
 
 

 
 
 

Premietnutie relevantných požiadaviek respondentov z prieskumu 
spokojnosti 2017 do plánov činnosti ŠÚ SR  

Oblasti na zlepšenie činnosti boli identifikované na základe najčastejších vyjadrení 
respondentov z prieskumu spokojnosti používateľov štatistiky s produktmi a službami ŠÚ SR 
v roku 2017. Relevantné požiadavky respondentov boli zohľadnené pri tvorbe plánov činnosti 
vecne príslušných útvarov úradu na rok 2018 s prihliadnutím na existujúce zdroje ŠÚ SR. 
 
Zapracované boli nasledujúce požiadavky: 

 Zohľadnenie pripomienok spravodajských jednotiek k elektronickému zberu údajov, Plán 
činnosti sekcie všeobecnej metodiky a registrov; časť Príprava zberu údajov a finalizácie 
súborov údajov, cieľ 1, úloha 1A 

 

 Zlepšenie prehľadnosti informácií poskytovaných na web stránkach úradu, zrýchlenie 
odozvy katalógu publikácií a web portálu ako celku Plán činnosti sekcie poskytovania 
štatistických produktov a služieb; časť 5, cieľ 4, úloha 2A 

 

 Zlepšenie a sprehľadnenie navigácie v databáze DATAcube. a postupné usporiadanie 
navigačného stromu v súčinnosti s gestormi údajov Plán činnosti sekcie poskytovania 
štatistických produktov a služieb; časť 5, cieľ 5, úloha 2A 

 

 Rozšírenie vyhľadávacej funkcionality aplikácie na indexovanie položiek dimenzií, 
zjednodušenie postupu práce s databázou DATAcube., Plán činnosti sekcie 
poskytovania štatistických produktov a služieb; časť 5, cieľ 5, úloha 1A 

 

 Rozšírenie návodov na prácu s databázami DATAcube. a STATdat., doplnenie o video 
návody a úpravu úvodnej stránky v API, Plán činnosti sekcie poskytovania štatistických 
produktov a služieb; časť 5, cieľ 5, úloha 2A 

 

 Pre nasmerovanie používateľov do databázy DATAcube. a STATdat. – jeden zdroj 
údajov, navrhnúť nový koncept stránky „Ukazovatele“, Plán činnosti sekcie poskytovania 
štatistických produktov a služieb; časť 5, cieľ 1, úloha 1A 

 

 Pri publikovaní štatistických informácií venovať vyššiu pozornosť zrozumiteľnosti 
metodických vysvetliviek aj pre bežných používateľov,  Plán činnosti sekcie všeobecnej 
metodiky a registrov; časť Diseminácia metadát, cieľ 1, úloha 1A; Plán činnosti sekcie 
podnikových štatistík; časť 5 Produkty spracované ako interné dodávky pre iné útvary 
úradu, cieľ 1, úloha 1 

 

 Poskytnúť používateľom viac ukazovateľov na regionálnej úrovni, rozšíriť rozsah 
zverejňovaných ukazovateľov, tam kde je to možné a údaje sú dostupné, Plán činnosti 
sekcie poskytovania štatistických produktov a služieb; časť 5, cieľ 4, úloha 2A; Plán 
činnosti sekcie sociálnych štatistík a demografie, časť 3. Produkty spracované v rámci 
edičného programu úradu, cieľ 1, úloha 1A 
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 Pre zlepšenie informovanosti používateľov o štatistických produktoch a službách úradu  
zintenzívniť externú komunikáciu s používateľmi štatistiky, Plán činnosti sekcie 
poskytovania štatistických produktov a služieb; časť 5, cieľ 7, úloha 1A a 2A; Plán 
činnosti sekcie podnikových štatistík; časť V. Štatistika týkajúca sa viacerých oblastí, cieľ 
15, úlohy 1 a 2 
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