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FORMY ŠÍRENIA
ŠTATISTICKÝCH
INFORMÁCIÍ

   informácie on-line
(aktuality, publikácie, ukazovatele, 

metaúdaje, databázy, informácie
podľa štatistických okruhov)

  produkty v tlačenej forme
(publikácie, časopisy, informačno-propa-

gačné materiály)

  informácie na základe
požiadaviek používateľov

(elektronickou poštou,
písomne a telefonicky)

      osobný kontakt
s používateľmi, konzultácie

     tlačové besedy, stretnutia
s analytikmi, rozhovory
pre tlač a ostatné médiá

PREČO JE ŠTATISTIKA DȎLEŽITÁ? 

Vypovedá o hospodárskom a sociálno-ekono- 
mickom stave spoločnosti, umožňuje medzi- 
národné porovnanie (HDP, mzdy,...).

Umožňuje  kvalifikované rozhodovanie v štátnej 
správe,   samospráve  i  súkromnej  sfére,  od
najvyšších úrovní až po najnižšie.

Slúži na vypracovanie dlhodobých stratégií, 
koncepcií a rozvojových zámerov na všetkých 
úrovniach riadenia spoločnosti.

Zisťuje údaje o  zamestnanosti,  nezamestna-
nosti, priemernej mesačnej mzde, inflácii, 
ktoré ovplyvňujú sociálnu politiku štátu.

Vývoj spotrebiteľských cien – miera inflácie je 
významným ukazovateľom životných nákladov. 
Údaje o inflácii sú podkladom napr. pre výpočet 
dôchodkov, platov a výšky nájomného.

Štatistické  údaje  o  obyvateľstve umožňujú 
analýzu demografického vývoja za SR a regió- 
ny, až do úrovne obcí.

Výsledky Sčítania obyvateľov, domov a bytov 
sa využívajú pri koncipovaní rôznych makro- 
ekonomických analýz a trendov.



Produkty v elektronickej 
a tlačenej forme

      Súborné publikácie
      Tematické publikácie
      Ostatné publikácie a informačné materiály

Všetky publikácie sú na internetovej stránke Štati-
stického úradu SR k dispozícii na stiahnutie zdarma.

Informačný servis

     Internet: www.statistics.sk

      bezplatný prístup k informáciám
      jednoduchý a rýchly prístup
      komplexné  informácie  (aktuality, ukazovatele,   
      metaúdaje, publikácie)
      prístup do verejných databáz

odpovede na písomné, telefonické, e-mailové 
dotazy

konzultačná a poradenská činnosť

navigácia návštevníkov internetovej stránky pri 
hľadaní štatistických údajov

POSKYTOVANIE
ŠTATISTICKÝCH INFORMÁCIÍ

      čas zverejnenia o 9.00 h prostredníctvom:
    - informatívnej správy  na  internetovej stránke  
      Štatistického úradu SR
    - tlačovej besedy

      všetci používatelia majú  nárok na  poskytnutie  
      informácií v rovnakom čase

Kalendár prvého zverejnenia údajov na inter-
nete obsahuje

Edičný program

Prvé zverejnenie

termíny zverejňovania vybraných štatistických 
údajov na najbližšie štyri mesiace

termíny publikovania výsledkov zo štatistických 
zisťovaní a cenzov

poskytuje prehľad všetkých publikácií, ktoré 
Štatistický úrad SR plánuje vydať v príslušnom 
roku

obsahuje anotácie, termíny vydania publikácií a pe- 
riodicitu

k dispozícii on-line na internetovej stránke úradu 

HLAVNÉ FORMY ZVEREJŇOVA-
NIA ŠTATISTICKÝCH 
INFORMÁCIÍ

STATdat. –  obsahuje tabuľky s ukazovateľmi 
hospodárskeho a sociálno-ekonomického vývoja.

DATAcube. –  obsahuje multidimenzionálne 
tabuľky s ukazovateľmi hospodárskeho a sociál- 
no-ekonomického vývoja.

DATABÁZY BEZPLATNE 
PRÍSTUPNÉ NA INTERNETE

databáza reportov je založená na technológií 
IBM Cognos BI
údaje na národnej a regionálnej úrovni sú v me- 
sačných, štvrťročných a ročných časových 
radoch
export údajov do formátu xls, xml, html, pdf

interaktívna aplikácia založená na dátových 
tabuľkách a technológii IBM Cognos TM1 web
národné a regionálne údaje až do úrovne obcí 
v mesačných, štvrťročných a ročných časo- 
vých radoch
variabilné možnosti tvorby tabuliek podľa 
potrieb používateľa
možnosť tvorby grafov
export údajov do formátu xls a pdf

Internet: http://statdat.statistics.sk/ 

Internet: http://datacube.statistics.sk/


