci 

Prepojenie na zisťovania vykonávané na európskej 
úrovni: 

NARIADENIE RADY (ES) č. 2223/96 o Európskom 
systéme národných a regionálnych účtov v 
Spoločenstve. 

Spravodajské jednotky: Príspevkové organizácie, samosprávne kraje, 
miestne orgány štátnej správy, obce, nadácie, 
neinvestičné fondy, rozpočtové organizácie, 
neziskové fondy, neziskové organizácie 
poskytujúce verejnoprospešné služby, 
verejnoprávne neziskové inštitúcie, Sociálna 
poisťovňa, zdravotné poisťovne, združenia, 
politické strany a politické hnutia, cirkvi, 
náboženské spoločnosti, občianske združenia, 
stavovské organizácie – profesijné komory, komory, 
záujmové združenia právnických osôb, organizácie 
a združenia s medzinárodným prvkom, bez ohľadu 
na počet zamestnancov a hlavnú činnosť, ktoré sú 
vedené v registri organizácií Štatistického úradu 
Slovenskej republiky. 

Periodicita: štvrťročne 

Termín dostupnosti výsledkov: T + 35 dní po referenčnom období 

Opora výberu: Štatistický register organizácií ŠÚSR 



    GNI Inventory - SK          Kapitola 10 

              
Sekcia makroekonomických štatistík                365 
                                                                             

Zisťovanie je povinné alebo dobrovoľné? Povinné 

Hlavné charakteristiky metodiky zisťovania: Vyčerpávajúce štatistické zisťovanie, ktoré je 
súčasťou Programu štátnych štatistických 
zisťovaní. Spravodajská povinnosť vyplýva z § 18 
zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike. 

Rozsah zisťovania (základného súboru): 13 144 spravodajských jednotiek - priemer za 1. až 
4. štvrťrok 2010 

Rozsah výberového súboru: - 

Návratnosť: 12 991 spravodajských jednotiek (98,8 %) - priemer 
za 1. až 4. štvrťrok 2010 

Metóda použitá na imputáciu chýbajúcich údajov: Imputácie sa vykonávajú len ojedinele, pre 
nerespondujúce spravodajské jednotky s väčším 
štatistickým významom 

Premenná použitá na dopočet na celý súbor 
jednotiek: 

- 

Pokrytie výberu ako % premennej použitej na 
dopočet: 

- 

Hlavné zisťované ukazovatele: Priemerný evidenčný počet zamestnancov, práce 
na dohodu, voľné a obsadené pracovné miesta, 
počet odpracovaných hodín, mzdové ukazovatele 
a vybrané zložky nákladov práce 

Ďalšie úpravy zisťovaných údajov: - 

 

Názov zisťovania: 
 
VZPS 2-99 - Výberové zisťovanie pracovných síl 

Prepojenie na zisťovania vykonávané na európskej 
úrovni: 

Nariadenie rady (ES) č. 577/98 o organizácii 
výberového zisťovania pracovných síl 
v Spoločenstve 

Spravodajské jednotky: Domácnosti a členovia domácností nad 15 rokov 

Periodicita: Štvrťročne 

Termín dostupnosti výsledkov: T + 30 dní po referenčnom období 

Opora výberu: Obyvatelia SR podľa výsledkov sčítania ľudu 2001 
a ďalších štatistických zisťovaní o pohybe 
obyvateľstva 
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Zisťovanie je povinné alebo dobrovoľné? Povinné 

Hlavné charakteristiky metodiky zisťovania: Výberové zisťovanie pracovných síl je priebežným 
monitorovaním pracovných síl na základe priameho 
zisťovania formou dotazníka vo vybraných 
domácnostiach. Základ na zisťovanie tvorí 
stratifikovaný výber bytov, ktorý rovnomerne 
pokrýva celé územie Slovenskej republiky. Do 
vzorky je štvrťročne zaradených 10 250 bytov, čo 
predstavuje 0,6 % z celkového počtu trvalo 
obývaných bytov v SR. Predmetom zisťovania sú 
všetky osoby vo veku od 15 rokov žijúce v 
domácnostiach vybraných bytov bez ohľadu na to, 
či majú v byte trvalý, prechodný alebo nehlásený 
pobyt, okrem inštitucionálneho obyvateľstva. Každá 
vybraná domácnosť zostáva vo vzorke päť za 
sebou nasledujúcich štvrťrokov. Všetky zistené 
údaje sa prepočítavajú na aktuálne údaje o 
obyvateľstve SR prevzaté zo štatistického 
zisťovania o pohybe obyvateľstva. 

Rozsah zisťovania (základného súboru): cca 1 708 300 obývaných bytov v SR (4 593,6 tis. 
osôb nad 15 rokov) 

Rozsah výberového súboru: 10 250 bytov 

Návratnosť: 94,5 % - 9 681 bytov (22 834 osôb nad 15 rokov) – 
priemer za 1. až 4. štvrťrok 2010 

Metóda použitá na imputáciu chýbajúcich údajov: - 

Premenná použitá na dopočet na celý súbor 
jednotiek: 

Údaje zo zisťovania za všetky respondujúce osoby 
sú prepočítané na stav obyvateľstva SR k 1.1.2010 
prevzatý zo štatistického zisťovania o pohybe 
obyvateľstva. Na váženie je použitá metóda post-
stratifikácie podľa kraja, pohlavia a vekovej skupiny.

Pokrytie výberu ako % premennej použitej na 
dopočet: 

- 

Hlavné zisťované ukazovatele: 
 
počet osôb zamestnaných aj nezamestnaných 
v podrobnej štruktúre; u zamestnaných hlavné 
a ďalšie zamestnanie, stála práca alebo dočasná 
práca, odpracované hodiny, zamestnanie v odvetví 
hospodárstva podľa Štatistickej klasifikácie 
ekonomických činností a  postavenia v zamestnaní, 
u osôb od 15 rokov ekonomické postavenie, 
formálne a neformálne vzdelávanie, mzda 
zamestnancov 

Ďalšie úpravy zisťovaných údajov: - 
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10.3 Štatistické zisťovania a ďalšie zdroje údajov použité pri výdavkovej 
metóde 

1163. Pre zostavenie konečnej spotreby domácností (KSD) sa používajú hlavne 
údaje o štatistike maloobchodu a veľkoobchodu štatistike trhových služieb a ako 
benchmark i údaje zo štatistiky rodinných účtov. Ako administratívne zdroje sa 
používajú informácie z NBS, jednotlivých ministerstiev, polície. Bližší popis 
jednotlivých zdrojov je v kapitole 5.  
 
1164. Hlavným zdrojom informácií pre zostavenie kapitálového účtu v sektore 
nefinančných korporácií S.11 sú štatistické zisťovania ročné a štvrťročné. 
Doplňujúcim zdrojom sú administratívne zdroje údajov a alternatívne zdroje údajov. 
Údaje potrebné pre zostavenie kapitálového účtu v sektore nefinančných korporácií 
sa získavajú z výkazov Roč 1-01 a Roč 2-01 prostredníctvom modulov o obstaraní 
dlhodobého nehmotného a hmotného majetku a o hranici medzispotreby. 

 
1165. V prípade sektora finančných korporácií S.12 sú zdrojmi údajov ročné 
a štvrťročné štatistické zisťovania. Údaje potrebné pre zostavenie kapitálového účtu 
v sektore nefinančných korporácií sa získavajú z výkazov PEN P 5-01 a POI P 5-01 z 
modulu obstaraní a predaji dlhodobého majetku, ktorý je obdobný ako v prípade 
nefinančných korporácií. Bližší popis jednotlivých zdrojov je v kapitole 5. 
 
1166. V rámci zostavovania údajov za sektor verejnej správy S.13 sú hlavným 
zdrojom informácií súhrnne spracované údaje z účtovných výkazov jednotiek 
v sektore verejnej správy a údaje štátneho záverečného účtu. Doplňujúce informácie 
sa získavajú z rôznych administratívnych zdrojov. Bližší popis jednotlivých zdrojov je 
v kapitole 5. 
 
1167. Hlavným zdrojom údajov pre sektor domácností S.14 sú štatistické zdroje - 
mesačné štatistické výkazy a administratívne zdroje – účtovná závierka, ktorej 
súčasťou sú Výkaz o majetku a záväzkoch (ÚČ FO 2-01), Výkaz o príjmoch a 
výdavkoch (ÚČ FO 1-01), v jednoduchom účtovníctve, a ktoré účtovná jednotka 
predkladá súčasne s daňovým priznaním k dani z príjmov príslušnému daňovému 
úradu. Účtovná jednotka v prípade splnenia stanovených podmienok musí mať 
účtovnú závierku overenú audítorom. Údaje z účtovných výkazov v sektore S.14 
spracúva organizácia Datacentrum, ktorú zriadilo MF SR. Ďalším zdrojom údajov je 
štatistické zisťovanie u podnikateľov - fyzických osôb nezapísaných v obchodnom 
registri Roč 3-01, ktoré je výberovým zisťovaním a využívame ho na porovnanie 
údajov. Ďalej sú využívané údaje zo štatistického zisťovania Štvrťročného výkazu o 
začatých, rozostavaných a dokončených bytoch (Inv 3-04), ktoré obsahujú údaje o 
počte bytov na základe stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia. Bližší 
popis jednotlivých zdrojov je v kapitole 5. 
 
1168. Hlavným zdrojom údajov pre sektor neziskových inštitúcií slúžiacich 
domácnostiam S.15 je výberové štatistické zisťovanie Ročný výkaz neziskových 
organizácií (NSNO 1-01 a NSNO 2-01). Pre porovnanie sa využívajú administratívne 
zdroje – účtovná závierka. V prípade, že účtovné jednotky v sektore S.15 účtujú v 
sústave jednoduchého účtovníctva, účtovná závierka pozostáva z Výkazu o majetku 
a záväzkoch (NO Úč 2-01) a Výkazu o príjmoch a výdavkoch (NO Úč 1-01). Údaje z 
účtovných výkazov za neziskové organizácie slúžiace domácnostiam spracúva 
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organizácia Datacentrum, ktorú zriadilo MF SR. V prípade, keď účtovné jednotky 
v sektore S.15 účtujú v sústave podvojného účtovníctva, účtovná závierka pozostáva 
z Výkazu ziskov a strát (Úč NUJ 2-01) a zo Súvahy (Uč NUJ 1-01). Bližší popis 
jednotlivých zdrojov je v kapitole 5. 
 
1169. Nasleduje popis hlavných zdrojov použitých pri výpočte výdavkovej metódy: 
 

Názov zisťovania: FIN 1-04 - Finančný výkaz o plnení rozpočtu 
subjektu verejnej správy 

Organizácia zbierajúca údaje a účely ich zberu: Štátna pokladnica, DataCentrum; Administratívne 
údaje, ktoré sa využívajú na zostavovanie štatistiky 
verejných financií MFSR a na zostavovanie 
národných účtov za sektor verejnej správy 

Spravodajské jednotky: Rozpočtové a príspevkové organizácie, štátne 
fondy, Fond národného majetku, Slovenský 
pozemkový fond, verejné vysoké školy, 
Audiovizuálny fond, Slovenské rádio a televízia 
(Slovenské rádio a televízia sa spojili do novej 
jednotky, založenej 1.1. 2010). Spoločnosť pre 
rádio a televíziu, Slovenské národné stredisko pre  
ľudské práva, Úrad pre dohľad nad  zdravotnou 
starostlivosťou, Úrad pre dohľad nad výkonom 
auditu, Tlačová agentúra Slovenskej republiky, 
Ústav pamäti národa, Audiovizuálny fond, 
Slovenská konsolidačná, Vyššie územné celky, 
Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne. 

Periodicita: štvrťročne 

Zisťované ukazovatele: Príjmové a výdavkové operácie subjektov verejnej 
správy 

Metódy použité na nahradenie chýbajúcich údajov: - 

Úpravy vykonané kvôli konceptuálnym rozdielom 
oproti konceptom národných účtov: 

- 

Ďalšie úpravy zisťovaných údajov: Podrobnejšie popísané v kapitole 5 

 

Názov zisťovania: FIN 2-04 - Finančný výkaz o vybraných údajoch z 
aktív a pasív subjektu verejnej správy 

Organizácia zbierajúca údaje a účely ich zberu: Štátna pokladnica, DataCentrum; Administratívne 
údaje, ktoré sa využívajú na zostavovanie štatistiky 
verejných financií MFSR a na zostavovanie 
národných účtov za sektor verejnej správy 

Spravodajské jednotky: Rozpočtové a príspevkové organizácie, štátne 
fondy, Fond národného majetku, Slovenský 
pozemkový fond, verejné vysoké školy, 
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Audiovizuálny fond, Slovenské rádio a televízia 
(Slovenské rádio a televízia sa spojili do novej 
jednotky, založenej 1.1. 2010). Spoločnosť pre 
rádio a televíziu, Slovenské národné stredisko pre  
ľudské práva, Úrad pre dohľad nad  zdravotnou 
starostlivosťou, Úrad pre dohľad nad výkonom 
auditu, Tlačová agentúra Slovenskej republiky, 
Ústav pamäti národa, Audiovizuálny fond, 
Slovenská konsolidačná, Vyššie územné celky, 
Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne. 

Periodicita: štvrťročne 

Zisťované ukazovatele: Vybrané aktíva a pasíva 

Metódy použité na nahradenie chýbajúcich údajov: - 

Úpravy vykonané kvôli konceptuálnym rozdielom 
oproti konceptom národných účtov: 

- 

Ďalšie úpravy zisťovaných údajov: Podrobnejšie popísané v kapitole 5 

 

Názov zisťovania: UC ROPO 1-01 - Súvaha 

Organizácia zbierajúca údaje a účely ich zberu: Štátna pokladnica, DataCentrum; Administratívne 
údaje, ktoré sa využívajú na zostavovanie štatistiky 
verejných financií MFSR a na zostavovanie 
národných účtov za sektor verejnej správy 

Spravodajské jednotky: Rozpočtové a príspevkové organizácie, štátne 
fondy, Fond národného majetku, Slovenský 
pozemkový fond, obce a vyššie územné celky. 

Periodicita: štvrťročne 

Zisťované ukazovatele: Súvahové aktíva a pasíva 

Metódy použité na nahradenie chýbajúcich údajov: - 

Úpravy vykonané kvôli konceptuálnym rozdielom 
oproti konceptom národných účtov: 

- 

Ďalšie úpravy zisťovaných údajov: Podrobnejšie popísané v kapitole 5 

 

Názov zisťovania: UC ROPO 2-01 - Výkaz ziskov a strát 
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Organizácia zbierajúca údaje a účely ich zberu: Štátna pokladnica, DataCentrum; Administratívne 
údaje, ktoré sa využívajú na zostavovanie štatistiky 
verejných financií MFSR a na zostavovanie 
národných účtov za sektor verejnej správy 

Spravodajské jednotky: Rozpočtové a príspevkové organizácie, štátne 
fondy, Fond národného majetku, Slovenský 
pozemkový fond, obce a vyššie územné celky. 

Periodicita: štvrťročne 

Zisťované ukazovatele: Údaje za jednotlivé druhy nákladov a výnosov 

Metódy použité na nahradenie chýbajúcich údajov: - 

Úpravy vykonané kvôli konceptuálnym rozdielom 
oproti konceptom národných účtov: 

- 

Ďalšie úpravy zisťovaných údajov: Podrobnejšie popísané v kapitole 5 

 

Názov zisťovania: Úč FNM 1-01, Úč NUJ 1-01, Úč POD 1-01- Súvahy 

Organizácia zbierajúca údaje a účely ich zberu: Štátna pokladnica; Administratívne údaje, ktoré sa 
využívajú na zostavovanie štatistiky verejných 
financií MFSR a na zostavovanie národných účtov 
za sektor verejnej správy 

Spravodajské jednotky: Fond národného majetku, Slovenský pozemkový 
fond, verejné vysoké školy, Slovenský rozhlas a 
televízia (Slovenský rozhlas a televízia sa spojili do 
novej jednotky, založenej 1.1. 2010). Spoločnosť 
pre rádio a televíziu, Slovenské národné stredisko 
pre  ľudské práva, Úrad pre dohľad nad  zdravotnou 
starostlivosťou, Úrad pre dohľad nad výkonom 
auditu, Tlačová agentúra Slovenskej republiky. 
Ústav pamäti národa, Audiovizuálny fond 

Periodicita: ročne 

Zisťované ukazovatele: Súvahové aktíva a pasíva 

Metódy použité na nahradenie chýbajúcich údajov: - 

Úpravy vykonané kvôli konceptuálnym rozdielom 
oproti konceptom národných účtov: 

- 

Ďalšie úpravy zisťovaných údajov: Podrobnejšie popísané v kapitole 5 
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Názov zisťovania: Úč FNM 2-01, Úč NUJ 2-01, Úč POD 2-01- Výkaz 
ziskov a strát 

Organizácia zbierajúca údaje a účely ich zberu: Štátna pokladnica; Administratívne údaje, ktoré sa 
využívajú na zostavovanie štatistiky verejných 
financií MFSR a na zostavovanie národných účtov 
za sektor verejnej správy 

Spravodajské jednotky: Fond národného majetku, Slovenský pozemkový 
fond, verejné vysoké školy, Slovenské rádio a 
televízia (Slovenské rádio a televízia sa spojili do 
novej jednotky, založenej 1.1. 2010). Spoločnosť 
pre rádio a televíziu, Slovenské národné stredisko 
pre  ľudské práva, Úrad pre dohľad nad  zdravotnou 
starostlivosťou, Úrad pre dohľad nad výkonom 
auditu, Tlačová agentúra Slovenskej republiky. 
Ústav pamäti národa, Audiovizuálny fond 

Periodicita: ročne 

Zisťované ukazovatele: Údaje za jednotlivé druhy nákladov a výnosov 

Metódy použité na nahradenie chýbajúcich údajov: - 

Úpravy vykonané kvôli konceptuálnym rozdielom 
oproti konceptom národných účtov: 

- 

Ďalšie úpravy zisťovaných údajov: Podrobnejšie popísané v kapitole 5 

 

Názov zisťovania: Úč SP 1-01, Úč POI 3-01 - Súvahy 

Organizácia zbierajúca údaje a účely ich zberu: Štátna pokladnica; Administratívne údaje, ktoré sa 
využívajú na zostavovanie štatistiky verejných 
financií MFSR a na zostavovanie národných účtov 
za sektor verejnej správy 

Spravodajské jednotky: Sociálna poisťovňa; Zdravotné poisťovne 

Periodicita: ročne 

Zisťované ukazovatele: Súvahové aktíva a pasíva 

Metódy použité na nahradenie chýbajúcich údajov: - 

Úpravy vykonané kvôli konceptuálnym rozdielom 
oproti konceptom národných účtov: 

- 
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Ďalšie úpravy zisťovaných údajov: Podrobnejšie popísané v kapitole 5 

 

Názov zisťovania: Úč SP 2-01, Úč POI 4-01 - Výkaz ziskov a strát; 
Administratívne údaje, ktoré sa využívajú na 
zostavovanie štatistiky verejných financií MFSR a 
na zostavovanie národných účtov za sektor verejnej 
správy 

Organizácia zbierajúca údaje a účely ich zberu: Štátna pokladnica 

Spravodajské jednotky: Sociálna poisťovňa; Zdravotné poisťovne 

Periodicita: ročne 

Zisťované ukazovatele: Údaje za jednotlivé druhy nákladov a výnosov 

Metódy použité na nahradenie chýbajúcich údajov: - 

Úpravy vykonané kvôli konceptuálnym rozdielom 
oproti konceptom národných účtov: 

- 

Ďalšie úpravy zisťovaných údajov: Podrobnejšie popísané v kapitole 5 

 

Názov zisťovania: FIN 3-04 - Výkaz sektorového rozpisu 
zvýšených/znížených finančných aktív a pasív 

Organizácia zbierajúca údaje a účely ich zberu: Štátna pokladnica, DataCentrum; ; Administratívne 
údaje, ktoré sa využívajú na zostavovanie štatistiky 
verejných financií MFSR a na zostavovanie 
národných účtov za sektor verejnej správy 

Spravodajské jednotky: Všetky subjekty sektora verejnej správy 

Periodicita: štvrťročne 

Zisťované ukazovatele: Vybrané aktíva a pasíva 

Metódy použité na nahradenie chýbajúcich údajov: - 

Úpravy vykonané kvôli konceptuálnym rozdielom 
oproti konceptom národných účtov: 

- 

Ďalšie úpravy zisťovaných údajov: Podrobnejšie popísané v kapitole 5 
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Názov zisťovania: FIN 4-01 - Finančný výkaz o členení finančných 
aktív a finančných pasív podľa sektorov 

Organizácia zbierajúca údaje a účely ich zberu: Štátna pokladnica, DataCentrum; Administratívne 
údaje, ktoré sa využívajú na zostavovanie štatistiky 
verejných financií MFSR a na zostavovanie 
národných účtov za sektor verejnej správy 

Spravodajské jednotky: Všetky subjekty sektora verejnej správy okrem 
štátnych rozpočtových organizácií 

Periodicita: ročne 

Zisťované ukazovatele: Vybrané aktíva a pasíva podľa jednotlivých 
sektorov 

Metódy použité na nahradenie chýbajúcich údajov: - 

Úpravy vykonané kvôli konceptuálnym rozdielom 
oproti konceptom národných účtov: 

- 

Ďalšie úpravy zisťovaných údajov: Podrobnejšie popísané v kapitole 5 

 

Názov zisťovania: FIN 5-04 - Štvrťročný výkaz o dlhovej štruktúre 
podľa meny 

Organizácia zbierajúca údaje a účely ich zberu: Štátna pokladnica, DataCentrum; Administratívne 
údaje, ktoré sa využívajú na zostavovanie štatistiky 
verejných financií MFSR a na zostavovanie 
národných účtov za sektor verejnej správy 

Spravodajské jednotky: Všetky subjekty sektora verejnej správy 

Periodicita: štvrťročne 

Zisťované ukazovatele: Vybrané pasíva podľa jednotlivých sektorov 

Metódy použité na nahradenie chýbajúcich údajov: - 

Úpravy vykonané kvôli konceptuálnym rozdielom 
oproti konceptom národných účtov: 

- 

Ďalšie úpravy zisťovaných údajov: Podrobnejšie popísané v kapitole 5 

 

Názov zisťovania: FIN 6-01 - Finančný výkaz o úveroch, emitovaných 
dlhopisoch, zmenkách a finančnom prenájme 
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subjektu 

Organizácia zbierajúca údaje a účely ich zberu: Štátna pokladnica, DataCentrum; Administratívne 
údaje, ktoré sa využívajú na zostavovanie štatistiky 
verejných financií MFSR a na zostavovanie 
národných účtov za sektor verejnej správy 

Spravodajské jednotky: Všetky subjekty sektora verejnej správy 

Periodicita: štvrťročne 

Zisťované ukazovatele: Vybrané pasíva 

Metódy použité na nahradenie chýbajúcich údajov: - 

Úpravy vykonané kvôli konceptuálnym rozdielom 
oproti konceptom národných účtov: 

- 

Ďalšie úpravy zisťovaných údajov: Podrobnejšie popísané v kapitole 5 

 

Názov zisťovania: FIN 7-04 - Finančný výkaz o prírastku a úbytku 
vybraných pohľadávok a záväzkov subjektu 
verejnej správy 

Organizácia zbierajúca údaje a účely ich zberu: DataCentrum; Administratívne údaje, ktoré sa 
využívajú na zostavovanie štatistiky verejných 
financií MFSR a na zostavovanie národných účtov 
za sektor verejnej správy 

Spravodajské jednotky: Obce a vyššie územné celky a ich rozpočtové 
organizácie 

Periodicita: štvrťročne 

Zisťované ukazovatele: Vybrané pohľadávky a záväzky 

Metódy použité na nahradenie chýbajúcich údajov: - 

Úpravy vykonané kvôli konceptuálnym rozdielom 
oproti konceptom národných účtov: 

- 

Ďalšie úpravy zisťovaných údajov: Podrobnejšie popísané v kapitole 5 
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Názov zisťovania: Informácie o zisku z privatizácie 

Organizácia zbierajúca údaje a účely ich zberu: Ministerstvo financií Slovenskej republiky; 
Administratívne údaje, ktoré sa využívajú na 
zostavovanie štatistiky verejných financií MFSR a 
na zostavovanie národných účtov za sektor verejnej 
správy 

Spravodajské jednotky: Štátne rozpočtové organizácie 

Periodicita: ročne 

Zisťované ukazovatele: Súhrn za dosiahnuté zisky súvisiace s privatizáciou 

Metódy použité na nahradenie chýbajúcich údajov: - 

Úpravy vykonané kvôli konceptuálnym rozdielom 
oproti konceptom národných účtov: 

- 

Ďalšie úpravy zisťovaných údajov: Podrobnejšie popísané v kapitole 5 

 
 

Názov zisťovania: Informácie o ručení 

Organizácia zbierajúca údaje a účely ich zberu: Ministerstvo financií Slovenskej republiky; 
Administratívne údaje, ktoré sa využívajú na 
zostavovanie štatistiky verejných financií MFSR a 
na zostavovanie národných účtov za sektor verejnej 
správy 

Spravodajské jednotky: Štátne rozpočtové organizácie 

Periodicita: ročne 

Zisťované ukazovatele: Súhrn za poskytované garancie verejnou správou 

Metódy použité na nahradenie chýbajúcich údajov: - 

Úpravy vykonané kvôli konceptuálnym rozdielom 
oproti konceptom národných účtov: 

- 

Ďalšie úpravy zisťovaných údajov: Podrobnejšie popísané v kapitole 5 
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Názov zisťovania: Kapitálové transfery a injekcie, dividendy 

Organizácia zbierajúca údaje a účely ich zberu: Ministerstvo financií Slovenskej republiky; 
Administratívne údaje, ktoré sa využívajú na 
zostavovanie štatistiky verejných financií MFSR a 
na zostavovanie národných účtov za sektor verejnej 
správy 

Spravodajské jednotky: Štátne rozpočtové organizácie, Fond národného 
majetku 

Periodicita: ročne 

Zisťované ukazovatele: Súhrn za kapitálové transfery a injekcie, dividendy 

Metódy použité na nahradenie chýbajúcich údajov: - 

Úpravy vykonané kvôli konceptuálnym rozdielom 
oproti konceptom národných účtov: 

- 

Ďalšie úpravy zisťovaných údajov: Podrobnejšie popísané v kapitole 5 

 

Názov zisťovania: Toky fondov EÚ 

Organizácia zbierajúca údaje a účely ich zberu: Ministerstvo financií Slovenskej republiky; 
Administratívne údaje, ktoré sa využívajú na 
zostavovanie štatistiky verejných financií MFSR a 
na zostavovanie národných účtov za sektor verejnej 
správy 

Spravodajské jednotky: Štátne rozpočtové a príspevkové organizácie, obce 
a vyššie územné celky a ich rozpočtové organizácie 

Periodicita: ročne 

Zisťované ukazovatele: Príjmy a výdavky súvisiace s rozpočtom EÚ 

Metódy použité na nahradenie chýbajúcich údajov: - 

Úpravy vykonané kvôli konceptuálnym rozdielom 
oproti konceptom národných účtov: 

- 

Ďalšie úpravy zisťovaných údajov: Podrobnejšie popísané v kapitole 5 
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Názov zisťovania: Nárast úrokového toku 

Organizácia zbierajúca údaje a účely ich zberu: Ministerstvo financií Slovenskej republiky; 
Administratívne údaje, ktoré sa využívajú na 
zostavovanie štatistiky verejných financií MFSR a 
na zostavovanie národných účtov za sektor verejnej 
správy 

Spravodajské jednotky: Všetky subjekty sektora verejnej správy 

Periodicita: ročne 

Zisťované ukazovatele: Súhrnná informácia o cashových a akruálnych 
úrokoch 

Metódy použité na nahradenie chýbajúcich údajov: - 

Úpravy vykonané kvôli konceptuálnym rozdielom 
oproti konceptom národných účtov: 

- 

Ďalšie úpravy zisťovaných údajov: Podrobnejšie popísané v kapitole 5 

 

Názov zisťovania: Maastrichtský dlh verejnej správy 

Organizácia zbierajúca údaje a účely ich zberu: Ministerstvo financií Slovenskej republiky; 
Administratívne údaje, ktoré sa využívajú na 
zostavovanie štatistiky verejných financií MFSR a 
na zostavovanie národných účtov za sektor verejnej 
správy 

Spravodajské jednotky: Všetky subjekty sektora verejnej správy 

Periodicita: Štvrťročne 

Zisťované ukazovatele: Vybrané pasíva  

Metódy použité na nahradenie chýbajúcich údajov: - 

Úpravy vykonané kvôli konceptuálnym rozdielom 
oproti konceptom národných účtov: 

- 

Ďalšie úpravy zisťovaných údajov: - 
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Názov zisťovania: Účtovná uzávierka verejnej správy 

Organizácia zbierajúca údaje a účely ich zberu: Ministerstvo financií Slovenskej republiky; 
Administratívne údaje, ktoré sa využívajú na 
zostavovanie štatistiky verejných financií MFSR 

Spravodajské jednotky: Všetky subjekty sektora verejnej správy 

Periodicita: ročne 

Zisťované ukazovatele: Súhrn príjmov a výdavkov, ako aj finančných 
ukazovateľov za sektor verejnej správy 

Metódy použité na nahradenie chýbajúcich údajov: - 

Úpravy vykonané kvôli konceptuálnym rozdielom 
oproti konceptom národných účtov: 

- 

Ďalšie úpravy zisťovaných údajov: Podrobnejšie popísané v kapitole 5 

 

Názov zisťovania: Výkaz vojenských výdavkov 

Organizácia zbierajúca údaje a účely ich zberu: Štatistický úrad Slovenskej republiky; 
Administratívne údaje, ktoré sa využívajú na 
zostavovanie národných účtov za sektor verejnej 
správy 

Spravodajské jednotky: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 

Periodicita: ročne 

Zisťované ukazovatele: Súhrn za výdavky na nákupy vojenských 
a ostatných zariadení a výstavbu v pôsobnosti 
Ministerstva obrany Slovenskej republiky  

Metódy použité na nahradenie chýbajúcich údajov: - 

Úpravy vykonané kvôli konceptuálnym rozdielom 
oproti konceptom národných účtov: 

- 

Ďalšie úpravy zisťovaných údajov: Podrobnejšie popísané v kapitole 5 

 

Názov zisťovania: Prehľad ziskov a výdavkov zdravotného 
poistenia 
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Organizácia zbierajúca údaje a účely ich zberu: Ministerstvo financií Slovenskej republiky; 
Administratívne údaje, ktoré sa využívajú na 
zostavovanie štatistiky verejných financií MFSR a 
na zostavovanie národných účtov za sektor verejnej 
správy 

Spravodajské jednotky: Zdravotné poisťovne 

Periodicita: Štvrťročne 

Zisťované ukazovatele: Súhrn za príjmy a výdavky jednotlivých zdravotných 
poisťovní 

Metódy použité na nahradenie chýbajúcich údajov: - 

Úpravy vykonané kvôli konceptuálnym rozdielom 
oproti konceptom národných účtov: 

- 

Ďalšie úpravy zisťovaných údajov: Podrobnejšie popísané v kapitole 5 

 

Názov zisťovania: 
 
NO Úč  1-01 – Výkaz o príjmoch a výdavkoch 
NO Úč  2-01 – Výkaz aktív a pasív 

Organizácia zbierajúca údaje a účely ich zberu: Daňové úrady SR zbierajú údaje, DataCentrum 
spracováva a poskytuje dáta;  Údaje sa používajú 
na zostavenie bežného a kapitálového účtu za 
sektor S.15. 

Spravodajské jednotky: Účtovné jednotky, ktoré nie sú založené pre 
obchodné účely a ich príjem v minulom zúčtovacom 
období bol nižší ako 200 000 €  
- Občianske asociácie a ich organizačné jednotky s 
legálnym statusom  
- Organizačné jednotky Matice slovenskej s 
legálnym statusom  
- Asociácie zákonných jednotiek 
- Asociácie vlastníkov bytov alebo obchodných 
priestorov 
- Neinvestičné fondy 
- Organizácie hľadajúce zamestnancov 
- Neziskové organizácie poskytujúce spoločenské 
služby 

Periodicita: ročne 

Zisťované ukazovatele: Príjmy a výdavky, majetok a záväzky. 

Metódy použité na nahradenie chýbajúcich údajov: - 
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Úpravy vykonané kvôli konceptuálnym rozdielom 
oproti konceptom národných účtov: 

Prevod dát z podnikového účtovníctva na koncept 
národných účtov podľa platnej metodiky ESA 2010. 

Ďalšie úpravy zisťovaných údajov: Dáta sa dopočítavajú na celú populáciu aktívnych 
jednotiek z registra organizácií na základe 
veľkostnej kategórie počtu zamestnancov a podľa 
odvetvovej klasifikácie. 

 

Názov zisťovania: 
 
Úč NUJ 1-01 – Výkaz ziskov a strát 
Úč NUJ 2-01 – Výnosy a straty 

Organizácia zbierajúca údaje a účely ich zberu: Daňové úrady Slovenskej republiky zbierajú údaje, 
DataCentrum spracováva a poskytuje údaje;  Údaje 
sa používajú na zostavenie bežného a kapitálového 
účtu za sektor S.15. 

Spravodajské jednotky: Účtovné jednotky, ktoré nie sú založené pre 
obchodné účely: 
- Politické strany a hnutia 
- Občianske asociácie  
- Úrokové asociácie zákonných jednotiek 
- Kostoly a náboženské spoločnosti 
- Neziskové organizácie poskytujúce spoločenské 
služby 
- Nadácie  
- Neziskové fondy 
- Ostané zákonné jednotky (napr. Asociácia 
vlastníkov bytov a obchodných priestorov, štátne 
univerzity) , ktoré sú neziskové a účtované 
podvojným účtovníctvom 

Periodicita: ročne 

Zisťované ukazovatele: Náklady a výnosy, aktíva a pasíva 

Metódy použité na nahradenie chýbajúcich údajov: - 

Úpravy vykonané kvôli konceptuálnym rozdielom 
oproti konceptom národných účtov: 

Prevod dát z podnikového účtovníctva na koncept 
národných účtov podľa platnej metodiky ESA 2010 

Ďalšie úpravy zisťovaných údajov: Dáta sa dopočítavajú na celú populáciu aktívnych 
jednotiek z registra organizácií na základe 
veľkostnej kategórie počtu zamestnancov a podľa 
odvetvovej klasifikácie. 

 

Názov zisťovania: 
 
NSNO 1-01, NSNO 2-01 - Ročný výkaz 
nezárobkových organizácií 

Prepojenie na zisťovania vykonávané na európskej 
úrovni: 

NARIADENIE RADY (ES) č. 2223/96 o Európskom 
systéme národných a regionálnych účtov v 
Spoločenstve a nariadenie Európskeho 
parlamentu Rady(ES) č.295/2008 štrukturálnej 
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podnikovej štatistike. 

Spravodajské jednotky: Nadácie, združenia, neinvestičné fondy, neziskové 
organizácie, spoločenstvá vlastníkov bytov, zväzy, 
politické strany a politické hnutia, cirkvi, 
náboženské spoločnosti a ich organizácie, 
občianske združenia, stavovské organizácie – 
profesijné komory a záujmové združenia 
právnických osôb. 

Periodicita: Ročne 

Termín dostupnosti výsledkov: T + 10,5 mesiacov po referenčnom období 

Opora výberu: Štatistický register organizácií ŠÚ SR. 

Zisťovanie je povinné alebo dobrovoľné? povinné 

Hlavné charakteristiky metodiky zisťovania: Je to výberové štatistické zisťovanie, ktoré je 
súčasťou Programu štátnych štatistických 
zisťovaní. Spravodajská povinnosť vyplýva z § 18 
zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike. 

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie 
o ekonomických a finančných ukazovateľoch 
neziskových organizácií zaradených medzi 
ostatných netrhových výrobcov, ktorých prevažná 
časť produkcie sa poskytuje členom bezplatne 
alebo za ceny ekonomicky nevýznamné. Výsledky 
zisťovania sa využívajú pri výpočtoch základných 
makroekonomických ukazovateľov systému 
národných účtov, na analytické účely, v 
publikačnom systéme ŠÚ SR a pre potreby 
medzinárodných organizácií. 

Rozsah zisťovania (základného súboru): 44 172 SJ 

Rozsah výberového súboru: NSNO 1-01 
Počet spravodajských jednotiek: 3122, 
počet aktívnych jednotiek:2 418, 
počet neaktívnych jednotiek:704, 
počet nezistených jednotiek: 0, 
počet naimputovaných jednotiek 0:. 

NSNO 2-01 
Počet spravodajských jednotiek:857, 
počet aktívnych jednotiek:539, 
počet neaktívnych jednotiek:318, 
počet nezistených jednotiek: 0, 
počet naimputovaných jednotiek 0:. 
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Návratnosť: 
 
NSNO 1-01: 2 562 t.j.: 82,1 %, 
NSNO 2-01: 611 t.j.: 71,3 %. 

Metóda použitá na imputáciu chýbajúcich údajov: Pre uvedené vyčerpávajúce zisťovanie nebola 
robená imputácia. 

Premenná použitá na dopočet na celý súbor 
jednotiek: 

Dopočet dát sa vykonáva na úrovni SK NACE2 a 
SK NACE5. Pre všetky straty sa vypočíta počet viet 
v opore výberu a počet nenulových viet vo 
výberovej vzorke, odhadovaný počet aktívnych 
jednotiek v opore výberu a váha ( pomer počtu 
nenulových viet v danej strate vo výberovej vzorke 
k odhadovanému počtu aktívnych jednotiek v danej 
strate v opore výberu). Dopočet sa vykoná 
prenásobením váh a priemerných hodnôt 
ukazovateľov v danej strate vo výberovej vzorke. 

Pokrytie výberu ako % premennej použitej na 
dopočet: 

Dopočet na oporu výberu bol na 89,7 %, t. j. na 39 
612 spravodajských jednotiek. 

Hlavné zisťované ukazovatele: 
 
- produkcia, 
- medzispotreba, 
- pridaná hodnota. 

Medzispotreba a doplňujúce finančné ukazovatele, 
štruktúra medzispotreby a tržieb podľa Štatistickej 
klasifikácie produktov podľa činnosti (CPA) 
ustanovenej osobitným predpisom, základne 
finančné ukazovatele, počet zamestnancov a 
dobrovoľníkov, počet odpracovaných hodín 
dobrovoľníkmi, informačné technológie; moduly so 
štruktúrami raz za 3 roky. 

Ďalšie úpravy zisťovaných údajov: Podrobnejšie popísané v kapitole 5 

 

Názov zisťovania: 
 
Úč FO 1-01 - Výkaz o príjmoch a výdavkoch 
Úč FO 2-01 - Výkaz o majetku a záväzkoch 

Organizácia zbierajúca údaje a účely ich zberu: Daňové úrady Slovenskej republiky zbierajú 
údaje, DataCentrum spracováva a poskytuje 
údaje, ktoré sa využívajú pre zostavenie 
národných účtov 

Spravodajské jednotky: Spravodajskými jednotkami sú fyzické osoby 
nezapísané v obchodnom registri, účtujúce  v 
jednoduchom účtovníctve, ktoré k daňovému 
priznaniu podávajú účtovnú prílohu. Výstup je 
spracovávaný DataCentrom na agregovanej 
úrovni za SR spolu a v agregáciách podľa SK 
NACE, právnej formy, druhu vlastníctva 

Periodicita: ročne 

Zisťované ukazovatele: 
 
- produkcia 
- medzispotreba 
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- pridaná hodnota 

Metódy použité na nahradenie chýbajúcich údajov: - 

Úpravy vykonané kvôli konceptuálnym rozdielom 
oproti konceptom národných účtov: 

- 

Ďalšie úpravy zisťovaných údajov: Podrobnejšie popísané v kapitole 3 

 

Názov zisťovania: Štatistika rodinných účtov 

Prepojenie na zisťovania vykonávané na európskej 
úrovni: 

„Gentlemanská dohoda“ prijatá Komisiou pre 
štatistický program (SPC) v roku 1989 

Spravodajské jednotky: Súkromne hospodáriace domácnosti 

Periodicita: mesačne 

Termín dostupnosti výsledkov: štvrťročné – databáza Slovstat - 60 dní po skončení 
štvrťroka 

ročné – publikácia, databáza Slovstat – 210 dní (7 
mesiacov) po skončení roka 

Opora výberu: SODB 2001 

Zisťovanie je povinné alebo dobrovoľné? Povinné 

Hlavné charakteristiky metodiky zisťovania: Je to výberové zisťovanie, ktorého základným 
cieľom je získať ukazovatele o výdavkoch, spotrebe 
a príjmoch súkromných domácností. Popri tom 
získať charakteristiky domácnosti a jej členov, 
údaje o vybavenosti bytu a domácnosti. 

Rozsah zisťovania (základného súboru): 1 911 664  súkromne hospodáriacich domácností 

Rozsah výberového súboru: 13 558 súkromne hospodáriacich domácností 

Návratnosť: 61,9 % 

Metóda použitá na imputáciu chýbajúcich údajov: Údaje za osoby nebolo potrebné imputovať. 

V prípade neuvedenia príjmov u osôb boli 
imputované ostatné príjmy vo výške spotrebných 
výdavkov. 



    Kapitola 10   GNI Inventory - SK
   

 

384   Sekcia makroekonomických štatistík   
 

Premenná použitá na dopočet na celý súbor 
jednotiek: 

Priemerné hodnoty vo výberových zisťovaniach sa 
všeobecne prepočítali na celú populáciu použitím 
váh. 

Prvé váhy boli vypočítané podľa zloženia 
domácností v príslušných veľkostných skupinách v 
administratívnych krajoch. 

Následnou kalibráciou sa váhy upravili tak, aby 
výsledná štruktúra bola v súlade s aktuálnu 
štruktúrou obyvateľstva a domácností. 

Geografické váhy boli kalibrované na počet 
obyvateľstva podľa veku a pohlavia v kraji zistené v 
demografii k 31.12.2010 a odhadovaný počet 
domácností podľa počtu členov v kraji za rok 2007. 
Medzi kalibračnými premennými boli aj výsledky 
Výberového zisťovania pracovných síl (počet 
nezamestnaných, pracujúcich a zamestnancov) a 
Sociálnej poisťovne (počet poberateľov starobných 
dôchodkov). 

Výsledkom boli konečné integrované váhy ktoré boli 
použité pri následných štatistických výpočtoch. 

Pokrytie výberu ako % premennej použitej na 
dopočet: 

100% 

Hlavné zisťované ukazovatele: 
 
Údaje o výdavkoch a príjmoch domácností. Suma 
výdavkov je vypočítaná ako suma tovaru a služieb. 
Pre sledované jednotky v prieskume štatistík 
rozpočtov domácností používame COICOP – 
klasifikáciu individuálnej cielenej spotreby. 

Ďalšie úpravy zisťovaných údajov: Podrobnejšie popísané v kapitole 5 

 

Názov zisťovania: 
 
Roč 3-01  - Ročný výkaz o fyzických osobách 
nezapísaných v obchodnom registri 

Prepojenie na zisťovania vykonávané na európskej 
úrovni: 

NARIADENIE RADY (ES) č. 2223/96 o Európskom 
systéme národných a regionálnych účtov v 
Spoločenstve. 

Spravodajské jednotky: Fyzické osoby nezapísané v Obchodnom registri 

Periodicita: ročne 

Termín dostupnosti výsledkov: T + 10/11 mesiacov po referenčnom období 

Opora výberu: Štatistický register organizácií ŠÚ SR. 
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Zisťovanie je povinné alebo dobrovoľné? povinné 

Hlavné charakteristiky metodiky zisťovania: Je to výberové štatistické zisťovanie. Zisťovanie je 
súčasťou Programu štátnych štatistických 
zisťovaní. Spravodajská povinnosť vyplýva z § 18 
zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike.  

Spravodajskú povinnosť predkladať výkaz typu Roč 
3-01 majú vybraní podnikatelia nezapísaní do 
obchodného registra podnikajúci v zmysle 
živnostenského zákona, fyzické osoby so 
slobodným povolaním a súkromne hospodáriaci 
roľníci s prevažujúcou činnosťou 
poľnohospodárstva, lesníctva, priemyslu, 
stavebníctva, obchodu, pohostinstva a ubytovania, 
dopravy, pošty a telekomunikácií, peňažníctva, 
poisťovníctva a  vybraných trhových služieb. 

Rozsah zisťovania (základného súboru): 409 481 spravodajských jednotiek 

Rozsah výberového súboru: 
 
Počet spravodajských jednotiek: 9 994, 
počet aktívnych jednotiek: 6 752, 
počet neaktívnych jednotiek: 2 740, 
počet nezistených jednotiek: 502, 
počet naimputovaných jednotiek: 0. 

Návratnosť: 5 098 t.j: 51% 

Metóda použitá na imputáciu chýbajúcich údajov: Pre uvedené výberové zisťovanie nebola robená 
imputácia. 

Premenná použitá na dopočet na celý súbor 
jednotiek: 

Dopočet dát sa vykonáva na úrovni SK NACE4. Pre 
všetky straty sa vypočíta počet viet v opore výberu 
a počet nenulových viet vo výberovej vzorke, 
odhadovaný počet aktívnych jednotiek v opore 
výberu a váha ( pomer počtu nenulových viet v 
danej strate vo výberovej vzorke k odhadovanému 
počtu aktívnych jednotiek v danej strate v opore 
výberu). Dopočet sa vykoná prenásobením váh a 
priemerných hodnôt ukazovateľov v danej strate vo 
výberovej vzorke. 

Pokrytie výberu ako % premennej použitej na 
dopočet: 

Dopočet na oporu výberu bol na 94,3 %, t. j. na 386 
147 spravodajských jednotiek. 

Hlavné zisťované ukazovatele: 
 
- produkcia, 
- medzispotreba, 
- pridaná hodnota 

Základné ukazovatele, zamestnanci a mzdy, 
špecifikácia príjmov; v odvetví obchodu, 
pohostinstva a ubytovania – sieť maloobchodu a 
pohostinstva (verejného stravovania). 
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Ďalšie úpravy zisťovaných údajov: Podrobnejšie popísané v kapitole 3 

 

Názov zisťovania: STAV 3-04 (INV 3-04) - Štvrťročný výkaz o 
začatých, rozostavaných a dokončených bytov. 

Prepojenie na zisťovania vykonávané na európskej 
úrovni: 

NARIADENIE RADY (ES) č.1165/98 o krátkodobej 
štatistike v znení nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1158/2005. 

Spravodajské jednotky: Stavebné úrady a špeciálne stavebné úrady 

Periodicita: štvrťročne 

Termín dostupnosti výsledkov: T + 37 dní po referenčnom období 

Opora výberu: Štatistický register organizácií ŠÚ SR 

Zisťovanie je povinné alebo dobrovoľné? povinné 

Hlavné charakteristiky metodiky zisťovania: Je to vyčerpávajúce štatistické zisťovanie, ktoré je 
súčasťou Programu štátnych štatistických 
zisťovaní. Spravodajská povinnosť vyplýva z § 18 
zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike. 

Rozsah zisťovania (základného súboru): 3 485 

Rozsah výberového súboru: 0 

Návratnosť: 100 % 

Metóda použitá na imputáciu chýbajúcich údajov: Pre uvedené vyčerpávajúce zisťovanie nebola 
robená imputácia 

Premenná použitá na dopočet na celý súbor 
jednotiek: 

Pre uvedené vyčerpávajúce zisťovanie nebol 
robený dopočet 

Pokrytie výberu ako % premennej použitej na 

dopočet: 

Pre uvedené vyčerpávajúce zisťovanie nebol 
robený dopočet 

Hlavné zisťované ukazovatele: 
 

Základné údaje o bytoch, veľkosť dokončených 
bytov, stavebné povolenia na výstavbu nových 
budov 

Ďalšie úpravy zisťovaných údajov: Podrobnejšie popísané v kapitole 5 
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Názov zisťovania: Štatistika motorových vozidiel 

Organizácia zbierajúca údaje a účely ich zberu: Ministerstvo vnútra SR (webstránka); Dáta slúžia 
pre štatistiku MV SR, ako aj pre výpočet konečnej 
spotreby domácností 

Spravodajské jednotky: Jednotlivé dopravné inšpektoráty, kde sa vykonáva 
evidencia vozidiel. 

Periodicita: štvrťročne 

Zisťované ukazovatele: Údaje o počte registrácií nových a samostatne 
importovaných autách rozdelených podľa typu auta 
a regiónu Slovenska a súhrn pre celú republiku 

Metódy použité na nahradenie chýbajúcich údajov: - 

Úpravy vykonané kvôli konceptuálnym rozdielom 
oproti konceptom národných účtov: 

- 

Ďalšie úpravy zisťovaných údajov: Podrobnejšie popísané v kapitole 5 

 

Názov zisťovania: Platobná bilancia 

Organizácia zbierajúca údaje a účely ich zberu: Národná banka Slovenska; Pre zostavenie štatistiky 
platobnej bilancie (ECB) a pre zostavenie 
národných účtov 

Spravodajské jednotky: Vykazujúca jednotka v zmysle devízového zákona 
(najmä finančné inštitúcie) 

Periodicita: mesačne 

Zisťované ukazovatele: Medzinárodné transakcie v oblasti služieb, výnosov 
a bežných transferov 

Metódy použité na nahradenie chýbajúcich údajov: - 

Úpravy vykonané kvôli konceptuálnym rozdielom 
oproti konceptom národných účtov: 

- 

Ďalšie úpravy zisťovaných údajov: Podrobnejšie popísané v kapitole 5 

 

Názov zisťovania: Štatistika zahraničného obchodu 
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Organizácia zbierajúca údaje a účely ich zberu: Štatistický úrad Slovenskej republiky 
a Finančná správa Slovenskej republiky; Dáta 
slúžia pre zostavenie štatistiky zahraničného 
obchodu a pre zostavenie národných účtov 

Spravodajské jednotky: Všetky podnikateľské subjekty, právnické a 
fyzické osoby podieľajúce sa na vývoze a 
dovoze tovaru 

Periodicita: mesačne 

Zisťované ukazovatele: Druh, hodnota a typ obchodu za tovary podľa 
kombinovanej nomenklatúry 

Metódy použité na nahradenie chýbajúcich údajov: Pri prvotných dátach sa údaje nahrádzajú 
priemerom predchádzajúcich troch mesiacov, 
pri aktualizácii údajov sa už používajú pre 
chýbajúce údaje dáta z DPH priznaní. Zároveň 
sa robia odhady na obchod pod prahom a 
nehlásený obchod na základe porovnania s 
DPH údajmi 

Úpravy vykonané kvôli konceptuálnym rozdielom 
oproti konceptom národných účtov: 

- 

Ďalšie úpravy zisťovaných údajov: Podrobnejšie popísané v kapitole 5 

 

10.4 Štatistické zisťovania a ďalšie zdroje údajov použité pri prechode z HDP 
na HND 

1170. Pri prechode z HDP na HND sa z administratívnych a štatistických zdrojov 
získavajú údaje o odmenách zamestnancov platené do zahraničia a prijaté zo 
zahraničia. Bližší popis je uvedený v podkapitole 8.1.  
Z administratívnym zdrojov údajov sú napočítané aj položky Dane z produkcie 
a dovozu (D.2) a Subvencie (D.3). Bližší popis je uvedený v podkapitolách 8.2 a 8.3. 
 
1171. Ďalšie zdroje údajov, ktoré sú dôležité pri zostavovaní HND, sa týkajú údajov o 
dôchodkoch z majetku (D.4) prijatých zo zahraničia a platených do zahraničia. 
Podrobný popis týkajúci sa tejto položky je uvedený v podkapitole 8.4.  
 
1172. Nasleduje popis hlavných zdrojov použitých pri prechode z HDP na HND: 
 

Názov zisťovania: Pb (NBS) 1-12 - Mesačný výkaz o inkasách a 
platbách medzi rezidentmi a nerezidentmi 

Organizácia zbierajúca údaje a účely ich zberu: Národná banka Slovenska (NBS); Dáta slúžia pre 
zostavenie štatistiky platobnej bilancie, ako aj pre 
účel zostavenia národných účtov 

Spravodajské jednotky: Vykazované jednotky sú komerčné banky 
Slovenska a pobočky zahraničných bank na 
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Slovensku.  

Periodicita: mesačne 

Zisťované ukazovatele: Kompletné informácie o platení inštitucionálnych 
sektorov a subsektorov európskeho systému 
národných účtov. 

Metódy použité na nahradenie chýbajúcich údajov: - 

Úpravy vykonané kvôli konceptuálnym rozdielom 
oproti konceptom národných účtov: 

- 

Ďalšie úpravy zisťovaných údajov: Podrobnejšie popísané v kapitole 8 

 

Názov zisťovania: Štatistika pracujúcich nerezidentov 

Organizácia zbierajúca údaje a účely ich zberu: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny; Údaje slúžia 
pre štatistiky Ministerstva práce, sociálnych vecí 
a rodiny, ako aj pre zostavenie národných účtov. 

Spravodajské jednotky: Nerezidenti žiadajúci o pracovné povolenie alebo 
informačnú kartu 

Periodicita: mesačne 

Zisťované ukazovatele: Počet pracovných povolení a informačných kariet 
udelených nerezidentom podľa jednotlivých krajín 

Metódy použité na nahradenie chýbajúcich údajov: - 

Úpravy vykonané kvôli konceptuálnym rozdielom 
oproti konceptom národných účtov: 

- 

Ďalšie úpravy zisťovaných údajov: Odhad za nelegálne zamestnaných nerezidentov 
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Prílohy 
Procesné tabuľky 
 
Údaje, odkazy, príspevky 
  



Extrapolácie
Model 

komoditných tokov
SFK(PIM) 

Imputované 
nájomné 

stratifikačná 
metóda

 FISIM Ostatné E&M
Spolu 

Extrap+Modely
Alokácia FISIMu Iné koncepčné Spolu Koncepčné N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 Spolu Úplnosť

VÝROBNÁ METÓDA A21

 SPOLU

Produkcia tovarov a služieb (v základných cenách) 103 931 050 26 935 772 1 252 090 0 0 1 870 313 0 1 623 101 4 588 063 8 081 477 163 118 140 363 507 0 77 367 566 351 643 718 1 134 055 410 306 1 965 913 0 821 843 5 464 249 73 533 9 869 899 0 10 513 617 150 877 124

Medzispotreba (v kúpnych cenách) 74 693 289 14 068 155 811 048 0 0 0 0 0 1 490 518 1 490 518 229 172 91 292 182 0 681 674 -1 939 470 -1 257 796 0 116 164 793 319 0 221 738 -1 694 701 0 -563 480 0 -1 821 276 89 470 906

Hrubá pridaná hodnota (v základných cenách) 29 237 761 12 867 617 441 042 0 0 1 870 313 0 1 623 101 3 097 545 6 590 959 -66 054 49 071 325 0 -604 307 2 505 821 1 901 514 1 134 055 294 142 1 172 594 0 600 105 7 158 950 73 533 10 433 379 0 12 334 893 61 406 218

A Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rybolov

Produkcia tovarov a služieb (v základných cenách) 1 722 452 993 298 0 0 0 240 0 0 0 240 25 2 716 015 0 0 -94 378 -94 378 143 101 0 717 112 0 50 295 306 835 33 400 1 250 743 0 1 156 365 3 872 380

Medzispotreba (v kúpnych cenách) 1 309 672 746 680 0 0 0 0 0 0 0 0 23 2 056 375 0 17 633 4 482 22 115 0 0 168 919 0 16 758 -118 296 0 67 381 0 89 496 2 145 871

Hrubá pridaná hodnota (v základných cenách) 412 780 246 618 0 0 0 240 0 0 0 240 2 659 640 0 -17 633 -98 860 -116 493 143 101 0 548 193 0 33 537 425 131 33 400 1 183 362 0 1 066 869 1 726 509

 B Ťažba nerastných surovín

Produkcia tovarov a služieb (v základných cenách) 514 260 1 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 515 409 0 0 -9 842 -9 842 0 0 0 0 0 3 045 0 3 045 0 -6 797 508 612

Medzispotreba ( v kúpnych cenách) 195 555 579 0 0 0 0 0 0 0 0 0 196 134 0 2 210 -9 994 -7 784 0 0 0 0 0 -623 0 -623 0 -8 407 187 727

Hrubá pridaná hodnota (v základných cenách) 318 705 570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 319 275 0 -2 210 152 -2 058 0 0 0 0 0 3 668 0 3 668 0 1 610 320 885

 C Priemyselná výroba

Produkcia tovarov a služieb (v základných cenách) 49 635 286 3 109 193 0 0 0 576 0 0 0 576 24 52 745 079 0 0 -182 064 -182 064 31 124 263 025 0 0 129 726 1 020 985 0 1 444 860 0 1 262 796 54 007 875

Medzispotreba (v kúpnych cenách) 40 557 704 2 003 873 0 0 0 0 0 0 0 0 16 42 561 593 0 111 785 -1 252 687 -1 140 902 0 112 968 0 0 38 391 -333 964 0 -182 605 0 -1 323 507 41 238 086

Hrubá pridaná hodnota (v základných cenách) 9 077 582 1 105 320 0 0 0 576 0 0 0 576 8 10 183 486 0 -111 785 1 070 623 958 838 31 124 150 057 0 0 91 335 1 354 949 0 1 627 465 0 2 586 303 12 769 789

 D

Výroba a rozvod elektriny, plynu, pary a studeného 
vzduchu

Produkcia tovarov a služieb (v základných cenách) 10 712 847 2 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 715 112 0 0 10 410 10 410 0 0 0 0 0 40 061 0 40 061 0 50 471 10 765 583

Medzispotreba  (v kúpnych cenách) 8 247 508 717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 248 225 0 31 739 2 072 33 811 0 0 0 0 0 -3 429 0 -3 429 0 30 382 8 278 607

Hrubá pridaná hodnota (v základných cenách) 2 465 339 1 548 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 466 887 0 -31 739 8 338 -23 401 0 0 0 0 0 43 490 0 43 490 0 20 089 2 486 976

 E

Dodávka vody;  čistenie a odvod odpadových vôd, 
odpady a služby odstarňovania odpadov 

Produkcia tovarov a služieb (v základných cenách) 921 331 93 544 0 0 0 5 418 0 0 0 5 418 -151 1 020 142 0 0 19 092 19 092 0 0 0 0 215 18 439 0 18 654 0 37 746 1 057 888

Medzispotreba (v kúpnych cenách) 433 390 54 885 0 0 0 0 0 0 0 0 -216 488 059 0 8 626 -22 989 -14 363 0 0 0 0 59 -5 490 0 -5 431 0 -19 794 468 265

Hrubá pridaná hodnota (v základných cenách) 487 941 38 659 0 0 0 5 418 0 0 0 5 418 65 532 083 0 -8 626 42 081 33 455 0 0 0 0 156 23 929 0 24 085 0 57 540 589 623

 F Stavebníctvo

Produkcia tovarov a služieb (v základných cenách) 6 692 261 3 706 921 0 0 0 227 0 0 0 227 25 10 399 434 0 0 -2 637 -2 637 400 636 0 1 248 801 0 151 805 1 153 265 0 2 954 507 0 2 951 870 13 351 304

Medzispotreba (v kúpnych cenách) 5 217 057 2 449 095 0 0 0 0 0 0 0 0 17 7 666 169 0 49 698 -83 697 -33 999 0 0 624 400 0 42 827 -398 337 0 268 890 0 234 891 7 901 060

Hrubá pridaná hodnota (v základných cenách) 1 475 204 1 257 826 0 0 0 227 0 0 0 227 8 2 733 265 0 -49 698 81 060 31 362 400 636 0 624 401 0 108 978 1 551 602 0 2 685 617 0 2 716 979 5 450 244

 G

Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, 
motocyklov a spotrebného tovaru

Produkcia tovarov a služieb (v základných cenách) 10 927 863 3 877 722 0 0 0 24 0 0 0 24 5 14 805 614 0 0 3 669 3 669 162 213 26 620 0 0 162 496 1 271 546 0 1 622 875 0 1 626 544 16 432 158

Medzispotreba (v kúpnych cenách) 5 399 259 2 211 388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 610 647 0 141 780 -196 974 -55 194 0 3 196 0 0 46 438 -349 799 0 -300 165 0 -355 359 7 255 288

Hrubá pridaná hodnota (v základných cenách) 5 528 604 1 666 334 0 0 0 24 0 0 0 24 5 7 194 967 0 -141 780 200 643 58 863 162 213 23 424 0 0 116 058 1 621 345 0 1 923 040 0 1 981 903 9 176 870

 H Doprava a skladovanie

Produkcia tovarov a služieb (v základných cenách) 6 249 718 1 674 406 0 0 0 16 637 0 0 0 16 637 935 7 941 696 0 0 289 725 289 725 21 828 0 0 0 109 623 506 056 0 637 507 0 927 232 8 868 928

Medzispotreba (v kúpnych cenách) 4 642 781 1 056 124 0 0 0 0 0 0 0 0 965 5 699 870 0 50 088 3 105 53 193 0 0 0 0 29 047 -168 731 0 -139 684 0 -86 491 5 613 379

Hrubá pridaná hodnota (v základných cenách) 1 606 937 618 282 0 0 0 16 637 0 0 0 16 637 -30 2 241 826 0 -50 088 286 620 236 532 21 828 0 0 0 80 576 674 787 0 777 191 0 1 013 723 3 255 549

 I Ubytovacie a stravovacie služby 

Produkcia tovarov a služieb (v základných cenách) 623 634 480 548 0 0 0 463 0 0 0 463 18 1 104 663 0 0 -12 -12 41 744 0 0 0 32 963 175 622 32 701 283 030 0 283 018 1 387 681

Medzispotreba (v kúpnych cenách) 343 738 321 598 0 0 0 0 0 0 0 0 -8 665 328 0 16 004 -3 529 12 475 0 0 0 0 8 321 -49 723 0 -41 402 0 -28 927 636 401

Hrubá pridaná hodnota (v základných cenách) 279 896 158 950 0 0 0 463 0 0 0 463 26 439 335 0 -16 004 3 517 -12 487 41 744 0 0 0 24 642 225 345 32 701 324 432 0 311 945 751 280

 J Informácie a komunikácia 

Produkcia tovarov a služieb (v základných cenách) 4 386 255 446 640 0 0 0 26 296 0 0 0 26 296 12 271 4 871 462 0 0 -9 350 -9 350 4 232 0 0 0 21 329 94 979 0 120 540 0 111 190 4 982 652

Medzispotreba (v kúpnych cenách) 2 060 701 230 845 0 0 0 0 0 0 0 0 12 195 2 303 741 0 12 025 -61 517 -49 492 0 0 0 0 4 144 -28 101 0 -23 957 0 -73 449 2 230 292

Hrubá pridaná hodnota (v základných cenách) 2 325 554 215 795 0 0 0 26 296 0 0 0 26 296 76 2 567 721 0 -12 025 52 167 40 142 4 232 0 0 0 17 185 123 080 0 144 497 0 184 639 2 752 360

 K Peňažníctvo a poisťovníctvo

Produkcia tovarov a služieb (v základných cenách) 721 895 1 872 821 0 0 0 0 0 1 623 101 0 1 623 101 -4 4 217 813 0 0 68 560 68 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 560 4 286 373

Medzispotreba (v kúpnych cenách) 937 551 847 874 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 1 785 423 0 13 198 18 872 32 070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 070 1 817 493

Hrubá pridaná hodnota (v základných cenách) -215 656 1 024 947 0 0 0 0 0 1 623 101 0 1 623 101 -2 2 432 390 0 -13 198 49 688 36 490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 490 2 468 880

 L Činnosti v oblasti nehnuteľností

Produkcia tovarov a služieb (v základných cenách) 1 343 660 134 727 104 577 0 0 3 791 0 0 4 588 063 4 591 854 157 6 174 975 0 2 248 252 544 254 792 173 245 0 0 0 10 159 40 785 0 224 189 0 478 981 6 653 956

Medzispotreba (v kúpnych cenách) 718 105 65 175 94 463 0 0 0 0 0 1 490 518 1 490 518 150 2 368 411 0 84 639 -2 967 81 672 0 0 0 0 1 743 -18 897 0 -17 154 0 64 518 2 432 929

Hrubá pridaná hodnota (v základných cenách) 625 555 69 552 10 114 0 0 3 791 0 0 3 097 545 3 101 336 7 3 806 564 0 -82 391 255 511 173 120 173 245 0 0 0 8 416 59 682 0 241 343 0 414 463 4 221 027

 _L ___Imputované nájomné

Produkcia tovarov a služieb (v základných cenách) 0 0 0 0 0 0 0 0 4 588 063 4 588 063 0 4 588 063 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 588 063

Medzispotreba (v kúpnych cenách) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 490 518 1 490 518 0 1 490 518 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 490 518

Hrubá pridaná hodnota (v základných cenách) 0 0 0 0 0 0 0 0 3 097 545 3 097 545 0 3 097 545 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 097 545

 M Odborné, vedecké a technické činnosti

Produkcia tovarov a služieb (v základných cenách) 3 493 501 1 623 445 0 0 0 23 268 0 0 0 23 268 16 444 5 156 658 0 0 69 69 6 849 0 0 0 83 080 436 505 0 526 434 0 526 503 5 683 161

Medzispotreba (v kúpnych cenách) 2 053 304 714 677 0 0 0 0 0 0 0 0 16 497 2 784 478 0 25 760 -24 980 780 0 0 0 0 17 504 -111 012 0 -93 508 0 -92 728 2 691 750

Hrubá pridaná hodnota (v základných cenách) 1 440 197 908 768 0 0 0 23 268 0 0 0 23 268 -53 2 372 180 0 -25 760 25 049 -711 6 849 0 0 0 65 576 547 517 0 619 942 0 619 231 2 991 411

 N Administratívne a podporné služby

Produkcia tovarov a služieb (v základných cenách) 2 499 031 407 364 0 0 0 6 620 0 0 0 6 620 195 2 913 210 0 0 -103 -103 0 0 0 0 13 861 124 952 0 138 813 0 138 710 3 051 920

Medzispotreba (v kúpnych cenách) 1 296 078 213 423 0 0 0 0 0 0 0 0 239 1 509 740 0 31 531 -13 126 18 405 0 0 0 0 3 392 -41 217 0 -37 825 0 -19 420 1 490 320

Hrubá pridaná hodnota (v základných cenách) 1 202 953 193 941 0 0 0 6 620 0 0 0 6 620 -44 1 403 470 0 -31 531 13 023 -18 508 0 0 0 0 10 469 166 169 0 176 638 0 158 130 1 561 600

 O Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie

Produkcia tovarov a služieb (v základných cenách) 0 5 109 698 0 0 0 1 404 512 0 0 0 1 404 512 105 319 6 619 529 0 62 965 113 881 176 846 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176 846 6 796 375

Medzispotreba (v kúpnych cenách) 0 2 071 416 0 0 0 0 0 0 0 0 175 094 2 246 510 0 62 965 -234 994 -172 029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -172 029 2 074 481

Hrubá pridaná hodnota (v základných cenách) 0 3 038 282 0 0 0 1 404 512 0 0 0 1 404 512 -69 775 4 373 019 0 0 348 875 348 875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 348 875 4 721 894

 P Školstvo

Produkcia tovarov a služieb (v základných cenách) 97 044 2 114 611 257 453 0 0 265 591 0 0 0 265 591 22 898 2 757 597 0 1 532 -6 043 -4 511 34 661 0 0 0 5 806 27 564 0 68 031 0 63 520 2 821 117

Medzispotreba (v kúpnych cenách) 48 606 525 583 108 688 0 0 0 0 0 0 0 20 425 703 302 0 2 227 -8 225 -5 998 0 0 0 0 1 732 -7 604 0 -5 872 0 -11 870 691 432

Hrubá pridaná hodnota (v základných cenách) 48 438 1 589 028 148 765 0 0 265 591 0 0 0 265 591 2 473 2 054 295 0 -695 2 182 1 487 34 661 0 0 0 4 074 35 168 0 73 903 0 75 390 2 129 685

 Q Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť

Produkcia tovarov a služieb (v základných cenách) 1 972 176 714 228 395 518 0 0 61 344 0 0 0 61 344 1 170 3 144 436 0 4 596 110 168 114 764 22 243 0 0 0 31 005 137 687 0 190 935 0 305 699 3 450 135

Medzispotreba (v kúpnych cenách) 866 465 239 886 248 522 0 0 0 0 0 0 0 605 1 355 478 0 6 508 -48 398 -41 890 0 0 0 0 6 391 -28 008 0 -21 617 0 -63 507 1 291 971

Hrubá pridaná hodnota (v základných cenách) 1 105 711 474 342 146 996 0 0 61 344 0 0 0 61 344 565 1 788 958 0 -1 912 158 566 156 654 22 243 0 0 0 24 614 165 695 0 212 552 0 369 206 2 158 164

 R Umenie, zábava a rekreácia

Produkcia tovarov a služieb (v základných cenách) 1 249 536 343 171 93 761 0 0 34 435 0 0 0 34 435 3 888 1 724 791 0 2 233 -562 1 671 0 0 0 0 6 203 31 150 0 37 353 0 39 024 1 763 815

Medzispotreba (v kúpnych cenách) 276 509 165 293 81 566 0 0 0 0 0 0 0 3 263 526 631 0 4 166 -2 469 1 697 0 0 0 0 1 447 -9 407 0 -7 960 0 -6 263 520 368

Hrubá pridaná hodnota (v základných cenách) 973 027 177 878 12 195 0 0 34 435 0 0 0 34 435 625 1 198 160 0 -1 933 1 907 -26 0 0 0 0 4 756 40 557 0 45 313 0 45 287 1 243 447

 S Ostatné činnosti

Produkcia tovarov a služieb (v základných cenách) 168 300 230 021 400 781 0 0 20 871 0 0 0 20 871 -101 819 872 0 3 793 3 224 7 017 92 179 120 661 0 0 13 277 74 773 7 432 308 322 0 315 339 1 135 211

Medzispotreba (v kúpnych cenách) 89 306 149 044 277 809 0 0 0 0 0 0 0 -91 516 068 0 9 092 -1 455 7 637 0 0 0 0 3 544 -22 063 0 -18 519 0 -10 882 505 186

Hrubá pridaná hodnota (v základných cenách) 78 994 80 977 122 972 0 0 20 871 0 0 0 20 871 -10 303 804 0 -5 299 4 679 -620 92 179 120 661 0 0 9 733 96 836 7 432 326 841 0 326 221 630 025

 T

Činnosti domácností ako zamestnávateľov; 
nediferencované činnosti

Produkcia tovarov a služieb (v základných cenách) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Medzispotreba (v kúpnych cenách) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hrubá pridaná hodnota (v základných cenách) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dane na produkty 0 6 651 964 0 0 0 0 0 0 0 0 -249 115 6 402 849 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 402 849

          Dane typu DPH 4 422 082 0 -239 981 4 182 101 0 0 0 4 182 101

          Dane a clá z dovozu, okrem DPH 143 040 0 0 143 040 0 0 0 143 040

          Ostatné dane z produktov okrem DPH a daní z dovozu 2 086 842 0 -9 134 2 077 708 0 0 0 2 077 708

Subvencie na produkty 421 925 0 421 925 0 0 0 421 925

Hrubý domáci produkt 29 237 761 19 097 656 441 042 0 0 1 870 313 0 1 623 101 3 097 545 6 590 959 -315 169 55 052 249 0 -604 307 2 505 821 1 901 514 1 134 055 294 142 1 172 594 0 600 105 7 158 950 73 533 10 433 379 0 12 334 893 67 387 142

VÝDAVKOVÁ METÓDA

Výdavky na konečnú spotrebu spolu 20 701 108 11 108 584 651 644 3 830 562 0 1 870 227 0 0 10 599 594 16 300 383 316 356 49 078 075 0 1 064 404 924 271 1 988 675 0 317 092 717 112 0 0 0 40 133 1 074 337 0 3 063 012 52 141 087

            Výdavky na konečnú spotrebu domácností Spolu 20 701 108 509 804 0 3 830 562 0 0 0 0 10 599 594 14 430 156 0 35 641 068 0 987 037 693 944 1 680 981 0 317 092 717 112 0 0 0 40 133 1 074 337 0 2 755 318 38 396 386

01 - Potraviny a nealkoholické nápoje 5 884 020 0 0 0 0 0 5 884 020 0 0 0 0 717 112 0 717 112 717 112 6 601 132

02 - Alkoholické nápoje, tabak a narkotiká 1 645 857 0 0 0 0 0 1 645 857 0 0 0 268 103 0 0 268 103 268 103 1 913 960

03 - Odievanie a obuv 1 556 140 0 0 0 0 0 1 556 140 0 0 0 0 0 0 0 0 1 556 140

04 - Bývanie, voda, elektrina, plyn a iné palivá 982 714 0 0 8 744 239 8 744 239 0 9 726 953 0 0 0 0 0 0 0 0 9 726 953

05 - Nábytok, vybavenie domácnosti a bežná údržba domu 2 399 811 0 0 0 0 0 2 399 811 0 0 0 0 0 0 0 0 2 399 811

06 - Zdravotníctvo 852 372 0 665 349 0 665 349 0 1 517 721 0 0 0 0 0 0 0 0 1 517 721

07 - Doprava 1 047 735 0 767 520 953 281 1 720 801 0 2 768 536 0 0 0 0 0 0 0 0 2 768 536

08 - Pošta a telekomunikácie 172 783 0 1 271 918 0 1 271 918 0 1 444 701 0 0 0 0 0 0 0 0 1 444 701

09 - Rekreácia a kultúra 2 183 012 509 804 450 944 544 577 995 521 0 3 688 337 0 0 0 0 0 0 0 0 3 688 337

10 - Vzdelávanie 0 0 577 449 0 577 449 0 577 449 0 0 0 0 0 0 0 0 577 449

11 - Reštaurácie a hotely 2 144 719 0 0 0 0 0 2 144 719 0 0 0 0 0 30 100 30 100 30 100 2 174 819

12 - Rozličné tovary a služby 1 838 920 0 97 382 357 497 454 879 0 2 293 799 987 037 693 944 1 680 981 48 989 0 10 033 59 022 1 740 003 4 033 802

Prechod do národného konceptu -6 975 0 0 0 0 0 -6 975 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 975

Spolu (Zdroje)
Overovanie 

platnosti údajov

Koncepčné 
Zostavenie HND Podrobné členenie

Podklady pre vyčíslenie NÚ Úpravy
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Konečný odhad
Prieskumy a cenzy

Administratívne 
údaje

Kombinované 
údaje

Extrapolácie a modely

Ostatné

Úplnosť

Bilancovanie Spolu (Úpravy)



          Výdavky na konečnú spotrebu NISD 0 0 651 644 0 0 33 639 0 0 0 33 639 0 685 283 0 14 402 -392 14 010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 010 699 293

          Výdavky na konečnú spotrebu verejnej správy 0 10 598 780 0 0 0 1 836 588 0 0 0 1 836 588 316 356 12 751 724 0 62 965 230 719 293 684 0 0 0 0 0 0 0 0 293 684 13 045 408

Tvorba hrubého kapitálu 8 339 581 1 875 205 5 043 0 0 0 0 0 2 929 368 2 929 368 0 13 149 197 0 0 2 003 704 2 003 704 0 0 0 0 0 1 074 744 0 1 074 744 0 3 078 448 16 227 645

Tvorba hrubého fixného kapitálu Spolu 7 533 338 1 740 402 5 043 0 0 0 0 0 2 907 698 2 907 698 0 12 186 481 0 0 1 418 690 1 418 690 0 0 0 0 0 1 304 725 0 1 304 725 0 2 723 415 14 909 896

111 Budovy na bývanie -877 124 981 0 1 607 434 1 607 434 1 731 538 0 0 1 469 1 469 1 469 1 733 007

112 Ostatné stavby 2 553 409 1 260 972 0 963 282 963 282 4 777 663 196 256 196 256 -67 724 -67 724 128 532 4 906 195

113 Stroje a zariadenia 3 554 687 413 162 0 334 231 334 231 4 302 080 710 693 710 693 1 083 287 1 083 287 1 793 980 6 096 060

114 Zbraňové systémy 0 0 0 0 0 0 33 617 33 617 0 0 33 617 33 617

115 Kultivované aktíva 217 825 -12 868 0 2 396 2 396 207 353 0 0 -3 647 -3 647 -3 647 203 706

117 Nehmotné aktíva 1 208 294 -45 845 5 043 355 355 1 167 847 478 124 478 124 291 340 291 340 769 464 1 937 311

            Zmena stavu zásob 805 687 133 847 0 0 0 0 0 0 0 0 0 939 534 0 0 585 014 585 014 0 0 0 0 0 -229 981 0 -229 981 0 355 033 1 294 567
                          materiál 510 099 -1 502 0 0 0 508 597 -39 802 -39 802 -161 869 -161 869 -201 671 306 926
                          nedokončená výroba 205 963 -2 875 0 0 0 203 088 563 419 563 419 -23 884 -23 884 539 535 742 623
                          hotové výrobky 177 9 0 0 0 186 16 16 0 0 16 202
                          tovar 89 448 138 215 0 0 0 227 663 61 381 61 381 -44 228 -44 228 17 153 244 816

            Nadobudnutie mínus úbytok cenností 556 956 0 21 670 21 670 23 182 0 0 0 0 0 23 182

Vývoz tovarov a služieb 40 639 462 12 237 268 0 0 0 0 0 0 0 0 52 876 730 0 61 813 -1 559 560 -1 497 747 0 71 672 0 0 0 0 134 642 206 314 0 -1 291 433 51 585 297
         tovary 40 639 462 7 632 647 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 272 109 73 069 0 -1 770 991 -1 770 991 0 0 0 0 0 0 41 618 41 618 0 -1 656 304 46 615 805
         služby 0 4 604 621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 604 621 -73 069 61 813 211 431 273 244 0 71 672 0 0 0 0 93 024 164 696 0 364 871 4 969 492

Dovoz tovarov a služieb 34 497 251 18 326 621 0 0 52 823 872 0 107 421 -842 560 -735 139 0 94 626 0 0 0 0 383 528 478 154 0 -256 985 52 566 887
         tovary 34 497 251 12 997 007 0 47 494 258 83 470 -912 566 -912 566 94 626 200 194 294 820 0 -534 276 46 959 982
         služby 5 329 614 0 5 329 614 -83 470 107 421 70 006 177 427 183 334 183 334 0 277 291 5 606 905

Hrubý domáci produkt 35 182 900 6 894 436 656 687 3 830 562 0 1 870 227 0 0 13 528 962 19 229 751 316 356 62 280 130 0 1 018 796 2 210 975 3 229 771 0 294 138 717 112 0 0 1 074 744 -208 753 1 877 241 0 5 107 012 67 387 142

Dôchodková metóda

Odmeny zamestnancov 16 034 393 5 082 261 1 515 262 0 0 0 0 0 0 22 631 916 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 240 436 40 133 2 280 569 0 2 280 569 24 912 485
    Nefinančné korporácie 15 266 865 0 15 266 865 -572 186 -572 186 74 500 14 043 88 543 -483 643 14 783 222
    Finančné korporácie 767 528 16 948 0 784 476 -3 937 -3 937 0 -3 937 780 539
    Verejná správa 5 065 313 0 5 065 313 577 414 577 414 0 577 414 5 642 727
    Domácnosti 1 080 459 0 1 080 459 0 2 165 936 26 090 2 192 026 2 192 026 3 272 485
    Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 434 803 0 434 803 -1 291 -1 291 0 -1 291 433 512

Hrubý prevádzkový prebytok (1) 0 0 0 0 0 12 704 183 0 0 0 12 704 183 0 12 704 183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 750 786 10 750 786 23 454 969
    Nefinančné korporácie 8 280 766 8 280 766 8 280 766 0 0 8 352 412 8 352 412 16 633 178
    Finančné korporácie 495 559 495 559 495 559 0 0 891 004 891 004 1 386 563
    Verejná správa 2 304 044 2 304 044 2 304 044 0 0 0 0 2 304 044
    Domácnosti 1 590 175 1 590 175 1 590 175 0 0 1 507 370 1 507 370 3 097 545
    Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 33 639 33 639 33 639 0 0 0 0 33 639

Zmiešané dôchodky 642 368 642 368 642 368 0 0 12 730 188 12 730 188 13 372 556

Dane z produkcie a dovozu 6 922 126 0 6 922 126 0 0 0 6 922 126

Subvencie 1 274 994 0 1 274 994 0 0 0 1 274 994

Hrubý domáci produkt 16 034 393 10 729 393 1 515 262 0 0 13 346 551 0 0 0 13 346 551 0 41 625 599 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 240 436 40 133 2 280 569 23 480 974 25 761 543 67 387 142

Hrubý národný dôchodok

Odmeny zamestnancov prijaté zo zahraničia 1 496 174 1 496 174 1 496 174 0 0 0 1 496 174

Odmeny zamestnancov platené do zahraničia 166 264 166 264 166 264 0 0 0 166 264

Dane z produkcie a dovozu platené inštitúciam EU 143 010 0 143 010 0 0 0 143 010

Subvencie poskytnuté inštitúciami EÚ 423 521 0 423 521 0 0 0 423 521

Dôchodky z majetku prijaté zo zahraničia 0 1 419 354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 419 354 0 53 538 0 53 538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 538 1 472 892
         Úroky 1 059 247 0 1 059 247 53 538 53 538 0 53 538 1 112 785
         Rozdelené dôchodky korporácií 252 332 0 252 332 0 0 0 252 332
         Reinvestované zisky z priamych zahraničných investícii 62 559 0 62 559 0 0 0 62 559
         Ostatné investičné dôchodky 45 216 0 45 216 0 0 0 45 216

Dôchodky z majetku platené do zahraničia 0 4 648 499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 648 499 0 7 930 0 7 930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 930 4 656 429
         Úroky 1 026 546 0 1 026 546 7 930 7 930 0 7 930 1 034 476
         Rozdelené dôchodky korporácií 2 374 960 0 2 374 960 0 0 0 2 374 960
         Reinvestované zisky z priamych zahraničných investícii 1 186 373 0 1 186 373 0 0 0 1 186 373
         Ostatné investičné dôchodky 60 620 0 60 620 0 0 0 60 620

Hrubý národný dôchodok 29 237 761 16 149 022 441 042 0 0 1 870 313 0 1 623 101 4 427 455 7 920 869 -315 169 53 433 525 0 -558 699 2 505 821 1 947 122 1 134 055 294 142 1 172 594 0 600 105 7 158 950 73 533 10 433 379 0 12 380 501 65 814 026

(1) Hrubý prevádzkový prebytok - Členské štáty majú podrobné členenie údajov (nezávislé) dôchodkovej metódy, tak ako Írsko, Francúzsko, a VB, hrubý prevádzkový prebytok sa musí členiť podľa sektorov
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VÝROBNÁ METÓDA A21

 SPOLU

Produkcia tovarov a služieb (v základných cenách) kapitola 4.12 kapitola 3.17 kapitola 3.17

Medzispotreba (v kúpnych cenách) kapitola 3.17

Hrubá pridaná hodnota (v základných cenách) kapitola 4.12 kapitola 3.17 kapitola 3.17

A Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rybolov

Produkcia tovarov a služieb (v základných cenách) kapitola 3.7 kapitola 3.7 kapitola 3.7 kapitola 3.7 kapitoly 3.4,3.7 kapitola 7.1 kapitola 7.1 kapitola 7.1 kapitola 7.1 kapitola 7.1

Medzispotreba (v kúpnych cenách) kapitola 3.7 kapitola 3.7 kapitola 3.7 kapitola 3.7 kapitola 3.7 kapitoly 3.4,3.7 kapitola 7.1 kapitola 7.1 kapitola 7.1

Hrubá pridaná hodnota (v základných cenách) kapitola 3.7 kapitola 3.7 kapitola 3.7 kapitola 3.7 kapitola 3.7 kapitoly 3.4,3.7 kapitola 7.1 kapitola 7.1 kapitola 7.1 kapitola 7.1 kapitola 7.1

 B Ťažba nerastných surovín

Produkcia tovarov a služieb (v základných cenách) kapitola 3.8 kapitola 3.8 kapitoly 3.4,3.8 kapitola 7.1

Medzispotreba (v kúpnych cenách) kapitola 3.8 kapitola 3.8 kapitola 3.8 kapitoly 3.4,3.8 kapitola 7.1

Hrubá pridaná hodnota (v základných cenách) kapitola 3.8 kapitola 3.8 kapitola 3.8 kapitoly 3.4,3.8 kapitola 7.1

 C Priemyselná výroba

Produkcia tovarov a služieb (v základných cenách) kapitola 3.9 kapitola 3.9 kapitola 3.9 kapitola 3.9 kapitoly 3.4,3.9 kapitola 7.1 kapitola 7.1 kapitola 7.1 kapitola 7.1

Medzispotreba (v kúpnych cenách) kapitola 3.9 kapitola 3.9 kapitola 3.9 kapitola 3.9 kapitoly 3.4,3.9 kapitola 7.1 kapitola 7.1 kapitola 7.1

Hrubá pridaná hodnota (v základných cenách) kapitola 3.9 kapitola 3.9 kapitola 3.9 kapitola 3.9 kapitola 3.9 kapitoly 3.4,3.9 kapitola 7.1 kapitola 7.1 kapitola 7.1 kapitola 7.1

 D Výroba a rozvod elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu

Produkcia tovarov a služieb (v základných cenách) kapitola 3.10 kapitola 3.10 kapitoly 3.4,3.10 kapitola 7.1

Medzispotreba (v kúpnych cenách) kapitola 3.10 kapitola 3.10 kapitola 3.10 kapitoly 3.4,3.10 kapitola 7.1

Hrubá pridaná hodnota (v základných cenách) kapitola 3.10 kapitola 3.10 kapitola 3.10 kapitoly 3.4,3.10 kapitola 7.1

 E

Dodávka vody;  čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a 
služby odstarňovania odpadov 

Produkcia tovarov a služieb (v základných cenách) kapitola 3.11 kapitola 3.11 kapitola 3.11 kapitola 3.11 kapitoly 3.4,3.11 kapitola 7.1 kapitola 7.1

Medzispotreba (v kúpnych cenách) kapitola 3.11 kapitola 3.11 kapitola 3.11 kapitola 3.11 kapitoly 3.4,3.11 kapitola 7.1 kapitola 7.1

Hrubá pridaná hodnota (v základných cenách) kapitola 3.11 kapitola 3.11 kapitola 3.11 kapitola 3.11 kapitola 3.11 kapitoly 3.4,3.11 kapitola 7.1 kapitola 7.1

 F Stavebníctvo

Produkcia tovarov a služieb (v základných cenách) kapitola 3.12 kapitola 3.12 kapitola 3.12 kapitola 3.12 kapitoly 3.4,3.12 kapitola 7.1 kapitola 7.1 kapitola 7.1 kapitola 7.1

Medzispotreba (v kúpnych cenách) kapitola 3.12 kapitola 3.12 kapitola 3.12 kapitola 3.12 kapitoly 3.4,3.12 kapitola 7.1 kapitola 7.1 kapitola 7.1

Hrubá pridaná hodnota (v základných cenách) kapitola 3.12 kapitola 3.12 kapitola 3.12 kapitola 3.12 kapitola 3.12 kapitoly 3.4,3.12 kapitola 7.1 kapitola 7.1 kapitola 7.1 kapitola 7.1

 G

Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, 
motocyklov a spotrebného tovaru

Produkcia tovarov a služieb (v základných cenách) kapitola 3.13 kapitola 3.13 kapitola 3.13 kapitoly 3.4,3.13 kapitola 7.1 kapitola 7.1 kapitola 7.1 kapitola 7.1

Medzispotreba (v kúpnych cenách) kapitola 3.13 kapitola 3.13 kapitola 3.13 kapitoly 3.4,3.13 kapitola 7.1 kapitola 7.1 kapitola 7.1

Hrubá pridaná hodnota (v základných cenách) kapitola 3.13 kapitola 3.13 kapitola 3.13 kapitola 3.13 kapitoly 3.4,3.13 kapitola 7.1 kapitola 7.1 kapitola 7.1 kapitola 7.1

 H Doprava a skladovanie

Produkcia tovarov a služieb (v základných cenách) kapitola 3.14 kapitola 3.14 kapitola 3.14 kapitola 3.14 kapitoly 3.4,3.14 kapitola 7.1 kapitola 7.1 kapitola 7.1

Medzispotreba (v kúpnych cenách) kapitola 3.14 kapitola 3.14 kapitola 3.14 kapitola 3.14 kapitoly 3.4,3.14 kapitola 7.1 kapitola 7.1

Hrubá pridaná hodnota (v základných cenách) kapitola 3.14 kapitola 3.14 kapitola 3.14 kapitola 3.14 kapitola 3.14 kapitoly 3.4,3.14 kapitola 7.1 kapitola 7.1 kapitola 7.1

 I Ubytovacie a stravovacie služby 

Produkcia tovarov a služieb (v základných cenách) kapitola 3.15 kapitola 3.15 kapitola 3.15 kapitola 3.15 kapitoly 3.4,3.15 kapitola 7.1 kapitola 7.1 kapitola 7.1 kapitola 7.1

Medzispotreba (v kúpnych cenách) kapitola 3.15 kapitola 3.15 kapitola 3.15 kapitola 3.15 kapitoly 3.4,3.15 kapitola 7.1 kapitola 7.1

Hrubá pridaná hodnota (v základných cenách) kapitola 3.15 kapitola 3.15 kapitola 3.15 kapitola 3.15 kapitola 3.15 kapitoly 3.4,3.15 kapitola 7.1 kapitola 7.1 kapitola 7.1 kapitola 7.1

 J Informácie a komunikácia 

Produkcia tovarov a služieb (v základných cenách) kapitola 3.16 kapitola 3.16 kapitola 3.16 kapitola 3.16 kapitoly 3.4,3.16 kapitola 7.1 kapitola 7.1 kapitola 7.1

Medzispotreba (v kúpnych cenách) kapitola 3.16 kapitola 3.16 kapitola 3.16 kapitola 3.16 kapitoly 3.4,3.16 kapitola 7.1 kapitola 7.1

Hrubá pridaná hodnota (v základných cenách) kapitola 3.16 kapitola 3.16 kapitola 3.16 kapitola 3.16 kapitola 3.16 kapitoly 3.4,3.16 kapitola 7.1 kapitola 7.1 kapitola 7.1

 K Peňažníctvo a poisťovníctvo

Produkcia tovarov a služieb (v základných cenách) kapitola 3.17 kapitola 3.17 kapitola 3.17 kapitola 3.17 kapitola 3.17 kapitoly 3.4,3.17

Medzispotreba (v kúpnych cenách) kapitola 3.17 kapitola 3.17 kapitola 3.17 kapitola 3.17 kapitoly 3.4,3.17

Hrubá pridaná hodnota (v základných cenách) kapitola 3.17 kapitola 3.17 kapitola 3.17 kapitola 3.17 kapitola 3.17 kapitoly 3.4,3.17

 L Činnosti v oblasti nehnuteľností

Produkcia tovarov a služieb (v základných cenách) kapitola 3.18 kapitola 3.18 kapitola 3.18 kapitola 3.18 kapitola 3.18 kapitola 3.18 kapitola 3.18 kapitoly 3.4,3.18 kapitola 7.1 kapitola 7.1 kapitola 7.1

Medzispotreba (v kúpnych cenách) kapitola 3.18 kapitola 3.18 kapitola 3.18 kapitola 3.18 kapitola 3.18 kapitola 3.18 kapitoly 3.4,3.18 kapitola 7.1 kapitola 7.1

Hrubá pridaná hodnota (v základných cenách) kapitola 3.18 kapitola 3.18 kapitola 3.18 kapitola 3.18 kapitola 3.18 kapitola 3.18 kapitola 3.18 kapitoly 3.4,3.18 kapitola 7.1 kapitola 7.1 kapitola 7.1

 _L ___Imputované nájomné

Produkcia tovarov a služieb (v základných cenách) kapitola 3.18

Medzispotreba (v kúpnych cenách) kapitola 3.18

Hrubá pridaná hodnota (v základných cenách) kapitola 3.18

 M Odborné, vedecké a technické činnosti

Produkcia tovarov a služieb (v základných cenách) kapitola 3.19 kapitola 3.19 kapitola 3.19 kapitola 3.19 kapitoly 3.4,3.19 kapitola 7.1 kapitola 7.1 kapitola 7.1

Medzispotreba (v kúpnych cenách) kapitola 3.19 kapitola 3.19 kapitola 3.19 kapitola 3.19 kapitoly 3.4,3.19 kapitola 7.1 kapitola 7.1

Hrubá pridaná hodnota (v základných cenách) kapitola 3.19 kapitola 3.19 kapitola 3.19 kapitola 3.19 kapitola 3.19 kapitoly 3.4,3.19 kapitola 7.1 kapitola 7.1 kapitola 7.1

 N Administratívne a podporné služby

Produkcia tovarov a služieb (v základných cenách) kapitola 3.20 kapitola 3.20 kapitola 3.20 kapitola 3.20 kapitoly 3.4,3.20 kapitola 7.1 kapitola 7.1

Medzispotreba (v kúpnych cenách) kapitola 3.20 kapitola 3.20 kapitola 3.20 kapitola 3.20 kapitoly 3.4,3.20 kapitola 7.1 kapitola 7.1

Hrubá pridaná hodnota (v základných cenách) kapitola 3.20 kapitola 3.20 kapitola 3.20 kapitola 3.20 kapitola 3.20 kapitoly 3.4,3.20 kapitola 7.1 kapitola 7.1

 O Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie

Produkcia tovarov a služieb (v základných cenách) kapitola 3.21 kapitola 3.21 kapitola 3.21 kapitola 3.21 kapitola 3.21 kapitoly 3.4,3.21

Medzispotreba (v kúpnych cenách) kapitola 3.21 kapitola 3.21 kapitola 3.21 kapitola 3.21 kapitoly 3.4,3.21

Hrubá pridaná hodnota (v základných cenách) kapitola 3.21 kapitola 3.21 kapitola 3.21 kapitola 3.21 kapitoly 3.4,3.21

 P Školstvo

Produkcia tovarov a služieb (v základných cenách) kapitola 3.22 kapitola 3.22 kapitola 3.22 kapitola 3.22 kapitola 3.22 kapitola 3.22 kapitoly 3.4,3.22 kapitola 7.1 kapitola 7.1 kapitola 7.1

Medzispotreba (v kúpnych cenách) kapitola 3.22 kapitola 3.22 kapitola 3.22 kapitola 3.22 kapitola 3.22 kapitoly 3.4,3.22 kapitola 7.1 kapitola 7.1

Hrubá pridaná hodnota (v základných cenách) kapitola 3.22 kapitola 3.22 kapitola 3.22 kapitola 3.22 kapitola 3.22 kapitola 3.22 kapitoly 3.4,3.22 kapitola 7.1 kapitola 7.1 kapitola 7.1

 Q Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť

Produkcia tovarov a služieb (v základných cenách) kapitola 3.23 kapitola 3.23 kapitola 3.23 kapitola 3.23 kapitola 3.23 kapitola 3.23 kapitoly 3.4,3.23 kapitola 7.1 kapitola 7.1 kapitola 7.1

Medzispotreba (v kúpnych cenách) kapitola 3.23 kapitola 3.23 kapitola 3.23 kapitola 3.23 kapitola 3.23 kapitoly 3.4,3.23 kapitola 7.1 kapitola 7.1

Hrubá pridaná hodnota (v základných cenách) kapitola 3.23 kapitola 3.23 kapitola 3.23 kapitola 3.23 kapitola 3.23 kapitola 3.23 kapitoly 3.4,3.23 kapitola 7.1 kapitola 7.1 kapitola 7.1

 R Umenie, zábava a rekreácia

Produkcia tovarov a služieb (v základných cenách) kapitola 3.24 kapitola 3.24 kapitola 3.24 kapitola 3.24 kapitola 3.24 kapitola 3.24 kapitoly 3.4,3.24 kapitola 7.1 kapitola 7.1

Medzispotreba (v kúpnych cenách) kapitola 3.24 kapitola 3.24 kapitola 3.24 kapitola 3.24 kapitola 3.24 kapitoly 3.4,3.24 kapitola 7.1 kapitola 7.1

Hrubá pridaná hodnota (v základných cenách) kapitola 3.24 kapitola 3.24 kapitola 3.24 kapitola 3.24 kapitola 3.24 kapitola 3.24 kapitoly 3.4,3.24 kapitola 7.1 kapitola 7.1

 S Ostatné činnosti

Produkcia tovarov a služieb (v základných cenách) kapitola 3.25 kapitola 3.25 kapitola 3.25 kapitola 3.25 kapitola 3.25 kapitola 3.25 kapitoly 3.4,3.25 kapitola 7.1 kapitola 7.1 kapitola 7.1 kapitola 7.1 kapitola 7.1

Medzispotreba (v kúpnych cenách) kapitola 3.25 kapitola 3.25 kapitola 3.25 kapitola 3.25 kapitola 3.25 kapitoly 3.4,3.25 kapitola 7.1 kapitola 7.1

Hrubá pridaná hodnota (v základných cenách) kapitola 3.25 kapitola 3.25 kapitola 3.25 kapitola 3.25 kapitola 3.25 kapitola 3.25 kapitoly 3.4,3.25 kapitola 7.1 kapitola 7.1 kapitola 7.1 kapitola 7.1 kapitola 7.1

 T

Činnosti domácností ako zamestnávateľov; nediferencované 
činnosti

Produkcia tovarov a služieb (v základných cenách) kapitola 3.26 kapitoly 3.4,3.26

Medzispotreba (v kúpnych cenách) kapitola 3.26 kapitoly 3.4,3.26

Hrubá pridaná hodnota (v základných cenách) kapitola 3.26 kapitoly 3.4,3.26

Dane na produkty

          Dane typu DPH kapitola 3.27 kapitola 3.27

          Dane a clá z dovozu, okrem DPH kapitola 3.27

          Ostatné dane z produktov okrem DPH a daní z dovozu kapitola 3.27 kapitola 3.27

Subvencie na produkty kapitola 3.28

Hrubý domáci produkt

VÝDAVKOVÁ METÓDA

Výdavky na konečnú spotrebu spolu

            Výdavky na konečnú spotrebu domácností Spolu

01 - Potraviny a nealkoholické nápoje kapitola 5.7 kapitola 7.2

02 - Alkoholické nápoje, tabak a narkotiká kapitola 5.7 kapitola 7.2

03 - Odievanie a obuv kapitola 5.7

04 - Bývanie, voda, elektrina, plyn a iné palivá kapitola 5.7 kapitola 5.7

05 - Nábytok, vybavenie domácnosti a bežná údržba domu kapitola 5.7

06 - Zdravotníctvo kapitola 5.7 Chapter 5.7

07 - Doprava kapitola 5.7 Chapter 5.7 kapitola 5.7

08 - Pošta a telekomunikácie kapitola 5.7 Chapter 5.7

09 - Rekreácia a kultúra kapitola 5.7 kapitola 5.7 Chapter 5.7 kapitola 5.7

10 - Vzdelávanie kapitola 5.7 Chapter 5.7

11 - Reštaurácie a hotely kapitola 5.7 kapitola 7.2

12 - Rozličné tovary a služby kapitola 5.7 Chapter 5.7 kapitola 5.7 kapitola 3.17 kapitola 5.7 kapitola 7.2 kapitola 7.2

Prechod do národného konceptu kapitola 5.7

          Výdavky na konečnú spotrebu NISD kapitola 5.8 kapitola 5.8 kapitola 3.17 kapitola 5.8

Spolu (Zdroje)
Overovanie platnosti 

údajov

Koncepčné 

Zostavenie HND Podrobné členenie

Podklady pre vyčíslenie NÚ Úpravy
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Konečný odhad
Prieskumy a cenzy

Administratívne 
údaje

Kombinované 
údaje

Extrapolácie a modely

Ostatné

Úplnosť

Bilancovanie Spolu (Úpravy)



          Výdavky na konečnú spotrebu verejnej správy kapitola 5.9 kapitola 5.9 kapitola 5.9 kapitola 3.17 kapitola 5.9

Tvorba hrubého kapitálu

Tvorba hrubého fixného kapitálu Spolu

111 Budovy na bývanie kapitola 5.10 kapitola 5.10 kapitola 5.10 kapitola 7.2

112 Ostatné stavby kapitola 5.10 kapitola 5.10 kapitola 5.10 kapitola 5.10 kapitola 7.2

113 Stroje a zariadenia kapitola 5.10 kapitola 5.10 kapitola 5.10 kapitola 5.10 kapitola 7.2

114 Zbraňové systémy kapitola 5.10

115 Kultivované aktíva kapitola 5.10 kapitola 5.10 kapitola 5.10 kapitola 7.2

117 Nehmotné aktíva kapitola 5.10 kapitola 5.10 kapitola 5.10 kapitola 5.10 kapitola 5.10 kapitola 7.2

            Zmena stavu zásob
                          materiál kapitola 5.11 kapitola 5.11 kapitola 5.11 kapitola 7.2
                          nedokončená výroba kapitola 5.11 kapitola 5.11 kapitola 5.11 kapitola 7.2
                          hotové výrobky kapitola 5.11 kapitola 5.11 kapitola 5.11 kapitola 7.2
                          tovar kapitola 5.11 kapitola 5.11 kapitola 5.11 kapitola 7.2

            Nadobudnutie mínus úbytok cenností kapitola 5.12 kapitola 5.12 kapitola 5.12

Vývoz tovarov a služieb
         tovary kapitola 5.13 kapitola 5.13 kapitola 5.13 kapitola 5.13 kapitola 7.2
         služby kapitola 5.14 kapitola 5.14 kapitola 3.17 kapitola 5.14 kapitola 7.2 kapitola 7.2

Dovoz tovarov a služieb
         tovary kapitola 5.15 kapitola 5.15 kapitola 5.15 kapitola 5.15 kapitola 7.2 kapitola 7.2
         služby kapitola 5.16 kapitola 5.16 kapitola 3.17 kapitola 5.16 kapitola 7.2

Hrubý domáci produkt

Dôchodková metóda

Odmeny zamestnancov
    Nefinančné korporácie kapitola 4.7 kapitola 4.7 kapitola 7.3 kapitola 7.3
    Finančné korporácie kapitola 4.7 kapitola 4.7 kapitola 4.7
    Verejná správa kapitola 4.7 kapitola 4.7
    Domácnosti kapitola 4.7 kapitola 7.3 kapitola 7.3
    Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam kapitola 4.7 kapitola 4.7

Hrubý prevádzkový prebytok (1)
    Nefinančné korporácie kapitola 4.12 kapitola 4.10
    Finančné korporácie kapitola 4.12 kapitola 4.10
    Verejná správa kapitola 4.12 kapitola 4.10
    Domácnosti kapitola 4.12 kapitola 4.10
    Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam kapitola 4.12 kapitola 4.10

Zmiešané dôchodky kapitola 4.12 kapitola 4.11

Dane z produkcie a dovozu kapitola 4.8

Subvencie kapitola 4.9

Hrubý domáci produkt

Hrubý národný dôchodok

Odmeny zamestnancov prijaté zo zahraničia kapitola 8.1

Odmeny zamestnancov platené do zahraničia kapitola 8.1

Dane z produkcie a dovozu platené inštitúciam EU kapitola 8.2

Subvencie poskytnuté inštitúciami EÚ kapitola 8.3

Dôchodky z majetku prijaté zo zahraničia
         Úroky kapitola 8.4 kapitola 3.17
         Rozdelené dôchodky korporácií kapitola 8.4
         Reinvestované zisky z priamych zahraničných investícii kapitola 8.4
         Ostatné investičné dôchodky kapitola 8.4

Dôchodky z majetku platené do zahraničia
         Úroky kapitola 8.4 kapitola 3.17
         Rozdelené dôchodky korporácií kapitola 8.4
         Reinvestované zisky z priamych zahraničných investícii kapitola 8.4
         Ostatné investičné dôchodky kapitola 8.4

Hrubý národný dôchodok

(1) Hrubý prevádzkový prebytok - Členské štáty majú podrobné členenie údajov (nezávislé) dôchodkovej metódy, tak ako Írsko, Francúzsko, a VB, hrubý prevádzkový prebytok sa musí členiť podľa sektorov

A
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Extrapolácie
Model komoditných 

tokov
SFK(PIM) 

Imputované 
nájomné 

stratifikačná metóda
 FISIM Ostatné E&M

Spolu 
Extrap+Modely

Alokácia FISIMu Iné koncepčné Spolu Koncepčné N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 Spolu Úplnosť

VÝROBNÁ METÓDA A21

 SPOLU

Produkcia tovarov a služieb (v základných cenách) 68,9 17,9 0,8 0,0 0,0 1,2 0,0 1,1 3,0 5,4 0,1 93,0 0,0 0,1 0,4 0,4 0,8 0,3 1,3 0,0 0,5 3,6 0,0 6,5 0,0 7,0 100,0

Medzispotreba (v kúpnych cenách) 83,5 15,7 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 1,7 0,3 102,0 0,0 0,8 -2,2 -1,4 0,0 0,1 0,9 0,0 0,2 -1,9 0,0 -0,6 0,0 -2,0 100,0

Hrubá pridaná hodnota (v základných cenách) 47,6 21,0 0,7 0,0 0,0 3,0 0,0 2,6 5,0 10,7 -0,1 79,9 0,0 -1,0 4,1 3,1 1,8 0,5 1,9 0,0 1,0 11,7 0,1 17,0 0,0 20,1 100,0

43,4 19,1 0,7 0,0 0,0 2,8 0,0 2,4 4,6 9,8 -0,1 72,8 0,0 -0,9 3,7 2,8 1,7 0,4 1,7 0,0 0,9 10,6 0,1 15,5 0,0 18,3 91,1

A Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rybolov

Produkcia tovarov a služieb (v základných cenách) 44,5 25,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70,1 0,0 0,0 -2,4 -2,4 3,7 0,0 18,5 0,0 1,3 7,9 0,9 32,3 0,0 29,9 100,0

Medzispotreba (v kúpnych cenách) 61,0 34,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 95,8 0,0 0,8 0,2 1,0 0,0 0,0 7,9 0,0 0,8 -5,5 0,0 3,1 0,0 4,2 100,0

Hrubá pridaná hodnota (v základných cenách) 0,7 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 -0,2 -0,2 0,2 0,0 0,9 0,0 0,1 0,7 0,1 1,9 0,0 1,7 2,8

 B Ťažba nerastných surovín

Produkcia tovarov a služieb (v základných cenách) 101,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 101,3 0,0 0,0 -1,9 -1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,6 0,0 -1,3 100,0

Medzispotreba (v kúpnych cenách) 104,2 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 104,5 0,0 1,2 -5,3 -4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3 0,0 -0,3 0,0 -4,5 100,0

Hrubá pridaná hodnota (v základných cenách) 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5

 C Priemyselná výroba

Produkcia tovarov a služieb (v základných cenách) 91,9 5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 97,7 0,0 0,0 -0,3 -0,3 0,1 0,5 0,0 0,0 0,2 1,9 0,0 2,7 0,0 2,3 100,0

Medzispotreba (v kúpnych cenách) 98,4 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 103,2 0,0 0,3 -3,0 -2,8 0,0 0,3 0,0 0,0 0,1 -0,8 0,0 -0,4 0,0 -3,2 100,0

Hrubá pridaná hodnota (v základných cenách) 14,8 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,6 0,0 -0,2 1,7 1,6 0,1 0,2 0,0 0,0 0,1 2,2 0,0 2,7 0,0 4,2 20,8

 D Výroba a rozvod elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu

Produkcia tovarov a služieb (v základných cenách) 99,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 99,5 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,4 0,0 0,5 100,0

Medzispotreba (v kúpnych cenách) 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 99,6 0,0 0,4 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 100,0

Hrubá pridaná hodnota (v základných cenách) 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 4,1

 E

Dodávka vody;  čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a 
služby odstarňovania odpadov 

Produkcia tovarov a služieb (v základných cenách) 87,1 8,8 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 96,4 0,0 0,0 1,8 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 1,8 0,0 3,6 100,0

Medzispotreba (v kúpnych cenách) 92,6 11,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 104,2 0,0 1,8 -4,9 -3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,2 0,0 -1,2 0,0 -4,2 100,0

Hrubá pridaná hodnota (v základných cenách) 0,8 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 1,0

 F Stavebníctvo

Produkcia tovarov a služieb (v základných cenách) 50,1 27,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 77,9 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 9,4 0,0 1,1 8,6 0,0 22,1 0,0 22,1 100,0

Medzispotreba (v kúpnych cenách) 66,0 31,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 97,0 0,0 0,6 -1,1 -0,4 0,0 0,0 7,9 0,0 0,5 -5,0 0,0 3,4 0,0 3,0 100,0

Hrubá pridaná hodnota (v základných cenách) 2,4 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 0,0 -0,1 0,1 0,1 0,7 0,0 1,0 0,0 0,2 2,5 0,0 4,4 0,0 4,4 8,9

 G

Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, 
motocyklov a spotrebného tovaru

Produkcia tovarov a služieb (v základných cenách) 66,5 23,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,2 0,0 0,0 1,0 7,7 0,0 9,9 0,0 9,9 100,0

Medzispotreba (v kúpnych cenách) 74,4 30,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 104,9 0,0 2,0 -2,7 -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 -4,8 0,0 -4,1 0,0 -4,9 100,0

Hrubá pridaná hodnota (v základných cenách) 9,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,7 0,0 -0,2 0,3 0,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,2 2,6 0,0 3,1 0,0 3,2 14,9

 H Doprava a skladovanie

Produkcia tovarov a služieb (v základných cenách) 70,5 18,9 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 89,5 0,0 0,0 3,3 3,3 0,2 0,0 0,0 0,0 1,2 5,7 0,0 7,2 0,0 10,5 100,0

Medzispotreba (v kúpnych cenách) 82,7 18,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 101,5 0,0 0,9 0,1 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 -3,0 0,0 -2,5 0,0 -1,5 100,0

Hrubá pridaná hodnota (v základných cenách) 2,6 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 0,0 -0,1 0,5 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 1,1 0,0 1,3 0,0 1,7 5,3

 I Ubytovacie a stravovacie služby 

Produkcia tovarov a služieb (v základných cenách) 44,9 34,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 79,6 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 2,4 12,7 2,4 20,4 0,0 20,4 100,0

Medzispotreba (v kúpnych cenách) 54,0 50,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 104,5 0,0 2,5 -0,6 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 -7,8 0,0 -6,5 0,0 -4,5 100,0

Hrubá pridaná hodnota (v základných cenách) 0,5 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,1 0,5 0,0 0,5 1,2

 J Informácie a komunikácia 

Produkcia tovarov a služieb (v základných cenách) 88,0 9,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,2 97,8 0,0 0,0 -0,2 -0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,4 1,9 0,0 2,4 0,0 2,2 100,0

Medzispotreba (v kúpnych cenách) 92,4 10,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 103,3 0,0 0,5 -2,8 -2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 -1,3 0,0 -1,1 0,0 -3,3 100,0

Hrubá pridaná hodnota (v základných cenách) 3,8 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,3 4,5

 K Peňažníctvo a poisťovníctvo

Produkcia tovarov a služieb (v základných cenách) 16,8 43,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,9 0,0 37,9 0,0 98,4 0,0 0,0 1,6 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 100,0

Medzispotreba (v kúpnych cenách) 51,6 46,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 98,2 0,0 0,7 1,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 100,0

Hrubá pridaná hodnota (v základných cenách) -0,4 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 0,0 2,6 0,0 4,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 4,0

 L Činnosti v oblasti nehnuteľností

Produkcia tovarov a služieb (v základných cenách) 20,2 2,0 1,6 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 69,0 69,0 0,0 92,8 0,0 0,0 3,8 3,8 2,6 0,0 0,0 0,0 0,2 0,6 0,0 3,4 0,0 7,2 100,0

Medzispotreba (v kúpnych cenách) 29,5 2,7 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61,3 61,3 0,0 97,3 0,0 3,5 -0,1 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 -0,8 0,0 -0,7 0,0 2,7 100,0

Hrubá pridaná hodnota (v základných cenách) 1,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,1 0,0 6,2 0,0 -0,1 0,4 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,4 0,0 0,7 6,9

 _L ___Imputované nájomné

Produkcia tovarov a služieb (v základných cenách) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Medzispotreba (v kúpnych cenách) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Hrubá pridaná hodnota (v základných cenách) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0

 M Odborné, vedecké a technické činnosti

Produkcia tovarov a služieb (v základných cenách) 61,5 28,6 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4 0,3 90,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 1,5 7,7 0,0 9,3 0,0 9,3 100,0

Medzispotreba (v kúpnych cenách) 76,3 26,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 103,4 0,0 1,0 -0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 -4,1 0,0 -3,5 0,0 -3,4 100,0

Hrubá pridaná hodnota (v základných cenách) 2,3 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,9 0,0 1,0 0,0 1,0 4,9

 N Administratívne a podporné služby

Produkcia tovarov a služieb (v základných cenách) 81,9 13,3 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 95,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 4,1 0,0 4,5 0,0 4,5 100,0

Medzispotreba (v kúpnych cenách) 87,0 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 101,3 0,0 2,1 -0,9 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 -2,8 0,0 -2,5 0,0 -1,3 100,0

Hrubá pridaná hodnota (v základných cenách) 2,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0 0,3 2,5

 O Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie

Produkcia tovarov a služieb (v základných cenách) 0,0 75,2 0,0 0,0 0,0 20,7 0,0 0,0 0,0 20,7 1,5 97,4 0,0 0,9 1,7 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 100,0

Medzispotreba (v kúpnych cenách) 0,0 99,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,4 108,3 0,0 3,0 -11,3 -8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -8,3 100,0

Hrubá pridaná hodnota (v základných cenách) 0,0 4,9 0,0 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 2,3 -0,1 7,1 0,0 0,0 0,6 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 7,7

 P Školstvo

Produkcia tovarov a služieb (v základných cenách) 3,4 75,0 9,1 0,0 0,0 9,4 0,0 0,0 0,0 9,4 0,8 97,7 0,0 0,1 -0,2 -0,2 1,2 0,0 0,0 0,0 0,2 1,0 0,0 2,4 0,0 2,3 100,0

Medzispotreba (v kúpnych cenách) 7,0 76,0 15,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 101,7 0,0 0,3 -1,2 -0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 -1,1 0,0 -0,8 0,0 -1,7 100,0

Hrubá pridaná hodnota (v základných cenách) 0,1 2,6 0,2 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 3,5

 Q Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť

Produkcia tovarov a služieb (v základných cenách) 57,2 20,7 11,5 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 91,1 0,0 0,1 3,2 3,3 0,6 0,0 0,0 0,0 0,9 4,0 0,0 5,5 0,0 8,9 100,0

Medzispotreba (v kúpnych cenách) 67,1 18,6 19,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 104,9 0,0 0,5 -3,7 -3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 -2,2 0,0 -1,7 0,0 -4,9 100,0

Hrubá pridaná hodnota (v základných cenách) 1,8 0,8 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 2,9 0,0 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0 0,6 3,5

 R Umenie, zábava a rekreácia

Produkcia tovarov a služieb (v základných cenách) 70,8 19,5 5,3 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,2 97,8 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 1,8 0,0 2,1 0,0 2,2 100,0

Medzispotreba (v kúpnych cenách) 53,1 31,8 15,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 101,2 0,0 0,8 -0,5 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 -1,8 0,0 -1,5 0,0 -1,2 100,0

Hrubá pridaná hodnota (v základných cenách) 1,6 0,3 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 2,0

 S Ostatné činnosti

Produkcia tovarov a služieb (v základných cenách) 14,8 20,3 35,3 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 72,2 0,0 0,3 0,3 0,6 8,1 10,6 0,0 0,0 1,2 6,6 0,7 27,2 0,0 27,8 100,0

Medzispotreba (v kúpnych cenách) 17,7 29,5 55,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 102,2 0,0 1,8 -0,3 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 -4,4 0,0 -3,7 0,0 -2,2 100,0

Hrubá pridaná hodnota (v základných cenách) 0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,5 0,0 0,5 1,0

 T

Činnosti domácností ako zamestnávateľov; nediferencované 
činnosti

Produkcia tovarov a služieb (v základných cenách) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Medzispotreba (v kúpnych cenách) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Hrubá pridaná hodnota (v základných cenách) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Dane na produkty 0,0 9,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4 9,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,5

          Dane typu DPH 0,0 6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,2

          Dane a clá z dovozu, okrem DPH 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2

          Ostatné dane z produktov okrem DPH a daní z dovozu 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1

Subvencie na produkty 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6

Hrubý domáci produkt 43,4 28,3 0,7 0,0 0,0 2,8 0,0 2,4 4,6 9,8 -0,5 81,7 0,0 -0,9 3,7 2,8 1,7 0,4 1,7 0,0 0,9 10,6 0,1 15,5 0,0 18,3 100,0

VÝDAVKOVÁ METÓDA

Výdavky na konečnú spotrebu spolu 30,7 16,5 1,0 5,7 0,0 2,8 0,0 0,0 15,7 24,2 0,5 72,8 0,0 1,6 1,4 3,0 0,0 0,5 1,1 0,0 0,0 0,0 0,1 1,6 0,0 4,5 77,4

            Výdavky na konečnú spotrebu domácností Spolu 30,7 0,8 0,0 5,7 0,0 0,0 0,0 0,0 15,7 21,4 0,0 52,9 0,0 1,5 1,0 2,5 0,0 0,5 1,1 0,0 0,0 0,0 0,1 1,6 0,0 4,1 57,0

01 - Potraviny a nealkoholické nápoje 8,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 1,1 9,8

02 - Alkoholické nápoje, tabak a narkotiká 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,4 2,8

03 - Odievanie a obuv 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3

04 - Bývanie, voda, elektrina, plyn a iné palivá 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0 13,0 0,0 14,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,4

05 - Nábytok, vybavenie domácnosti a bežná údržba domu 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6

06 - Zdravotníctvo 1,3 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3

07 - Doprava 1,6 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 2,6 0,0 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1

08 - Pošta a telekomunikácie 0,3 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1

09 - Rekreácia a kultúra 3,2 0,8 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 1,5 0,0 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5

10 - Vzdelávanie 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9

11 - Reštaurácie a hotely 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2

12 - Rozličné tovary a služby 2,7 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,7 0,0 3,4 0,0 1,5 1,0 2,5 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 2,6 6,0

Prechod do národného konceptu

          Výdavky na konečnú spotrebu NISD 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
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          Výdavky na konečnú spotrebu verejnej správy 0,0 15,7 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 2,7 0,5 18,9 0,0 0,1 0,3 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 19,4

Tvorba hrubého kapitálu 12,4 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3 4,3 0,0 19,5 0,0 0,0 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 1,6 0,0 4,6 24,1

Tvorba hrubého fixného kapitálu Spolu 11,2 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3 4,3 0,0 18,1 0,0 0,0 2,1 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 1,9 0,0 4,0 22,1

111 Budovy na bývanie 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 2,4 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6

112 Ostatné stavby 3,8 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 1,4 0,0 7,1 0,0 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 -0,1 0,0 0,2 7,3

113 Stroje a zariadenia 5,3 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 6,4 0,0 0,0 1,1 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 1,6 0,0 2,7 9,0

114 Zbraňové systémy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

115 Kultivované aktíva 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3

117 Nehmotné aktíva 1,8 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,4 0,0 1,1 2,9

            Zmena stavu zásob 1,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3 0,0 -0,3 0,0 0,5 1,9
                          materiál 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 0,0 -0,2 0,0 -0,3 0,5
                          nedokončená výroba 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 1,1
                          hotové výrobky 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
                          tovar 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,4

            Nadobudnutie mínus úbytok cenností 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Vývoz tovarov a služieb 60,3 18,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 78,5 0,0 0,1 -2,3 -2,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3 0,0 -1,9 76,6
         tovary 60,3 11,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 71,6 0,1 0,0 -2,6 -2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 -2,5 69,2
         služby 0,0 6,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,8 -0,1 0,1 0,3 0,4 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0 0,5 7,4

Dovoz tovarov a služieb 51,2 27,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 78,4 0,0 0,2 -1,3 -1,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,7 0,0 -0,4 78,0
         tovary 51,2 19,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70,5 0,1 0,0 -1,4 -1,4 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,4 0,0 -0,8 69,7
         služby 0,0 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,9 -0,1 0,2 0,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,0 0,4 8,3

Hrubý domáci produkt 52,2 10,2 1,0 5,7 0,0 2,8 0,0 0,0 20,1 28,5 0,5 92,4 0,0 1,5 3,3 4,8 0,0 0,4 1,1 0,0 0,0 1,6 -0,3 2,8 0,0 7,6 100,0

Dôchodková metóda

Odmeny zamestnancov 23,8 7,5 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,1 3,4 0,0 3,4 37,0
    Nefinančné korporácie 22,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,7 0,0 0,0 -0,8 -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 -0,7 21,9
    Finančné korporácie 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
    Verejná správa 0,0 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,5 0,0 0,0 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 8,4
    Domácnosti 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 0,0 3,3 0,0 3,3 4,9
    Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6

Hrubý prevádzkový prebytok (1) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,9 0,0 0,0 0,0 18,9 0,0 18,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0 16,0 34,8
    Nefinančné korporácie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,3 0,0 0,0 0,0 12,3 0,0 12,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,4 12,4 24,7
    Finančné korporácie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 1,3 2,1
    Verejná správa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 0,0 0,0 0,0 3,4 0,0 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4
    Domácnosti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 2,4 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 2,2 4,6
    Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Zmiešané dôchodky 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,9 18,9 19,8

Dane z produkcie a dovozu 0,0 10,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,3

Subvencie 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9

Hrubý domáci produkt 23,8 15,9 2,2 0,0 0,0 19,8 0,0 0,0 0,0 19,8 0,0 61,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,1 3,4 34,8 38,2 100,0

Hrubý národný dôchodok

Odmeny zamestnancov prijaté zo zahraničia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 2,3 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3

Odmeny zamestnancov platené do zahraničia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3

Dane z produkcie a dovozu platené inštitúciam EU 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2

Subvencie poskytnuté inštitúciami EÚ 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6

Dôchodky z majetku prijaté zo zahraničia 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 2,2
         Úroky 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 1,7
         Rozdelené dôchodky korporácií 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
         Reinvestované zisky z priamych zahraničných investícii 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
         Ostatné investičné dôchodky 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

Dôchodky z majetku platené do zahraničia 0,0 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,1
         Úroky 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6
         Rozdelené dôchodky korporácií 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6
         Reinvestované zisky z priamych zahraničných investícii 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8
         Ostatné investičné dôchodky 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

Hrubý národný dôchodok 44,4 24,5 0,7 0,0 0,0 2,8 0,0 2,5 6,7 12,0 -0,5 81,2 0,0 -0,8 3,8 3,0 1,7 0,4 1,8 0,0 0,9 10,9 0,1 15,9 0,0 18,8 100,0

(1) Hrubý prevádzkový prebytok - Členské štáty majú podrobné členenie údajov (nezávislé) dôchodkovej metódy, tak ako Írsko, Francúzsko, a VB, hrubý prevádzkový prebytok sa musí členiť podľa sektorov

A
N


