
Ciele rozpočtových programov Štatistického úradu SR 

Vláda SR pri prerokúvaní Správy o pokroku pri zavádzaní programového rozpočtovania v máji 2005 uložila uznesením číslo 
400/2005 ministrom, predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR a správcom ďalších rozpočtových kapitol 
uskutočňovať každoročne prezentácie s cieľom informovať verejnosť o cieľoch v jednotlivých oblastiach činnosti rezortov a o ich 
väzbe na alokované finančné zdroje rozpočtových programov. 

Rozpočet kapitoly Štatistického úradu SR tvoria dva rozpočtové programy, a to program s názvom Štatistické 
zisťovania a podprogram Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Štatistický úrad SR, ktorý úrad 
rieši ako účastník medzirezortného programu Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu. Zámerom programu 
Štatistické zisťovania je zabezpečiť štatistické zisťovania v zmysle Ročného pracovného programu európskej štatistiky  a Programu 
štátnych štatistických zisťovaní tak, aby úrad priebežne poskytoval štatistické údaje všetkým užívateľom (verejnosti, verejnej 
správe, zahraničným subjektom). Tento zámer vyjadruje v skratke hlavné poslanie úradu. Zabezpečenie štatistických zisťovaní 
podľa Programu štátnych štatistických zisťovaní v sebe zahŕňa prípravu metodiky zisťovaní, priamu realizáciu získavania dát, ich 
spracúvanie, poskytovanie, hodnotenie údajov a zabezpečenie ich porovnateľnosti. Štatistický úrad SR zabezpečuje aj metodickú 
koordináciu zisťovaní, ktoré realizujú ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy a ďalšie štátne organizácie podľa 
Programu štátnych štatistických zisťovaní. Zámerom podprogramu Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – 
Štatistický úrad SR je vytvoriť adekvátne technické a technologické prostredie na realizáciu štatistických aktivít úradu a zabezpečiť 
efektívne využívanie a riadenie výdavkov na informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu v pôsobnosti Štatistického 
úradu SR.  

Pre zabezpečenie medzinárodnej porovnateľnosti úrad zabezpečuje v spolupráci s ostatnými ministerstvami vytváranie, 
zverejňovanie a správu štatistických klasifikácií, číselníkov a registrov. 

Poskytovanie štatistických informácií v sebe zahŕňa celý komplex činností súvisiacich s prípravou Kalendára prvého 
zverejnenia údajov, Edičného programu a zverejnením informatívnych správ a publikácií a poskytovanie informácií prostredníctvom 
verejných báz dát. 

Štatistický úrad SR tiež zabezpečuje organizačné, personálne, programové a technické podmienky na spracovanie 
výsledkov volieb a referend. 

V roku 2020 budú pokračovať práce na optimalizácii výkazníctva, zlepšovaní a skvalitňovaní dostupnosti a šírenia štatistických 
informácii, na znižovaní záťaže spravodajských jednotiek, úrad bude zabezpečovať tiež spracovanie výsledkov volieb do Národnej 
rady SR a zabezpečovať realizáciu  prvej etapy Sčítania obyvateľov, domov a bytov  2021   (ďalej len „SODB“)  -  sčítanie 
domov a bytov.  

Rozpočtový program Štatistické zisťovania sa v roku 2020 člení na 3 podprogramy: 

 Riadenie štatistických zisťovaní, 

 Podporné činnosti, 

 Voľby. 

  

  
Podprogram Riadenie štatistických zisťovaní sa ďalej člení na tri programové prvky: 

 Realizácia štatistických zisťovaní, 

 Výskumné a vývojové úlohy, 

 SODB. 

Rozpočtový podprogram Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Štatistický úrad SR sa v roku 
2020 člení na 7 programových prvkov: 

 Systémy vnútornej správy, 

 Špecializované systémy, 

 Podporná infraštruktúra, 

 Elektronické služby ŠÚ SR, 

 Register a identifikátor právnických osôb a podnikateľov, 

 SODB – IT, 

 Voľby – IT. 

Pre jednotlivé programové prvky v rámci programu Štatistické zisťovania boli stanovené tieto ciele a merateľné 
ukazovatele pre ich napĺňanie: 

1. Realizácia štatistických zisťovaní: 

 zabezpečiť štátne štatistické zisťovania vyplývajúce z Programu štátnych štatistických zisťovaní, ktoré organizuje a vykonáva      
ŠÚ SR, 



 zabezpečiť zverejňovanie a poskytovanie štatistických informácií podľa Kalendára prvého zverejnenia údajov a požiadaviek 
EUROSTAT-u, 

 zabezpečiť v určených termínoch implementáciu nových nariadení a smerníc Európskej únie v gestorstve ŠÚ SR. 

2. Výskumné a vývojové úlohy: 

 riešiť špecifické úlohy v rámci štatistických zisťovaní na základe uzatvoreného kontraktu s INFOSTAT-om na 100%. 

3. SODB: 

zabezpečenie realizácie prvej etapy sčítania  -  sčítanie domov a bytov. 

 4. Podporné činnosti 

 vytvoriť finančné, personálne a prevádzkové podmienky na splnenie úloh vyplývajúcich z Programu štátnych štatistických 
zisťovaní na 100 % a ďalších úloh úradu.  

5. Voľby 

Úspešne a kvalitne zabezpečiť spracovanie  výsledkov volieb.  

Pre jednotlivé programové prvky v rámci podprogramu Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 
– Štatistický úrad SR boli stanovené ciele zamerané na sledovanie a riadenie objemu výdavkov na jednotlivé informačné 
systémy z hľadiska ich implementácie a následných výdavkov na prevádzku a údržbu za účelom ich zefektívnenia. 

Na rok 2020 vláda schválila pre rozpočtové programy kapitoly ŠÚ SR výdavky vo výške 51 648 543 eur, v tom na program 
Štatistické zisťovania 37 363 543 eur a na podprogram Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 
– Štatistický úrad SR 14 284 800 eur. V rámci programu Štatistické zisťovania je určené na Riadenie štatistických 
zisťovaní 30 288 295 eur, na Podporné činnosti 5 555 548 eur a na voľby 1 519 700 eur.                                  

Z celkového rozpočtu je na zabezpečenie prípravy a realizáciu SODB určených 24 458 290 eur, z čoho 12 342 000 eur  je určených 
pre obce v rámci preneseného výkonu štátnej správy. 

 

 

 

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

 


