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Slovo na úvod

Slovo na úvod

Rok 2012 bol pre Štatistický úrad SR ďalším 
z rokov realizácie kvalitných, relevantných 
a včasných štatistických údajov, ktoré pomá-
hajú manažérom na rôznych úrovniach ria-
denia, tak štátnych ako aj súkromných inšti-
túcií a podnikov správne a kvalifikovane sa 
v reálnom čase rozhodovať.

V oblasti metodiky Štatistický úrad SR v uply-
nulom roku úspešne pokračoval v procese 
integrácie ďalších administratívnych zdrojov 
údajov do tvorby podnikateľských štatistík 
a v rámci posilnenia nástrojov zvyšovania 
kvality štatistických výstupov pripravil seba-
hodnotenia procesov tvorby štatistík.

Rok 2012 bol prvým rokom realizácie Progra-
mu štátnych štatistických zisťovaní na roky 
2012 až 2014, ktorý zostavil ŠÚ SR v súčinnos-
ti s ministerstvami a štátnymi organizáciami 
a vydal vyhláškou č. 358/2011 Z. z. V roku 
2012 sa počet štatistických formulárov zvýšil 
o 5 pre krátkodobé zisťovania a znížil o 7 pre 
dlhodobé zisťovania.

Úsilie odboru národných účtov v roku 2012 
bolo venované transformácii odvetvových 
údajov v rámci implementácie klasifikácie 
SK NACE Rev. 2 do národných účtov. Sloven-
sko ako jedna z 5 členských krajín splnilo po-
žiadavky tohto nariadenia v plnom rozsahu. 
Mimoriadne dôležitá bola príprava nového 
nariadenia k systému národných a regionál-

nych účtov ESA2010, ktoré by malo vstúpiť do 
platnosti v roku 2014.

V oblasti cenovej štatistiky bola vykonaná re-
vízia váhových schém výpočtu indexov cien 
stavebných prác, indexov cien v poľnohospo-
dárstve a indexov cien trhových služieb. Od-
bor sa aktívne zapojil do projektu Eurostatu 
zameraného na porovnanie absolútnych hod-
nôt spotrebiteľských cien vybraných tovarov 
v rámci jednotlivých krajín EÚ a projektu Eu-
rostatu zameraného na výpočet indexov cien 
nehnuteľností a cien tovarov a služieb spoje-
ných s bývaním vo vlastnom obydlí.

Popri každomesačnom spracovaní údajov 
štatistiky zahraničného obchodu a ich spät-
nej aktualizácii úrad zabezpečoval aktivity 
Eurostatu smerujúce k zjednodušeniu systé-
mu INTRASTAT, tzv. SIMSTAT. Zjednoduše-
nie systému INTRASTAT by rozhodne nemalo 
mať negatívny vplyv na rozsah a kvalitu úda-
jov poskytovaných najdôležitejším odberate-
ľom.
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Rok 2012 bol rozhodujúcim rokom v rámci 
spracovania údajov pre projekt Sčítania oby-
vateľov, domov a bytov 2011. Boli zverejnené 
prvé výsledky, celkovo bolo vydaných 8 pub-
likácií o  základných demografických cha-
rakteristikách na úrovni SR, krajov, okresov 
a  obcí. Začali sa práce na výstupných repor-
toch pre národných a medzinárodných užíva-
teľov a pre Eurostat. Na národnej úrovni sa 
v demografickej štatistike aktualizovala celá 
dátová základňa na základe výsledkov sčíta-
nia obyvateľov, domov a bytov 2011.

Ťažisko prác v podnikových krátkodobých 
štatistikách bolo zamerané na dodržanie ter-
mínov prvého prenosu dát. V roku 2012 pre-
biehali práce na príprave nového bázického 
roka 2010 a s tým súvisiaceho nového systému 
váh pre výpočty krátkodobých indexov vývo-
ja. V celkovom hodnotení kompatibility s na-
riadením o krátkodobej štatistike je ŠÚ SR 
zaradený do prvej kategórie členských krajín 
EÚ s najlepším stupňom kompatibility.

Na úseku štatistiky poľnohospodárstva bo-
lo úspešne ukončené zisťovanie štruktúry 

poľnohospodárskych podnikov a zisťovanie 
metód poľnohospodárskej produkcie (Štruk-
turálny cenzus fariem). 

Cieľom Operačného programu informatizá-
cia spoločnosti je zabezpečenie 20 základ-
ných služieb e-Governmentu. Projekt Elek-
tronické služby Štatistického úradu SR bude 
poskytovať vstupné a výstupné elektronické 
služby, ktorých cieľom je zefektívniť výkon 
štátnych štatistických zisťovaní.

Pre účely komunikácie s medzinárodnými 
inštitúciami Štatistický úrad SR zaviedol me-
dzinárodný štandard SDMX s možnosťou 
mapovania dát a poskytovania dát v tomto 
formáte.

Súčasťou projektu je aj vybudovanie nového 
volebného informačného systému. Táto zme-
na skráti čas potrebný na spracovanie výsled-
kov volieb a tvorí medzistupeň k zavedeniu 
elektronického hlasovania pri voľbách.

Štatistický úrad SR ukončil v roku 2012 fázu 
implementácie a testovania a pripravuje no-



Slovo na úvod

vý projekt na nasadenie do ostrej prevádzky. 
Očakávaný termín nasadenia výstupných 
elektronických služieb je apríl 2013 a vstup-
ných január 2014. 

V oblasti šírenia štatistických informácií sa 
úrad zameral na poskytovanie kvalitných 
produktov a služieb v súlade s celkovou stra-
tégiou rozvoja. Prioritnú úlohu zohrávala 
internetová stránka, prostredníctvom ktorej 
mali používatelia možnosť získavať aktuálne 
štatistické informácie, sťahovať údaje z da-
tabáz, ako aj publikácie úradu. Na základe 
podpory zvyšovania znalostnej úrovne zákaz-
níkov úrad organizoval stretnutia s existujúci-
mi a potenciálnymi používateľmi štatistických 
informácií.
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Identifikácia organizácie

Názov:  Štatistický úrad Slovenskej republiky

Skrátený názov:  ŠÚ SR

Sídlo úradu:  Miletičova 3, 824 67 Bratislava 26

Kontakt:  telefón (operátor)  50236 111

 internet  http://www.statistics.sk

Forma hospodárenia:  ŠÚ SR je rozpočtovou organizáciou, ktorá je svojimi príjmami 
 a výdavkami napojená na štátny rozpočet Slovenskej republiky

Hlavné činnosti:

ŠÚ SR1:
a) vypracúva a zverejňuje koncepciu štátnej 

štatistiky,

b) zostavuje v súčinnosti s ministerstvami 
a štátnymi organizáciami program štát-
nych štatistických zisťovaní,

c) určuje metodiku štatistických zisťovaní, 
zhro mažďuje a spracováva štatistické úda-
je,

d) určuje metodiku vedenia systému národ-
ných 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 charak-
teristík sociálno-ekonomického a ekologic-
kého vývoja SR,

h) spolupracuje s medzinárodnými orgánmi 
a organizáciami pri zavádzaní štandardov 
a klasifikácií v oblasti štatistiky,

i) zverejňuje výsledky štatistických zisťovaní 
za SR a za jednotlivé územné a správne 
celky, pravidelne informuje verejnosť o so-
ciálno-ekonomickom a demografickom vý-
voji, poskytuje štatistické informácie a vy-
dáva štatistické publikácie,

j) organizuje a zabezpečuje projektovú a pro-
gramovú prípravu spracúvania štatistických 
zisťovaní a určuje spôsob zberu a technoló-
gie spracúvania štatistických údajov pre šta-
tistické zisťovania vykonávané úradom,

k) riadi, usmerňuje a dohliada na zber a spra-
covanie štatistických údajov na vnútroštát-
nej úrovni,

l) vyjadruje sa k metodike tvorby, obsahu 
a štruktúre štatistických údajov a štatistic-
kých informácií, ktoré ministerstvá a štát-
ne organizácie získavajú pri výkone svojej 
činnosti,

m) získava a zhromažďuje zahraničné štatis-
tické informácie na účely porovnania sta-
vu a vývoja ekonomiky SR so zahraničím 
a

n) plní ďalšie úlohy ustanovené zákonom.



Identifikácia organizácie

K špecifickým činnostiam ŠÚ SR patrí prí-
prava a spracovanie výsledkov volieb do Ná-
rodnej rady Slovenskej republiky2, volieb do 
orgánov samosprávy obcí3, volieb do orgánov 
samosprávnych krajov4, príprava a spracova-
nie výsledkov hlasovania o voľbe prezidenta 
Slovenskej republiky5, výsledkov hlasovania 
v referende6, výsledkov volieb do Európske-
ho parlamentu7 a sčítanie obyvateľov, domov 
a bytov.8

1  Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších 
predpisov

2  Zákon č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Sloven-
skej republiky 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 a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení 
zákona č. 335/2007 Z. z.

5  Zákon č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta SR, o ľudo-
vom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďal-
ších zákonov v znení neskorších predpisov

6  Zákon NR SR 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 neskorších predpisov

8  Zákon č. 263/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov 
v roku 2011 a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. 
o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov
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Rozvíjanie systému manažérstva kvality 
ŠÚ SR zavedeného podľa štandardu ISO 
9001:2008 sa v uplynulom roku sústredilo na 
ďalšiu integráciu Kódexu postupov pre eu-
rópsku štatistiku (ďalej len „Kódex“) do tohto 
systému. Za týmto účelom bol otvorený samo-
statný projekt, ktorého cieľom je zavedenie 
a udržiavanie monitorovania implementácie 
zásad novely Kódexu v rámci integrované-
ho SMK ŠÚ SR. Realizácia projektu prispeje 
k ďalšiemu zvyšovaniu kvality a dôveryhod-
nosti štatistiky produkovanej v ŠÚ SR. Vý-
sledky monitorovania sú prístupné všetkým 
zamestnancom v elektronickom SMK na in-
tranete ŠÚ SR.

V uplynulom roku pokračovala implemen-
tácia akčných programov Stratégie rozvoja 
ŠÚ SR do roku 2012 s dôrazom na tie progra-
my, ktoré majú dopad na zvyšovanie efektív-
nosti a účinnosti SMK ŠÚ SR. V tejto súvislos-
ti sa začal reálne využívať informačný systém 

Pokračujeme v prehlbovaní integrácie 

Kódexu postupov pre európsku štatistiku do SMK ŠÚ SR

na sledovanie odpracovaného času. Výstupy 
zo systému boli použité pri optimalizačných 
programoch súvisiacich s prehodnotením 
deľby práce medzi ústredím a pracoviskami 
v krajoch, ako aj pri sledovaní nákladov na 
vybrané štatistické zisťovania. Tak ako v mi-
nulom roku, aj v tomto bola pritom opätovne 
zdôrazňovaná osobná zodpovednosť zamest-
nancov za dosahovanie výsledkov úradu pri 
optimálne vynaložených nákladoch – jedna 
zo základných spoločne uznávaných hodnôt 
ŠÚ SR.

Úroveň systému manažérstva kvality pre-
skúmali interné audity vykonané vo vybra-
ných procesoch ŠÚ SR. Audity overili zho-
du systému s požiadavkami štandardu ISO 
9001:2008, s dôrazom na podporu plnenia 
akčných programov Stratégie rozvoja ŠÚ SR, 
hlavne cez plánovanie, manažérstvo zdrojov, 
realizáciu produktu, ako aj monitorovanie 
a meranie.



Pokračujeme v prehlbovaní integrácie Kódexu postupov pre európsku ...

Námety na zlepšenia, ktoré vyplynuli z inter-
ných auditov, ako aj z iných zdrojov zlepše-
ní boli zahrnuté do súhrnnej ročnej Správy 
o hodnotení systému manažérstva kvality 
ŠÚ SR.

Zhodu implementovaného systému manažér-
stva kvality s požiadavkami ISO 9001:2008 
preukázal aj druhý recertifikačný audit, 
ktorý v októbri 2012 vykonala certifikačná 
organizácia Bureau Veritas Certification. 
Úspešný audit opätovne potvrdil, že systém 
manažérstva kvality ŠÚ SR vytvára vhodné 
predpoklady pre ďalšie zvyšovanie kvality 
a dôveryhodnosti produktov a služieb posky-
tovaných zákazníkom, ako aj pre ďalšie zvy-
šovanie jeho efektívnosti a účinnosti.
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V oblasti metodiky sa ŠÚ SR v roku 2012 pri-
oritne zameral na prípravu a technickú rea-
lizáciu pravidelných sebahodnotení všetkých 
štatistických zisťovaní. Sebahodnotenia sú 
zamerané na celý proces štatistického zisťo-
vania, posúdia úroveň jeho kvality z pohľadu 
samotného producenta a poskytnú impulz na 
jeho zlepšenie.

Skúmali sa aj nové možnosti využívania ad-
ministratívnych zdrojov údajov ako jedného 
z nástrojov optimalizácie štatistických zisťova-
ní a redukcie záťaže na strane respondenta aj 
producenta. ŠÚ SR koncom roka 2011 podpísal 
novú dohodu o vzájomnom poskytovaní úda-
jov so Sociálnou poisťovňou, na základe ktorej 
môže pre účely štatistík využívať ďalší význam-
ný dátový zdroj v omnoho väčšej miere, a tak 
pokračovať v procese integrácie administra-
tívnych zdrojov údajov do produkcie podni-
kateľských štatistík. Predpokladáme, že tieto 
aktivity v budúcnosti umožnia ďalšiu redukciu 
rozsahu zisťovaní, prípadne až úplné zrušenie 
niektorých zisťovaní u určitých skupín respon-

Čo priniesol uplynulý rok v oblasti 

metodiky

dentov. Minimálne však prispejú aspoň k zvý-
šeniu kvality štatistických výstupov.

Významnou úlohou metodiky bolo aj vzdelá-
vanie zamestnancov ŠÚ SR vo vybraných ob-
lastiach štatistiky, ktoré bolo v roku 2012 za-
merané na hodnotenie kvality štatistických 
výstupov a ochranu dôverných štatistických 
údajov. Vybraní zamestnanci ŠÚ SR v rámci 
uvedených aktivít absolvovali kurz Výpočet 
vybraných ukazovateľov kvality pre potreby 
kvalitatívnych správ a Ochrana dôverných šta-
tistických údajov na súboroch mikroúdajov, 
ktorého cieľom bolo naučiť účastníkov kurzu 
anonymizovať  mikroúdaje, ktoré sú určené 
na výskumné účely. Školenie bolo orientova-
né na ochranu údajov použitím softvéru μ-Ar-
gus s podporou v programe R.

V oblasti metodiky ochrany dôverných šta-
tistických údajov sa ŠÚ SR prostredníctvom 
práce v expertných skupinách aktívne zapá-
jal do jej riešenia aj na európskej úrovni.

Okrem plánovaných úloh bolo v oblasti me-
todiky riešených aj množstvo ad-hoc požiada-
viek od interných aj externých zákazníkov. 
Externé požiadavky väčšinou súviseli s ano-
nymizáciou mikroúdajov na výskumné účely, 
ale riešila sa napr. aj požiadavka pre OECD/
INES na odhad špecifických indikátorov pou-
žitím lineárnej regresie.

Klasifikácie a registre

V priebehu roka 2012 pokračoval rozvoj štatis-
tických klasifikácií a číselníkov v súlade s ich 
medzinárodnými normami a štandardami.



Čo priniesol uplynulý rok v oblasti metodiky

Pre potreby štátnej štatistiky bol vyhláškou 
Štatistického úradu SR č. 112/2012 Z. z. vy-
daný štatistický číselník krajín a v spoluprá-
ci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu 
a športu SR bola vydaná štatistická klasifi-
kácia odborov vzdelania (vyhláška Štatistic-
kého úradu SR č. 243/2012 Z. z.). Predmetom 
tejto klasifikácie sú vedné a študijné odbory 
na vysokých školách a študijné a učebné od-
bory na stredných školách.

V roku 2012 bola Ministerstvu vnútra SR po-
skytnutá metodická pomoc pri aplikácii kla-
sifikácie ekonomických činností SK NACE 
Rev. 2 pre účely správy agendy o živnosten-
skom podnikaní.

Prioritou v oblasti štatistických registrov zo-
stalo v roku 2012 naďalej zabezpečenie úda-
jov a informácií potrebných na tvorbu a ďalší 
rozvoj registra nadnárodných skupín podni-
kov, ktorý spravuje Eurostat v rámci systému 
európskeho registra skupín podnikov (EGR). 
Súčasťou spolupráce s Eurostatom v tejto ob-
lasti bola aj štandardizácia procesov konsoli-
dácie a integrácie údajov evidovaných v šta-
tistickom registri organizácií s údajmi EGR. 
Výsledkom spolupráce je konečná populácia 
EGR 2010, ktorá bola ukončená a Eurostatom 
sprístupnená na ďalšie štatistické využitie 
v marci 2012.

Pre potreby monitorovania aktivít zahrnu-
tých do stratégie EÚ 2020 boli spracované 
a v septembri 2012 Európskej komisii poskyt-
nuté indikátory o rýchlo rastúcich inovatív-
nych podnikoch v SR za rok 2011. Výpočet 
požadovaných indikátorov bol realizovaný 
podľa spoločnej metodiky Eurostatu a OECD 
na základe údajov a informácií evidovaných 

v štatistickom registri organizácií a v iných 
administratívnych zdrojoch.

V oblasti štatistických registrov bola v roku 
2012 výrazná pozornosť venovaná aj zvyšo-
vaniu ich kvality, a to predovšetkým formou 
efektívneho využívania nových administra-
tívnych zdrojov údajov získaných zo systému 
sociálneho zabezpečenia.
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Rok 2012 bol prvým rokom realizácie Progra-
mu štátnych štatistických zisťovaní na roky 
2012 až 2014, ktorý zostavil ŠÚ SR v súčinnos-
ti s ministerstvami a štátnymi organizáciami 
a vydal vyhláškou č. 358/2011 Z. z. zo 7.  ok-
tóbra 2011. Program štátnych štatistických 
zisťovaní (ďalej len „program“) určuje spra-
vodajskú povinnosť jednotkám, aké údaje bu-
dú na príslušných štatistických formulároch 
poskytovať. Podľa prílohy č. 1 programu res-
pondenti budú poskytovať ŠÚ SR údaje v 94 
zisťovaniach (prostredníctvom 110 formulá-
rov) a ministerstvám a štátnym organizáci-
ám v 129 zisťovaniach. Nebude sa vykonávať 
žiadne nové pravidelné štátne štatistické zis-
ťovanie. Do programu sú zaradené dve nové 
jednorazové európske zisťovania vykonáva-
né ŠÚ SR: Jednorazové zisťovanie o globálnej 
tvorbe hodnoty (GVC 1-01) a Zisťovanie o bez-
pečnosti a kriminalite (SASU 1-01).

Tvorba nákladovo optimálnej údajovej 

základne

Súčasťou nového trojročného programu sú 
zisťovania, ktoré sa vykonávajú s viacročnou 
periodicitou: dvojročnou, trojročnou a päťroč-
nou. ŠÚ SR vykoná osem takýchto zisťovaní 
(Inov 1-92, Org SP1-92, Poľ 20-93, NSPO 1-93, 
NSRO 1-93, MO 1-93, Org UZ 2-93 a EHIS 1-95), 
ministerstvá a štátne organizácie vykonajú 
dve takéto zisťovania (Škol (MŠVVŠ SR) 31-92 
a MK (MDVRR SR) 1-93). V porovnaní s ro-
kom 2011 sa v roku 2012 počet štatistických 
formulárov zvýšil o 5 pre krátkodobé zisťova-
nia a znížil o 7 pre dlhodobé zisťovania.

Príloha č. 3 programu vymedzuje rozsah vy-
užívaných administratívnych zdrojov. ŠÚ SR 
využíval 200 administratívnych zdrojov, kto-
rých správcami je 25 ministerstiev a štátnych 
organizácií, ktoré údaje získali, zhromaždili, 
spracovali alebo uchovali pri výkone svojej 
činnosti. Existujúce administratívne údaje sa 
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Tvorba nákladovo optimálnej údajovej základne

využívali namiesto nových zberov údajov, ale 
postupne sa začali používať štatistické techni-
ky na porovnávanie a spájanie štatistických 
a administratívnych údajov alebo zavádzať 
nové postupy, ktoré umožnia nahradiť niekto-
ré údaje ich modelovaním. Využívanie úda-
jov z administratívnych zdrojov bolo jedným 
z aspektov, ktoré prispeli k znižovaniu záťaže 
respondentov.

Pravidelným prehodnocovaním opodstatne-
nosti zaradenia požadovaných údajov do šta-
tistických zisťovaní sa v priebehu rokov 2008 
až 2011 rozsah zisťovaných údajov obmedzo-
val. Záťaž respondentov sa podľa položkovej 
zaťaženosti (PZ) respondentov oslovených 
ŠÚ SR medziročne (2011 k 2010) zvýšila 
o 3,45 %, v porovnaní s rokom 2008 je však PZ 
nižšia o 32,07 %. Počet položiek v štatistických 
formulároch sa medzi rokmi 2011 a 2010 zvý-

šil o 2,66 %, v porovnaní s rokom 2008 dosahu-
je zníženie počtu položiek 22,45 %.

Hodnotenie štatistických zisťovaní ŠÚ SR 
podľa 3 okruhov spravodajských jednotiek: 
podniky a podnikatelia, domácnosti a verej-
ná správa preukázalo nasledovné výsledky. 
V roku 2011 bol opätovne najvýznamnejší 
pokles PZ pri štatistikách o podnikoch a pod-
nikateľoch. Medziročne (2011 k 2010) táto za-
ťaženosť poklesla o 3,41 %. V porovnaní s ro-
kom 2008 sa pokles PZ podnikov a podnika-
teľov blíži už k polovici (- 47,89 %). Na rozdiel 
od podnikov a podnikateľov PZ domácností 
a verejnej správy medziročne vzrástla. PZ do-
mácností v roku 2011 vzrástla o 15,72 % oproti 
roku 2008. Nárast bol zaznamenaný najmä 
v dôsledku toho, že v roku 2011 sa opätovne 
vykonalo zisťovanie s viacročnou periodicitou 
(AES 1-01). Podobne ako pri domácnostiach 
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PZ vzrástla aj vo verejnej správe – medziroč-
ne o 32,44 %, v porovnaní s rokom 2008 je ná-
rast nižší (11,02 %). Čas potrebný na vyplnenie 
formulárov vypočítaný v minútach klesol me-
dzi rokmi 2008 a 2010 o 13,71 %. Pri výpočte 
priemerných časov zisťovaní, ktoré sa vyhod-
nocovali v roku 2010, bol medzi rokmi 2011 
a 2008 zaznamenaný pokles o 18,45 %.

Ročná položková zaťaženosť podnikov a podnikateľov, obyvateľstva 

a verejnej správy v porovnaní s rokom 2008
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Makroekonomické štatistiky

Národné účty tvoria kompatibilný účtov-
ný rámec pre systematický a detailný popis 
ekonomiky ako celku i jednotlivých sektorov 
a subsektorov, kde sa zachytávajú všetky 
stupne ekonomického procesu (produkcia, 
tvorba a rozdelenie dôchodkov, ich použitie, 
akumulácia a finančné transakcie). Sú zo-
stavené podľa metodiky Európsky systém ná-
rodných a regionálnych účtov 1995 – ESNÚ95 
(European System of National and Regional 
Accounts – ESA95). Rozvoj systému národ-
ných účtov v súlade s novými nariadenia-
mi a smernicami Európskej únie je jedným 
z hlavných cieľov v oblasti makroekonomic-
kých štatistík.

Práce v oblasti systému 

národných účtov

Na základe informácií zo štatistického výkaz-
níctva, administratívnych zdrojov dát, ako aj 
doplňujúcich informácií boli zostavené ročné 
sektorové účty za rok 2011 v celom rozsahu 
transmisijného programu v zmysle požiada-
viek Eurostatu. Zvýšené úsilie bolo venované 
implementácii odvetvového členenia podľa 
NACE Rev. 2 v celom časovom rade 1995 – 
2011. Termíny na zaslanie údajov národných 
účtov do Eurostatu boli dodržané v zmysle 
transmisijného programu ESA95.

Na začiatku roka boli neštandardne zrevi-
dované dáta ročných národných účtov z dô-
vodu záverov verifikácie jesennej notifikácie 
EDP 2011, ktoré boli zaslané do Eurostatu 
a zverejnené na web stránke ŠÚ SR v marci 
2012.  Štandardná jesenná revízia údajov za 

Makroekonomické štatistiky

roky 2010 a 2009 bola vykonaná a zverejne-
ná v súlade s politikou revízií zverejnenou na 
stránke ŠÚ SR.

Okrem štandardného zostavenia údajov fi-
nančných účtov za všetky sektory ekonomi-
ky sme veľkú pozornosť venovali revízii dát 
stavových ukazovateľov, kde sa nám v úzkej 
spolupráci s NBS podarilo eliminovať viaceré 
rozdiely a nekonzistencie medzi údajmi zo-
stavenými ŠÚ SR a NBS. Tieto nekonzisten-
cie mali svoj pôvod v nedostatku informácií 
o jednotlivých finančných nástrojoch v minu-
losti, pričom v súčasnosti už NBS disponuje 
lepšou údajovou základňou, ktorá pomohla 
aspoň v nedávnych rokoch zjednotiť prístup 
a eliminovať rozsah odhadovaných položiek.

V termíne 45 dní po ukončení referenčného 
štvrťroka pravidelne poskytujeme dáta za 
rýchly odhad HDP a zamestnanosti. Štvrť-
ročné údaje národných účtov zostavujeme 
v plnom rozsahu transmisijného programu 
ESNÚ95 a pravidelne zverejňujeme do 65 dní 
po ukončení referenčného štvrťroka. Dáta 
zo štvrťročných národných účtov sú sezónne 
očisťované v zmysle nariadení a smerníc Eu-
rópskej únie.

V 2. štvrťroku 2012 Eurostat uskutočnil na Slo-
vensku dialógovú misiu k problematike pro-
cedúry nadmerného deficitu a dlhu, ako aj 
kontrolnú misiu k problematike kvality regi-
onálnych údajov. Z týchto misií vyplynuli pre 
prácu štatistikov ďalšie úlohy, ktorým bolo po-
trebné venovať zvýšenú pozornosť.

V rámci jarnej a jesennej notifikácie EDP boli 
v riadnych termínoch zaslané dáta v notifi-
kačných tabuľkách vrátane dotazníka k EDP 
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a ďalších požadovaných informácií štandard-
ne poskytovaných do Eurostatu.

Pre prípravu rozpočtu EÚ sa požadujú od 
členských krajín údaje o hrubom národnom 
dôchodku a tiež údaje o DPH. Odbor národ-
ných účtov štandardne, ako každý rok, pri-
pravil pre MF SR podklad vo forme odhadu 
hrubého národného dôchodku a tiež údaje 
o kompenzáciách za malé od DPH oslobode-
né firmy a údaje o váženej priemernej sadzbe 
DPH. Zároveň bol prostredníctvom Stálej mi-
sie v Bruseli do Eurostatu zaslaný dotazník 
obsahujúci údaje o prechode z HDP na HND 
vrátane správy o kvalite, ktorá obsahovala 

všetky informácie o zmenách a doplneniach 
metodických postupov pri zostavovaní HDP/
HND.

Okrem úloh, ktoré sa priamo viažu k rutin-
ným prácam podľa jednotlivých štatistických 
tém sa pracovníci odboru národných účtov 
sústredili aj na úlohy súvisiace s projektom 
GP02-11 Technické a metodické zdokonalenie 
národných účtov, kde v troch pracovných ba-
líkoch venovali svoje úsilie skvalitneniu štvrť-
ročných národných účtov a TDP tabuliek, 
skráteniu termínu zostavenia regionálnych 
účtov o jeden rok a príprave na budúce požia-
davky ESA2010 v kontexte novej tabuľky bu-

Vývoj HDP v mil. Eur v časovom rade 1995 – 2011
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dúceho transmisijného programu ohľadom 
penzijných schém.

Nemalá časť našej práce bola venovaná vy-
pĺňaniu rôznych dotazníkov pre medzinárod-
né organizácie (CMFB, Eurostat, ILO, OECD, 
UNECE, iné). Intenzívne sme participovali na 
príprave novej legislatívy k ESA2010 vrátane 
niekoľkých kôl žiadostí o derogácie a nie-
koľkých kôl lingvistických kontrol prekladu 
do slovenskej verzie. Vzhľadom na to, že ide 
o viac ako 1000 stranový dokument, spracova-
nie relevantných pripomienok bolo extrémne 
časovo náročné.

Na záver je potrebné spomenúť ešte posky-
tovanie informácií a údajov na požiadanie, 
či už priamo zákazníkom, rezortom a pod. 
alebo prostredníctvom informačného servisu 
úradu, ktoré pracovníci odboru národných 
účtov zabezpečovali s maximálnym nasade-
ním a snahou vyjsť v ústrety požiadavkám 
zákazníka.

V oblasti cenovej štatistiky sa v roku 2012 
vykonala revízia váhových schém výpočtu 
indexov cien stavebných prác, indexov cien 
v poľnohospodárstve a indexov cien trhových 
služieb. Aktívne sme sa zúčastnili projektu Eu-
rostatu zameraného na porovnanie absolút-

Prírastky medziročného vývoja HDP v %
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nych hodnôt spotrebiteľských cien vybraných 
tovarov v rámci jednotlivých krajín EÚ a pro-
jektu Eurostatu zameraného na výpočet inde-
xov cien nehnuteľností a cien tovarov a slu-
žieb spojených s bývaním vo vlastnom obydlí. 
Zapojili sme sa do procesu tvorby nariadenia, 
ktorého cieľom je zavedenie harmonizovanej 
metodiky výpočtu indexov cien nehnuteľností 
a cien tovarov a služieb spojených s bývaním 
vo vlastnom obydlí.

V roku 2012 odbor štatistiky zahraničného 
obchodu pokračoval v spracovaní údajov šta-
tistiky zahraničného obchodu (ZO). Zvyšova-
nie kvality spracúvaných údajov a zvyšovanie 
štatistického povedomia spravodajských jed-
notiek zostalo aj pre rok 2012 krédom odboru.

Stanovené termíny v roku 2012, v ktorých bo-
li spracované údaje štatistiky zahraničného 
obchodu, ako aj indexy importných a export-
ných cien, boli každomesačne dodržané.

Popri každomesačnom spracovaní údajov 
štatistiky ZO a ich spätnej aktualizácii odbor 
zabezpečoval aktivity Eurostatu smerujúce 
k zjednodušeniu systému INTRASTAT, tzv. 
SIMSTAT. Išlo o spracovanie rôznych dotaz-
níkov, ako aj prácu a aktívnu účasť v špecia-
lizovaných pracovných skupinách Eurostatu 
(task force a steering committee) pre SIM-
STAT. Naďalej sa vypracovávali analýzy a sle-
doval sa dopad navrhovaných zjednodušení 
na údaje štatistiky zahraničného obchodu 
v zmysle požiadaviek Eurostatu. Zjednoduše-
nie systému INTRASTAT by rozhodne nemalo 
mať negatívny vplyv na rozsah a kvalitu úda-
jov poskytovaných najdôležitejším odberate-
ľom, ako v rámci úradu, tak aj jednotlivým 
rezortom mimo ŠÚ SR.

Pokračovalo sa v implementácii odporúčaní 
Eurostatu. V súvislosti s prípravami na zjed-
nodušenie INTRASTAT-u bola pripravená 
zmena vyhlášky ŠÚ SR, ktorou sa pre rok 
2013 rušili zjednodušené hlásenia.

V súčinnosti s Českým štatistickým úradom 
boli aj v roku 2012 zabezpečené zrkadlové 
porovnania údajov zahraničného obchodu za 
roky 2010 a 2011. V súlade s platnou legisla-
tívou boli aktualizované číselníky, ako aj prí-
ručka pre spravodajské jednotky.

Pre spravodajské jednotky bolo v priebehu 
roka zabezpečených 8 seminárov o systéme 
INTRASTAT-SK, na ktorých sa zúčastnilo 
121 záujemcov. Semináre poskytli okrem zák-
ladných informácií o systéme INTRASTAT-SK 
tiež prehľad o najnovších legislatívnych zme-
nách. Podstatná časť seminárov bola venova-
ná odpovediam na špecifické otázky zúčast-
nených. O túto formu seminárov je zo strany 
spravodajských jednotiek najväčší záujem.

Z iniciatívy odboru sa uskutočnili stretnutia 
so spravodajskými jednotkami, ktoré mali 
problémy s kvalitou a včasnosťou zasielaných 
údajov. Pokračovala intenzívna práca help 
desku – pomoc spravodajským jednotkám 
pri ich problémoch s vypĺňaním INTRASTAT 
hlásení, zaregistrovaní sa, posielaní hlásení 
a pod.

Zabezpečené bolo vydanie publikácie s prida-
nou hodnotou – rozšírenej ročenky štatistiky 
zahraničného obchodu. V rozšírenej forme 
bude vychádzať aj v nasledujúcich rokoch.



Podnikové štatistiky

Sekcia podnikových štatistík aj v kalendár-
nom roku 2012 pokračovala v prácach zame-
raných predovšetkým na implementáciu no-
vých nariadení a smerníc EÚ v príslušných 
štatistikách.

Ťažisko prác v podnikových krátkodobých 
štatistikách bolo zamerané na dodržanie 
termínov prvého prenosu dát, čo patrí me-
dzi priority Eurostatu a Európskej centrálnej 
banky. Prebiehali práce na príprave nového 
bázického roka 2010 a s tým súvisiaceho no-
vého systému váh pre výpočty krátkodobých 
indexov vývoja. V celkovom hodnotení kompa-
tibility s nariadením o krátkodobej štatistike 
je ŠÚ SR zaradený do prvej kategórie člen-
ských krajín s najlepším stupňom kompatibi-
lity.

V ročnej štrukturálnej štatistike boli zostave-
né a v termíne odoslané súbory definitívnych 
ukazovateľov za rok 2010. Do výstupných sú-
borov boli zahrnuté prvýkrát aj údaje o živ-
nostníkoch z administratívneho zdroja údajov. 
Pri spracovaní súborov sa použila procedúra 
navrhnutá v rámci projektu MEETS (Progra-
mu modernizácie podnikovej a obchodnej 
štatistiky) založená na kombinácii údajov zo 
štatistických zisťovaní a z administratívnych 
zdrojov. V zmysle nových kompetencií sekcie 
podnikových štatistík sa prvýkrát zostavili sú-
bory údajov za rok 2011 za peňažníctvo, pois-
ťovníctvo a dôchodkové fondy a boli odoslané 
do Eurostatu v požadovaných termínoch. Aj 
v  oblasti štrukturálnej štatistiky bol ŠÚ SR 
zaradený do prvej kategórie členských kra-
jín s najlepším stupňom kompatibility s na-
riadením o štrukturálnej štatistike. Zostavili 
sa a odoslali súbory údajov za rok 2010 za 
vnútorné zahraničné afilácie. V štatistike 

Podnikové štatistiky

vonkajších zahraničných afilácií sa v zmysle 
harmonogramu implementovala nová klasi-
fikácia ekonomických činností SK NACE. Vo 
všetkých požadovaných oblastiach sa vypra-
covali nové štruktúrované správy o kvalite.

V rámci prípravy novej koncepcie právneho 
rámca pre podnikovú štatistiku sa ŠÚ SR 
aktívne zúčastnil na diskusii a pripomienko-
vých konaniach k návrhu balíčkov zmien pre 
oblasť krátkodobej, štrukturálnej štatistiky 
a štatistiky zahraničných afilácií.

Ťažisko prác v štatistike priemyslu  bolo za-
merané na prípravu a realizáciu prechodu 
na nový bázický rok 2010 pre výpočet Indexu 
priemyselnej produkcie vyplývajúci z EÚ na-
riadenia o krátkodobých štatistikách. V pria-
mej väzbe na plnenie tejto úlohy sa aktuali-
zoval aj okruh výrobkových reprezentantov 
a vytvorili sa nové váhy pre výpočet Indexu 
priemyselnej produkcie. Do tohto okruhu vý-
robkových reprezentantov boli zapracované 
priamo na úrovni jednotlivých reprezentan-
tov kódy subdodávateľských vzťahov vychá-
dzajúcich či už z prác výrobnej povahy alebo 
prác vo mzde. Na základe rokovaní so zástup-
cami NBS sa od polovice roka 2012 pristúpilo 
k pravidelnému zasielaniu údajov za ukazo-
vateľ Nové objednávky v priemysle do NBS. 
Ide o dôležitý ukazovateľ, ktorý centrálna 
banka využíva pre vlastné analytické potre-
by pre hodnotenie aktuálneho stavu ekono-
miky a jej krátkodobého výhľadu, a to hlavne 
pri predpovedaní tzv. bodov obratu vo vývoji 
priemyslu ako ťažiskového odvetvia sloven-
skej ekonomiky. NBS zároveň zabezpečuje aj 
distribúciu týchto dát do Európskej centrálnej 
banky. Pokračovalo sa v plnení pravidelných 
úloh vyplývajúcich z požiadaviek externých 
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užívateľov, predovšetkým Eurostatu, ale aj 
interných užívateľov. V dohodnutých termí-
noch a požadovanej kvalite sa spracovávali 
a poskytovali neštandardné výstupy pre ban-
kových analytikov, podnikateľské združenia, 
profesné komory a asociácie.

V odvetvových štatistikách stavebníctva, by-
tovej výstavby, obchodu a služieb sa ťažisko 
prác tak isto sústredilo na prípravu a reali-
záciu prechodu údajov na nové porovnávacie 
bázické obdobie (rok 2010=100) vrátane spät-
ného prepočtu časových radov. Ďalšie práce 
boli zamerané na skvalitnenie údajovej zák-
ladne formou optimalizácie činností celého 
spracovateľského reťazca vrátane realizácie 
odhadov za sledované ukazovatele. Podľa po-
žiadaviek Eurostatu sa v zmysle záväzných 
nariadení ku krátkodobým štatistikám pra-

videlne mesačne, resp. štvrťročne zasielali 
predpísané ukazovatele v požadovanom roz-
sahu a termínoch.

V štatistike konjunkturálnych prieskumov sa 
realizoval medzinárodný projekt v rámci spo-
ločného harmonizovaného programu podni-
kateľských a spotrebiteľských prieskumov 
Európskej komisie. V podnikových konjunk-
turálnych prieskumoch bolo ťažisko prác za-
merané na skvalitňovanie zberu a zvyšovanie 
návratnosti dotazníkov výberových vzoriek 
v odvetviach priemyslu, stavebníctva, malo-
obchodu a služieb. V publikačnom systéme 
sa dopracovávala štruktúra publikovaných 
údajov, verifikovali a aktualizovali sa všetky 
databázy časových radov ukazovateľov podľa 
požiadaviek ECFIN a požiadaviek externých 
a interných užívateľov.
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Podnikové štatistiky

V spotrebiteľskom barometri pokračovali 
práce, ktoré boli zamerané predovšetkým 
na získavanie informácií o nálade, očaká-
vaniach a investičných plánoch obyvateľov 
Slovenska na výberovej vzorke zahŕňajúcej 
všetky vekové skupiny od 16 rokov vyššie. In-
formácie konjunkturálnych prieskumov za 
odvetvia priemyslu, stavebníctva, maloobcho-
du, služieb, investícií v priemysle a spotrebi-
teľský barometer boli spracované v mesačnej 
periodicite a požadovanej štruktúre odosiela-
né Európskej komisii podľa stanoveného har-
monogramu. Na národnej aj medzinárodnej 
úrovni boli údaje využívané na konštrukciu 
indikátorov dôvery v jednotlivých odvetviach 
a pre tvorbu syntetického kompozitného uka-
zovateľa – indikátora ekonomického senti-
mentu (IES).

Aj v kalendárnom roku 2012 pokračovala spo-
lupráca s vedecko-výskumným pracoviskom 
ŠÚ SR INFOSTAT-om, ktorá bola zameraná 
predovšetkým na oblasť využívania výsledkov 
spracovania konjunkturálnych prieskumov 
na realizáciu flash odhadov HDP v štvrťroč-
nej periodicite, predikciu krátkodobého vý-
voja základných odvetvových ukazovateľov 
a konštrukciu predstihového indikátora o po-
tenciálnych bodoch obratu vo vývoji ekonomi-
ky Slovenska.

V oblasti štatistiky vedy, techniky a inovácií 
boli práce zamerané na realizáciu spraco-
vania výsledkov zo zisťovania o inováciách, 
ktoré je spoločným zisťovaním krajín EÚ, na 
zabezpečenie požadovaných výstupov do da-
tabázy Eurostatu, na vypracovanie správy 
o kvalite a zverejnenie údajov v publikačnom 
systéme ŠÚ SR. Zapojili sme sa do rozvoja 
metodiky štatistiky výskumu a vývoja v kra-

jinách EÚ vypracovaním dvoch metodických 
analýz a prípravou dvoch prezentácií pred-
nesených na rokovaniach v Eurostate. Pri-
pomienkovaním a vyplnením požadovaných 
dotazníkov sme sa tiež zapojili do prípravy 
revízie nariadení k štatistike výskumu a vý-
voja a k štatistike inovácií, ktorej výsledkom 
je nové vykonávacie nariadenie č. 995/2012 
o vypracovaní a vývoji štatistík Spoločenstva 
o vede a technike. Aktívne sme sa zúčastnili 
aj na zasadnutí pracovnej skupiny národných 
expertov pre ukazovatele vedy a techniky 
(NESTI) v OECD a zabezpečovali sme vyplne-
nie metodických, testovacích, ako aj pravidel-
ných údajových dotazníkov.

V štatistike energetiky sa zvýšená pozornosť 
venovala kvalite zisťovaných údajov. Boli re-
alizované všetky zisťovania podľa nariadení 
EÚ v tejto oblasti a prenos údajov do databáz 
Eurostatu, Medzinárodnej energetickej agen-
túry a Štatistickej divízie OSN. Nad rámec 
pravidelných úloh boli poskytnuté informácie 
do dotazníka Štatistickej divízie OSN o skúse-
nostiach pri zbere, zostavovaní a diseminácii 
údajov energetickej štatistiky, ktorý bude slú-
žiť ako podklad pri tvorbe Manuálu pre zosta-
vovateľov energetickej štatistiky. Manuál bude 
praktickou príručkou pre implementáciu me-
dzinárodných odporúčaní pre energetickú 
štatistiku.

V oblasti štatistiky dopravy, informácií, komu-
nikácie a informačnej spoločnosti sa pokra-
čovalo v realizácii zisťovaní v zmysle nariade-
ní EÚ relevantných pre SR vrátane prenosov 
údajov do databáz Eurostatu, International 
Transport Forum, UNECE, Dunajskej komisie 
a Svetovej banky. V oblasti informačnej spo-
ločnosti sme sa zapojili do spoločného zisťo-
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vania krajín EÚ organizovaného Eurostatom 
o informačných a komunikačných technoló-
giách v podnikoch a do zisťovania o investí-
ciách a nákladoch do informačných a komu-
nikačných technológií v podnikoch. V súlade 
s požiadavkami Eurostatu boli vypracované 
a zaslané súbory údajov, analytické správy 
a správy o kvalite. Výsledky zo všetkých zisťo-
vaní boli poskytnuté širokej verejnosti v rám-
ci publikačného systému štatistického úradu.

V štatistike životného prostredia pokračovali 
prípravy na prvé oficiálne reportovanie úda-
jov podľa nariadenia č. 691/2011 o environ-
mentálnych ekonomických účtoch, ktoré sa 
bude realizovať v roku 2013. V súvislosti s úč-
tom emisií do ovzdušia sa pozornosť sústreďo-
vala najmä na vylepšenie metodiky, pre účet 
daní súvisiacich so životným prostredím bola 

vypracovaná konečná verzia národného zo-
znamu daní súvisiacich so životným prostre-
dím, bol úplne zavedený účet materiálových 
tokov a najnovšie údaje boli zaslané Eurosta-
tu. Vypracovaním pripomienok sme sa zapojili 
do prípravy rozšírenia nariadenia o ďalšie tri 
moduly, a to modul výdavkov na ochranu život-
ného prostredia, modul za sektor environmen-
tálnych tovarov a služieb, modul fyzických to-
kov energií. Ďalším okruhom prác, na ktoré sa 
sústredila pozornosť boli práce zamerané na 
splnenie všetkých reportingových povinností 
vyplývajúcich z  legislatívy EÚ za odpadové 
hospodárstvo, za predaj prípravkov na ochra-
nu rastlín, výdavky na ochranu životného pro-
stredia a za vnútrozemskú vodu.

Na úseku štatistiky poľnohospodárstva bolo 
úspešne ukončené zisťovanie štruktúry poľno-

Vývoj ukazovateľov Index priemyselnej produkcie a Nové objednávky v priemysle 
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hospodárskych podnikov a zisťovanie metód 
poľnohospodárskej produkcie (Štrukturálny 
cenzus fariem), ktoré bolo vykonané podľa na-
riadenia Komisie (ES) č. 1166/2008. Výsledky 
boli poskytnuté na medzinárodné porovnanie 
a v apríli 2012 boli pre domácich užívateľov 
zverejnené na webovej stránke ŠÚ SR. Ďalšie 
práce boli zamerané na prípravu dát o štatis-
tike ovocných sadov. Informácie získané na 
základe povinnosti vyplývajúcej z nariadenia 
EP a Rady (EÚ) č. 1337/2011 umožnia prehľad 
o produkčnom potenciáli sadov za referenčné 
obdobie 2012. Výsledky o výmere pestovaných 
odrôd, o hustote a veku výsadby ovocných sa-
dov budú k dispozícii domácim aj zahranič-
ným užívateľom v septembri 2013. Odbor šta-
tistiky poľnohospodárstva zostavil a zverejnil 
aj v roku 2012 odhad úrody vybraných plodín 
za obdobia jún, august a september 2012. Tak, 
ako aj v predchádzajúcich rokoch bol zo stra-
ny našich klientov veľký záujem o odhad úro-
dy, nakoľko ide informácie mimoriadne žiada-
né a zaujímavé pre podnikateľskú sféru. Ďalej 
pokračovala aktívna spolupráca s MPaRV SR 
a VÚEPP na zabezpečení a spracovaní šta-
tistických údajov a informácií na zostavenie 
Ekonomického poľnohospodárskeho účtu SR, 
ktorý je satelitným účtom Národných účtov. 
Definitívne výsledky Ekonomického poľnohos-
podárskeho účtu SR za rok 2011 boli zverejne-
né v septembri 2012.

Spolupráca s medzinárodnými 

organizáciami
 
Aj v kalendárnom roku 2012 zástupcovia sek-
cie podnikových štatistík aktívne spolupra-
covali s medzinárodnými organizáciami. Zú-

častňovali sa medzinárodných workshopov 
organizovaných Eurostatom, Európskou ko-
misiou, OECD, Medzinárodnou energetickou 
agentúrou a UNECE. Formou prezentácií, 
spracovania pripomienok a vypĺňaním dotaz-
níkov sme prispeli k tvorbe manuálov pripra-
vovaných medzinárodnými organizáciami.

Realizoval sa grantový projekt o globálnej 
tvorbe hodnoty. V podnikoch so 100 a viac 
zamestnancami sa zorganizovalo štatistické 
zisťovanie GVC 1-01, výsledky ktorého boli 
v decembri odoslané do Eurostatu. Cieľom 
projektu bolo získať informácie o rozsahu 
a typoch podnikových činností externe za-
bezpečovaných zo zahraničia od vlastných 
zahraničných afilácií alebo od externých za-
hraničných subjektov.

V štatistike cestovného ruchu ukončil ŠÚ SR 
práce na projekte skupiny ESSnet, ktorého 
cieľom bolo preskúmať možnosť implementá-
cie elektronického zberu údajov v tvare XML 
priamo z manažérskych informačných systé-
mov ubytovacích zariadení.

V júni 2012 sa uskutočnilo pracovné stretnu-
tie s kolegami na Českom štatistickom úrade 
v Prahe. Predmetom rokovania bola výmena 
skúseností z oblasti spracovania údajov zo 
štatistických zisťovaní, realizácie odhadov, 
využívania administratívnych zdrojov údajov 
a publikovania dát za štatistiku obchodu, po-
hostinstva a ubytovania. 
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V medzinárodnej spolupráci v oblasti demo-
grafickej štatistiky bola najdôležitejšou ak-
tivitou participácia na príprave európskej 
legislatívy pre danú oblasť. Návrh nariade-
nia o európskej demografickej štatistike bol 
prerokovávaný v pracovnej skupine pre šta-
tistiku pri Rade EÚ a predložený Európske-
mu parlamentu. Cieľom návrhu je vypracovať 
také nariadenie o demografickej štatistike, 
ktorým by sa upravila harmonizácia úda-
jov o obyvateľstve a životných udalostiach 
spojených s obyvateľstvom a poskytovanie 
takýchto údajov, pretože v takmer každej 
oblasti politiky, ktorou sa EÚ zaoberá, či už 
ide o hospodársku politiku, sociálnu politiku 
alebo politiku v oblasti životného prostredia, 
je potrebná vysoko kvalitná demografická 
štatistika, ktorá napomáha pri stanovovaní 
operačných cieľov a hodnotení pokroku, na-
príklad v záujme spoľahlivého porovnávania 
členských štátov. Na národnej úrovni sa v de-
mografickej štatistike aktualizovala celá dá-
tová základňa na základe výsledkov Sčítania 
obyvateľov, domov a bytov 2011. Pokračovalo 
sa v konsolidácii dátových zdrojov, k bilanč-
ným dátam pribudla konsolidácia údajov 
mesačného spracovania. V oblasti bilancií 
obyvateľstva sa okrem bilancovania podľa 
pohlavia, veku, národnosti a rodinného stavu 
začalo bilancovať i podľa štátneho občian-
stva, krajiny narodenia, vzdelania.

Pri rozvoji systému štatistiky zahraničnej 
migrácie bola prvý krát vytvorená zdrojová 
báza dát o cudzincoch, ktorá bude každoroč-
ne aktualizovaná.

V rámci projektu Sčítania obyvateľov, domov 
a bytov 2011 boli práce sústredené na finali-
záciu spracovania tohto rozsiahleho zisťova-

Sociálne štatistiky a Výskumné 

demografické centrum

nia. Boli zverejnené prvé výsledky, vydalo sa 
celkovo 8 publikácií. Začali sa práce na vý-
stupných reportoch pre národných a medzi-
národných užívateľov.

V súvislosti s vyhlásením EP a Rady roku 2012 
za Európsky rok aktívneho starnutia a solida-
rity medzi generáciami vydala sekcia mimo-
riadnu publikáciu Obyvateľstvo SR v kontexte 
Európskeho roku aktívneho starnutia, ako aj 
publikáciu Trendy sociálneho vývoja v Sloven-
skej republike 2012.

Štatistika rodinných účtov štandardne v roku 
2012 zabezpečovala zber údajov o výdavkoch 
a príjmoch súkromných domácností. Údaje 
sú pravidelne využívané pri tvorbe sociálnej 
politiky vlády SR. O anonymizované mikroú-
daje zo zisťovania prejavujú záujem externé 
národné aj zahraničné organizácie, ktoré ich 
využívajú predovšetkým pri analýzach život-
nej úrovne domácností.

Výberové Zisťovanie o príjmoch a životných 
podmienkach domácností, ktoré Štatistický 
úrad SR pravidelne realizuje od roku 2005, 
je  hlavným zdrojom údajov, ktorý podáva 
komplexný obraz o chudobe, sociálnom vy-
lúčení a životných podmienkach. Spraco-
vané mikroúdaje a indikátory zo zisťovania 
EU SILC 2011 boli zaslané a anonymizované 
mikroúdaje poskytnuté, na základe štandard-
ných, ako aj ad hoc požiadaviek, externým 
užívateľov na vedecké a výskumné účely. 
Údaje boli prezentované v dvoch publikáci-
ách: EU SILC 2011 – Zisťovanie o príjmoch 
a životných podmienkach domácností v SR 
a EU SILC 2011 – Indikátory chudoby a sociál-
neho vylúčenia. Osobitne treba zdôrazniť pro-
dukciu a analýzu hlavného indikátora chudo-
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by alebo sociálneho vylúčenia pre stratégiu 
EÚ 2020 za SR. Podľa výsledkov EU SILC 2011 
bolo na Slovensku 20,6 % obyvateľstva ohro-
zených chudobou alebo sociálnym vylúčením.

V súčasnosti sa pripravuje zmena legislatívy 
a obsahu Zisťovania o príjmoch a životných 
podmienkach domácností na úrovni EÚ, pri-
čom jednotlivých rokovaní pracovnej skupi-
ny sa pravidelne zúčastňuje aj zástupca zo 
ŠÚ SR.

K najdôležitejším činnostiam vykonávaným 
v štatistike miezd patril výpočet priemernej 
nominálnej mesačnej mzdy v hospodárstve 

SR v jednotlivých štvrťrokoch podľa ekono-
mických činností, krajov a veľkostných skupín 
podnikov. Do výpočtu štvrťročných indexov 
nákladov práce pre potreby EÚ boli okrem 
vyplatených mzdových prostriedkov zahrnu-
té aj nepriame náklady na odmeňovanie. Pri-
márne krátkodobé ukazovatele boli z výsled-
kov ročného výberového zisťovania o štruktú-
re miezd doplnené o podrobnejšie informácie 
o mzdových komponentoch, úrovni zárobkov 
podľa personálnych charakteristík a zastúpe-
ní zamestnancov v mzdových pásmach. Z in-
dividuálnych záznamov za zamestnancov, 
ktoré poskytuje výhradne toto zisťovanie, boli 
vypočítané mediány miezd a hodnoty miezd 
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podľa ďalších popisných štatistických cha-
rakteristík. Z ďalších ročných zisťovaní boli 
spracované štatistické údaje o vývoji odmeňo-
vania na úrovni krajov a okresov a komplex-
né údaje o finančných prostriedkoch, ktoré 
zamestnávatelia vynaložili na svojich zamest-
nancov.

Prioritou štatistiky práce bolo zabezpečiť 
dostupnosť informácií o vývoji zamestnanos-
ti, nezamestnanosti, ekonomickej neaktivity, 
krátkodobej pracovnej migrácie a voľných 
pracovných miest. Súbežne s monitorovaním 
zamestnávania osôb v podnikoch cez systém 
výkazníctva sme prostredníctvom výberové-
ho zisťovania pracovných síl získali podrob-
né informácie o postavení populácie na trhu 
práce. ŠÚ SR pokračoval v úsilí o zvyšovanie 
zastúpenia zberu údajov vo VZPS prostred-
níctvom elektronických dotazníkov. Kombino-
vaný spôsob zberu údajov je súčasťou národ-
ného akčného plánu na zvýšenie kvality tohto 
zisťovania. V 2. štvrťroku sme pre potreby EÚ 
zabezpečili realizáciu doplnkového zisťova-
nia VZPS o prechode z práce do dôchodku. 
Cieľom zisťovania bolo získať informácie 
o spôsoboch a dôvodoch, prečo aktívne osoby 
opúšťajú zamestnanie a o predpokladoch ich 
dlhšieho zotrvania na trhu práce.

Údaje z databázy rodovej rovnosti a z publi-
kácie Rodová rovnosť 2012 sa stali základom 
pre Správu o rodovej rovnosti, ktorú pripra-
vuje MPSVaR SR.

Najvýznamnejšou úlohou v oblasti sociálnych 
štatistík bolo ukončenie zisťovania o vzdelá-
vaní dospelých (AES) v rámci grantového pro-
jektu a na základe nariadenia Európskej ko-
misie ukončenie zisťovania o ďalšej odbornej 

príprave v podnikoch (CVTS4). V oboch prí-
padoch sú výstupmi databázy mikroúdajov 
poskytnuté tak Eurostatu, ako aj národným 
a medzinárodným užívateľom. V rámci gran-
tového projektu Eurostatu sa analyzovala 
metodika zberu údajov o vzdelávaní v rámci 
AES a VZPS.

V roku 2012 ŠÚ SR poskytol Eurostatu štatis-
tické informácie za oblasť nefinančných úda-
jov o zdravotnej starostlivosti v rámci pravi-
delného spoločného zberu údajov OECD, 
WHO a Eurostatu, údaje o pracovných úra-
zoch podľa Európskej metodiky štatistiky pra-
covných úrazov (ESAW) a údaje o chorobách 
z povolania na základe Európskej metodiky 
štatistiky chorôb z povolania (EODS) za rok 
2009.

V súlade s legislatívou a metodikou ESSPROS 
bolo zabezpečené poskytovanie kvantitatív-
nych a kvalitatívnych údajov o sociálnej ochra-
ne za roky 2009 a 2010 a v súlade s metodikou 
databázy politík trhu práce bolo zabezpeče-
né poskytovanie kvalitatívnych a kvantitatív-
nych údajov o aktívnej a pasívnej politike trhu 
práce za rok 2010.

Systematicky boli poskytované údaje o štatis-
tikách sociálnej ochrany, vzdelávania, kultú-
ry, kriminality, o pracovnej neschopnosti pre 
chorobu a úraz, o neziskových organizáciách, 
povinnom sociálnom poistení, ako aj štatistic-
ké údaje o zdravotníctve príslušným štátnym 
inštitúciám, medzinárodným organizáciám 
a do verejnej banky dát. ŠÚ SR poskytlo Eu-
rostatu štatistické informácie z oblasti finanč-
ných a nefinančných údajov za zdravotníctvo, 
údaje o chorobách z povolania, pracovných 
úrazoch a kriminalite za rok 2010.



Sociálne štatistiky a Výskumné demografické centrum

Výskumné demografické 

centrum

Výskumné demografické centrum (VDC) rie-
šilo v roku 2012 päť plánovaných úloh, kto-
rých zadávateľom bol Štatistický úrad SR. 
Výsledkom tejto činnosti sú štyri publikácie 
vydané priamo v INFOSTAT-e. Dve z nich sú 
analytické (Populačný vývoj v SR 2011 a Vy-
užitie administratívnych údajov pre potreby 
demografickej štatistiky), jedna je prognostic-
ká (Prognóza vývoja obyvateľstva SR do roku 
2060) a jedna metodologická (Návrh metodiky 

na výpočet bilancie obyvateľstva podľa vzdela-
nia, štátneho občianstva a miesta narodenia). 
V rámci plánovaných úloh vypracovalo VDC 
pre ŠÚ SR aj rebilanciu obyvateľstva podľa 
miesta narodenia k 1. 1. 2011 vrátane odhadu 
krajiny narodenia, odhad vzdelanostnej štruk-
túry obyvateľstva, podklady pre publikáciu Po-
hyb obyvateľstva SR 2010 (slovenská a anglická 
verzia) a podklady pre vydanie tabuliek života. 
Informácie o činnosti VDC sú zverejnené tiež 
na web stránke www.infostat.sk/vdc.

Kontrola plnenia úloh VDC sa uskutočňovala 
štvrťročne. Všetky plánované úlohy VDC boli 
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splnené v stanovených termínoch a v požado-
vanom rozsahu a kvalite. Jedna čiastková úloha 
bola presunutá na rok 2013 (Výpočet alternatív-
nej bilancie obyvateľstva), nakoľko neboli k dis-
pozícii potrebné údaje z registra obyvateľov.

Okrem plánovaných úloh sa v rámci mož-
ností pracovníci VDC zapájali aj do riešenia 
neplánovaných (aktuálnych) úloh pre potreby 
jednotlivých rezortov, ktoré mali obvykle for-
mu pracovných materiálov, podkladov, stano-
vísk a hodnotení.

Významnou aktivitou VDC v roku 2012 bola 
spolupráca pri spracovaní výsledkov Sčítania 
obyvateľov domov a bytov 2011. Konkrétne išlo 
o riešenie problematiky neodpovedí v rámci 
SODB 2011, kde pracovníci VDC riešili jednot-
kové imputácie a časť položkových imputácií.

VDC naďalej rozvíjalo spoluprácu s domáci-
mi a zahraničnými demografickými inštitú-
ciami. Pracovníci VDC sa zúčastnili na rie-
šení viacerých projektov, pripravili vystúpe-
nia na odborné konferencie a príspevky do 
odborných časopisov. Ťažiskovým projektom 
bol projekt SEEMIG. Ide o významný medzi-
národný projekt zameraný na problematiku 
využívania údajov demografickej a migrač-
nej štatistiky pre tvorbu politík na rôznej re-
gionálnej úrovni v krajinách strednej a juho-
východnej Európy. VDC rieši v rámci projektu 
hlavne problematiku populačných prognóz.

Pracovníci VDC sú zapojení do pedagogické-
ho procesu na Prírodovedeckej fakulte UK, 
Pedagogickej fakulte UK, Fakulte sociálnych 
a ekonomických vied UK a Slovenskej zdra-
votníckej univerzite, kde zabezpečujú pred-
náškovú činnosť z oblasti demografie.



Volebná štatistika

Rok 2012 bol na úseku volebnej štatistiky mi-
moriadne významným a náročným rokom. 
Konali sa predčasné voľby do Národnej rady 
SR a nové voľby do orgánov samosprávy obcí.
V marci 2012 sa uskutočnili voľby do Národ-
nej rady Slovenskej republiky. Na príprave 
spracovania výsledkov volieb a ich spracova-
ní spolupracoval Štatistický úrad SR s Minis-
terstvom vnútra SR.

V súlade s organizačno-technickým zabezpe-
čením volieb vydal úrad metodiku a vypraco-
val projekt automatizovaného spracovania 
výsledkov volieb. Zo zaregistrovaných kan-
didátnych listín bol pripravený elektronický 
register kandidátov, ktorý bol verejnosti prí-
stupný na internetovej stránke štatistického 
úradu. Počas spracovania výsledkov volieb 
boli priebežné výsledky prístupné na interne-
tovej stránke úradu. Definitívne výsledky vo-
lieb, po podpise zápisnice Ústrednej volebnej 
komisie, úrad publikoval v printovej podobe 
a súčasne až do úrovne okrskov aj na svojej 
internetovej stránke.

V marci 2012 sa okrem volieb do Národnej 
rady Slovenskej republiky konali aj nové 
voľby do orgánov samosprávy obcí (doplňu-
júce voľby do orgánov obecných (miestnych) 
a mestských zastupiteľstiev). Pre spracovanie 
volieb v 11 obciach bolo vytvorených 9 odbor-
ných (sumarizačných) útvarov pre obvodné 
volebné komisie a odborný (sumarizačný) 
útvar pre Ústrednú volebnú komisiu. Bolo 
zvolených 7 starostov obcí a 1 primátor. Pre 
3 obce predseda Národnej rady Slovenskej 
republiky vyhlásil nové voľby v zákonnej le-
hote 14 dní od uverejnenia výsledkov volieb 
Ústrednou volebnou komisiou.

Volebná štatistika

Na 27. október 2012 predseda Národnej ra-
dy Slovenskej republiky vyhlásil ďalšie nové 
voľby do orgánov samosprávy obcí (doplňu-
júce voľby do orgánov obecných (miestnych) 
a mestských zastupiteľstiev). Štatistický úrad 
SR uskutočnil spracovanie výsledkov v 33 ob-
ciach. Obce zápisnice s výsledkami odovzdali 
22 obvodným volebným komisiám. Vo voľbách 
bolo zvolených 27 starostov obcí a 1 primátor. 
Pre 3 obce predseda Národnej rady Sloven-
skej republiky vyhlásil nové voľby v zákonnej 
lehote 14 dní od uverejnenia výsledkov volieb 
Ústrednou volebnou komisiou.

Na plnení všetkých úloh na úseku volebnej 
štatistiky sa významnou mierou podieľali 
aj pracovníci pracovísk ŠÚ SR z krajských 
miest SR.

Počty mandátov pridelené politickým stranám

SDKÚ - DS 11
KDH 16

OĽaNO 16

SaS 11

MOST - HÍD 13

SMER - SD 83
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Inštitút informatiky a štatistiky (INFOSTAT) 
sa ako výskumno-vývojové pracovisko pre 
oblasť štátnej štatistiky každoročne podie-
ľa na činnosti ŠÚ SR. Spolupráca medzi IN-
FOSTAT-om a ŠÚ SR sa uskutočňuje na zá-
klade kontraktu uzatvoreného obidvoma 
organizáciami na príslušný rok. Obsahové 
zameranie kontraktu zohľadňuje prioritné 
štatistické činnosti úradu.

V roku 2012 INFOSTAT riešil 29 výskumno-vý-
vojových úloh pozostávajúcich zo 61 čiastko-
vých výstupov vecne zameraných predovšet-
kým na:
 inováciu a rozvoj – konsolidovanej bázy 

dát a podsystému REGIS a ZBER a progra-
mového vybavenia pre komplexné spraco-
vanie dopočtov pre jednotlivé štatistické 
zisťovania v rámci automatizovaného šta-
tistického informačného systému (AŠIS); 
programového vybavenia v BLAISE na rok 
2013,

 metodické riešenia – podpory pri aplikácii 
dynamickej regresie časových radov; sate-
litného účtu cestovného ruchu; problémov 
analýzy a modelovania časových radov; vy-

Spolupráca s Inštitútom informatiky 

a štatistiky

užitia štatistických údajov z krátkodobých 
zisťovaní; problémov odvetvových štatistik; 
pre nový spôsob zisťovania príjmov a vý-
davkov domácnosti v štatistike rodinných 
účtov a EU SILC;

 aktualizáciu a vývoj – APV a databázy 
Mestskej a obecnej štatistiky (MOŠ) a Mest-
ského informačného systému (MIS); softvé-
ru pre VZCD, konjunkturálne prieskumy a 
bilanciu energetiky;

 výpočty a konštrukcie – bilančných rozdie-
lov a ich riešenia v TDP za roky 2007 – 2008 
v systéme SNA-NT; zostavovanie matice 
KDS podľa štruktúry COICOP a spotreb-
ného koša v roku 2011;

 analýzy, štúdie a prognózy – penzijných 
fondov; transakcii zahraničného obchodu; 
bilančných rozdielov a ich riešenia v TDP; 
krátkodobého vývoja makroekonomických 
ukazovateľov SR; odhadov HDP a zamest-
nanosti;

 analytické výstupy – zo sčítania obyvateľov, 
domov a bytov 2011; tabuľky života; bilancie 
obyvateľstva; pohyb obyvateľstva a druhy 
pobytov; prognózy vývoja obyvateľstva 
a vzdelanostná štruktúra obyvateľstva SR.

Činnosť INFOSTAT-u za rok 2012 je komplex-
ne zdokumentovaná v osobitnej správe do-
stupnej na internetovej stránke úradu www.
statistics.sk v časti O nás / Kľúčové dokumen-
ty / Výročné správy.



Slúžime zákazníkom

V rámci činností zameraných na oblasť posky-
tovania služieb zákazníkom Štatistický úrad 
SR pokračoval v plnení akčných programov 
stanovených v strategických cieľoch. V sú-
lade so schváleným Marketingovým plánom 
ŠÚ SR na rok 2012 boli realizované aktivity 
zamerané na uspokojovanie potrieb a očaká-
vaní používateľov štatistických informácií.

Štatistický úrad SR zabezpečoval domácim 
a zahraničným zákazníkom poskytovanie sú-
borov dát, definovaných v portfóliu produk-
tov. Z domácich odberateľov to boli predovšet-
kým zákonodarné a výkonné orgány štátnej 
správy, z nich najmä Národná banka Sloven-
ska, Ministerstvo financií SR, Ministerstvo 
práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Minis-
terstvo hospodárstva SR. Týmto inštitúciám 
bolo v rôznej periodicite poskytnutých spolu 
171 súborov údajov. Získané štatistické infor-
mácie rezorty využili pri analýzach sociálno-
-ekonomického vývoja spoločnosti a v rozho-
dovacích a riadiacich procesoch.

Zabezpečovanie požiadaviek pre medziná-
rodné a medzivládne organizácie, ktorých 
je Slovenská republika členom, smerovalo 
predovšetkým do Eurostatu, Organizácie pre 
medzinárodnú spoluprácu a rozvoj (OECD), 
Európskej hospodárskej komisie Organizácie 
spojených národov (EHK/OSN), Medzinárod-
nej organizácie práce (ILO) a Medzinárodnej 
energetickej agentúry (IEA). V roku 2012 po-
skytol ŠÚ SR medzinárodným inštitúciám cel-
kom 320 produktov vo forme rôznych dotaz-
níkov, súborov údajov a tabuliek zo všetkých 
štatistických okruhov. Najväčším odberate-
ľom bol Eurostat s 81 %-ným podielom.

Okrem poskytovania štatistických údajov za-

Slúžime zákazníkom 

hrnutých v uvedenom portfóliu produktov 
Štatistický úrad SR realizoval marketingové 
aktivity zamerané na poznanie a rozšírenie 
znalostí svojich zákazníkov z oblasti štatistiky 
a na zistenie očakávaní kľúčových zákazníkov. 
Jednotlivé odborné útvary úradu, v ústredí aj 
na pracoviskách ŠÚ SR v krajoch, organizo-
vali pracovné stretnutia, besedy, prednášky 
a osobné diskusie s kľúčovými zákazníkmi.

ŠÚ SR uskutočnil v priebehu roka 2012 spolu 
79 marketingových akcií, za účasti viac ako 
1700 existujúcich a potenciálnych používate-
ľov štatistiky. Zákazníkom boli poskytnuté 
informácie o rozsahu a možnostiach posky-
tovania štatistických informácií, formách ich 
šírenia a využiteľnosti údajov v rozhodova-
cích procesoch, o získavaní údajov z verejne 
prístupných databáz úradu. Značný podiel 
tvorili akcie orientované na prezentovanie 
výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a by-
tov 2011. Realizované aktivity boli fórom pre 
získanie spätnej väzby o potrebách a očaká-
vaniach zákazníkov.

Prostredníctvom informačného servisu Šta-
tistický úrad SR poskytoval informácie z rôz-
nych tematických oblastí štatistiky. V roku 
2012 úrad vybavil spolu 6 635 požiadaviek, 
z toho 3 478 bolo spracovaných ústredím 
a 3 157 pracoviskami ŠÚ SR v krajoch. Z cel-
kového počtu bolo 6 095 požiadaviek určených 
pre tuzemských a 540 pre zahraničných pou-
žívateľov štatistiky. Okrem toho bolo značné 
množstvo požiadaviek vybavených telefonic-
ky alebo formou osobnej konzultácie. Najviac 
požiadaviek zaregistrovaných v ústredí úra-
du počas roka bolo od študentov a pedagógov 
(31,4 %), od zákazníkov zo skupiny podniky, 
asociácie, združenia, odbory (20,4 %) a od ši-
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rokej verejnosti (16,8 %). Najväčší záujem bol 
o informácie z oblasti demografie a sociálnej 
štatistiky (39,3 % žiadostí o informácie).

V priebehu roka sa výrazne prejavila sezón-
nosť záujmu o štatistické informácie. Najväčší 

záujem bol v marci, v čase zverejnenia mak-
roekonomických ukazovateľov za 4. štvrťrok 
2011 a rok 2011. V roku 2012 vzrástol počet 
náročných požiadaviek, ktoré si vyžadovali 
individuálne spracovanie odbornými útvarmi 
úradu (492 prípadov). Najvyšší podiel nároč-

Počet vybavených požiadaviek podľa tematických okruhov

Záujem o štatistické informácie podľa skupín zákazníkov
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ných požiadaviek bol zaznamenaný v štatis-
tickom okruhu makroekonomické štatistiky.

V oblasti poskytovania služieb úrad pokračo-
val v roku 2012 v činnostiach v rámci projektu 
Eurostatu European Statistical Data Support 
(ESDS), ktorý je zameraný na podporu použí-
vateľom európskej štatistiky. Aktivity v uvede-
nej oblasti boli realizované na základe džen-
tlmenskej dohody s Eurostatom. Centrum 
podpory používateľom európskej štatistiky 
pri štatistickom úrade poskytovalo pomoc pri 
navigácii používateľov na internetovej strán-
ke Eurostatu, pri hľadaní európskych štatis-
tických údajov v databázach Eurostatu, pri 
zodpovedaní metodických otázok a zabezpe-
čovalo aktualizáciu informácií zverejnených 
na internetovej stránke úradu v bloku Európ-
ska štatistika.

Mesačný vývoj počtu vybavených požiadaviek ŠÚ SR v rokoch 2010 – 2012
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Verejná databáza SLOVSTAT na interne-
tovej stránke úradu bola v uplynulom roku 
intenzívne využívaná odbornou aj laickou 
verejnosťou. V priebehu roka databázu na-
vštívilo 8 754 registrovaných používateľov, 
ktorí uskutočnili 133 757 výberov údajov. Zo 
štatistických okruhov sa používatelia zaují-
mali najmä o ukazovatele z demografie a so-
ciálnej štatistiky (42,1 %), makroekonomickej 
štatistiky (29 %) a podnikateľskej štatistiky 
(14,3 %). Najviac výberov uskutočnili študenti 
(viac ako polovicu) a používatelia z podnika-
teľského sektora, vedy a výskumu (takmer 
štvrtinu).

Regionálnu databázu RegDat využilo v prie-
behu roka 32 305 zákazníkov, ktorí uskutočni-
li 80 957 návštev a zrealizovali 312 070 výberov 
údajov. Najväčší záujem prejavili používatelia 
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o štatistické regionálne údaje z oblasti demo-
grafie (28,6 %), trhu práce (24,5 %), podnika-
teľských štatistík (11,6 %) a sociálnych štatistik 
(10 %).

Jedným z hlavných cieľov stanovených v stra-
tégii úradu je systematicky zvyšovať hodno-
tu inštitúcie pre zainteresované strany a jej 
uznanie na národnej a medzinárodnej úrov-
ni. Plnenie uvedeného cieľa úrad monitoruje 
aj pomocou ukazovateľa dôveryhodnosť Šta-
tistického úradu SR. V roku 2012 ŠÚ SR usku-
točnil prostredníctvom externej nezávislej 
organizácie prieskum dôveryhodnosti na re-
prezentatívnej vzorke 1 013 obyvateľov SR vo 
veku od 18 rokov. Podľa výsledkov prieskumu 
dôveru Štatistickému úradu SR vyjadrilo 57 % 
opýtaných. Porovnanie výsledkov aktuálneho 
prieskumu s prieskumami, ktoré realizovala 

v rokoch 2008, 2010 a 2011 rovnaká nezávislá 
agentúra ukazuje veľmi mierny pokles celko-
vej dôveryhodnosti ŠÚ SR. Aj napriek tomuto 
výsledku sa v roku 2012 Štatistický úrad SR 
umiestnil v rebríčku 12-tich inštitúcií zarade-
ných do prieskumu na 3. mieste (v roku 2011 
na 4. mieste).

V súlade s Edičným programom 2012 priebež-
ne vychádzali štatistické publikácie v elek-
tronickej i tlačenej verzii. Štatistický úrad SR 
vydal v mesačnej, štvrťročnej a ročnej perio-
dicite spolu 85 titulov, pričom takmer všetky 
publikácie boli zverejnené v pdf formáte na 
internetovej stránke úradu. Medzi ťažiskové 
súborné a odvetvové publikácie patrili Šta-
tistická ročenka SR 2012, Štatistická ročenka 
regiónov Slovenska 2011, ročenky priemyslu, 
stavebníctva, dopravy, pôšt a telekomuniká-



Slúžime zákazníkom

cií, vedy a techniky a štvrťročná Štatistická 
správa o základných vývojových tendenciách 
v hospodárstve SR. Úrad vydal prezentačné 
publikácie Slovenská republika v číslach 2012, 
Regióny do vrecka 2011, Slovensko v EÚ 2012 
a .... kraj v číslach (za každý kraj). Medzi pub-
likácie s pridanou hodnotou patrili Pohľad na 
regióny Slovenska, Obyvateľstvo Slovenskej re-
publiky v kontexte Európskeho roku aktívneho 
starnutia a Využívanie informačno-komuni-
kačných technológií v SR. Ďalšími zaujímavý-
mi titulmi, ktoré úrad vydal boli Trendy soci-
álneho vývoja v SR 2012 a Spotreba potravín 
v SR v roku 2011. Komplexný prehľad štatistic-
kých informácií, ktoré charakterizujú postave-
nie žien a mužov v súčasnej spoločnosti poskyt-
la publikácia Rodová rovnosť 2012. Počas roka 
úrad postupne publikoval základné výsledky 
zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011.
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Vedecký recenzovaný časopis Slovenská šta-
tistika a demografia pokračoval vo vydávaní 
svojim 22. ročníkom. Predstavuje jediný ve-
decký časopis z oblasti štatistiky a demogra-
fie, ktorý je na Slovensku vydávaný. Za cieľ si 
kladie poskytovať aktuálne informácie o no-
vých a moderných štatistických metódach a 
štatistických postupoch zameraných na efek-
tivitu a zlepšovanie kvality štatistických výstu-
pov. Ďalšou z oblastí poskytovania informácií 
je tiež oblasť koordinovanej spolupráce medzi 
Eurostatom a národnými štatistickými úrad-
mi v oblasti harmonizácie štatistických zisťo-
vaní a postavení slovenskej štatistiky v rámci 
Európskeho štatistického systému.

Časopis publikuje pôvodné články analytické-
ho charakteru, prognózy, diskusné príspevky, 
názory, recenzie, informatívne články a ozna-
my zamerané na rôzne štatistické oblasti (ná-
rodné účty, produkčné štatistiky, sociálne šta-
tistiky, štatistiky životných podmienok a chu-
doby, životného prostredia atď.). Zameriava 
sa aj na oblasť demografie, kam spadá okrem 
demografickej štatistiky aj problematika sčí-
tania obyvateľov domov a bytov, teoreticko 
– metodologické východiská demografie, ako 
aj príspevky z oblasti historickej demografie.

Vydávame časopis Slovenská štatistika 

a demografia



Medzinárodné aktivity

Hlavné aktivity úradu v oblasti medzinárod-
nej spolupráce sa rozvíjali predovšetkým 
v rámci Európskeho štatistického systému 
(EŠS), ktorý v roku 2012 pokračoval v prá-
cach zameraných na implementáciu vízie 
rozvoja európskej štatistiky z roku 2010. Jej 
hlavným cieľom v dlhodobejšom horizonte 
je podporiť ďalšiu modernizáciu, vyššiu in-
tegráciu a efektívnosť štatistického systému. 
V oblasti štatistickej legislatívy bola znač-
ná pozornosť venovaná revízii nariadenia 
č. 223/2009 o európskej štatistike, ktorej cieľom 
je výrazne posilniť profesionálnu nezávislosť, 
postavenie a koordinačnú úlohu národných 
štatistických inštitúcií a intenzívne využíva-
nie administratívnych zdrojov na štatistické 
účely. V rámci schvaľovacieho procesu Rady 
EÚ boli uzavreté dôležité nariadenia v oblas-
ti štatistiky: Európsky štatistický program na 
roky 2013 – 2017, nariadenie o európskom sys-
téme národných a regionálnych účtov v EÚ 
(ESA 2010) a nariadenie o štatistike demo-
grafie. Z hľadiska finančných štatistík bolo 
dôležité aj delegované rozhodnutie Komisie 
z 29. 6. 2012 o vyšetrovaní a pokutách v sú-
vislosti s manipulovaním štatistických údajov 
v eurozóne. Na príprave a schvaľovacích pro-
cesoch týchto dokumentov na pôde Európ-

Medzinárodné aktivity

skej komisie i Rady EÚ sa aktívne podieľali aj 
zástupcovia úradu.

Cieľom zahraničných pracovných ciest zá-
stupcov úradu bola predovšetkým účasť na 
zasadnutiach pracovných skupín a ďalších 
typoch akcií organizovaných v rámci EŠS. 
V roku 2012 vyslal úrad svojich zástupcov na 
230 podujatí v zahraničí, čo predstavuje 302 
individuálnych účastí. Až 181 z nich predsta-
vovalo účasť na akciách organizovaných Eu-
rópskou komisiou (Eurostatom) a  27 na za-
sadnutiach Rady EÚ. Zástupcovia úradu sa 
však zúčastňovali aj na podujatiach ďalších 
medzinárodných organizácií (OECD, OSN, 
ECB, MMF a pod.), bilaterálnych a regionál-
nych aktivitách, školeniach organizovaných 
v rámci európskeho vzdelávacieho programu 
(ESTP) a na akciách realizovaných v rámci 
grantových a ESSnet projektov. Zamestnanci 
úradu tiež pôsobili ako experti pri poskytova-
ní rozvojovej pomoci tretím krajinám.

V roku 2012 implementoval úrad 35 granto-
vých projektov spolufinancovaných z pros-
triedkov EÚ, ktorých cieľom bolo zavedenie 
a rozvoj nových štatistických nástrojov a me-
tód v súlade s európskou legislatívou.
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V oblasti technickej asistencie sa začal rea-
lizovať projekt zameraný na rozvoj štatistic-
kého systému v Kazachstane, ktorý je finan-
covaný Svetovou bankou a kde sa úrad stal 
členom medzinárodného konzorcia vedené-
ho nemeckým štatistickým úradom. Okrem 
toho zamestnanci úradu pôsobili ako krát-
kodobí experti pri poskytovaní technickej 
pomoci Cypru, Ukrajine, Macedónsku a Bos-
ne a Hercegovine realizovanej formou misií 
v krajinách príjemcov a študijných návštev 
zástupcov týchto krajín v úrade. Významná 
bola predovšetkým návšteva delegácie z Bos-
ny a Hercegoviny na najvyššej úrovni zame-
raná na sčítanie obyvateľov, domov a bytov, 
ktorá sa uskutočnila 28. až 30. novembra 2012.

V rámci bilaterálnej spolupráce navštívil 
ŠÚ SR zástupca portugalského štatistického 
úradu Paulo Saraiva dos Santos, riaditeľ od-
boru pre zber údajov, ktorý sa s vedením a ex-
pertmi ŠÚ SR podelil so svojimi veľmi inšpi-
ratívnymi skúsenosťami s rozvojom efektívnej 
organizácie zberu údajov v Portugalsku.

Zahraničné pracovné cesty podľa účelu

Interné 

evid. číslo

Názov projektu

GP 01-12 Pilot studies and quality improvement of the LFS and its 
modules

GP 02-12 Provision of basic informatin on Purchasing Power Parities 
(PPP)

GP 03-12 Improvements of quality in national accounts

GP 05-12 Milti-purpose Statistics

GP 06-12 Labour Force Survey – 2013 ad hoc module on accidents at 
work and other work-related health problems

GP 08-12 Enviromental Protection Expenditure Accounts in tme Slovak 
Republoc

GP 09-12 Linking micro-data on international sourcing and global value 
chains with other statistical repositories

GP 10-12 Contribution of tme European Union to farm structure survey 
2013

GP 11-12 Merging statistics and geospatial information in Slovak 
Republic

Ukážka z databázy grantových projektov

Eurostat 60 %

Iné 16 %

Exp.misie 2 %

Bil. a reg. 6 %

Rada 9 %

Projekty 2 %

Školenia 5 %

1116111  %

%%%%

i 5 %55 %%55555 %%%%%%%%%%

EEEEEEEEuuuE
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Zmluvný partner Kontrakt Spolufinanco-

vanie ŠÚ SR

Implementačné obdobie 

od – do

Final technical report

číslo dátum podpisu termín odoslané

Eurostat Grants for 2012 10201.2012.002-2012.967 24. 7. 2012 30 % 1. 9. 2012 1. 7. 2013 15. 8. 2015

Eurostat Grants for 2012 20602.2012.001/2012.276 13. 8. 2012 30 % 1. 11. 2012 1. 8. 2015 15. 9. 2015

Eurostat Grants for 2012 20101.2012.002/2012.944 7. 9. 2012 10 % 1. 1. 2013 1. 6. 2014 15. 7. 2014

Eurostat Grants for 2012 20601.2012.001-2012.301 5. 1. 2011 10 % 1. 10. 2012 31. 3. 2015 15. 5. 2015

Eurostat Grants for 2012 10502.2012.001-2012.478 3. 12 .2012 30 % 1. 10. 2012 31. 5. 2014 15. 7. 2014

Eurostat Grants for 2012 50904.2012.004-2012.442 12. 11. 2011 30 % 1. 7. 2012 31. 12. 2014 15. 12. 2015

Eurostat Grants for 2012  30102.2012.006-2012.573 20. 11. 2012 10 % 1. 12. 2012 31. 12. 2013 15. 2. 2014

Eurostat Grants for 2012 40201.2012.002-2012.996 5. 11. 2012 25 % 5. 11. 2012 30. 6. 2015 20. 8. 2015

Eurostat Grants for 2012 50502.2012.001-2012.521 13. 11. 2012 10 % 15. 11. 2012 15. 11. 2014 31. 12. 2015
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V roku 2012 pracovalo na Štatistickom úrade 
SR 957,5 zamestnancov (priemerný evidenč-
ný prepočítaný počet), z toho na ústredí úradu 
331,6 zamestnancov a na krajských pracovis-
kách úradu 625,9 zamestnancov. V roku 2012 
bol štátnym rozpočtom pre kapitolu Štatistic-
ký úrad SR stanovený limit počtu zamestnan-

Ľudské zdroje

cov 975, pričom 915 tvorili bežné miesta a 60 
miesta určené na plnenie špecifických úloh 
sčítania obyvateľov, domov a bytov.

Vzdelanostnú a vekovú štruktúru zamest-
nancov úradu k 31. 12. 2012 znázorňujú nasle-
dovné grafy:

vysokoškolské II. stupňa 51,0 %

Vzdelanostná štruktúra

základné 0,4 %
stredné bez maturity 2,4 %y ,

úplné stredné s maturitou 43,6 %

vysokoškolské I. stupňa 2,6 %



Ľudské zdroje

Na úrade pracovalo 77,6 % žien a 22,4 % mu-
žov. Z celkového počtu 133 vedúcich zamest-
nancov bolo 70 % žien a 30 % mužov.

V rámci vzdelávania zamestnancov úradu 
sa realizovali vzdelávacie aktivity schválené 
v Pláne vzdelávania zamestnancov ŠÚ SR na 
rok 2012, ktorý sa v priebehu roka dopĺňal 
o ďalšie odborné školenia a kurzy vychádza-

júce z operatívnych požiadaviek jednotlivých 
útvarov a potrieb zamestnancov. V minulom 
roku sa vzdelávanie zamestnancov úradu za-
meriavalo predovšetkým na:

 vstupné školenia a adaptačné vzdelávanie 
štátnych zamestnancov,

 odborné vzdelávanie a
 jazykovú prípravu.

Veková štruktúra

41 – 50 rokov 27,5 %

nad 60 rokov 9,6 % do 30 rokov 8,1 %

31 – 40 rokov 16,3 %

51 – 60 rokov 38,5 %

444444414141414141111111 –– – 50

313133 – 4



42 

V oblasti vstupných školení a adaptačného 
vzdelávania štátnych zamestnancov bolo 
zrealizovaných 26 vstupných školení, ktorých 
sa zúčastnilo 41 zamestnancov. V rámci adap-
tačného vzdelávania (13 zamestnancov) sa vy-
užívali formy a metódy vzdelávania ako napr. 
samoštúdium, inštruktáže vrátane účasti na 
rôznych vzdelávacích podujatiach.

Odborné vzdelávanie bolo venované spra-
covaniu výsledkov hlasovania vo voľbách do 
NR SR, SODB a metodike k jednotlivým šta-
tistickým zisťovaniam.

V rámci odborného vzdelávania sa realizo-
val aj vzdelávací program Schola Statistica, 
ktorý pozostával nielen z kurzu pre nových 
zamestnancov, resp. zamestnancov s mini-
málnou odbornou praxou, ale aj z ďalších od-
borných kurzov zohľadňujúcich vzdelávacie 
potreby jednotlivých útvarov úradu, pričom 
túto formu prípravy absolvovalo 81 zamest-
nancov.

Na medzinárodnej úrovni sa 87 zamestnan-
cov zúčastnilo 64 odborných vzdelávacích 
podujatí. Súčasťou týchto podujatí boli aj od-
borné štatistické kurzy v rámci European Sta-
tistical Training Programme. Cieľom kurzov 
bolo rozšíriť potrebné vedomosti a zručnosti 
v oblasti európskej štatistiky, podieľať sa na 
výmene skúseností a poskytnúť podstatné in-
formácie o Európskom štatistickom systéme.

Vo vzdelávaní v oblasti informačno-komuni-
kačných technológií prevládali školenia, kto-
ré tvorili súčasť projektu Elektronické služby 
ŠÚ SR v rámci Operačného programu infor-
matizácie spoločnosti (OPIS) hradeného z eu-
rópskych fondov. Na 34 školeniach sa zúčast-

nilo 659 zamestnancov ústredia a pracovísk 
úradu.

Vzdelávania sa zúčastňovali aj ďalší zamest-
nanci úradu podľa ich odborného zamerania 
(napr. legislatíva, riadenie ľudských zdrojov, 
mzdy, ekonomika a prevádzka, verejné obsta-
rávanie atď.).

Celkovo sa na jednotlivých formách odborné-
ho vzdelávania zúčastnilo 4 690 zamestnan-
cov a v oblasti informačno-komunikačných 
technológií 1 398 zamestnancov.

Do jazykovej prípravy bolo zaradených 
251 zamestnancov v polointenzívnych a in-
tenzívnych kurzoch anglického, francúzske-
ho a nemeckého jazyka.

V roku 2012 sa zamestnanci zúčastnili 845 
vzdelávacích aktivít vrátane sebavzdeláva-
nia zamestnancov. Formu samoštúdia využilo 
303 zamestnancov v celkovom rozsahu 6 197 
hodín.

Na celé vzdelávanie v minulom roku úrad vy-
naložil finančné prostriedky vo výške 34 143 
EUR.

Knižnica ŠÚ SR poskytla svoje služby 2 410 
čitateľom (z toho bolo 1 875 externých náv-
števníkov a 535 zamestnancov úradu). V prie-
behu uplynulého roka bolo v knižnici evidova-
ných 4 480 výpožičiek a do knižnice pribudlo 
434 zväzkov (z toho 245 tvorili publikácie vy-
dávané ŠÚ SR). Priebežne knižnica evidovala 
50 titulov dennej tlače a časopisov. Vo finanč-
nom vyjadrení sa na nákup odbornej literatú-
ry, predplatné denníkov a časopisov použilo 
8 600 EUR.
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Významnou udalosťou z pohľadu odboru in-
formačných systémov boli v roku 2012 voľby 
do Národnej rady Slovenskej republiky. Úrad 
zabezpečoval dodávateľsky aj z vlastných 
ľudských zdrojov informačný systém pre celý 
proces prípravy, spracovania, vyhodnocova-
nia a prezentácie výsledkov volieb.

V roku 2012 pokračovali tiež práce na spraco-
vaní výsledkov zo sčítania obyvateľov, domov 
a bytov konaného v roku 2011. Prostredníc-
tvom aplikačného programového vybavenia 
pre ďalšie spracovanie dát získaných zo sčí-
tania a aplikovaním štatistických metód pre 
korekcie a dopočítavanie údajov úrad pri-
pravoval dátové zdroje pre potreby analýz 
a publikovanie výsledkov pre ŠÚ SR, Eurostat 
aj verejnosť. Pre tieto účely boli tiež zaháje-
né práce na tvorbe elektronických výstupov 
z SODB 2011.

V rámci programu štátnych štatistických zis-
ťovaní využilo elektronický zber údajov na 
internetovej stránke úradu v roku 2012 prie-
merne 4 450 (26,1 %) respondentov z priemer-
ného celkového počtu 14 950 mesačne oslove-
ných spravodajských jednotiek a priemerne 
7 012 (24,6 %) respondentov z celkového prie-
merného počtu 28 479 štvrťročne oslovených 
spravodajských jednotiek. V roku 2012 elek-
tronický zber údajov prispel k zníženiu admi-
nistratívnej záťaže spravodajských jednotiek, 
v roku 2014 plánujeme jeho využitie v rámci 
realizovanej fázy národného projektu Elek-
tronických služieb pre všetky zisťovania.
.

V oblasti rozvoja informačných systémov 
úrad, na základe podpísania zmluvy o po-
skytnutí nenávratného finančného príspevku 

Informačné systémy a informačno-

komunikačné technológie

na projekt Elektronické služby ŠÚ SR a ná-
slednom úspešnom verejnom obstarávaní 
a podpise dodávateľskej zmluvy na realizáciu 
projektu v roku 2010, postúpil do realizačnej 
fázy projektu. Cieľom projektu je zavedenie 
kvalitných elektronických služieb orientova-
ných na občanov a podnikateľov SR zvýše-
ním kvality, informačnej hodnoty, dostupnos-
ti a prehľadnosti štatistických údajov. Projekt 
sa zameriava aj na odbúranie prebytočnej zá-
ťaže spravodajských jednotiek počas štatistic-
kých zisťovaní zavedením princípu 1x a dosť. 
Ide o eliminovanie duplicitného získavania 
údajov, ktorými už verejná správa vo svojich 
informačných systémoch disponuje. ŠÚ SR 
bude tieto údaje získavať od orgánov verejnej 
správy, ktoré sú zapojené do národného šta-
tistického systému.

Informačný systém bude postavený na naj-
novších technológiách a používateľovi po-
skytne viac úrovní nástrojov pre prácu s dá-
tami. Na jednej strane portál umožní prístup 
k štatistickým tabuľkám podľa členenia do 
vecných oblastí. K dispozícii bude aj nástroj, 
ktorý umožní sledovať dáta v hierarchických 
štruktúrach podľa vecných oblastí, časovej 
alebo geografickej prezentácie. V prípade zá-
ujmu používateľa bude k dispozícii aj online 
analytický nástroj umožňujúci aplikáciu zák-
ladných štatistických metód, vytvorenie vlast-
ného reportu, či jeho grafickej reprezentácie. 
V prípade záujmu o špecializované výstupy 
bude mať používateľ k dispozícii spoplatne-
nú elektronickú službu Získanie špecifických 
štatistických údajov, kde na základe požiada-
viek používateľa zamestnanci ŠÚ SR pripra-
via štatistické výstupy. V takomto prípade sa 
bude zohľadňovať aj princíp zachovania šta-
tistickej dôvernosti.
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Súčasťou projektu je aj vybudovanie nové-
ho volebného informačného systému, ktorý 
umožní elektronické podanie volebnej zápis-
nice. V prípade neexistencie internetového 
pripojenia v príslušnej okrskovej volebnej ko-
misii je možné vyplniť zápisnicu v jej offline 
elektronickej podobe a následne odovzdať 
príslušnej obvodnej volebnej komisii. Táto 
zmena skráti čas potrebný na spracovanie 
výsledkov volieb a tvorí medzistupeň k zave-
deniu elektronického hlasovania pri voľbách.

Na základe analýz a návrhov vykonaných 
v roku 2011, ktoré vyplynuli z požiadaviek na 
projekt, prebiehala v roku 2012 fáza imple-
mentácie štatistického informačného systé-
mu aj volebného informačného systému a bo-
lo zahájené testovanie oboch systémov pre 
ich úspešné nasadenie do prevádzky v roku 
2013.

V oblasti informačno-komunikačných techno-
lógií Štatistický úrad SR po úspešnom ukonče-
ní projektu Konsolidácia infraštrukturálnych 
služieb na platforme Microsoft (AD, Mail, In-
ternet,...) napredoval v ďalšom rozšírení kon-
solidácie infraštruktúry, a to v konsolidácii 
klientskych staníc. Cieľom tohto projektu bolo 
zjednotiť klientske prostredie zamestnancov 
ŠÚ SR z pohľadu verzií operačného systému 
(OS) MS Windows a kancelárskeho balíka 
MS Office. Štatistický úrad SR je účastníkom 
prihlášky Microsoft  Enterprise Agreement 
(EA), má obstarané klientske licencie typu 
Desktop Enterprise a v rámci nich nárok na 
aktualizáciu OS a najnovšie verzie ostatných 
SW komponentov.

Produkty spoločnosti Microsoft 

obsiahnuté v Desktop Enterprise:

 Upgrade aktuálnej verzie operačného sys-
tému Microsoft Windows

 Aktuálna verzia kancelárskeho balíku 
Micro soft Office Professional Plus (najnov-
šia verzia)

 Enterprise CAL suite (klientska prístupová 
licencia k aktuálnym verziám serverov):
 Windows Server CAL
 Exchange Server Enterprise CAL
 Exchange Server Standard CAL
 SharePoint Server Enterprise CAL
 SharePoint Server Standard CAL
 Lync Server Enterprise CAL
 Lync Server Standard CAL
 Microsoft Windows Rights Management 

Services CAL
 Forefront Protection Suite
 System Center Client Management Suite
 Forefront Unified Access Gateway

Pozn.:
ŠÚ SR využíva všetky SW produkty okrem „Microsoft Windows 
Rights Management Services“

Cieľom konsolidácie klientskych staníc bolo 
maximalizovať využitie výhod vyplývajúcich 
zo zmluvy EA a zjednotiť platformu produk-
tov na Microsoft Windows 7 a Microsoft Of-
fice Professional Plus 2010. Tento cieľ sa nám 
podarilo naplniť na 99 %, pričom zostávajúce 
nemigrované klientske stanice bolo nutné 
ponechať na pôvodnej platforme z dôvodu 
nefunkčnosti niektorých aplikácií ŠÚ SR na 
novej platforme a finančne aj technicky ná-
ročný prechod na nové verzie OS a MS Of-
fice. Implementácia nového informačného 
systému ŠÚ SR v roku 2013 však dáva reál-

_
-
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ny základ na aktualizáciu týchto klientskych 
staníc na najnovšiu verziu OS a MS Office. 
V ďalšom roku plánujeme pilotný projekt ove-
renia MS Windows 8 a MS Office 2013 v reál-
nej prevádzke ŠÚ SR.

Rok 2012 bol náročný aj z hľadiska spoločen-
ských zmien, nakoľko sa konali mimoriadne 
parlamentné voľby. Vzhľadom na to, že ŠÚ SR 
je inštitúcia zodpovedná za zber a spracova-
nie výsledkov volieb a referend, bolo nevy-
hnutné posilniť bezpečnostné opatrenia na 
elimináciu rizík počas procesu volieb do NR 
SR 2012.
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Pre kapitolu Štatistický úrad SR boli zákonom 
č. 511/2011 Z. z. o štátnom rozpočte schválené 
výdavky vo výške 19 341 297 eur. V priebe-
hu roka 2012 bol rozpočet úradu upravený 
11 rozpočtovými opatreniami Ministerstva 
financií SR na 26 668 073,06 eur. Úpravy sa tý-
kali najmä navýšenia limitu kapitálových vý-
davkov o prostriedky predchádzajúcich obdo-
bí vo výške 281 360 eur a prekročenia limitu 
výdavkov o prostriedky Európskej únie a pro-
striedky štátneho rozpočtu určené na spolufi-
nancovanie spoločných programov SR a Eu-
rópskej únie v celkovej sume 7 099 992,42 eur 
určených na realizáciu projektu Elektronické 
služby Štatistického úradu SR, ktorý úrad rie-
ši ako účastník medzirezortného programu 
OP Informatizácia spoločnosti. Ďalšie úpravy 
sa týkali navýšenia limitu výdavkov o pros-
triedky určené na dobudovanie satelitného 

Finančné výsledky

účtu cestovného ruchu (120 000 eur) a navý-
šenia limitu bežných výdavkov z dôvodu ne-
dostatku rozpočtových prostriedkov na bež-
nú činnosť úradu (446 000 eur). V zmysle § 8 
zákona č. 523/2004 Z. z. Ministerstvo financií 
SR viazalo Štatistickému úradu SR kapitálo-
vé výdavky v objeme 405 019 eur a prostried-
ky Európskej únie a prostriedky ŠR určené 
na spolufinancovanie spoločných programov 
SR a Európskej únie v sume 178 656,36 eur 
s možnosťou ich použitia v ďalšom rozpočto-
vom roku.

Na rok 2012 bol Štatistickému úradu SR schvá-
lený limit príjmov vo výške 276 000 eur. Príjmy 
v skutočnosti dosiahli 679 618 eur, v tom ne-
daňové príjmy 176 334 eur a mimorozpočtové 
zo zahraničných grantov 503 284 eur, ktoré 
boli poskytnuté Európskou komisiou s cieľom 

Porovnanie schváleného a upraveného rozpočtu
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zaviesť nové štatistické zisťovania. Rozpočto-
vé nedaňové príjmy neboli splnené v plnom 
rozsahu, čím úradu vznikol rozdiel v nesplne-
ných príjmoch vo výške 99 666 eur. Neplnenie 
príjmov bolo zapríčinené hlavne poklesom 
záujmu o prenájom voľných priestorov Šta-
tistického úradu SR a tiež nižšími príjmami 
za predaj štatistických informácií z dôvodu 
bezplatného prístupu k nim na internete.

Upravený rozpočet výdavkov 26 668 073,06 eur 
bol čerpaný vo výške 26 667 610 eur, t. j. na 
100 %. Z celkových výdavkov predstavovali oso-
bitné druhy výdavkov 1 825 849 eur – Sčítanie 
obyvateľov, domov a bytov 2011, 1 529 925 eur 
– voľby do Národnej rady SR a prostriedky 
Európskej únie a prostriedky štátneho rozpoč-
tu určené na spolufinancovanie spoločných 
programov SR a Európskej únie 6 921 336 
eur na realizáciu projektu Elektronické služ-
by Štatistického úradu  SR, ktorý úrad rieši 
ako účastník medzirezortného programu OP 
Informatizácia spoločnosti. Z ostatných vý-
davkov vo výške 16 390 500 eur, použitých na 
bežnú štatistickú činnosť, tvorili výdavky na 
mzdy a poistné spolu 11 618 479 eur (70,9 %), 
tovary a služby 3 471 004 eur (21,1 %), bežné 
transfery 1 146 270 eur (7 %) a kapitálové vý-
davky 154 747 eur (1 %).

Výdavky na mzdy boli čerpané vo výške 
8 554 569 eur a súvisiace odvody do poisťovní 
v sume 3 063 910 eur.

Výdavky na tovary a služby vo výške 3 471 004 
eur boli použité najmä na štatistické zisťova-
nia a spracovanie štatistických informácií, 
služby technickej podpory informačno-ko-
munikačných technológií, cestovné výdavky, 
vzdelávanie zamestnancov, výdavky súvisia-

ce so zberom štatistických zisťovaní, prídel 
do sociálneho fondu a stravovanie zamest-
nancov. Podstatnú časť predstavujú výdavky 
na energie a komunikácie, ochranu objektov, 
údržbu techniky a budov a prevádzku moto-
rových vozidiel.

Bežné transfery boli čerpané vo výške 
1 146 270 eur, z toho 1 050 840 eur pre príspev-
kovú organizáciu INFOSTAT. Ostatné trans-
fery boli použité na odchodné, odstupné a ne-
mocenské dávky. INFOSTAT riešil pre potre-
by ŠÚ SR úlohy špecifikované v kontraktoch.

Kapitálové výdavky v objeme 154 747 eur boli 
použité na rekonštrukciu budov Štatistického 
úradu SR, nákup softvéru a prevádzkových 
strojov a zariadení.

Osobitné druhy výdavkov

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011 

(SODB 2011)

Na práce nadväzujúce na uskutočnené SODB 
2011 bolo použitých 1 825 849 eur, z toho na to-
vary a služby 724 696 eur a kapitálové výdav-
ky 136 306 eur. Z výdavkov na tovary a služby 
bola podstatná časť použitá na spracovanie 
a disemináciu výsledkov sčítania, publikačnú 
činnosť, odmeny zamestnancov mimopracov-
ného pomeru podieľajúcich sa na spracovaní 
jeho výsledkov, materiálno-technické vybave-
nie a režijné výdavky. Kapitálové výdavky bo-
li použité na nákup softvéru.
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Voľby

Na voľby do Národnej rady SR bolo použitých 
1 529 925 eur. Výdavky boli čerpané najmä 
na príplatky za nadčasy, odmeny a súvisiace 
odvody do poisťovní zamestnancov podieľa-
júcich sa na spracovaní výsledkov volieb. Vý-
davky na tovary a služby boli použité na mate-
riálové zabezpečenie odborných sumarizač-
ných útvarov, telekomunikačné služby, služby 
technickej podpory a na dohody o vykonaní 
prác. Ďalšie výdavky vo výške 230 000 eur bo-
li transferom poukázané INFOSTAT-u, ktorý 
zabezpečoval spracovanie výsledkov volieb. 
Kapitálové výdavky v objeme 50 000 eur boli 
použité na nákup softvéru.

Elektronické služby Štatistického 

úradu SR

Na financovanie projektu Elektronické služ-
by Štatistického úradu SR, ktorý úrad rieši 
ako účastník medzirezortného programu OP 
Informatizácia spoločnosti, boli použité pro-
striedky Európskej únie a prostriedky štát-
neho rozpočtu určené na spolufinancovanie 
spoločných programov SR a Európskej únie 
v celkovom objeme 6 921 336 eur, v tom pro-
striedky Európskej únie 5 212 458 eur a pros-
triedky štátneho rozpočtu určené na spolufi-
nancovanie 1 708 878 eur. Tieto prostriedky 
boli v súlade s ich účelovým určením použité 
na nákup výpočtovej techniky, softvérov a li-
cencií, na platby za poradenské služby a pro-
pagáciu projektu.
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Prioritou budovania integrovaného systému 
manažérstva kvality ŠÚ SR v nasledujúcom 
období bude realizácia projektu Monitoro-
vanie implementácie zásad Kódexu postupov 
pre európsku štatistiku, a to najmä aktivít na 
zlepšenie prijatých v rámci riešenia tohto 
projektu. Ich realizácia prispeje k ďalšiemu 
zvyšovaniu kvality a dôveryhodnosti štatisti-
ky produkovanej v ŠÚ SR, ako aj dôveryhod-
nosti samotného ŠÚ SR.

S budovaním integrovaného systému mana-
žérstva kvality súvisí ďalšia priorita – úspešné 
zvládnutie externého auditu zo strany EŠS (pe-
er review), kde bol ŠÚ SR vybraný pre jeden 
z dvoch pilotov uvedeného auditu v rámci EŠS. 
Audit overí zhodu SMK ŠÚ SR s požiadavkami 
Kódexu postupov pre európsku štatistiku.

Významnou prioritou naďalej ostáva imple-
mentácia projektu nákladové riadenie, kto-
rý sa sústredí na ďalšie využívanie výstupov 
z informačného systému pre sledovanie od-
pracovaného času pri analýze kapacitnej 
náročnosti projektov a činností úradu. V tejto 
súvislosti bude venovaná vysoká pozornosť 
zavedeniu inovovaného systému na sledova-
nie nákladovosti jednotlivých štatistických 
zisťovaní vykonávaných v ŠÚ SR.

Vzhľadom na významný prínos uvedeného sys-
tému k sledovaniu efektivity úradu sa v nasle-
dujúcom období pozornosť zameria na rozvoj 
uvedeného systému smerom k plnohodnotné-
mu manažérskemu informačnému systému.

Prioritou v oblasti klasifikácií bude v roku 
2013 implementácia revidovanej klasifikácie 
európskeho systému národných účtov ESA 
2010 do štatistického registra organizácií.

Priority 2013

V oblasti štatistických registrov naďalej zostá-
va jednou z najdôležitejších úloh synchronizá-
cia procesov národného systému pre správu 
štatistických registrov s procesmi vyvinutými 
v rámci európskeho systému správy registra 
nadnárodných skupín podnikov (EGR).

ŠÚ SR sa v oblasti metodiky sústredí hlavne 
na vykonanie pilotného metodického auditu 
vybraného štatistického zisťovania, ktorého 
neoddeliteľnou súčasťou bude aj vyhodnote-
nie výsledkov sebahodnotenia.

V roku 2013 budú ukončené 2 grantové pro-
jekty zamerané na integráciu údajov z viace-
rých zdrojov. Výsledky týchto projektov budú 
v nasledujúcom období implementované do 
štatistických procesov.

Za kľúčový prvok ovplyvňujúci kvalitu štatistic-
kých výstupov môžeme považovať aj harmo-
nizáciu postupov v oblasti sezónnej analýzy 
časových radov. Z toho dôvodu bude rok 2013 
z pohľadu metodiky aj rokom prípravy na po-
užívanie nástroja novej generácie na sezónnu 
analýzu – JDEMETRA+, ktorý umožní realizá-
ciu usmernení EŠS pre sezónnu analýzu. Tieto 
usmernenia pokrývajú všetky kľúčové kroky 
procesu sezónnych a kalendárnych úprav ča-
sových radov a predstavujú dôležitý krok sme-
rom k harmonizácii postupov v rámci EŠS.

V roku 2013 bude pokračovať konsolidácia 
a harmonizácia metadát ako logickej súčasti 
prebiehajúcej konsolidácie báz dát a projek-
tových prác súvisiacich s národným projek-
tom Elektronické služby ŠÚ SR.

V nadväznosti na európsky štatistický systém, 
v ktorom sa implementoval stratégiou riade-
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ný mechanizmus stanovenia priorít, s cieľom 
vyvážiť rastúce potreby pre európske štatisti-
ky, ktoré majú podporovať nové a existujúce 
politiky pri existencii obmedzených dostup-
ných zdrojov na produkciu štatistík, sa v ná-
rodnom štatistickom systéme zavedie me-
chanizmus stanovenia negatívnych priorít 
založený na ročnom preskúmaní existujúcich 
štatistických požiadaviek. Podrobnejšie sa 
bude skúmať, či potreba všetkých zdrojov dát 
pre produkciu štatistík v celom rozsahu pre-
trváva, alebo niektoré z nich môžu byt zruše-
né alebo ich rozsah obmedzený.

Priestor pre znižovanie záťaže respondentov 
sa bude hľadať v komunikácii s vlastníkmi 
administratívnych zdrojov údajov s cieľom in-
tenzívnejšieho využívania týchto zdrojov.

Okrem štandardných rutinných prác v ob-
lasti národných účtov sa uskutoční pravde-
podobne „upstream dialogue visit“ k prob-
lematike procedúry nadmerného deficitu 
a dlhu v 1. polroku 2013. Ďalej sa sústredíme 
na prípravu implementácie ESA2010 formou 
postupnej analýzy zmien a vyčísľovania dopa-
dov na jednotlivé položky systému národných 

účtov. Okrem toho nás čaká príprava plynulé-
ho prechodu na nové IT prostredie.

Štatistika cien sa sústredí najmä na pokra-
čovanie mesačného zisťovania realizované-
ho v rámci projektu zbližovania metodiky 
zisťovania spotrebiteľských cien pre potre-
by výpočtu HICP a pre potreby Európskeho 
porovnávacieho programu. Taktiež bude po-
kračovať výpočet indexov cien nehnuteľností 
a indexov cien tovarov a služieb spojených 
s bývaním vo vlastnom obydlí. V oblasti cien 
produkčných štatistík budú od januára 2013 
prebiehať všetky výpočty cenových indexov 
na revidovaných váhových schémach, ktoré 
odzrkadľujú štruktúru jednotlivých odvetví 
ekonomiky z roku 2010.

Prioritnými úlohami štatistiky zahraničného 
obchodu bude zabezpečenie úloh vyplývajú-
cich z príprav projektu na odskúšanie vzájom-
nej výmeny, čo závisí od rozhodnutí a aktivít 
Eurostatu. Zabezpečované budú aj ďalšie ana-
lýzy porovnávajúce údaje reálne vyzbierané 
s údajmi z opačných tokov. Odbor plánuje na-
ďalej pokračovať v pracovných stretnutiach 
s ťažiskovými spravodajskými jednotkami 
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a v organizovaní seminárov pre spravodajské 
jednotky. Táto forma poskytovania informácií 
o systéme INTRASTAT je najžiadanejšia.

V nasledujúcom roku bude úlohou odboru 
štatistiky ZO zvládnuť v spolupráci s riešite-
ľom otestovanie funkcionalít IŠIS-u pre kon-
troly, dopočty, spracovanie a výstupy pre šta-
tistiku zahraničného obchodu. V závere roku 
2012 rozhodlo vedenie úradu o presune spra-
covania štatistiky zahraničného obchodu na 
pracovisko ŠÚ SR v Trnave. V tejto súvislosti 
bude potrebné v úzkej spolupráci s pracovis-
kom v Trnave zabezpečiť zaškolenie pracov-
níkov do problematiky INTRASTAT-u, jeho 
metodiky, spôsobu spolupráce so spravodaj-
skými jednotkami, do práce s mikroúdajmi 
ich následným spracovaním a pod.

V pláne je tiež pokračovať v pracovných 
stretnutiach s ťažiskovými spravodajskými 
jednotkami, u ktorých sú problémy s pra-
videlným a včasným poskytovaním údajov. 
Naďalej sa budú zabezpečovať semináre pre 
spravodajské jednotky, nakoľko táto forma 
poskytovania informácií o systéme INTRAS-
TAT je najžiadanejšia a najefektívnejšia.
.

Dôležitou úlohou na najbližšie roky v oblasti 
podnikových štatistík bude pokračovanie ak-
tívnej účasti na príprave nového rámcového 
nariadenia podnikovej a obchodnej štatistiky 
(FRIBS) s dôrazom na požiadavky defino-
vané v balíčkoch jednotlivých štatistických 
oblastí. V krátkodobej štatistike budú práce 
zamerané hlavne na implementáciu nového 
formátu metadát NRME (National Reference 
Metadata Editor), čo vyžaduje transformáciu 
jestvujúcich metadát za všetky krátkodobé in-
dikátory.

Významnou úlohou štatistiky vedy, techni-
ky a inovácií SR bude implementácia no-
vých požiadaviek a zmien podľa nariadenia 
č. 995/2012. Bude pokračovať v oblasti meto-
dickej spolupráce s medzinárodnými inšti-
túciami pri príprave nových ukazovateľov 
na monitorovanie Európskeho výskumného 
priestoru.

Najdôležitejšou úlohou štatistiky životného 
prostredia bude zabezpečenie prvého povin-
ného poskytovania údajov Eurostatu za tri 
environmentálne účty (účet materiálových 
tokov, účet emisií do ovzdušia a účet daní sú-
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visiacich so životným prostredím) na základe 
nariadenia č. 691/2011.

Aj v roku 2013 budú práce zamerané na im-
plementáciu nových požiadaviek vyplýva-
júcich zo zmien v nariadeniach EÚ a budú 
pokračovať aktivity zamerané na zvyšovanie 
kvality a medzinárodnej porovnateľnosti úda-
jov. Samozrejme, že pozornosť bude venova-
ná aj oblasti nezvyšovania zaťaženosti spra-
vodajských jednotiek.

V oblasti sociálnych štatistík budú priority 
zamerané na tvorbu a budovanie báz dát – 
dobudovanie konsolidovanej bázy dát demo-
grafickej štatistiky v časovom rade od roku 
1996 a vytvorenie definitívnych zdrojových 
báz dát zo Sčítania obyvateľov, domov a by-
tov 2011 (ZBD obyvateľov, domov, bytov, hos-
podáriacich a cenzových domácností). Sekcia 
bude v roku 2013 pracovať na úprave dizajnu 
štatistiky Rodinných účtov, ktorá by mala byť 
implementovaná od roku 2014. Okrem pravi-
delného výberového zisťovania pracovných 
síl bude v 2. štvrťroku 2013 vykonané aj dopln-
kové zisťovanie o pracovných úrazoch a zdra-
votných problémoch súvisiacich s prácou. Po-
čas roka budú v rámci grantového projektu 
pokračovať práce na príprave implementácie 
medzinárodnej klasifikácie vzdelania ISCED 
2011 do sociálnych zisťovaní počnúc rokom 
2014. Jednou z priorít bude tiež príprava na 
realizáciu grantového projektu európskeho 
zisťovania o zdraví EHIS 2014.

Prioritou volebnej štatistiky bude spracovanie 
výsledkov hlasovania vo voľbách do orgánov 
samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať 
na konci roka 2013. Okrem tejto úlohy bude 
Štatistický úrad SR priebežne realizovať ak-

tivity, v zmysle príslušného zákona, súvisiace 
so zabezpečením nových volieb do orgánov 
samosprávy obcí v termínoch podľa rozhod-
nutia predsedu Národnej rady Slovenskej re-
publiky.

V oblasti šírenia a poskytovania štatistických 
informácií sa bude úrad orientovať na plne-
nie marketingových cieľov so zámerom lepšie 
poznať potreby zákazníkov a uspokojovať ich 
rastúce požiadavky na kvalitu a komplex-
nosť produktov a služieb úradu. Pozornosť 
bude naďalej upriamená na rozširovanie ob-
sahu a foriem produktov sprístupňovaných 
prostredníctvom internetu. V súlade s  kon-
cepciou nového internetového portálu úradu 
budú rozvíjané produkty zamerané na pre-
zentáciu údajov modernými prostriedkami, 
ktoré poskytnú používateľom komfortnejší 
prístup k štatistickým informáciám a umož-
nia ľahšie porozumieť štatistike. Nový inter-
netový portál prinesie katalógové riešenie 
štatistických produktov a informácií a nové 
užívateľské funkcie. Jedným z pripravova-
ných riešení pre širokú verejnosť bude nová 
jednotná verejná báza dát, ktorá používate-
ľom poskytne robustný nástroj na prácu so 
štatistickými údajmi. Súčasťou nového portá-
lu bude aj komfortný nástroj na výber a pre-
zeranie metaúdajov. Novinkou bude slovník 
pojmov, ktorý poskytne používateľom definí-
cie štatistických pojmov, ukazovateľov, polo-
žiek a pod.

Zvýšené úsilie bude venované prehlbovaniu 
dobrých vzťahov s rôznymi skupinami zá-
kazníkov, zintenzívneniu komunikácie medzi 
používateľmi a tvorcami štatistiky, čo prispeje 
k rozvíjaniu užívateľsky orientovanej štatisti-
ky. Prínosom v získaní spätnej väzby o potre-
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bách, požiadavkách a očakávaniach zákazní-
kov bude prieskum spokojnosti používateľov 
s produktmi a službami ŠÚ SR, ktorý úrad 
realizuje prostredníctvom on-line dotazníka 
v dvojročnej periodicite. Výsledky z priesku-
mu budú zohľadnené pri tvorbe produktov, 
formách ich šírenia, ale aj pri zlepšovaní os-
tatných činností štatistického úradu.

Odpovede ako verejnosť vníma našu inštitú-
ciu poskytne prieskum dôveryhodnosti ŠÚ 
SR, ktorý bude zabezpečený prostredníctvom 
nezávislej externej agentúry.

 S cieľom zvýšiť povedomie verejnosti o úlohe 
a poslaní oficiálnej štatistiky, o jej význame 
pre spoločnosť i pre život jednotlivca usku-
toční úrad v prvej polovici roka 2013 Deň 
otvorených dverí. Akcia bude realizovaná 
so zámerom predstaviť prácu štatistikov, po-
skytnúť informácie o produktoch a službách 
úradu, možnostiach získavania štatistických 
informácií, ako aj prezentovať novú interne-
tovú stránku úradu. Dňom otvorených dverí 
Štatistický úrad SR podporí iniciatívu viace-
rých inštitúcií, ktoré určili rok 2013 za Medzi-
národný rok štatistiky. Hlavným zámerom 
iniciatívy je prostredníctvom spoločností a or-
ganizácií na celom svete vyzdvihnúť význam 
a poslanie štatistiky pre široký okruh záujem-
cov – pre vedeckých pracovníkov, podnikate-
ľov, tvorcov politík, médiá, študentov, ako aj 
širokú verejnosť.

Hlavnou výzvou pre riadenie ľudských zdro-
jov v roku 2013 je nepriaznivá situácia v zdro-
joch ŠÚ SR súvisiaca so znížením objemu 
rozpočtových mzdových prostriedkov. Z uve-
deného dôvodu bude nevyhnutné pristúpiť 
k úsporným opatreniam a prehodnotiť počet 

a štruktúru miest na úrade. Vzdelávanie za-
mestnancov bude zamerané predovšetkým 
na rozvoj potrebných odborných a manažér-
skych kompetencií v súlade so Stratégiou roz-
voja úradu na roky 2013 – 2017 a budovaním 
pozície úradu v rámci národného a európske-
ho štatistického systému. Významnou priori-
tou bude vzdelávanie zamestnancov s cieľom 
získať znalosti a zručnosti, ktoré sú nevyhnut-
né pre úspešné zvládnutie odborných činnos-
tí v jednotlivých podsystémoch a vrstvách no-
vého Integrovaného štatistického informačné-
ho systému (IŠIS).

Prioritnou úlohou odboru informačných 
systémov bude úspešné ukončenie projektu 
Elektronické služby ŠÚ SR, zaškolenie pra-
covníkov úradu, premigrovanie historických 
údajov a následný plynulý prechod štatistic-
kého úradu na rutinnú prevádzku v novom 
systéme, ktorá sa bude realizovať v priebehu 
roka 2013.

Prioritnou úlohou odboru informačno-komu-
nikačných technológií bude zabezpečenie 
aplikačnej a technickej podpory s dôrazom 
na IS, ktoré sú súčasťou projektu Elektronické 
služby ŠÚ SR, zvýšenie dostupnosti IS a zvý-
šenie kvality poskytovaných služieb. Ďalšou 
prioritou bude zabezpečenie zberu a spra-
covania výsledkov volieb do orgánov samo-
správnych krajov 2013 z pohľadu technického 
zabezpečenia celého procesu.
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Kontakty

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Miletičova 3
824 67 Bratislava
Telefón: +421-2-50236 111
Fax: +421-2-55424 587, 2-55424 047, +421-2-50236 706
E-mail: info@statistics.sk
Web: http://www.statistics.sk

Štatistický úrad SR – pracovisko ŠÚ SR v Bratislave

Hanulova 5/c, P.O. BOX 18
840 00 Bratislava 4
Telefón: +421-2-69250 101, 2-69297 101
Fax: +421-2-64368 145
E-mail: ks.ba@statistics.sk

Štatistický úrad SR – pracovisko ŠÚ SR v Trnave

Osvaldova 2
917 23 Trnava
Telefón: +421-33-5566 111
Fax: +421-33-5511 772
E-mail: trnava@statistics.sk

Štatistický úrad SR – pracovisko ŠÚ SR v Trenčíne

Kniežaťa Pribinu 28
911 54 Trenčín
Telefón: +421-32-7460 111
Fax: +421-32-7460 209
E-mail: pracovisko.tn@statistics.sk

Štatistický úrad SR – pracovisko ŠÚ SR v Nitre

Rázusova 9, P.O.BOX 9B
949 55 Nitra
Telefón: +421-37-7752 200, 37-7752 201
Fax: +421-37-7722 035
E-mail: AdministratoNR@statistics.sk

Inštitút informatiky a štatistiky – INFOSTAT

Leškova 16
817 95  Bratislava 15
Telefón: +421-2-59379 301
E-mail: infostat@infostat.sk
Web: http://www.infostat.sk

Štatistický úrad SR – pracovisko ŠÚ SR v Žiline

Framborská 23
011 21 Žilina
Telefón: +421-41-5113 201, 41-5626 649
Fax: +421-41-5626 650
E-mail: administratorza@statistics.sk

Štatistický úrad SR – pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici

Trieda SNP 75
974 89 Banská Bystrica
Telefón: +421-48-4323 111
Fax: +421-48-4144 767
E-mail: info_bb@statistics.sk

Štatistický úrad SR – pracovisko ŠÚ SR v Prešove

Plzenská 2, P.O.BOX 16
080 16 Prešov
Telefón: +421-51-7735 223
Fax: +421-51-7724 769
E-mail: admin.po@statistics.sk

Štatistický úrad SR – pracovisko ŠÚ SR v Košiciach

Werferova 3
040 11 Košice
Telefón: +421-55-6410 200
Fax: +421-55-6410 227
E-mail: kosice@statistics.sk

Informačný servis a predajňa ŠÚ SR

Telefón: +421-2-50236 428
+421-2-50236 339
+421-2-50236 335

Fax: +421-2-55561 361
E-mail: info@statistics.sk

renata.leskovska@statistics.sk
Stránkové hodiny:
Po – Ut 8.30 – 12.00 13.00 – 14.30
Str 8.30 – 12.00 13.00 – 16.00
Št 8.30 – 12.00 13.00 – 14.30
Pi 8.30 – 13.00

                      

Knižnica

Telefón: +421-2-50236 768
E-mail: daniela.oslejova@statistics.sk
Stránkové hodiny:
Po – Ut 8.00 – 12.00
Str 8.00 – 12.00 13.00 – 15.00
Št – Pi 8.00 – 12.00

Podateľňa

Telefón: +421-2-50236 475
Stránkové hodiny:
Po – Pi 8.30 – 10.30 14.30 – 15.30

Vrátnica

Telefón: +421-2-50236 222
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