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PODNIKOVÉ ŠTATISTIKY
- BOHATÝ ZDROJ INFORMÁCIÍ

EKONOMICKÉ ŠTATISTIKY
Poľnohospodárstvo

Priemysel
Stavebníctvo

Doprava a skladovanie
Obchod a služby

Informácie a komunikácia
Cestovný ruch

VIACSTRANNÉ ŠTATISTIKY
 Energetika

Životné prostredie
Veda, technika a inovácie

Informačná spoločnosť

Konjunkturálne prieskumy

Ktoré sú podnikové štatistiky?

sú zdrojom informácií včasného poznania súčasnej 
situácie a očakávaného vývoja v príslušnom 
sektore ekonomiky (priemysel, stavebníctvo, 
maloobchod a služby), poskytujú používateľom 
informácie potrebné pre manažérske rozhodovanie

KONJUNKTURÁLNE PRIESKUMYŠTATISTIKA ENERGETIKY

zisťuje údaje o využívaní informačných a ko- 
munikačných technológií v podnikoch

ŠTATISTIKA O INFORMAČNEJ SPOLOČNOSTI

sleduje vycestovania obyvateľov SR do za- 
hraničia (pasívny cestovný ruch), cesty obyva- 
teľov SR v rámci republiky (domáci cestovný 
ruch) a informácie o kapacite a výkonoch 
ubytovacích zariadení
zostavuje Satelitný účet cestovného ruchu SR

ŠTATISTIKA CESTOVNÉHO RUCHU

je zameraná na získanie relevantných a po- 
rovnateľných štatistických informácií o produk-
cii, tokoch a spotrebe energií

poskytuje informácie v oblasti odpadového 
hospodárstva a vodného hospodárstva, kvality 
vody a odpadovej vody, emisií do ovzdušia a 
kvality ovzdušia, výdavkov vynaložených na 
ochranu životného prostredia a zostavuje 
environmentálne účty podľa nariadenia o európ-
skych environmentálnych ekonomických účtoch

ŠTATISTIKA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Využívanie IKT v podnikoch v roku 2017 (%)
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poskytuje informácie o  vývoji  základných 
produkčných ukazovateľov, zamestnanosti, 
výrobe priemyselných podnikov z pohľadu 
výrobkovej štatistiky ako aj vybraných ukazo-
vateľov aktív a pasív v jednotlivých činnostiach 
spojených s ťažbou a dobývaním, priemysel-
nou výrobou, dodávkou elektriny, pary a 
studeného vzduchu a dodávkou vody, čistením 
a odvodom odpadových vôd, odpadov a 
služieb odstraňovania odpadov

je zameraná na poskytovanie informácií o vý- 
vojových tendenciách základných ekonomic- 
kých ukazovateľov stavebných podnikov cha- 
rakterizujúcich vývoj realizovanej stavebnej 
produkcie   a   zmluvne  potvrdených  zákaziek, 
zamestnanosti, tržieb za vlastné výkony a tovar.

štatistika bytovej výstavby poskytuje informácie 
o dokončených, začatých a rozostavaných 
bytoch podľa foriem výstavby, typu budov a kvali-
tatívnych vlastností dokončených bytov

ŠTATISTIKA STAVEBNÍCTVA A BYTOVEJ VÝSTAVBY

ŠTATISTIKA PRIEMYSLU

monitoruje vývoj informačných a komunikačných 
technológií v ekonomike a spoločnosti a je vý- 
chodiskom pre rozhodovací proces v oblasti 
zabezpečovania ďalšieho rozvoja informatizácie 
spoločnosti

ŠTATISTIKA INFORMÁCIÍ A KOMUNIKÁCIÍ

PODNIKOVÉ ŠTATISTIKY
poskytujú komplexný odvetvový pohľad na 
národné hospodárstvo Slovenskej republiky

majú významnú úlohu pri monitorovaní eko- 
nomického vývoja národného hospodárstva, 
konkurencieschopnosti a rastu v odvetviach 
národného hospodárstva

poskytujú informácie o vývoji základných 
ekonomických ukazovateľov, štruktúre ekono- 
mických činností, výrobných faktoroch

umožňujú analyzovať vývoj a situáciu na 
regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni

ich výstupy majú širokú škálu používateľov:

sú dostupné pre používateľov bezplatne:

 

poskytuje informácie za oblasť rastlinnej, živo- 
číšnej výroby, lesného hospodárstva a rybolovu

zodpovedá za realizovanie cenzu fariem, ktorý je 
zdrojom informácií pre vytvorenie jednotného 
rámca na tvorbu porovnateľnej štatistiky v rámci 
Európskej únie týkajúcej sa štruktúry poľno- 
hospodárskych podnikov a metód poľnohos- 
podárskej výroby a za zostavovanie ekonomic- 
kého účtu poľnohospodárstva

ŠTATISTIKA POĽNOHOSPODÁRSTVA

interní (najmä ústredné orgány štátnej správy, 
orgány miestnej a regionálnej samosprávy, 
podnikateľský sektor, vedecké inštitúcie, 
asociácie, profesné zväzy, komory)
externí (napr. EUROSTAT, OECD)

v  elektronickej  podobe  na 
www.statistics.sk (databázy DATAcube., 
STATdat.), v databázach EUROSTATu
v tlačenej podobe (ročenky ŠÚ SR, súborné 
publikácie, odvetové publikácie)

poskytuje používateľom informácie o ukazova- 
teľoch charakterizujúcich vývoj prepravy osôb a 
tovaru, výkony osobnej a nákladnej dopravy, 
infraštruktúru dopravnej siete a motorových 
vozidiel

publikuje základné ukazovatele o tržbách a za- 
mestnanosti, ako aj štrukturovaný pohľad na 
zloženie tržieb

ŠTATISTIKA OBCHODU A SLUŽIEB

ŠTATISTIKA DOPRAVY A SKLADOVANIA

Výdavky na výskum a vývoj podľa zdrojov
financovania (mil. EUR)

Počet dokončených a začatých bytov

Štátne zdroje

Podnikateľské zdroje

Zdroje súkromných neziskových organizácií

Zdroje vysokých škôl

Zahraničné zdroje

monitoruje vývoj základných ukazovateľov výsku-
mu a vývoja, predovšetkým ľudských zdrojov a 
výdavkov vynaložených v organizácií na výskum-
no-vývojové činnosti, poskytuje informácie za 
inovačné aktivity podnikov.

ŠTATISTIKA VEDY, TECHNIKY A INOVÁCIÍ
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