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Výročná správa Štatistického úradu SR za rok 2004 

 
I. Identifikácia organizácie 
 
Názov:      Štatistický úrad Slovenskej republiky 
Skrátený názov:    ŠÚ SR 
Sídlo úradu:     Miletičova 3, 824 67 Bratislava 26 
 
Predseda:      RNDr. Peter Mach 
Podpredseda:    Ing. Štefan Schill (do 31. 8. 2004) 

Ing. Benjamín Berta (od 1. 9. 2004)  
Vedúci služobného úradu: Ing. Emil Arvay 
 
Kontakt:      telefón (operátor)  50236 111 
        internet    http://www.statistics.sk/ 
 
Forma hospodárenia:  Štatistický úrad SR je rozpočtovou organizáciou, ktorá je svojimi  

príjmami a výdavkami napojená na štátny rozpočet  
Slovenskej republiky. 

 
Hlavné činnosti: 
 
Štatistický úrad SR1: 
a) vypracúva a zverejňuje koncepciu štátnej štatistiky, 
b) zostavuje v súčinnosti s ministerstvami a štátnymi organizáciami program štátnych štatistických 

zisťovaní, 
c) určuje metodiku štatistických zisťovaní, zhromažďuje a spracováva štatistické údaje, 
d) určuje metodiku vedenia systému národných účtov a zostavuje národné účty, 
e) vytvára, zverejňuje a spravuje v súčinnosti s ministerstvami a štátnymi organizáciami štatistické 

klasifikácie, číselníky a registre, 
f) určuje spôsob tvorby registrov, prideľuje a oznamuje identifikačné čísla, 
g) vypracováva analýzy vybraných charakteristík sociálno-ekonomického a ekologického vývoja 

SR, 
h) spolupracuje s medzinárodnými orgánmi a organizáciami pri zavádzaní štandardov a 

klasifikácií v oblasti štatistiky, 
i) organizuje a vykonáva reprezentatívne výskumy verejnej mienky o sociálno-ekonomických 

otázkach, 
j) zverejňuje výsledky štatistických zisťovaní za SR a za jednotlivé územné a správne celky, 

pravidelne informuje verejnosť o sociálno-ekonomickom a demografickom vývoji, poskytuje 
štatistické informácie a vydáva štatistické publikácie a 

k) plní ďalšie úlohy ustanovené zákonom.  
  

K špecifickým činnostiam ŠÚ SR patrí príprava a spracovanie výsledkov volieb do Národnej 
rady Slovenskej republiky2, volieb do orgánov samosprávy obcí3, volieb do orgánov 
samosprávnych krajov4, príprava a spracovanie výsledkov hlasovania o voľbe prezidenta 
Slovenskej republiky5, výsledkov hlasovania v referende6 a výsledkov volieb do Európskeho 
parlamentu.7 

                                           
1 Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike 
2 Zákon SNR č. 80/1990 Zb. o voľbách do SNR v znení neskorších predpisov 
3 Zákon SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov 
4 Zákon č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov 
5 Zákon č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta SR, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní 
6 Zákon SNR č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších predpisov 
7 Zákon č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení zákona č. 515/2003 Z. z.  
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Výročná správa Štatistického úradu SR za rok 2004 

 
II. Poslanie organizácie a výhľad do roku 2007 
 

Hlavným poslaním Štatistického úradu SR je poskytovať kvalitné a objektívne štatistické 
produkty a služby s cieľom podporiť zvyšovanie informačného a intelektuálneho kapitálu 
zákazníkov. Týmto spôsobom chce ŠÚ SR prispieť k znižovaniu rizika v rozhodovacích procesoch 
svojich zákazníkov, a tak podporiť zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja Slovenska. Pre 
napĺňanie svojho poslania Štatistický úrad SR v roku 2004 prehodnotil svoj strednodobý výhľad 
v rámci štátnej štatistiky a zostavil  Program štatistických činností ŠÚ SR do roku 2007, ktorý 
zohľadňuje viaceré východiská, predovšetkým však:  
 

požiadavky európskych politík na dostupnosť štatistických údajov a informácií formulované 
v štatistickom programe EÚ na roky 2003 – 2007, 

• 

• požiadavky národných politík formulovaných v dokumentoch ministerstiev a relevantných 
orgánov verejnej správy, medzi ktoré patria hlavne požiadavky vyplývajúce 
z uskutočňovaných a pripravovaných štrukturálnych reforiem (ako sú napr. daňová reforma, 
reforma zdravotníctva, reforma sociálneho systému, reforma trhu práce, dôchodková 
reforma, reforma verejných financií), ako aj zo schválených, resp. pripravovaných stratégií 
(Stratégia konkurencieschopnosti SR do roku 2010, Národná stratégia trvalo udržateľného 
rozvoja, Národohospodárska  stratégia SR na roky 2005 – 2013, Národný rozvojový plán SR 
na roky 2004 – 2006 a Stratégia informatizácie spoločnosti v podmienkach SR. 
 
Stanovením doby trvania programu do konca roku 2007 sa plánovací cyklus národného 

štatistického systému nielen vecne ale aj časovo zosúladil s päťročným plánovacím cyklom 
európskeho štatistického systému (EŠS). 

 
Program štatistických činností ŠÚ SR do roku 2007 stanovuje realizáciu konkrétnych 

priorít a zámerov v nasledovných štatistických témach (oblastiach/úsekoch): 
 
1. Podpora pre štatistické vstupy,  výstupy a infraštruktúru  
 

Podpora pre štatistické vstupy, výstupy a  infraštruktúru bude zameraná na tvorbu 
spoločných metodických postupov, štandardov a štatistických nástrojov pre prípravu, realizáciu, 
analýzu a zverejňovanie štátnych štatistík. Štatistickému úradu SR umožní: 

zvyšovať porovnateľnosť v rámci existujúcich dátových súborov a z nich derivovaných 
výstupov, aby sa zabezpečila tvorba kvalitnejších štatistických výstupov, 

• 

• 

• 

• 

vytvárať podmienky štandardizácie, sofistikovanosti a transparentnosti procesov tvorby 
a prípravy štatistických zisťovaní a údajov s cieľom zvyšovať hodnovernosť štatistík pre ich 
používateľov, 
zabezpečiť podmienky pre efektívne zvyšovanie kvality a univerzálnej aplikovateľnosti 
nástrojov štatistickej infraštruktúry, 
vytvárať flexibilný systém štatistickej infraštruktúry schopný reagovať na nové požiadavky 
používateľov. 
 
Priority a hlavná činnosť do roku 2007 budú naďalej zamerané na zvyšovanie kvality 

získavaných údajov od spravodajských jednotiek a zároveň znižovanie záťaže 
spravodajských jednotiek a nákladov spojených so získavaním, spracovaním a šírením 
údajov a na univerzálnosť nástrojov štatistickej infraštruktúry prostredníctvom ich harmonizácie 
s európskymi nariadeniami a normami upravujúcimi fungovanie technickej infraštruktúry v rámci 
EŠS. 
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Výročná správa Štatistického úradu SR za rok 2004 

 
2. Demografická a sociálna štatistika 
 

Rozvoj demografickej a sociálnej štatistiky do konca roku 2007 vychádza z ťažiskových 
rozhodnutí orgánov EÚ, ktoré sú zamerané na monitorovanie politík Európskej únie, ako aj 
z požiadaviek vlády SR a úloh vyplývajúcich z prebiehajúcej sociálnej reformy na Slovensku. 
Reaguje na rozhodnutia Európskej rady z Lisabonu a Amsterdamu, ktoré stanovili štatisticky 
merať, vyhodnocovať a poskytovať harmonizované údaje o zamestnanosti a odmeňovaní, 
sociálnej kohézii, vylúčenosti a chudobe sociálnych skupín obyvateľstva.  

 
Hlavná činnosť a priority demografickej a sociálnej štatistiky  do konca roku 2007 budú 

orientované na dostupnosť údajov a tvorbu štatistických informácií pre potreby tvorby a 
monitorovania politík v pracovných témach: Obyvateľstvo, Trh práce, Vzdelávanie, Kultúra, 
Zdravie a bezpečnosť, Rozdelenie národného dôchodku a životné podmienky, Sociálna 
ochrana a Ochrana spotrebiteľa. 
 
3. Ekonomické štatistiky 
 

 3. A - Makroekonomická štatistika 
Hlavná činnosť a priority makroekonomickej štatistiky do konca roku 2007 budú orientované 

na zabezpečenie dostupnosti údajov a tvorbu štatistických informácií pre potreby tvorby, 
monitorovania a koordinácie makroekonomickej politiky Európskej únie, ako aj pre 
makroekonomickú politiku vlády SR, informačné potreby nadnárodných ekonomických, sociálnych 
a štatistických inštitúcií (OECD, UN/ECE, IMF, ILO a ďalších) a inštitúcií verejnej správy 
a samosprávy SR. Vnútorná štruktúra týchto informácií poskytne široký priestor aj pre 
uspokojovanie potrieb ďalších potenciálnych používateľov.  

 
Hlavná činnosť a priority makroekonomickej štatistiky budú realizované v pracovných 

témach: Ročné ekonomické účty, Štvrťročné účty, Finančné účty a Ceny.  
 

 3. B - Podnikateľské štatistiky 
Priority štatistiky podnikania do konca roku 2007 budú orientované na zabezpečenie 

dostupnosti údajov a tvorbu štatistických informácií pre potreby tvorby, monitorovania 
a koordinácie hospodárskej politiky Európskej únie a národohospodárskej stratégie  Slovenskej 
republiky, ako aj informačné potreby nadnárodných ekonomických, sociálnych a štatistických 
inštitúcií a  inštitúcií verejnej správy a samosprávy Slovenskej republiky. Aktivity budú zamerané 
hlavne na pokračovanie procesu transformácie odvetvových štatistík na štatistiky o ekonomickej 
činnosti podnikov, s cieľom uspokojovať rastúce požiadavky používateľov na včasné údaje 
pre lepšie poznanie predovšetkým štruktúry priemyslu v jeho  najširšom význame a na sledovanie 
vplyvu globalizácie. Dôraz sa bude klásť  na kvalitu  a efektivitu získavania údajov, tvorbu 
a poskytovanie štatistických  informácií tak, aby svojou vnútornou štruktúrou, rozsahom a členením 
ukazovateľov zodpovedali aj požiadavkám makroekonomickej štatistiky. 

 
Hlavná činnosť a priority podnikateľskej štatistiky budú realizované v pracovných témach: 

Štatistika o ekonomickej činnosti podnikov, Energetika, Doprava, Informačná spoločnosť 
a Cestovný ruch. 
 

 3. C - Menová, finančná, obchodná a platobná štatistika 
Hlavná činnosť a priority menovej, finančnej, obchodnej a platobnej štatistiky budú zamerané 

na zvýšenie dostupnosti a tvorbu štatistických informácií potrebných pre tvorbu, monitorovanie a  
podporu monetárnej politiky Európskeho systému centrálnych bánk, nadnárodných ekonomických, 
sociálnych a štatistických inštitúcií, ako aj pre podporu monetárnej politiky Národnej banky SR a 
vlády SR, najmä v súvislosti s prechodom národnej meny na euro. Vnútorná štruktúra týchto 
informácií poskytne široký priestor aj pre uspokojovanie potrieb ďalších potenciálnych 
používateľov.  
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Výročná správa Štatistického úradu SR za rok 2004 

Hlavná činnosť a priority menovej, finančnej a platobnej  štatistiky  budú realizované 
v pracovných témach: Peniaze a financie, Obchod s tovarmi, Obchod so službami 
a Platobná bilancia. 
 
4. Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybné hospodárstvo 
 

Štatistiky poľnohospodárstva, lesníctva a rybného hospodárstva budú orientované na 
zabezpečenie dostupnosti údajov a tvorbu štatistických informácií pre potreby tvorby, 
monitorovania a koordinácie spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) Európskej únie, ako aj 
poľnohospodárskej politiky vlády SR a pre informačné potreby inštitúcií verejnej správy 
a samosprávy SR ako aj nadnárodných ekonomických, sociálnych a štatistických inštitúcií.  

 
Hlavná činnosť a priority  budú realizované v pracovných témach: Využívanie pôdy 

a krajina, Poľnohospodárske štruktúry, Poľnohospodárska menová štatistika, Pestovanie 
hospodárskych plodín, Živočíšna výroba a Lesnícka štatistika. 
 
5. Štatistika týkajúca sa viacerých oblastí 
 

Priority a hlavná činnosť štatistiky týkajúcej sa viacerých oblastí bude do konca roku 2007 
orientovaná na dostupnosť údajov a tvorbu štatistických informácií pre potreby vytvárania a 
monitorovania politík Európskej únie v pracovných témach: Trvalo udržateľný rozvoj, 
Environmentálna štatistika, Regionálna štatistika, Výskum a technologický rozvoj, 
Geografické a miestne informácie a Volebná štatistika. 
 
 
III. Hlavné výsledky činnosti v roku 2004 
 
1. Rozvojová stratégia a riadenie kvality 
 

Koncom roku 2004 prijal ŠÚ SR Stratégiu rozvoja ŠÚ SR do roku 2007, ktorej cieľom bolo 
zjednotiť prístup k napĺňaniu národných a medzinárodných, predovšetkým európskych, 
požiadaviek  kladených na štátnu štatistiku a tým vytvoriť pevnú základňu pre dlhodobý rozvoj ŠÚ 
SR aj po roku 2007.  

 
Stratégia rozvoja definovala základné strategické prehlásenia, t. j. víziu, poslanie a spoločne 

uznávané hodnoty ŠÚ SR, ktoré určujú jeho postavenie a zásadnú orientáciu rozvoja v budúcnosti. 
 

Vízia, ako najvyšší princíp, ktorý sprevádza ŠÚ SR na ceste k jeho dlhodobému rozvoju, 
deklaruje ŠÚ SR ako nezávislú, zákaznícky orientovanú, informačno-znalostnú inštitúciu, ako 
koordinátora národného štatistického systému (NŠS), významného tvorcu štátnej štatistiky a 
spolutvorcu európskeho štatistického systému (EŠS), uznávaného na národnej a medzinárodnej 
úrovni. Túto pozíciu dosahuje rozvíjaním a využívaním znalostí svojich zamestnancov a 
spolupracujúcich organizácií, ako aj intenzívnym využívaním najnovších vedeckých poznatkov 
a moderných informačných a komunikačných technológií. 

 
Poslaním ŠÚ SR je slúžiť svojim zákazníkom a ďalším zainteresovaným stranám 

poskytovaním kvalitných a objektívnych štatistických produktov a služieb s cieľom podporiť 
zvyšovanie informačného a intelektuálneho kapitálu jeho zákazníkov. Týmto spôsobom prispieť 
k znižovaniu rizika v ich rozhodovacích procesoch a tak podporiť zabezpečenie trvalo 
udržateľného rozvoja Slovenska. 

 
Vytváranie kultúry umožňujúcej naplnenie vízie a poslania podporujú spoločne uznávané 

hodnoty, ako súbor určitých hodnôt a postojov, ktoré ŠÚ SR vyznáva. Sú nimi: zákaznícka 
orientácia,  excelentnosť, inovatívnosť, otvorenosť novým ideám, zdieľanie znalostí, spoluúčasť 
a lojalita voči inštitúcii, vzájomný rešpekt, etika, morálka a partnerstvo. 
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Výročná správa Štatistického úradu SR za rok 2004 

 
Pre naplnenie vízie a poslania ŠÚ SR bol v stratégii rozvoja na základe hlavných 

charakteristík pôsobenia ŠÚ SR a scenára vývoja vonkajšieho prostredia formulovaný výhľadovo 
do roku 2007 hlavný strategický cieľ a čiastkové strategické ciele pre oblasť hlavnej aktivity ŠÚ SR 
– štatistiky - a pre funkčné oblasti: marketing, manažment znalostí, ľudské zdroje, informatizácia 
a finančný manažment. 

 
Hlavný strategický cieľ - Systematicky zvyšovať hodnotu inštitúcie - dôveryhodnosť  

(oficialitu, nezávislosť, integritu, transparentnosť), efektivitu a jej uznanie na národnej a 
medzinárodnej úrovni. Smerovať k dokonalosti - v sebe obsahuje základné očakávanie zakladateľa 
a ostatných zainteresovaných strán: byť schopný poskytovaním produktov s veľkou hodnotou pre 
zákazníka dosiahnuť vysokú úroveň jeho spokojnosti a súčasne zabezpečiť čo najvyšší stupeň 
efektivity ŠÚ SR. 

 
Strategickým cieľom pre hlavnú aktivitu ŠÚ SR zdôrazňuje aktívnu koordináciu 

národného štatistického systému, významný podiel na tvorbe štátnej štatistiky a aktívnu účasť na 
tvorbe a rozvíjaní európskeho štatistického systému a štatistických aktivitách významných 
medzinárodných  inštitúcií. Tento cieľ ŠÚ SR dosiahne premietnutím štatistického programu EÚ do 
programu štatistických činností ŠÚ SR, zvýšením kvality štatistických produktov zavedením 
medzinárodne uznávaného systému manažérstva kvality (SMK), zohľadnením požiadaviek EÚ 
kladených na kvalitu štatistík súhrnne formulovaných EUROSTAT-om a optimalizáciou portfólia 
štatistických produktov za súčasnej preferencie produktov s vyššou pridanou hodnotou. Ďalej 
koordináciou tvorby a aktualizácie programu štátnych štatistických zisťovaní a realizáciou 
stanovených zisťovaní za súčasnej optimalizácie procesu zisťovania a spracovania štatistických 
údajov, ako aj rozvíjaním obojstranne prospešného partnerstva, a to predovšetkým so 
spolutvorcami národného a európskeho štatistického systému a dodávateľmi údajov. Uvedené 
ciele budú postupne realizované prostredníctvom napĺňania konkrétnych  zámerov a priorít 
stanovených v Programe štatistických činností ŠÚ SR do roku 2007.  

 
Strategické ciele pre funkčné oblasti sú zamerané na vytvorenie optimálnej podpory 

strategického cieľa v hlavnej aktivite ŠÚ SR, čo v konkrétnych funkčných oblastiach znamená: 
rozvinúť marketingové aktivity v podmienkach ŠÚ SR ako štátnej inštitúcie s cieľom 
identifikovať a čo najlepšie uspokojiť existujúce a očakávané požiadavky zákazníkov, 

• 

• 

• 

• 

• 

zaviesť manažment znalostí s cieľom naplniť strategické ciele ŠÚ SR, pričom sa zamerať 
najmä na znalosti späté s procesmi, ktoré sú pre naplnenie strategických cieľov rozhodujúce; 
rozvíjať pamäť organizácie, 
systematicky rozvíjať ľudský potenciál ŠÚ SR; dosiahnuť vysokú výkonnosť zvyšovaním jeho 
spôsobilostí, efektivity využívania, vhodným motivačno-stimulačným systémom a rozvojom 
firemnej kultúry orientovanej na výkon, s cieľom zabezpečiť neustále sa zvyšujúce 
požiadavky na rozsah a kvalitu štatistických produktov, 
zabezpečiť úroveň a bezpečnosť informačno-komunikačných technológií zodpovedajúcu 
reálnym potrebám hlavnej aktivity ŠÚ SR a jeho manažérskych systémov, s cieľom zvýšiť 
efektivitu procesov a dostupnosť údajov a produktov, 
optimalizovať rozdelenie a využívanie finančných zdrojov a zvýšiť účinnosť ich získavania, 
s cieľom zabezpečiť funkcionalitu inštitúcie. 

 
V rámci zavádzania systému manažérstva kvality procesného typu (podľa noriem ISO 

radu 9000) boli v nadväznosti na definované strategické prehlásenia a strategické ciele 
analyzované procesy ŠÚ SR.  
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Výsledkom bolo identifikovanie hodnototvorných procesov, t. j. procesov, v rámci ktorých sa 

tvorí hodnota pre zákazníka a procesov, ktoré podporujú pridávanie hodnoty, t. j. manažérskych 
a zdrojových podporných procesov. Hodnototvorné procesy sa vzťahujú na hlavnú aktivitu ŠÚ SR 
– štatistiku. Manažérske procesy pokrývajú strategické, taktické a operatívne riadenie. Ako 
podporné procesy boli identifikované: manažérstvo informačných zdrojov, IKT, ľudských zdrojov, 
finančné manažérstvo a manažérstvo infraštruktúry, pracovného prostredia a nákupu. Všetky tieto 
procesy boli podrobené prvotnej analýze s cieľom definovať hlavné vstupy, výstupy a činnosti, 
ktoré sa v rámci nich vykonávajú. Súčasne sa vyhotovili ich základné popisy, kde sa okrem 
požiadaviek noriem ISO premietli aj prvky systému CAF (Common Assessment Framework) 
a kritériá kvality EUROSTAT-u odporúčané pre Európsky štatistický systém.  
 
2. Legislatíva 
 

Štatistický úrad SR vydal v uplynulom roku na základe zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej 
štatistike tieto všeobecne záväzné predpisy: 

  
467/2004  Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky z 21. júla 2004, ktorou sa mení   

a dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 613/2002 Z. z., ktorou 
sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2003 až 2005 v znení 
vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 572/2003 Z. z. 

 
685/2004  Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky z 25. novembra 2004, ktorou sa 

mení a dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 613/2002 Z. z., 
ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na  roky 2003 až 2005 v 
znení neskorších predpisov 

 
316/2004  Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky z 28.apríla 2004, ktorou sa   

mení a dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 197/2003 Z. z., 
ktorou sa vydáva  Štatistický číselník krajín   

 
438/2004  Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky z 19. júla 2004, ktorou sa  

vydáva klasifikácia štatistických územných jednotiek   
 

460/2004  Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky z 20. júla 2004, ktorou sa mení        
a dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 632/2002 Z. z., ktorou 
sa vydáva  Štatistická klasifikácia produkcie          

 
 
3. Štátna štatistika 
 

3.1 Klasifikácie a registre 
 

V oblasti štatistických klasifikácií a číselníkov sa v roku 2004 na základe európskych 
klasifikácií a číselníkov vypracovali a legislatívne vydali národné klasifikácie a číselníky (uvedené 
v kapitole III./2). 

 
Na základe medzinárodne platnej klasifikácie COPNI (Classification of the Purposes of Non-

profit Institutions Serving Households), ktorá je súčasťou ESA 95, bola vypracovaná národná 
Štatistická klasifikácia výdavkov neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam podľa 
účelu. Táto klasifikácia je od septembra 2004 zverejnená na internetovej stránke ŠÚ SR v plnom 
znení, t. j. jej metodická a systematická časť vrátane vysvetliviek.  
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V štádiu rozpracovania je aktualizácia Klasifikácie odborov vzdelania – tvorba prevodovej 
tabuľky odborov vzdelania KOV, v súčasnosti platná na ISCED 97 (medzinárodne platná 
klasifikácia vzdelania).  

 
Hlavné aktivity, týkajúce sa správy štatistických registrov, boli sústredené na inováciu 

podsystému AŠIS – Regis, nadväzujúcu na zmenu technológie odovzdávania aktualizačných 
údajov o podnikoch. V novembri 2004 boli do podsystému implementované nové funkcie, ktoré 
zabezpečujú preberanie a spracovanie súborov údajov získaných z centrálnej databázy 
obchodného registra v elektronickej forme.  

 
V auguste 2004 boli ukončené práce na prvom harmonizovanom zbere údajov 

o demografii podnikov. Správnosť ukazovateľov, nevyhnutných pre posudzovanie dynamiky 
podnikateľského sektora z hľadiska vzniku, rozvoja a zániku podnikateľských subjektov, bola 
v priebehu nasledujúceho mesiaca odsúhlasená EUROSTAT-om. Počas realizácie 
harmonizovaného zberu boli plne využité aj administratívne údaje, na základe ktorých bol 
vykonaný dopočet počtu zamestnancov v malých podnikoch.  

 
V nadväznosti na zmeny, vyplývajúce z očakávanej revízie európskych nariadení o 

štatistických registroch a štatistických jednotkách, boli začiatkom druhého polroka začaté práce 
súvisiace s metodickým a vecným aspektom zabezpečenia skupín podnikov na národnej úrovni. 
 

3.2 Národné účty a makroekonomické štatistiky 
  

Výsledky v oblasti systému národných účtov, cenovej štatistiky a štatistiky zahraničného 
obchodu je možné označiť za významný krok k úplnej harmonizácii národného prístupu 
podľa európskych štandardov a k vytvoreniu podmienok pre uplatnenie pripravovaných alebo už 
prijatých regulácií, ktorých platnosť začína od 1. 1. 2005 alebo sa ich platnosť očakáva počnúc 
rokom 2006, a to bez významnejších žiadostí o odklad ich implementácie v národnom systéme. 

 
Medzi najdôležitejšie v oblasti systému národných účtov patrilo vytvorenie podmienok 

a overenie možnosti zostaviť odhad súhrnných ročných účtov do 70 dní po skončení roka na báze 
štvrťročných účtov a taktiež do konca septembra zostaviť polodefinitívne výsledky ročných účtov 
na báze niektorých podkladov z ročných štatistických údajov. Umožnilo to hlavne rozšírenie 
štvrťročných účtov o zostavenie ďalších agregátnych položiek až po kapitálový účet, začatie prác 
na štvrťročných finančných účtoch a rozpracovanie zostavovania súvahových účtov, zdokonalenie 
zostavovania tabuliek dodávok a použitia a experimentálne zostavenie symetrických input - output 
tabuliek. Významným úspechom bolo aj zverejňovanie údajov o parite kúpnej sily do 12 mesiacov 
po skončení referenčného obdobia. Problémom zostáva hlavne dostupnosť zdrojov dát z hľadiska 
požadovanej včasnosti.  

 
V oblasti cenových štatistík sa dosiahla požadovaná úroveň v harmonizovanom indexe 

spotrebiteľských cien, ako aj v indexe cien priemyselných výrobcov a bez výhrad sú aj cenové 
indexy ostatných producentov, s výnimkou chýbajúcich priamo meraných cien služieb (v tejto 
oblasti sa realizujú pilotné projekty, ktoré by mali byť ukončené postupne do roku 2006.) Veľký kus 
práce sa uskutočnil aj na príprave váh a indexov potrebných pre zavedenie systému reťazenia pri 
prepočtoch systému národných účtov do porovnateľných cien.  

 
 K najzložitejším problémom štatistiky zahraničného obchodu patril prechod na systém 

INTRASTAT v dôsledku odstránenia colných procedúr na hraniciach pri obchode s členskými 
krajinami EÚ. Dodatkom k Programu štátnych štatistických zisťovaní na roky 2003 až 2005 boli 
s účinnosťou od termínu vstupu SR do EÚ zavedené nové štátne štatistické zisťovania pre 
INTRASTAT-SK s mesačnou periodicitou. V spolupráci s Colným riaditeľstvom SR sa od mája 
začal realizovať zber hlásení pre systém INTRASTAT-SK a systém EXTRASTAT. Prostredníctvom 
projektu Phare bol pre systém zaobstaraný potrebný hardvér a prebiehali práce spojené s vývojom 
softvéru. Napriek mnohým problémom metodického a technického charakteru poskytujeme 
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informácie v predpokladanom termíne vrátane aktualizácie údajov a pre hlavných odberateľov aj v 
požadovanej štruktúre dát.   

  
3.3 Ekonomické štatistiky 

 
V roku 2004 sa v produkčných krátkodobých štatistikách implementovalo upravené 

programové vybavenie EUROSTAT-u pre prenos všetkých požadovaných krátkodobých 
ukazovateľov. Začal sa pravidelne dvakrát do roka vyhodnocovať stupeň kompatibility s 
nariadením EÚ 1165/98 v dokumentoch EUROSTAT-u podľa jednotlivých ukazovateľov. Po 
zahrnutí kritéria dostatočnej dĺžky časových radov bola celkovo  táto oblasť štatistiky zahrnutá do 
druhej skupiny krajín s „veľmi dobrým stupňom kompatibility“. ŠÚ SR sa aktívne zapojil aj do 
prípravy novely nariadenia EÚ 1165/98.    

  
V ročnej štrukturálnej štatistike boli zostavené súbory definitívnych ukazovateľov za rok 

2002 a súbory predbežných údajov za rok 2003. Vypracovala sa správa o kvalite štrukturálnych 
údajov roku 2002 a boli realizované výpočty požadovaných kvalitatívnych ukazovateľov. Začali sa 
práce v rámci projektu štatistiky vnútorných zahraničných afilácií a služieb. 

 
V štatistike energetiky bol vytvorený nový informačný systém, ktorý je súčasne syntézou 

nad ročnými dátami a významne prispieva ku skvalitneniu zostavovania komoditných bilancií a 
energetickej bilancie za SR. 

 
 V štatistike informačných a komunikačných technológií (IKT) sa uskutočnili pilotné 

zisťovania o využívaní IKT v podnikoch, vo finančnom sektore a v domácnostiach. Výsledky z nich 
prinesú nový pohľad na vybavenosť produkčnej sféry a domácností informačnými technológiami, 
ich štruktúru a úroveň využitia. 

 
 V štatistike dopravy sa zaviedli pravidelné zisťovania o vnútrozemskej vodnej doprave 

a bolo harmonizované štatistické zisťovanie v oblasti železničnej dopravy v zmysle nových 
príslušných noriem EÚ. Bola po druhýkrát vydaná Ročenka dopravy a životného prostredia 2003. 

 
Aktualizovaný register ubytovacích zariadení výrazným spôsobom skvalitní štatistiku 

cestovného ruchu, v rámci ktorej sa vykonali aj prvé výpočty vybraných položiek satelitného účtu 
v cestovnom ruchu. 

 
V rámci projektu o administratívnych zdrojoch pre potreby štatistického informačného 

systému boli rozpracované úvodné fázy za produkčné štatistiky, obchod, služby, cestovný ruch, 
dopravu, pošty, telekomunikácie, informačnú spoločnosť, poľnohospodárstvo, lesné a vodné 
hospodárstvo, životné prostredie a sociálne štatistiky. Pokračovali práce na projektovom riešení 
štatistického zastrešenia vstupov a výstupov v oblasti  potravinovej bezpečnosti vo väzbe na 
strategické zámery EUROSTAT-u. Značnú kapacitu si vyžiadala účasť na realizácii príslušných 
častí projektu REGSTAT za odvetvové štatistiky v zmysle harmonogramu projektu. 

 
V štatistike poľnohospodárstva bolo prioritou spracovanie a publikovanie údajov zo 

Štrukturálneho zisťovania fariem 2003, ktoré je zabezpečované v súlade s pravidlami nariadení 
EÚ. Vypracovali sa Bilancie rastlinných komodít a osobitný význam má publikácia Ekonomické 
účty za poľnohospodárstvo 2003 v SR a regionálne účty na úrovni NUTS 2. 

 
Bola dopracovaná metodika anketárnych zisťovaní nadväzne na požiadavky Európskej 

komisie a na vybranej vzorke podnikov v priemysle, obchode a v službách sa realizovalo 
jednorazové zisťovanie o trhu pracovných síl.   
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3.4 Sociálne štatistiky 

 
V roku 2004 boli ukončené práce súvisiace s realizáciou sčítania obyvateľov, domov 

a bytov v roku 2001. Boli spracované a publikované analytické publikácie výsledkov sčítania za 
kraje a SR. Na rokovanie vlády bola predložená Súhrnná správa o priebehu a výsledkoch sčítania 
obyvateľov, domov a bytov v roku 2001. Požiadavky EUROSTAT-u na poskytnutie informácií pre 
medzinárodné porovnávania boli v plnom rozsahu splnené. 

 
V oblasti demografickej štatistiky ŠÚ SR spolupracoval, najmä s Ministerstvom vnútra SR, 

na príprave informácií o migrácii. Pokračovali práce súvisiace s prognózovaním vývoja 
obyvateľstva a domácností. Bola spracovaná a publikovaná Prognóza vývoja obyvateľstva 
a domácností do roku 2025 za kraje SR. 

  
 V štatistike rodinných účtov bolo zosúladené výberové zisťovanie o príjmoch domácností 

so systémom zavedeným v krajinách EÚ. Z výberového zisťovania o príjmoch domácností, 
Mikrocenzus 2003, boli spracované štatistické informácie o štruktúre a úrovni príjmov domácností 
a vypočítané požadované indikátory sociálnej odkázanosti pre medzinárodné porovnávanie vývoja 
sociálnej situácie domácností. Boli vytvorené podmienky na realizáciu harmonizovaného   
výberového   zisťovania  o  príjmoch  a sociálnych   podmienkach   domácností (EÚ-SILC)  v roku 
2005. 

 
Za oblasť štatistiky práce sa v rámci štvrťročne realizovaných výberových zisťovaní 

o pracovných silách uskutočnilo v 2. štvrťroku 2004 doplnkové zisťovanie o organizácii práce 
a rozvrhnutí pracovného času, ktoré bolo plne kompatibilné s nariadením ES č. 247/2003 a začala 
sa metodická príprava ďalšieho doplnkového zisťovania o zosúladení pracovného a rodinného 
života plánovaného na 2. štvrťrok 2005 v súlade s nariadením ES č. 29/2004. Spolupracovalo sa 
tiež na projekte EUROSTAT-u o harmonizácii a zosúlaďovaní údajov o pracovných silách na 
metodiku SNÚ95 s cieľom postupného zavádzania účtov práce v SR.  V rámci pilotného projektu 
EUROSTAT-u o voľných pracovných miestach bolo vykonané testovanie modifikácie existujúcich 
štvrťročných zisťovaní o voľných pracovných miestach v SR vrátane popisu metodiky zisťovaných 
ukazovateľov.    

 
Na úseku štatistiky miezd a nákladov práce boli realizované ročné výberové zisťovania 

o úplných nákladoch práce a o štruktúre miezd za rok 2003. Výsledky uvedených zisťovaní v SR 
boli publikované v Štatistických informáciách ŠÚ SR v novembri a decembri 2004. V konštrukcii 
štvrťročných indexov nákladov práce bol vykonaný prechod na novú koncepciu ustanovenú 
nariadením ES č. 450/2003. 

 
V roku 2004 bol úspešne dokončený projekt orientovaný na prípravu harmonizácie štatistík 

pracovných úrazov a chorôb z povolania. Taktiež bol úspešne realizovaný projekt v oblasti 
zdravotníckych štatistík. Výsledky prác z oboch projektov položili základ pre realizáciu ďalších 
medzinárodných projektov, ktoré sú už špecificky orientované na implementáciu kódovania 
pracovných úrazov podľa metodiky EUROSTAT-u, postupné zavedenie Systému zdravotných 
účtov a štatistík stavu zdravia v SR. Pokračovali tiež práce na implementácii ďalších modulov 
štatistík sociálnej ochrany podľa medzinárodnej metodiky European System of integrated Social 
Protection Statistics (ESSPROS) formou realizácie nových medzinárodných projektov. V oblasti 
štatistík o celoživotnom vzdelávaní bol v rámci projektu PHARE pripravený projekt na pilotný 
zber údajov o ďalšom odbornom vzdelávaní v podnikoch a projekt na skvalitnenie údajov 
o vzdelávaní pre UNESCO, OECD a EUROSTAT.    
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3.5 Regionálna štatistika 

 
V regionálnej štatistike sa pokračovalo v prácach na projekte REGSTAT – Posilňovanie 

regionálnych štatistík, ktorého twinningová časť bola ukončená dvomi seminármi zameranými na 
prezentáciu výsledkov prác. Začala sa realizovať ďalšia časť projektu – technická asistencia, ktorá 
rieši vývoj funkčného regionálneho štatistického informačného systému. Navrhnutý bol prototyp 
systému s použitím údajov zo štatistiky poľnohospodárstva a pristúpilo sa k  napĺňaniu databázy 
vybranými údajmi. Ku koncu roka sa začalo s organizáciou inštruktážno-diskusných stretnutí so 
zainteresovanými zamestnancami úradu k dokumentom ukončenia jednotlivých fáz riešenia 
projektu informačného systému REGSTAT. 
 

V projekte Urban Audit II. 2. fáza sa pokračovalo v kompletizácii požadovaných údajov za 
mestá Bratislava, Nitra, Banská Bystrica a Košice, ako aj za ich aglomerácie a vnútromestské 
jednotky. Nadväzne na to sa začalo pracovať na projekte Urban Audit Historical Data vytvorením 
súboru údajov za uvedené mestá za roky 1991 a 1996. Ukončili sa práce na príprave prezentácie 
údajov za vybrané mestá prostredníctvom internetovej stránky úradu.   

  
4. Volebná štatistika 
 

V roku 2004 ŠÚ SR zabezpečoval na úseku volebnej štatistiky tri hlavné úlohy. 
 
Prvou bolo spracovanie výsledkov voľby prezidenta SR. Jednalo sa o druhé takéto voľby, 

ktorých spracovanie ŠÚ SR realizoval. V súlade so zákonom č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby 
prezidenta, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších predpisov vydal 
metodiku a vypracoval projekt automatizovaného spracovania výsledkov hlasovania. Vytvoril 
odborné (sumarizačné) útvary pre všetky obvodné volebné komisie a pre Ústrednú volebnú 
komisiu. Tieto útvary pomocou výpočtovej techniky sumarizovali výsledky hlasovania a pripravili 
návrhy zápisníc s výsledkami hlasovania pre príslušné volebné komisie. Voľba prezidenta SR 
v roku 2004 sa uskutočnila v dvoch kolách. Výsledok voľby ŠÚ SR zverejnil na svojej internetovej 
stránke a vydal aj publikáciu a CD.  

 
Súčasne s prvým kolom voľby prezidenta SR sa konalo aj referendum o skrátení 

III. volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky. ŠÚ SR v súlade s organizačno-
technickým zabezpečením referenda, rovnako ako vo voľbách prezidenta SR, zabezpečil všetky 
jemu zverené úlohy.  

 
Novou významnou úlohou v oblasti volebnej štatistiky, ktorú ŠÚ SR zabezpečoval po prvý 

raz, bolo spracovanie výsledkov volieb do Európskeho parlamentu. Pri príprave spracovania 
ŠÚ SR pripravil v elektronickej podobe register kandidátov a spolupracoval s Ústrednou volebnou 
komisiou pri kontrole kandidátnych listín. Vydal taktiež metodiku a vypracoval projekt 
automatizovaného spracovania výsledkov volieb. Po splnení všetkých úloh, ktoré mu ukladal 
zákon č. 331/2003 o voľbách do Európskeho parlamentu, výsledky volieb zverejnil na internetovej 
stránke a vydal publikáciu a CD s výsledkami volieb.  

 
1. januára 2004 nadobudol účinnosť zákon č. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch 

a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zmeny sa týkali aj organizácie 
spracovania výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí. Preto bolo potrebné v priebehu roku 
2004 aktualizovať programové vybavenie, ktoré sa používa na spracovanie výsledkov nových 
volieb do orgánov samosprávy obcí. V tomto roku ŠÚ SR spracoval výsledky dvoch nových volieb 
do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konali 13. marca 2004 a 18. septembra 2004. 

 
K splneniu všetkých úloh na úseku volebnej štatistiky významnou mierou prispeli pracovníci 

krajských správ. 
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5. Informačné technológie 
 

V oblasti rozvoja a efektívneho využívania  informačno-komunikačných technológií  (IKT) boli 
hlavné aktivity v uplynulom roku zamerané na rozširovanie funkcionality Automatizovaného 
štatistického informačného systému (AŠIS), s cieľom zabezpečiť dostupnosť štatistických údajov 
s využitím web technológií.  

 
Pripravené bolo programové vybavenie pre elektronický zber dát od spravodajských 

jednotiek (registrácia spravodajských jednotiek prostredníctvom webu, zasielanie dát elektronickou 
poštou) a programové vybavenie pre preberanie dát z administratívnych zdrojov dát, za účelom 
efektívneho prístupu k dátam. Príprava a realizácia spracovaní štatistických zisťovaní na 
republikovej úrovni za vybrané mesačné úlohy roku 2004 a ročné za rok 2003 bola plne 
zabezpečená zamestnancami sekcie metodiky a informatiky ŠÚ SR.  

 
Veľmi pozitívne bol ŠÚ SR hodnotený i v oblasti zabezpečenia technologickej interoperability 

aplikáciou nových štandardov poskytovania a výmeny štatistických údajov s EUROSTAT-om, 
OECD, MMF a inými medzinárodnými inštitúciami.       
 
6. Medzinárodné aktivity 
 

V súvislosti so vstupom Slovenska do EÚ sa zástupcovia Štatistického úradu SR začali 
zúčastňovať na zasadnutiach pracovných skupín a výborov Rady EÚ a Európskej komisie ako 
riadni členovia s právom pripomienkovať návrhy právnych aktov v oblasti štatistiky a hlasovať o ich 
prijatí. Aktívna účasť na tvorbe európskej štatistickej legislatívy sa preto stala jednou z priorít 
ŠÚ SR. Zaviedol sa nový systém evidencie a monitorovania jednotlivých fáz schvaľovacieho 
procesu, ktorý umožňuje všetkým zamestnancom úradu nielen získať podrobné informácie o tej-
ktorej pripravovanej právnej norme, ale umožňuje predkladať a obhajovať konzistentné stanoviská 
v priebehu celého legislatívneho procesu.  

 
ŠÚ SR intenzívne využíval všetky dostupné formy zahraničnej pomoci, tak v  rámci 

národného ako aj multilaterálneho programu Phare.  V prvej polovici roka (do 31. mája 2004) 
sa implementoval grant Phare 2001. Cieľom bolo dosiahnuť ďalší pokrok v procese harmonizácie 
so štatistickým acquis communautaire. Vďaka poskytnutým finančným prostriedkom sa mohol 
ŠÚ SR  podieľať na aktivitách uskutočňovaných v rámci Európskeho štatistického systému, a to 
prostredníctvom 3 typov akcií: účasťou zástupcov ŠÚ SR na multilaterálnych akciách 
organizovaných EUROSTAT-om (zasadnutia pracovných skupín, task force a výborov,  školenia, 
semináre), realizáciou 7 projektov zameraných na zber údajov v rôznych oblastiach štatistiky a 
formou študijných návštev a konzultácií s členskými krajinami. Od 1. októbra 2004 sa začal 
implementovať podobný grant  Phare 2002.  

 
Popri projektoch financovaných prostredníctvom fondov EÚ sa ŠÚ SR začal úspešne zapájať 

do grantových projektov určených pre členské štáty EÚ.  Participoval na mnohých pilotných 
projektoch, ktorých cieľom je rozvoj a zavádzanie nových štatistických zisťovaní a nástrojov. 
V záujme efektívneho monitorovania a riadenia projektov bol vytvorený systém evidencie projektov 
podľa jednotlivých typov. Postup pri uchádzaní sa o projekt, predkladaní prihlášky, implementácii 
a poskytovaní výstupov bol upravený metodickým pokynom, ktorý vydal predseda ŠÚ SR. 

 
ŠÚ SR pokračoval v úzkej spolupráci s medzinárodnými organizáciami a inštitúciami, 

akými sú OECD, EHK OSN, Medzinárodný menový fond, Svetová banka a ďalšie, harmonizoval 
svoje metodiky podľa ich požiadaviek a  poskytoval im porovnateľné údaje. Pracovníci ŠÚ SR sú 
členmi expertných pracovných skupín v jednotlivých oblastiach štatistiky a pravidelne sa 
zúčastňovali na ich zasadnutiach.  
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Rozvíjala sa aj bilaterálna spolupráca so štatistickými úradmi členských krajín EÚ. 
Podobne ako v minulých rokoch bol najvýznamnejším partnerom ŠÚ SR francúzsky INSEE, ktorý 
poskytol ŠÚ SR 9 odborných konzultácii. INSEE so ŠÚ SR spoločne zorganizovali v Bratislave 
medzinárodný seminár na tému štatistiky zamestnanosti a nezamestnanosti. Ďalšie bilaterálne 
akcie uskutočnil  ŠÚ SR so štatistickými úradmi Nemecka, Fínska, Dánska, Španielska 
a Portugalska.   

 
Spomedzi viacerých zahraničných návštev, ktoré zavítali na ŠÚ SR, treba spomenúť aspoň 

tie najvýznamnejšie: návšteva generálnej riaditeľky Fínskeho štatistického úradu Heli  Jeskanen-
Sundström, generálneho riaditeľa Rakúskeho štatistického úradu Ewalda  Kutzenbergera a 
riaditeľa štatistickej divízie EHK OSN Heinricha Brünggera.  
 

V roku 2004 uskutočnili zamestnanci ŠÚ SR 230 zahraničných pracovných ciest. Cieľom 
väčšiny z nich bola účasť na zasadnutiach pracovných skupín a výborov  EK (EUROSTAT-u) a 
Rady, zasadnutiach k európskym projektom, na seminároch a kurzoch organizovaných  v rámci 
Európskeho štatistického systému. Predmetom ciest bola príprava a schvaľovanie štatistického 
acquis communautaire a riešenie otázok súvisiacich s jeho plnením.  Konzultácie týkajúce sa ad 
hoc problémov, ktoré sa vyskytli pri realizácii konkrétnych projektov  a výmena praktických 
skúsenosti boli náplňou pracovných návštev v partnerských úradoch v krajinách EÚ. Ďalšie 
zahraničné cesty smerovali do iných medzinárodných organizácií a súviseli s povinnosťami 
spojenými s členstvom v nich.  
 
7. Činnosť ÚVVM 
 

Ústav pre výskum verejnej mienky (ÚVVM) počas roku 2004 realizoval 25 výskumných 
projektov zameraných na rôzne oblasti života spoločnosti. Pre účely štatistiky cestovného ruchu 
sa uskutočnili štyri výberové zisťovania, zamerané na krátkodobé a dlhodobé dovolenkové pobyty 
doma a v zahraničí a na tuzemské a zahraničné služobné cesty. S mesačnou periodicitou sa 
uskutočňoval medzinárodný komparatívny výskum Spotrebiteľský barometer, ktorý monitoruje 
spotrebiteľské nálady obyvateľstva SR. Údaje sa získavajú rovnakými metódami ako v ďalších 
 členských štátoch Európskej únie. Koordinátorom projektu je Generálne riaditeľstvo pre 
ekonomické a finančné záležitosti Európskej komisie. ÚVVM sa zaoberá aj problematikou skrytej 
ekonomiky v neformálnom sektore, a to s ročnou periodicitou od roku 1995.  Teoretické východiská 
zisťovania boli vypracované v spolupráci so sekciou sociálnej štatistiky a demografie ŠÚ SR 
a INFOSTAT-om. Predmetom prieskumu je zisťovanie objemu výdavkov  obyvateľstva za 
nezdokladované nákupy tovarov a služieb. Na základe Národného programu proti drogám na roky 
2004 až 2008 ÚVVM uskutočnil v spolupráci s Generálnym sekretariátom výboru ministrov pre 
drogovú závislosť a kontrolu drog od roku 1994 v poradí už šieste celoslovenské zisťovanie 
zamerané na rozšírenosť užívania drog na Slovensku a názory občanov na problémy spojené 
s drogovou závislosťou.  

 
V spolupráci s Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania a Inštitútom 

informatiky a štatistiky sa realizoval projekt Inovačná kapacita malých a stredných podnikov. 
V spolupráci s Akadémiou Policajného zboru v Bratislave ÚVVM zabezpečil zber dát 
a matematicko-štatistické spracovanie empirických údajov o vývoji dôveryhodnosti Policajného 
zboru a faktorov, ktoré ju ovplyvňujú. V súčinnosti s Výskumným a demografickým centrom pri 
INFOSTAT-e bolo vykonané pilotné zisťovanie projektu Populačná klíma, ktorý je súčasťou 
celoeurópskeho projektu zameraného na oblasť reprodukcie, ktorého koordinátorom je Európska 
ekonomická komisia OSN. ÚVVM v spolupráci Fakultnou nemocnicou v Martine zabezpečil 
riešenie projektu Prevalencia diabetes mellitus na Slovensku, ktorého cieľom bolo zistenie 
reálneho počtu diabetikov na Slovensku.  
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V rámci pravidelných kontinuálnych prieskumov sa zisťovali názory občanov na vstup 

Slovenska do Európskej únie a NATO, preferencie politických subjektov, dôvera k politikom 
a vybraným inštitúciám a na iné aktuálne témy vyplývajúce zo sociálno-ekonomického vývoja na 
Slovensku. 

 
 

IV. Výsledky činnosti INFOSTAT-u 
 

Na realizácii úloh a komplexnom zabezpečovaní činnosti rezortu štatistiky sa podieľala aj 
príspevková organizácia INFOSTAT (Inštitút informatiky a štatistiky). Dlhodobé ciele INFOSTAT-u 
vychádzajú z jeho základného zamerania ako výskumno-vývojového pracoviska pre oblasť štátnej 
štatistiky. Na základe nich sa každoročne stanovujú prioritné úlohy, ktoré sú zohľadnené pri 
zostavovaní ročných plánov činnosti a  premietajú sa do kontraktu uzatváraného medzi 
INFOSTAT-om a ŠÚ SR vždy na príslušný rok. 

 
V roku 2004 INFOSTAT realizoval v rámci kontraktu 40 úloh. Úlohy sa dotýkali týchto 

tematických oblastí: 
• harmonizácia metodiky štátnej štatistiky s metodickými štandardmi EÚ, 
• inovácia a vývoj metodických postupov pri štatistických zisťovaniach, 
• demografický výskum vo Výskumnom demografickom centre, 
• vývoj ekonomicko-matematických a štatistických modelov pre analýzy a prognózy, 
• vývoj a prispôsobenie softvérových nástrojov podporujúcich zber, spracovanie a prezentáciu 

štatistických zisťovaní (systém AŠIS – Automatizovaný štatistický informačný systém). 
 

Činnosť INFOSTAT-u za rok 2004 je komplexne zdokumentovaná v osobitnej správe 
dostupnej na internetovej stránke ŠÚ SR www.statistics.sk v časti Výročné správy. 

 
 

V. Rozpočet 
 

Pre kapitolu ŠÚ SR boli zákonom č. 598/2003 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2004 
schválené výdavky vo výške 496 025 tis. Sk. V  priebehu roka  bol rozpočet dvanástimi 
rozpočtovými  opatreniami  upravený na  530 084 tis. Sk.    

 
Zvýšenie rozpočtu  bolo určené najmä na finančné zabezpečenie činností súvisiacich 

s referendom  (finančné prostriedky na voľbu prezidenta, voľby do Európskeho parlamentu a nové 
voľby do orgánov samosprávy obcí boli ŠÚ SR zahrnuté v schválenom rozpočte na rok 2004), 
valorizáciou platových taríf a tried a rekonštrukciu administratívnych budov ŠÚ SR. 

 
Okrem rozpočtových prostriedkov ŠÚ SR v roku 2004 použil 11 982 tis. Sk 

mimorozpočtových prostriedkov, ktoré získal z EUROSTAT-u, s cieľom zaviesť nové štatistické 
zisťovania, alebo zvýšiť ich kvalitu. Po zohľadnení mimorozpočtových prostriedkov,  bolo možné 
čerpať výdavky vo výške 542 066 tis. Sk.  V skutočnosti bolo čerpaných 537 608 tis. Sk.  

 
Upravený rozpočet príjmov 12 000 tis. Sk v skutočnosti dosiahol  24 201 tis. Sk, z toho 

mimorozpočtové príjmy 12 161 tis. Sk.  Príjmy boli  získané najmä z prenájmu priestorov 
v budovách ŠÚ SR vo výške  4 609 tis. Sk a  predaja štatistických  informácií  2 243 tis. Sk. 

 
Z bežných  výdavkov  tvorili výdavky na mzdy, platy a  odvody  do poisťovní 62,07 %. Mzdy 

boli čerpané vo výške 241 017 tis. Sk a platby  poisťovniam vo výške 78 319 tis. Sk. Z ďalších 
výdavkov bolo použité 5 391 tis. Sk na odmeny respondentom za štatistické zisťovania – rodinné 
účty,  na cestovné náhrady 6 207 tis. Sk, z toho 3 818 tis. Sk na zahraničné pracovné cesty, 
19 475 tis. Sk na telekomunikačné služby a poštovné,  9 214 tis. Sk na energie, 2 876 tis. Sk na 
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tlač štatistických smerníc a výkazov,  9 141 tis. Sk na stravovanie zamestnancov, 5 449 tis. Sk na 
prevádzku motorových vozidiel,  2 313 tis. Sk na údržbu budov,  3 169 tis. Sk na údržbu výpočtovej  
techniky a  aktualizáciu softvéru, 1 960  tis. Sk na vzdelávanie zamestnancov, 32 810  tis. Sk na 
transfer príspevkovej organizácii,  652 tis. Sk na odchodné a 382 tis. Sk na náhrady za pracovnú 
neschopnosť a  podporu pri ošetrovaní člena rodiny. 

 
Výdavky na Sčítanie obyvateľov, domov a bytov vo výške 7 141 tis. Sk boli použité najmä na 

vytvorenie databázy z výsledkov SODB 2001, neštandardné výstupy z databázy SODB, konverziu 
údajov z výsledkov SODB 1970, 1980, vytvorenie registra sčítacích obvodov, rôzne analýzy 
výsledkov SODB 1970 – 2001 a archiváciu tlačív. Finančné zabezpečenie SODB 2001 bolo rokom 
2004 ukončené.  

 
Výdavky  na  Štrukturálne zisťovanie fariem  vo výške 9 819  tis. Sk boli v roku 2004 použité 

najmä na vypracovanie programu, spracovanie dát, vypracovanie  typológie fariem a rôzne 
publikácie, na materiálne a prevádzkové zabezpečenie zisťovania a pracovné cesty. 

 
Na riešenie štátnej objednávky – Vývoj modelov pre štatistické makroekonomické analýzy 

a prognózy vývoja SR – bolo v roku 2004 použitých 800 tis. Sk. 
 
Výdavky určené na vzdelávanie boli použité najmä na školenia štátnych zamestnancov 

/1 350 tis. Sk/, systém manažérstva kvality /109 tis. Sk/ , krátkodobé odborné semináre /63 tis. Sk/, 
jazykové kurzy /179 tis. Sk/,  školenia výpočtovej techniky /73 tis. Sk/ a na prevádzku školiaceho 
strediska /820 tis. Sk/. 

 
Finančné prostriedky určené na zabezpečenie voľby prezidenta, volieb do Európskeho 

parlamentu, referenda a nových volieb do orgánov samosprávy obcí boli použité vo výške   43 
350 tis. Sk, najmä na materiálne zabezpečenie odborných  /sumarizačných/ útvarov, služby 
telekomunikácií, spojové siete, technické podpory počítačových systémov, údržbu techniky 
a zmluvne zabezpečené práce a služby spojené s programovým vybavením na spracovanie 
a monitorovanie výsledkov volieb a referenda. 

 
Z mimorozpočtových zdrojov, ktoré ŠÚ SR získal na financovanie grantových, pilotných 

a iných projektov, boli finančné prostriedky použité najmä na zahraničné pracovné cesty, odmeny  
anketárom za realizované zisťovania – Spotrebiteľský barometer a odmeny externým pracovníkom 
za vykonané práce na základe dohôd o vykonaní práce.  

 
Finančné prostriedky určené na bežné kapitálové výdavky boli vo výške 14 299 tis. Sk 

použité najmä na rekonštrukciu výťahových dverí v budove ŠÚ SR /3 311 tis. Sk/, rekonštrukciu 
strechy budovy na krajskej správe Banská Bystrica /1 257 tis. Sk/, nákup osobných automobilov 
/1 289 tis. Sk/, rekonštrukciu kúrenia v budove  ŠÚ SR /1 072 tis. Sk/, dokončenie rekonštrukcií 
výťahov v budove krajskej správy Banská Bystrica /1 318 tis. Sk/, licenciu SAS /526 tis. Sk/, 
upgrade ORACLE /497 tis. Sk/, rekonštrukciu sociálnych zariadení v školiacom stredisku 
/555 tis. Sk/ a rekonštrukciu systému merania spotreby tepla /501 tis. Sk/. Prostriedky vo výške 
2 300 tis. Sk, účelovo určené na riešenie havarijných situácií v budovách ŠÚ SR, boli so súhlasom 
Ministerstva financií SR prevedené na použitie v nasledovnom rozpočtovom roku. 

 
Kapitálové výdavky účelovo určené na voľby a referendum boli použité vo výške  

21 404 tis. Sk, najmä na nákup osobných počítačov /9 324 tis. Sk/, mikrovlnné komunikačné 
jednotky /1 300 tis. Sk/, digitálne rozmnožovacie zariadenie /3 980 tis. Sk/, lepiace zariadenie 
/1 981 tis. Sk/, licenciu SAS /2 390 tis. Sk/,  faxy pre krajské správy /529 tis. Sk/, notebooky 
/236 tis. Sk/ a kopírovacie stroje /249 tis. Sk/. 

 
Z mimorozpočtových prostriedkov určených na kapitálové výdavky bolo použitých 77 tis. Sk 

na upgrade softvéru. 
 

16 



Výročná správa Štatistického úradu SR za rok 2004 

Nezanedbateľnú finančnú pomoc prestavovali prostriedky z grantu multilaterálneho Phare 
2001 v objeme 258 055,- EUR, ktoré boli použité najmä na krytie nákladov súvisiacich s účasťou 
zástupcov ŠÚ SR na zasadnutiach pracovných orgánov EÚ.   

 
 

ČERPANIE  ROZPOČTU KAPITOLY  ŠÚ SR  ZA  ROK  2004 
v tis. Sk 

 
 

UKAZOVATEĽ 
Schválený 
rozpočet 

 2004 

Upravený 
rozpočet  

2004 

Možnosť 
čerpania  

2004 

Skutočnosť 
k  

31. 12. 2004 
                                     1 2 3 4 
 
VÝDAVKY SPOLU 496 025

 
530 084

  
542 066 

 
537 608

  
Bežné výdavky 
 

484 025    494 284    506 189    501 829  

z toho:  
mzdy, platy 229 172    235 116    241 185    241 016
bežné transfery       32 705 33 884 33 884      33 877
z toho:  
príspevkovým        
organizáciám  

32 575 32 810 32 810 32 810

  
Kapitálové výdavky 12 000      35 800 35 877       35 779

 
 
VI. Personálne otázky 
 

V roku 2004 úrad pokračoval v priaznivom trende z predchádzajúcich rokov súvisiacim so 
skvalitňovaním vekovej a kvalifikačnej štruktúry zamestnancov. Na úrade pracovalo 5,2 % 
zamestnancov do 25 rokov, 19,1 % zamestnancov vo vekovej kategórii od 26 do 35 rokov, 25,8 %  
od 36 do 45 rokov, 37,5 % od 46 do 55 rokov a 12,4 % zamestnancov nad 56 rokov. 44,8 % 
zamestnancov má vysokoškolské vzdelanie, 0,5 % zamestnancov bakalárske vzdelanie, 50 % 
úplné stredné vzdelanie, 3,4 % stredné vzdelanie a 1,3 % zamestnancov základné vzdelanie. 
Plánovaný počet miest na úrade bol 1 130, z toho 980 bolo štátnozamestnaneckých miest. 
K 31. 12. 2004 pracovalo na ŠÚ SR 78,7 % žien a 21,3 % mužov. 

 
Prioritnou úlohou osobného úradu, realizovanou začiatkom roku, bolo uskutočnenie 

výberových konaní na voľné štátnozamestnanecké miesta a na všetky miesta predstavených 
v úrade. Celkom bolo realizovaných 179 výberových konaní, z toho na miesta predstavených 101. 

 
Mimoriadny význam v oblasti vzdelávania zamestnancov úradu malo odborné vzdelávanie 

štátnych zamestnancov v dočasnej a stálej štátnej službe realizované v zmysle zákona o štátnej 
službe. Odborné vzdelávanie, ktoré bolo podmienkou pre vymenovanie do stálej štátnej služby, 
absolvovalo 657 zamestnancov. Ostatných odborných kurzov, školení a seminárov potrebných pre 
výkon odbornej činnosti zabezpečovaných externou formou sa zúčastnilo 243 zamestnancov. 
Kurzy výpočtovej techniky absolvovalo 47 zamestnancov. Prevažná časť vzdelávacích aktivít 
interného charakteru bola realizovaná formou štatistických metodických školení. Do jazykového 
vzdelávania bolo zaradených celkovo 192 zamestnancov. Zamestnanci úradu okrem kurzov 
anglického jazyka navštevovali kurzy nemeckého a francúzskeho jazyka. 143 zamestnancov 
absolvovalo workshopy, semináre a kurzy, ktoré sa týkali európskych záležitostí a v prevažnej 
miere boli organizované v zahraničí. V uplynulom roku traja zamestnanci absolvovali odbornú stáž 
v rámci EUROSTAT-u v Luxemburgu. 
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Náročné bolo zabezpečenie skúšok zamestnancov v dočasnej a stálej štátnej službe 

v zmysle zákona o štátnej službe, ktorých účelom bolo overenie požadovaných vedomostí a 
schopností zamestnancov nevyhnutných pre plnenie ich úloh. K 31. decembru 2004 absolvovalo 
skúšky celkom 628 zamestnancov. Počas roka 2004 s rovnakým účelom absolvovalo kvalifikačné 
skúšky 63 zamestnancov v prípravnej štátnej službe. 

 
Podľa zákona o štátnej službe a rozhodnutia vedenia úradu bolo za obdobie roku 2004 

vykonané hodnotenie zamestnancov. Celkom bolo hodnotených 1 004 zamestnancov. 
 

  Činnosť knižnice úradu bola zameraná predovšetkým na dopĺňanie, spracúvanie, 
uchovávanie a sprístupňovanie knižničného fondu. Pre spracovanie knižničného fondu sa začal od 
júna 2004 používať nový softvér. Do knižničného fondu pribudlo 268 knižných titulov v počte 741 
kusov. Z uvedeného počtu bolo z publikačnej činnosti úradu do knižnice dodaných 163 titulov 
v počte 625 kusov, darom získala knižnica 35 titulov, zakúpených bolo 56 domácich a 14 
zahraničných titulov. Evidovaný bol odber 95 titulov dennej tlače, domácich a zahraničných 
časopisov v počte 164 kusov. Knižnicu navštívilo 3 039 čitateľov z radov zamestnancov úradu 
a externých návštevníkov, pričom bolo zapožičaných 5 477 jednotiek. Pre zlepšenie služieb 
knižnice (ako aj pre potreby realizovania vzdelávacích aktivít) bola zriadená študovňa s počítačmi. 
Externí užívatelia uvítali možnosť spracúvania materiálov a prezerania údajov na počítači 
v priestoroch študovne. 
 
VII. Poskytovanie štatistických informácií a kontakty s používateľmi 
 

Pozornosť v oblasti budovania vzťahov s používateľmi sa prioritne venovala poskytovaniu 
štatistických údajov a informácií EUROSTAT-u a ďalším svetovým a medzinárodným 
organizáciám, ako sú OECD, EHK OSN, OSN, Svetová banka, MMF, ILO, IEA, FAO. Týmto 
organizáciám sa poskytlo takmer 70 produktov (z nich 10 v mesačnej periodicite) vo forme 
spracovaných súborov údajov, dotazníkov a špecifikovaných tabuliek zo všetkých štatistických 
okruhov. Priebežne sa zabezpečovali aj ďalšie štatistické požiadavky, ktoré boli zamerané na 
aktuálne makroekonomické ukazovatele, ako hrubý domáci produkt, spotrebiteľské ceny a 
priemerné mesačné mzdy, ďalej na dovoz a vývoz, výrobu konkrétnych komodít, zamestnanosť 
a demografiu a na údaje regionálneho charakteru na rôznych úrovniach. Prostredníctvom 
informačného servisu sa vybavilo, okrem  telefonických otázok a osobných návštev, bezmála 4 
tisíc požiadaviek na rôzne štatistické informácie, čo je takmer o tisíc viac ako v roku 2003. Z nich 
takmer 600 si vyžiadalo osobitné spracovanie alebo individuálne výbery z dostupných databáz 
podľa želania používateľa. Príjem štátneho rozpočtu za poskytnuté produkty, vrátane publikácií 
dosiahol 2,2 mil. Sk. 

 
Medzi významných používateľov štatistických informácií patrili najmä: Ministerstvo školstva 

SR, Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, 
Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo financií SR, Ministerstvo výstavby a regionálneho 
rozvoja SR, Národná banka Slovenska, médiá a tlačové agentúry, Národná agentúra pre malé 
a stredné podnikanie a Slovenská agentúra životného prostredia. Z oblasti školstva to bola 
Ekonomická univerzita v Bratislave,  Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Univerzita 
Cyrila a Metoda v Trnave. Z vedeckej sféry išlo o Výskumný ústav dopravný v Žiline, Výskumný 
ústav spojov v Banskej Bystrici, Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 
Ústav svetovej a slovenskej ekonomiky SAV a Prognostický ústav SAV. V porovnaní s  rokom 
2003 vzrástli nároky na požiadavky predovšetkým zo zahraničia, išlo o rôzne agentúry a inštitúcie, 
ktoré boli Európskou úniou poverené spracovaním štúdií na rôzne aktuálne spoločenské 
a ekonomické témy, ďalej zahraničné zastupiteľské úrady v SR. Trvalými odberateľmi sú National 
Library of Economics Kiel (Nemecko) a Joint Bank – Fund Library IMF Washington. Z radov 
študentov a pedagógov rôznych typov škôl pretrvával vysoký záujem o štatistické informácie 
v súvislosti so spracovaním diplomových a semestrálnych prác a tiež z podnikateľskej sféry na 
vypracovanie marketingových plánov a na prijímanie rozhodnutí. 
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Úrad v súlade s Kalendárom prvého zverejnenia sprístupňoval prostredníctvom internetovej 

stránky štatistické údaje, pričom dodržiaval zásadu rovnakého prístupu k údajom pre všetkých 
používateľov. Priebežne sa rozširovala aj obsahová náplň web stránky ŠÚ SR, čo významnou 
mierou prispelo k zvýšeniu počtu jej návštevníkov. Od roku 1998 do konca roka 2004 navštívilo 
stránku www.statistics.sk  viac ako 1 mil. návštevníkov. Intenzívne sa pokračovalo na finalizačných 
prácach sprístupnenia verejnej bázy dát – SLOVSTAT, ktorá bude širokej verejnosti ponúkať 
časový rad údajov za SR zo všetkých štatistických úsekov. 

 
V rámci publikačnej činnosti úrad v uplynulom roku vydal 116 titulov s rôznou periodicitou.  

Okrem toho krajské správy vydali 84 titulov regionálneho charakteru. Nad rámec publikačných 
zámerov úrad vydal: Tabuľky dodávok a použitia a matica sociálneho účtovníctva, Komoditno-
odvetvové tabuľky dodávok a použitia v SR, Inovačná aktivita v priemysle a vo vybraných 
službách, Informačné a komunikačné technológie v podnikoch a domácnostiach, Zamestnanosť 
a nezamestnanosť v SR 1994 – 2003 a Pohyb obyvateľstva v SR (osobitne za roky 1996 až 2002). 
Z publikácií propagačného charakteru vyšli tituly: Ženy a muži v SR a Slovensko v Európskej únii. 
Nový prístup bol zvolený v publikácii Regióny Slovenska, ktorá poskytuje odborníkom i širokej 
verejnosti základné poznatky o stave a vývoji sociálno-ekonomických podmienok v jednotlivých 
regiónoch SR. Prostredníctvom textov, tabuliek, grafov, kartogramov a máp prehľadnou formou 
približuje regióny Slovenska, k čomu významnou mierou prispieva aj estetická  plnofarebná tlač.  

 
Štatistický úrad SR v roku 2004 uskutočnil 13 tlačových besied, z toho na 8 sa prezentovali 

aktuálne makroekonomické a sociálne výsledky spoločnosti. Ostatné 4 sa konali pri príležitosti 
návštev významných osobností z oblasti štatistiky, ďalej pri príležitosti Medzinárodného seminára 
o štatistike zamestnanosti a nezamestnanosti a pri ukončení projektu SODB 2001. Už tradične sa 
konalo 6 besied s bankovými a finančnými analytikmi (o 2 viac ako v roku 2003) k sociálno-
ekonomickému vývoju v SR. Uskutočnili sa aj pracovné raňajky pre novinárov, bankových 
a finančných analytikov s témou INTRASTAT – SK. 
 
 
VIII. Prioritné úlohy v roku 2005 
 

Rok 2005 bude prvým rokom implementácie novej stratégie rozvoja úradu do roku 2007. 
Pre jednotlivé oblasti hlavnej aktivity úradu boli pre rok 2005 stanovené tieto priority: 

 
Hlavným cieľom v súbornej metodike bude koordinovať zostavenie a vydanie Programu 

štátnych štatistických zisťovaní na roky 2006 – 2008 v súčinnosti s ministerstvami a štátnymi 
organizáciami. Dôraz sa bude klásť na osobitnú časť programu zisťovaní, v ktorej sa uvádza 
rozsah a využívanie administratívnych zdrojov na účely štátnej štatistiky. V oblasti klasifikácií sa 
uskutočnia prípravné práce na projekte Operácia 2007, ktorý zahŕňa vypracovanie národných 
klasifikácií NACE a CPA a ich implementáciu do registra organizácií, krátkodobých 
a štrukturálnych štatistík a do štvrťročných národných účtov. 

 
Pre systém národných účtov, cenovej štatistiky a štatistiky zahraničného obchodu 

ostáva hlavnou úlohou dokončenie harmonizácie s osobitným dôrazom na termíny publikovania 
údajov a zabezpečenie požadovanej kvality výstupov. V systéme národných účtov sa predpokladá 
ukončenie revízie ročných národných účtov za rok 2003 a celého časového radu údajov od roku 
1993 vrátane štvrťročných účtov. Ďalej bude zavedený systém pravidelných revízií ako nutnej 
podmienky publikovania odhadovaných a predbežných údajov zo systému národných účtov v 
skrátených termínoch. Dôležitými úlohami bude aj príprava správ o kvalite k určeným produktom 
a ich publikovanie spolu s číselnými údajmi, ukončenie implementácie prepočtu údajov v systéme 
národných účtov metódou do cien predchádzajúceho roku a uplatnenie systému reťazenia. 
Osobitnou úlohou bude popis zdrojov a metód zostavovania celého systému národných účtov 
s konečným termínom zostavenia a posúdenia EUROSTAT-om do konca roku 2006. V oblasti 
cenových štatistík pôjde hlavne o ukončenie projektov súvisiacich s rozšírením priamo meraných 
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cenových indexov trhových služieb vrátane cien zahraničného obchodu. V štatistike zahraničného 
obchodu sa predpokladá v roku 2005 ukončenie prechodného obdobia zavedenia systému 
INTRASTAT– SK a EXTRASTAT– SK. 

 
V oblasti ekonomických štatistík, s cieľom zlepšiť stupeň kompatibility s nariadením EÚ 

1165/98, bude pozornosť v krátkodobých štatistikách orientovaná na doplnenie časových radov 
relevantných ukazovateľov. V štrukturálnej štatistike bude ťažisko prác zamerané na zostavenie 
súborov údajov za vnútorné zahraničné afilácie. Jednou z prioritných úloh týkajúcich sa  všetkých 
ekonomických štatistík bude príprava implementácia novej verzie klasifikácie NACE 2007 v 
konkrétnych štatistických oblastiach. V roku 2005 sa uskutoční druhé zisťovanie o vybavenosti 
a využívaní IKT, na základe ktorého bude zostavený pravidelný výkaz s ročnou periodicitou 
predkladania. Budú vydané podrobné publikácie s výsledkami predchádzajúcich zisťovaní 
o informačných technológiách a v spolupráci s EUROSTAT-om sa uskutoční zisťovanie o štruktúre 
spotrebiteľov trhových služieb na zmapovanie a následné využitie tejto štruktúry v ročných 
štrukturálnych zisťovaniach. Zabezpečenie zberu údajov Štrukturálneho zisťovania fariem 2005, 
ktoré nadväzuje na cenzus uskutočnený v roku 2001 a štrukturálne zisťovanie fariem v roku 2003, 
bude prioritou štatistiky poľnohospodárstva. V zisťovaní o výskume a vývoji sa rozšíri kvalifikačná 
štruktúra zamestnancov podľa medzinárodnej klasifikácie ISCED 97. 

 
Na úseku sociálnej štatistiky a demografie budú práce v štatistike obyvateľstva zamerané 

na analýzy demografického vývoja Slovenska a krajov s osobitným zreteľom na potreby 
regionálneho rozvoja. V migračnej štatistike bude pozornosť venovaná na sledovanie voľného 
pohybu osôb a pracovnú migráciu a zabezpečenie medzinárodnej porovnateľnosti údajov. 
Z výberového zisťovania v domácnostiach (EÚ-SILC) budú poskytnuté informácie o vývoji príjmov 
domácností a ich životných podmienok a zo štatistiky rodinných účtov o štruktúre príjmov 
a výdavkov domácností. Na úseku štatistiky zamestnanosti bude prioritou zavedenie štatistiky 
voľných pracovných miest. Osobitná pozornosť v 2. štvrťroku 2005 bude venovaná realizácii 
špecifického doplnkového zisťovania na tému zosúladenie práce a rodinného života a príprave 
doplnkového zisťovania na rok 2006 o prechode z práce do dôchodku. V kontexte tvorby 
európskeho systému štatistiky miezd a nákladov práce budú zostavené štvrťročné indexy nákladov 
práce a ročné štatistické informácie o rozdieloch v odmeňovaní (podľa pohlavia, veku, vzdelania, 
povolania) a v nákladoch práce (podľa odvetví, krajov a typov organizácií). Informácie o priemernej 
mzde zo štvrťročných podnikových zisťovaní budú významné pre ďalšie ukazovatele sociálnej 
sféry ako sú napr. vymeriavací základ, resp. rast miezd na výpočet a valorizáciu starobných 
dôchodkov. Hlavnými úlohami v oblasti zdravotníckych štatistík budú adaptácia zdrojov údajov 
podľa potrieb systému zdravotných účtov, príprava zisťovania o stave zdravia a ukončenie procesu 
tvorby predpokladov pre kódovanie pracovných úrazov podľa metodiky EUROSTAT-u. V rámci 
štatistiky vzdelávania bude pripravené zisťovanie o odbornom vzdelávaní v podnikoch, v rámci 
ktorej sa uskutoční pilotný zber údajov. Najvýznamnejšou úlohou v štatistikách sociálnej ochrany 
bude aktualizácia kvalitatívnej databázy odrážajúca reformy sociálneho systému. Začne sa 
s prácami na implementácii štatistík o politike trhu práce. 

 
V oblasti šírenia štatistických informácií bude prvoradým strategickým zámerom rozvinúť 

marketingovú aktivitu s cieľom identifikovať a čo najlepšie uspokojiť existujúce a očakávané 
požiadavky zákazníkov. Prostredníctvom internetu sa zabezpečí sprístupnenie verejnej bázy dát 
SLOVSTAT, ktorá  by sa mala stať hlavným zdrojom štatistických informácií za SR pre široký 
okruh používateľov. Ukončením projektu REGSTAT sa vytvoria podmienky na zlepšenie 
poskytovania štatistických informácií regionálneho charakteru. 

  
V oblasti informatizácie bude pokračovať proces vytvárania predpokladov pre efektívne 

využívanie informačno-komunikačných technológií ŠÚ SR pri zvyšovaní dostupnosti 
štatistických údajov a pri technologickej podpore rozvoja Databankového systému 
Automatizovaného štatistického informačného systému (DS AŚIS). Dôležitou úlohou v roku 2005 
bude realizácia centrálneho zálohovacieho systému pre on-line zálohovanie databáz, s cieľom 
zvýšenia bezpečnosti a efektívnosti procesu spracovania štatistických údajov. Prioritou pre 
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poskytovanie a výmenu štatistických údajov bude zavedenie technologicko-systémového riešenia 
portálovskej technológie a pokračovanie procesu zavádzania nových technologických štandardov, 
s cieľom zabezpečenia technologickej interoperability s informačnými systémami národných 
a medzinárodných inštitúcií. V oblasti skvalitňovania poskytovaných podporných informatických 
služieb bude prioritnou úlohou inovácia systému elektronickej pošty ŠÚ SR, ako významného 
nástroja internej a externej komunikácie.  

 
V oblasti volebnej štatistiky zabezpečí ŠÚ SR v roku 2005 nové voľby do orgánov 

samosprávy obcí a prípravu a spracovanie výsledkov novembrových volieb do orgánov 
samosprávnych krajov. 

 
Prieskumy realizované Ústavom pre výskum verejnej mienky budú v roku 2005 zamerané 

predovšetkým na oblasti: spotrebiteľský barometer, cestovný ruch, rozširovanie drog, populačná 
klíma SR a skrytá ekonomika v neformálnom sektore. 

 
V rámci implementácie SMK podľa noriem ISO radu 9000 bude ŠÚ SR v roku 2005 

pokračovať v presadzovaní procesného prístupu k riadeniu. V rámci toho sa pozornosť sústredí na 
ukončenie popisov identifikovaných hodnototvorných, manažérskych a zdrojových podporných 
procesov ŠÚ SR, vrátane stanovenia indikátorov ich výkonnosti a súvisiacich nástrojov pre ich 
meranie a zlepšovanie, ako aj na stanovenie vzájomných interakcií procesov. Okrem definitívneho 
popisu procesov pomocou identifikačného listu procesu bude hlavným výstupom z uvedených 
aktivít procesná mapa ŠÚ SR, povinne dokumentované postupy SMK podľa noriem ISO radu 
9000, ako aj ďalšia potrebná dokumentácia k procesom a Príručka kvality ŠÚ SR. Po vypracovaní 
uvedených dokumentov a aktualizácii znalostí zamestnancov ŠÚ SR a interných audítorov sa 
pozornosť sústredí na vykonanie interných auditov a následnú realizáciu opatrení, ktoré z nich 
vyplynú. 
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