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„Uplynulý rok bol výnimočný z via-
cerých dôvodov: oslávili sme Svetový 
deň štatistiky, pripravili podmienky 
na komplexný elektronický zber dát, 
prvýkrát sme spracovali výsledky re-
ferenda v integrovanom volebnom 
informačnom systéme a spustili sme 
Register právnických osôb ako je-
den zo štyroch základných registrov 
verejnej správy. Tak by sa dali cha-
rakterizovať najdôležitejšie míľniky roka 2015 z pohľadu Štatistického úradu 
Slovenskej republiky. V oblasti zahraničných vzťahov pokračovali procesy in-
tegrácie s Európskym štatistickým systémom a začala sa intenzívna príprava 
na Predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade Európskej únie.„

Elektronický zber
– ďalší benefit projektu
Elektronické služby ŠÚ SR
V roku 2015 sa vďaka projektu Elektronické 
služby Štatistického úradu SR, zaradenému 
do Operačného programu informatizácia 
spoločnosti (OPIS), podarilo pripraviť všet-
ky podmienky pre povinný elektronický zber 
údajov. V záujme zabezpečenia plynulého 
prechodu na výlučne elektronické predkla-
danie štatistických výkazov  boli dopracova-
né funkcionality integrovaného štatistického 

informačného systému (IŠIS) pre manaž-
ment užívateľov spravodajských jednotiek  
a komunikácie so spravodajskými jednotka-
mi. Elektronizácia procesov umožnila Šta-
tistickému úradu SR (ŠÚ SR) harmonizovať 
lehoty na predkladanie niektorých štatistic-
kých výkazov s termínmi odovzdávania vý-
kazov k DPH (krátkodobé zisťovania), res-
pektíve k dani z príjmu (dlhodobé zisťovania) 
bez toho, aby bola ohrozená produkcia šta-
tistických výstupov. Spravodajské jednotky 
získali väčší časový priestor na spracovanie 
požadovaných údajov a vyplnenie štatistic-
kých formulárov.

Slovo na úvod

Slovo na úvod
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Register právnických osôb
 – nástroj na znižovanie 
byrokracie
ŠÚ SR v spolupráci s Ministerstvom spravod-
livosti SR a Ministerstvom vnútra SR úspeš-
ne ukončil projekt Register a identifikátor 
právnických osôb, podnikateľov a orgánov 
verejnej moci (RPO), zaradený do OPIS. Ide 
o jednotný zdroj základných údajov o všet- 
kých právnych subjektoch, ktorý bude jed-
ným zo 4 základných registrov integrované-
ho informačného systému verejnej správy. 
RPO prinesie zjednodušenie administratí-
vy, zníženie byrokracie a prístup k údajom 
z registra bude oveľa jednoduchší a rýchlej-
ší. Vznikol v súlade s Národnou koncepciou 
informatizácie verejnej správy a je súčasťou 
e-Governmentu. Bude obsahovať údaje zo 
všetkých zdrojových registrov do 2 rokov 
od účinnosti zákona o RPO, to znamená do 
novembra 2017. Do tohto dátumu budú in-
tegrované všetky existujúce zdrojové registre 
právnických osôb.

Svetový deň štatistiky
V súvislosti so Svetovým dňom štatistiky, kto-
rý OSN stanovila na 20. október 2015, úrad 
zabezpečil viaceré aktivity na zvýšenie po-
vedomia o oficiálnej štatistike a upriamenie 
pozornosti na jej kľúčovú úlohu - produkovať 
vysokokvalitné štatistické informácie nevy-
hnutné pre rozhodovacie procesy a analýzy 
sociálno-ekonomického vývoja. Jednou z nich 
bol Deň otvorených dverí v ústredí a na kraj-
ských pracoviskách ŠÚ SR. Záujemcom bo- 
li prezentované výsledky práce štatistikov 

a poskytnuté informácie z rôznych štatistic-
kých oblastí formou prednášok a konzultácií. 
Ďalšou z aktivít na podporu osláv Svetového  
dňa štatistiky bola konferencia o projekte Elek-
tronické služby ŠÚ SR. Cieľom konferencie 
bolo predstaviť odborníkom zo štátnej sprá-
vy a súkromného sektora fungovanie všet-
kých častí uvedeného projektu, zaradeného 
do OPIS.

Príprava na Predsedníctvo SR 
v Rade Európskej únie
Počas roka 2015 sme zintenzívnili prípra-
vy na plnenie úloh súvisiacich s historicky 
prvým slovenským predsedaním pracov-
nej skupine Štatistika pri Rade Európskej 
únie, ktoré bude úrad vykonávať v druhom 
polroku 2016. Zainteresovaní zamestnan-
ci absolvovali školenia podľa špecifických 
potrieb v oblasti jazykovej, procedurálnej  
a inštitucionálnej. V rámci propagácie úra-
du počas predsedníctva sa koncom roka za-
čalo s prípravou viacerých publikácií o eko-
nomickom, sociálnom a demografickom 
vývoji Slovenska i s prípravou publikácie  
o histórii úradu.

Slovo na úvod

budova Štatistického úradu SR
Miletičova 3 v Bratislave
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Európske dimenzie 
štatistiky
Aby sa posilnila dôvera v Národný štatistický 
systém (NŠS) a aby sme reagovali na požiadav-
ky vyplývajúce z európskej legislatívy v oblasti 
štatistiky a implementovali národné a medzi-
národné štandardy vrátane štandardov kvality 
Európskeho štatistického systému (EŠS), ŠÚ SR 
prehodnotil a aktualizoval prístup k riadeniu 
NŠS. V júni 2015 prijal Koncepciu koordinácie 
NŠS, ktorej hlavným cieľom je vytvoriť fungu-
júci NŠS na zabezpečenie produkcie oficiál-
nych štatistík v súlade s požiadavkami zákaz-
níkov a súvisiacich regulatív.

V roku 2015 pokračovali práce na prípra-
ve spoločného legislatívneho rámca FRIBS 
(Framework Regulation Integrating Business 
Statistics), ktorého cieľom je integrácia celé-
ho produkčného procesu podnikových šta-
tistík. Aktívne sme sa zúčastňovali na disku-
siách a písomných konzultáciách k uvedenej 
problematike. Zapojili sme sa do grantového 
projektu Eurostatu zameraného na výpočet 

Indexu produkcie služieb. Ide o úlohu, ktorá 
vyplýva z pripravovaných zmien rámcového 
nariadenia FRIBS v rámci balíčka Krátkodo-
bá štatistika.
 
Mimoriadne dôležité bolo postupné riešenie 
konkrétnych a prierezových výhrad Euros-
tatu, ktoré Slovenská republika dostala v ja-
nuári 2012 na základe výsledkov dvoch misií 
Eurostatu k problematike Zdrojov a metód 
zostavenia hrubého národného dôchodku 
(GNI Inventory-SK) a následnej komparácie 
výsledkov misií za všetky krajiny EÚ. V zá-
vere roka 2015 Európska komisia akceptovala 
postupy riešenia navrhnuté ŠÚ SR a v prípa-
de Slovenskej republiky ustúpila od všetkých 
výhrad v kontexte 4. vlastného zdroja EÚ za-
loženého na hrubom národnom dôchodku.

V príprave rámcového nariadenia pre integ-
rované európske sociálne štatistiky (IESS) 
sme sa zamerali na pripomienkovanie rele-
vantných dokumentov a testovanie metodi-
ky a postupov. Nariadenie by malo vstúpiť 
do platnosti v roku 2019 a dotýka sa celého 
komplexu zisťovaní v domácnostiach.

Slovo na úvod
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Modernizácia štatistiky
a jej procesov 
Aj v roku 2015 sme pokračovali v moderni-
zácii štatistiky v oblasti štandardizácie pro-
dukčného procesu a integračných nástrojov 
(registre, klasifikácie, číselníky), zberu úda-
jov z pohľadu ich zdrojov, metód a foriem, 
spracovania údajov, tvorby a šírenia štatistic-
kých výstupov.

V rámci metodiky tvorby výberových súbo-
rov ŠÚ SR začal s prípravou inovácie meto-
diky výberov v podnikových štatistických 
zisťovaniach, ktorá by mala lepšie zohľadniť 
dve protichodné požiadavky – zabezpečenie 

požadovanej kvality štatistických výstupov  
a minimalizácie administratívnej záťaže res-
pondentov.

Ďalšie znižovanie administratívnej záťaže 
systému Intrastat sa počas roka 2015 riešilo 
prostredníctvom projektu Redizajn Intras-
tatu. Navrhnuté alternatívy zjednodušenia 
Intrastatu sa vyhodnocovali vo väzbe na 
kvalitu, včasnosť, zaťaženie a v neposlednom 
rade aj finančnú náročnosť. Na základe vy-
hodnotenia analýz všetkých členských štátov 
EÚ sa v roku 2016 rozhodne o najvhodnejšej 
alternatíve zjednodušenia Intrastatu.

Na úseku štatistiky zahraničného obchodu 
sme okrem rutinného mesačného zverejňo-
vania údajov venovali zvýšené úsilie ukonče-
niu a vyhodnoteniu projektu Simstat, ktoré-
ho úlohou bolo testovanie výmeny mikrodát 
v rámci vybraných krajín EÚ.
 
S cieľom zefektívniť štatistické procesy, znížiť 
zaťaženie respondentov a redukovať náklady 
sme implementovali redizajn štatistiky ro-
dinných účtov. 

V sekcii sociálnych štatistík a demografie 
v uplynulom roku sa zvýšený dôraz kládol  
na publikovanie údajov rozšírených o analy-
tické texty. V edícii Štatistika v súvislostiach 
to boli najmä publikácie z oblasti demografie 
- Hlavné trendy populačného vývoja a Ro-
dinné správanie. 

V oblasti šírenia štatistických informácií sme 
sa zamerali na poskytovanie kvalitných pro-
duktov a služieb v súlade s celkovou stratégiou 
rozvoja úradu. Pokračovali sme v rozširovaní 
rozsahu produktov šírených na internetovom 
portáli a budovaní jednotnej verejnej bázy dát.

Slovo na úvod
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Sčítanie 2021 – ako ďalej? 
Úrad začal prípravu Sčítania obyvateľov domov 
a bytov 2021 (SODB 2021) činnosťou pracov-
nej skupiny pre sčítanie. K jej hlavným výstu-
pom za uplynulý rok patrí predovšetkým defi-
novanie cieľa sčítania v roku 2021, spracovanie 
analýzy SODB 2011 a návrhov odporúčaní pre 
SODB 2021, ako aj identifikácia administratív-
nych zdrojov údajov (AZÚ) na účely cenzu.

Ľudské zdroje
Na zabezpečenie kľúčových úloh ŠÚ SR boli 
aj v roku 2015 vytvárané podmienky pre roz-
voj osobnostného a odborného potenciálu 
zamestnancov s cieľom posilnenia efektív-
nosti a optimalizácie ich výkonu. Dôraz bol 
kladený najmä na plnenie úloh spojených  
s prípravou SR na predsedníctvo v Rade EÚ 
v 2. polroku 2016. Úmerne k limitovaným fi-
nančným zdrojom úradu sa zatiaľ darí napĺ-
ňať trend úspešného získavania a udržiavania 
kvalifikovaných, produktívnych zamestnan-
cov a vytváranie príležitostí pre ich rozvoj.

Prieskum spokojnosti
– naše zrkadlo
Štatistický úrad SR realizoval v roku 2015 pravi- 
delný prieskum spokojnosti používateľov s pro-
duktmi a službami ŠÚ SR prostredníctvom on-
line dotazníka. Výsledky z prieskumu zverejne-
né na internetovom portáli úradu predstavujú 
významnú spätnú väzbu o potrebách a očaká-
vaniach používateľov štatistiky. Relevantné pri-
pomienky používateľov budú premietnuté do 
procesov na zlepšovanie činnosti úradu.

Spracovanie výsledkov
referenda – prvýkrát v IVIS-e
Vo februári 2015 sme po prvý raz pomocou 
integrovaného volebného informačného sys-
tému (IVIS) spracovali výsledky referenda  
a následne sme začali prípravné práce na spra-
covanie výsledkov volieb do NR SR 2016.

Integrovaný systém 
manažérstva kvality
Pri rozvíjaní strategického manažérstva úra-
du sme sa zamerali na implementáciu prog-
ramov Stratégie rozvoja ŠÚ SR do roku 2017, 
ktoré prispievajú v zvyšovaniu hospodárnosti 
úradu a súčasne k napĺňaniu vybraných pro-
jektov Vízie európskeho štatistického systé-
mu do roku 2020.

Rozvíjanie manažérskeho systému s dôra-
zom na kvalitu sme zamerali na zvyšovanie 
efektivity systému presadením vedomého 
integrovaného pohľadu na proces produkcie 
štatistických výstupov, t.j. tvorby hodnoty pre 
zákazníka. 

Schopnosť štatistického úradu poskytovať 
štatistické produkty a služby, ktoré konzisten-
tne napĺňajú požiadavky, potvrdil tretí recer-
tifikačný audit systému manažérstva kvality 
ŠÚ SR vykonaný v októbri 2015 medziná-
rodne uznávaným certifikačným orgánom 
Bureau Veritas Slovakia. Uvedená schopnosť 
je jedným z prvoradých predpokladov pre 
vnímanie ŠÚ SR ako dôveryhodnej inštitúcie  
a jeho produktov a služieb ako dôveryhod-
ných výstupov.

Slovo na úvod
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Identifikácia organizácie

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, 
zhromažďuje a spracováva štatistické 
údaje,

d) určuje metodiku vedenia systému národ-
ných účtov a zostavuje národné účty,

e) vytvára, zverejňuje a spravuje v súčin-
nosti s ministerstvami a štátnymi organi-
záciami štatistické klasifikácie, číselníky 
a registre,

f) určuje spôsob tvorby registrov, prideľuje 
a oznamuje identifikačné čísla,

g) vypracováva analýzy vybraných charak-
teristík sociálno-ekonomického a ekolo-
gického vývoja SR,

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

i) zverejňuje výsledky štatistických zisťova-
ní za SR a za jednotlivé územné a správne 
celky, pravidelne informuje verejnosť 
o sociálno-ekonomickom a demografic-
kom vývoji, poskytuje štatistické infor-
mácie a vydáva štatistické publikácie,

j) organizuje a zabezpečuje projektovú a pro-
gramovú prípravu spracúvania štatis-
tických zisťovaní a určuje spôsob zberu 
a technológie spracúvania štatistických 
údajov pre štatistické zisťovania vykoná-
vané úradom,

k) riadi, usmerňuje a dohliada na zber a spra- 
covanie štatistických údajov na vnútro- 
štátnej úrovni,

l) poskytuje na základe písomnej žiadosti 
metodickú pomoc na výkon štátnej šta-
tistiky alebo európskej štatistiky minis-
terstvám, ostatným ústredným orgánom 
štátnej správy, štátnym organizáciám, 
orgánom územnej samosprávy a verej-
noprávnym inštitúciám,

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

Identifikácia organizácie

Názov:   Štatistický úrad Slovenskej republiky
Skrátený názov: ŠÚ SR
Sídlo úradu:  Miletičova 3, 824 67 Bratislava 26
Kontakt:  telefón (operátor)   50236 211
   internet    http://www.statistics.sk 
Forma hospodárenia: ŠÚ SR je rozpočtovou organizáciou, ktorá je svojimi príjmami 
   a výdavkami napojená na štátny rozpočet Slovenskej republiky
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Identifikácia organizácie

n) plní ďalšie úlohy ustanovené zákonom.
 
K špecifickým činnostiam ŠÚ SR patrí prípra-
va a spracovanie výsledkov volieb do Národnej 
rady Slovenskej republiky2, volieb do orgánov 
samosprávy obcí2, volieb do orgánov samo-
správnych krajov2, príprava a spracovanie 
výsledkov hlasovania o voľbe prezidenta 
Slovenskej republiky2, výsledkov hlasovania 
v referende2, výsledkov volieb do Európskeho 
parlamentu2 a sčítanie obyvateľov, domov 
a bytov3.

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

2 Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu voleb-
ného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

3 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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Pokračujeme v rozvíjaní SMK ŠÚ SR a implementácii Stratégie 2017 a Vízie EŠS do roku 2020

V roku 2015 sa rozvíjanie systému manažér-
stva kvality (SMK) ŠÚ SR zameralo v zmysle 
Stratégie rozvoja ŠÚ SR do roku 2017 (ďalej 
„Stratégia 2017“) na presadenie vedomého 
integrovaného pohľadu na proces produk-
cie štatistických výstupov, t.j. na tvorbu 
hodnoty pre zákazníka, a to zohľadnením 
medzinárodne uznávaného všeobecného 
štatistického pracovného modelu (GSBPM) 
a väzieb na integrovaný štatistický informač-
ný systém (IŠIS) v popisoch procesu. Okrem 
toho pokračovali práce na ďalšom rozvíja-
ní systému s dôrazom na oblasti, ktoré boli 
diskutované a odporúčané v rámci úspeš-
ného pilotného peer review zameraného na 
preskúmanie zavedenia Kódexu postupov 
pre európsku štatistiku v prostredí ŠÚ SR. 
Konkrétne aktivity súviseli najmä s koordi-
náciou národného štatistického systému, pre-
hĺbením zainteresovania dodávateľov údajov 
a zákazníkov a s komunikáciou výsledkov 
prieskumu spokojnosti zákazníkov.

V uplynulom roku pokračovali práce na im-
plementácii ďalších akčných programov 
Stratégie 2017. V prostredí limitovaných 
zdrojov, v ktorom ŠÚ SR pracuje, sa pozor-
nosť upriamila predovšetkým na implemen-
táciu programov prispievajúcich k zvyšovaniu 
efektivity  úradu. Medzi ne patrili programy 
zamerané na podporu industrializácie pro-
cesu produkcie štatistických výstupov mo-
dularizáciou, integráciou a štandardizáciou, 

preberanie vhodných existujúcich externých 
zdrojov údajov pre tvorbu efektívnej údajovej 
základne, rozvoj používateľsky priateľského 
portálu, ako aj na zavádzanie rutinnej pre-
vádzky IŠISu, prispievajúceho k štatistickej 
produkcii s nízkym časom prechodu. 

Vybrané programy Stratégie 2017 sú aj súčas-
ťou implementačných projektov Vízie európ-
skeho štatistického systému do roku 2020 
(ďalej „Vízia“) zameraných na zvýšenie efektív-
nosti a robustnosti štatistickej produkcie, vyu-
žívanie nových zdrojov údajov, zvýšenie úrov-
ne riadenia kvality, lepšiu identifikáciu potrieb 
používateľov a spoluprácu so zainteresovaný-
mi stranami, ako aj na podporu zviditeľnenia 
európskej štatistiky vo verejnosti. V uplynu-
lom roku smerovali konkrétne aktivity ŠÚ SR 
najmä do prvých troch uvedených oblastí. 
Okrem toho sa ŠÚ SR zapojil do prác Siete pre 
implementáciu Vízie, ktorá podporuje riadia-
cu štruktúru Európskeho štatistického systému 
(EŠS) - Skupinu pre implementáciu Vízie. 

Pre podporu rozhodovania na základe faktov 
bol naďalej využívaný informačný systém na 
sledovanie odpracovaného času (ISSOČ). 
Výstupy zo systému boli použité pri optima-
lizácii riadenia nákladov štatistických zisťo-
vaní, ich výstupov a grantových projektov. 
Okrem toho sa ŠÚ SR zúčastnil na aktivitách 
súvisiacich s problematikou zdrojov aj na 
úrovni EŠS. V minulom období sa zapojil do 

Pokračujeme v rozvíjaní SMK ŠÚ SR 
a implementácii Stratégie 2017 a Vízie EŠS  
do roku 2020
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Pokračujeme v rozvíjaní SMK ŠÚ SR a implementácii Stratégie 2017 a Vízie EŠS do roku 2020

iniciatívy Eurostatu sledovať a riadiť náklady 
na Európsky štatistický program (EŠP), kde 
sa podieľal na vytváraní jednotnej metodiky 
na stanovenie nákladov a prínosov projek-
tov EŠP, na rozhodovaní o jeho prioritizácii  
a ďalšom smerovaní.

Úroveň SMK ŠÚ SR preskúmali interné 
audity. Zhodu s požiadavkami štandardu 
ISO 9001:2008 a s požiadavkami ŠÚ SR pre-
verili systémové audity. Metodologické audity 
boli zamerané najmä na overenie zhody rea-
lizácie konkrétnych štatistík s požiadavkami 
príslušných regulatív. Celkový stav SMK ŠÚ SR 
bol posúdený v súhrnnej ročnej  Správe o hod-
notení systému manažérstva kvality ŠÚ SR. 

Celkovú zhodu implementovaného SMK s po-
žiadavkami ISO 9001:2008 preskúmal tretí 
recertifikačný audit, ktorý v októbri 2015 
vykonal certifikačný orgán Bureau Veritas 
Slovakia, spol. s.r.o. Pozitívny výsledok audi-
tu opätovne potvrdil schopnosť ŠÚ SR pos- 
kytovať štatistické produkty a služby, ktoré 
konzistentne napĺňajú požiadavky zákazní- 
kov, príslušných regulatív, ako aj samotného 
ŠÚ SR, čo je jedným z prvoradých predpo-
kladov pre vnímanie ŠÚ SR ako dôveryhod-
nej inštitúcie a jeho produktov a služieb ako 
dôveryhodných výstupov ŠÚ SR. Takto na-
stavený systém predstavuje súčasne dobrý zá-
klad pre jeho ďalší rozvoj podľa požiadaviek 
nového štandardu ISO 9001:2015.
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Navrhli sme a implementovali nový spôsob 
váženia zisťovania o príjmoch a životných 
podmienkach domácností (EU SILC), ktorý 
bol prezentovaný aj v rámci misie na Mace-
dónskom štatistickom úrade, ako i zamest-
nancom Štatistického úradu Čiernej Hory. 
Jeho kľúčovou súčasťou je využitie vlastného, 
neustále vylepšovaného kalibračného nástro-
ja Calif, ktorý bol prezentovaný na viacerých 
zahraničných podujatiach a jeho využívanie 
prekročilo brány ŠÚ SR. 

V oblasti ochrany dôverných štatistických 
údajov a poskytovania mikroúdajov na ve-
decké účely pokračovali práce na zdokona-
ľovaní postupov a harmonizácii metodiky 

V súlade s modernizačnými aktivitami v rám-
ci Európskeho štatistického systému (EŠS) 
štatistický úrad pokračoval v modernizácii 
štatistiky na Slovensku v oblasti štandar-
dizácie produkčného procesu a integrač-
ných nástrojov (registre, klasifikácie, čísel-
níky), zberu údajov z pohľadu ich zdrojov, 
metód a foriem, spracovania údajov, tvorby 
a šírenia štatistických výstupov. Pre zefek-
tívnenie štatistických procesov a zníženie 
záťaže respondentov hľadáme možnosti pos- 
tupného prechodu od tvorby štatistických 
výstupov založených striktne na štatistických 
zisťovaniach k tvorbe štatistických výstupov 
založených na modeloch a multizdrojových 
štatistikách.

Čo priniesol uplynulý rok
v oblasti metodiky
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ochrany dôverných štatistických údajov  
v rôznych typoch výstupov. ŠÚ SR aktívne 
participoval v pracovnej i expertnej skupine 
Eurostatu k štatistickej dôvernosti. Podieľal 
sa na zefektívnení postupov pri poskyto-
vaní dôverných mikroúdajov výskumným 
organizáciám na vedecké a výskumné účely, 
pričom neustále pripravuje nové ochránené 
databázy, ktoré umožňujú výskumníkom 
realizovať kvalitné analýzy bez ohroze-
nia dôvernosti jednotlivých respondentov. 
V roku 2015 naďalej pokračovalo interné 
vzdelávanie zamestnancov v oblasti ochra-
ny dôverných štatistických údajov, kalibrá-
cie váh a sezónnej analýzy časových radov. 
Tieto školenia sú zamestnancami úradu 
pravidelne hodnotené ako jedny z najlep-
ších.

V oblasti sezónnej analýzy časových radov 
môžeme považovať za kľúčovú aktivitu har-
monizáciu postupov v rámci EŠS. V rámci 
nej sa od roku 2015 začal naplno využívať 
Eurostatom podporovaný softvér Demet-
ra+, ktorý má v sebe implementované dve 
metódy sezónnych úprav: X-12-ARIMA 
a TRAMO/SEATS. Okrem toho bola aj  
v rámci úradu testovaná novšia verzia prog-
ramu JDemetra+, ktorá navyše pôvodných 
funkcií podporuje „plug-in-y“, čím umož-
ňuje zlepšovať funkcionalitu aplikácie bez 
zmeny originálneho kódu. V rámci vzdelá-
vacích aktivít bola k tomuto nástroju vytvo-
rená jednoduchá používateľská príručka. 
Aby bol zabezpečený plnohodnotný a bez-
problémový prechod na najnovšiu verziu 
programu JDemetra+, ktorý je odporúčaný 
Eurostatom ako najvhodnejší pre sezónnu 
analýzu časových radov, prebehlo  v decem-
bri interné školenie pre vybraných zamest-
nancov úradu.

V minulom roku úrad pokračoval aj vo vý-
kone metodologických auditov. Realizovaný 
audit bol zameraný na overenie zhody pos- 
tupov používaných v Zisťovaní o využívaní 
informačných a komunikačných technológií 
v podnikoch s požiadavkami kladenými na 

dané zisťovanie so zameraním na používanie 
správnej metodiky a v rámci toho na ďalšie 
zlepšovanie kvality zisťovania a na zvyšova-
nie efektivity nasadenia zdrojov.
 
V rámci metodiky tvorby výberových súbo-
rov úrad začal s prípravou inovácie metodiky 
výberov v podnikových štatistikách, ktorá by 
mala lepšie zohľadniť dve protichodné požia-
davky – požadovanú kvalitu výstupov a mi-
nimalizáciu administratívnej záťaže respon-
dentov.

V roku 2015 ŠÚ SR  rozšíril spoluprácu s mi-
nisterstvami a štátnymi organizáciami, ktoré 
vytvárajú administratívne zdroje údajov. 
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Získané AZÚ umožnili v priebehu roka 
2015 skvalitňovať výstupy štátnej štatistiky 
a napomáhali aj pri aktualizácii štatistické-
ho registra organizácií.
 
V roku 2015 ŠÚ SR nadviazal spoluprá-
cu s komerčným subjektom, aby otestoval 
možnosti využívania jeho údajov o cenách 
predávaných tovarov pre cenovú štatistiku  
a stanovenie harmonizovaného indexu spot-
rebiteľských cien. V tejto oblasti sa tiež zapo-
jil do riešenia európskeho projektu.

V oblasti elektronizácie a digitalizácie štát-
nej správy (v rámci projektu Operačný 
program Informatizácie spoločnosti), kto-
rá umožňuje jej efektívnejšie fungovanie  
a zavedenie štandardov pre výmenu štatis-
tických údajov v informačných systémoch 
verejnej a štátnej správy, bol ŠÚ SR opti-
malizovaný spôsob zberu údajov zavede- 
ním elektronického zberu. Prostredníc-
tvom kvalitných, na zákazníka oriento-
vaných elektronických služieb, sa zvýšila 
informačná hodnota, dostupnosť a prehľad-
nosť štatistických údajov a informácií po-
mocou produktovo orientovaného prístupu 
s dôrazom na znižovanie administratívnej 
záťaže respondentov. Od roku 2014 môžu 
spravodajské jednotky online vypĺňať šta-
tistické formuláre v integrovanom štatistic-
kom informačnom systéme (IŠIS).

V priebehu roku 2015 mali možnosť res-
pondenti ŠÚ SR zasielať štatistické výkazy 
nielen v listinnej, ale aj v elektronickej po-
dobe prostredníctvom zberovej aplikácie 
IŠIS. Predkladanie štatistických výkazov 
elektronicky bolo dobrovoľné a záujem  
o aktiváciu elektronických služieb prejavilo 
približne 63 800 spravodajských jednotiek. 

Cieľom spolupráce bolo zintenzívniť využíva-
nie existujúcich zdrojov údajov a informácií 
za účelom znižovať záťaž respondentov šta-
tistických zisťovaní,  zvyšovať kvalitu štátnej 
štatistiky a znižovať jej nákladovosť. V roku 
2015 ŠÚ SR podpísal so správcami admini-
stratívnych zdrojov údajov (AZÚ) 13 dohôd 
o poskytovaní údajov, pričom na konci roka 
2015 mal uzavreté dohody s 30 inštitúciami.

Spolupráca so správcami AZÚ bola rozšírená 
aj v zmysle zámeru ŠÚ SR realizovať Sčítanie 
obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 tzv. 
kombinovaným spôsobom, pri ktorom by sa 
využili existujúce údaje a informácie ulože-
né v administratívnych zdrojoch. Nakoľko 
príprava sčítania a zmena spôsobu jeho vy-
konania je zložitým a dlhodobým procesom, 
je potrebné venovať mu pozornosť v dosta-
točnom časovom predstihu. V rámci tejto 
prípravy sa ŠÚ SR zapojil i do európskeho 
grantového projektu zameraného na zvýšenie 
úrovne využívania AZÚ.
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Elektronicky bolo dostupných 59 zisťo- 
vaní, čo predstavovalo 104 štatistických  
formulárov.

S účinnosťou od 1. januára 2016 zákon 
č. 326/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike 
v znení neskorších predpisov zaviedol povin-
ný elektronický zber údajov. Podnikateľskej 
verejnosti vznikla novelou zákona o štátnej 
štatistike nová povinnosť elektronicky pred-
kladať štatistické výkazy. Snahou ŠÚ SR bolo 
rôznymi aktivitami prispieť k bezproblémo-
vému zavedeniu povinného elektronického 
zberu údajov a priniesť pre respondentov 
konkrétne výhody. 

Medzi tieto aktivity patril napríklad aj návrh 
a realizácia cielenej internetovej stránky, 
ktorá pomohla našim respondentom zorien-

tovať sa v danej situácii a pripravila ich na 
zmeny v súvislosti s poskytovaním údajov. 
Usmernenia na stránke boli pripravené for-
mou interaktívnych vizuálov (Infografika).

V roku 2015 pokračoval rozvoj štatistických 
klasifikácií a číselníkov v súlade s právne 
záväznými aktmi Európskej únie, medziná-
rodnými normami a medzinárodnými štan-
dardami. 

Pre potreby tripartitného projektu Národná 
sústava povolaní, ktorého gestorom je Mi-
nisterstvo práce, sociálnych vecí a rodiny 
SR, bola vyhláškou ŠÚ SR č. 385/2015 Z. z. 
vydaná revidovaná verzia vnútroštátnej šta-
tistickej klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08, 
ktorá odzrkadľuje aktuálny stav na trhu práce 
a súčasne je plne harmonizovaná s platným 
medzinárodným štandardom. 
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V oblasti štatistických registrov boli ďalšie 
činnosti naďalej zamerané na rozvoj a skva-
litňovanie štatistického registra organizácií 
a registra skupín podnikov ako základných 
registrov pre aplikáciu metodiky profilácie 
podnikov.

V spolupráci s Eurostatom pokračovali prá-
ce na rozvoji registra nadnárodných skupín 
podnikov, ktorý Eurostat spravuje v systéme 
EuroGroups Register (EGR). Výsledkom tejto 
spolupráce je konečná populácia EGR 2013, 
ktorá bola ukončená a Eurostatom sprístup-
nená na štatistické účely v prvých mesiacoch 
2015. Pre účely zmapovania vzťahov medzi 
podnikmi v čo najširšom rozsahu bol získaný 
nový externý zdroj údajov, ktorý bude prak-
ticky plne využitý pri formovaní EGR za refe-
renčný rok 2014.

V rámci účasti na projekte Zvýšenie kvality 
národných registrov a testovanie profilá-
cie podnikov pokračovala aktívna príprava 
zameraná na riešenie organizačných a vec-
ných aspektov špecifikácie štatistickej jed-
notky typu (nadnárodný) podnik v súlade s 
Oznámením o zámere BSDG a DMES o kon-
zistentnej implementácii Nariadenia Rady 
(EHS) č. 696/93 o štatistických jednotkách, 
ktoré bolo prijaté na rokovaniach riaditeľov 
podnikových a makroekonomických štatis-
tík v júni 2015 v Eurostate. Hlavným výstu-
pom projektových prác, ktoré boli ukončené 
v decembri 2015, bolo získanie praktických 
poznatkov, skúseností a zručností pri apliká-
cii európskej metodiky profilovania. Ďalším, 
nemenej významným výstupom sú konkrét-
ne profily 4 nadnárodných skupín podnikov s 
rozhodovacím centrom na území Slovenskej 
republiky a viac ako 30 profilov skupín s roz-
hodovacím centrom v zahraničí.

V rámci  monitorovania aktivít zahrnutých 
do stratégie EÚ 2020 boli spracované a Eu-
rópskej komisii odoslané indikátory o rých-
lo rastúcich inovatívnych podnikoch v SR za 
rok 2014, ako aj štvrťročné indikátory o kon-
kurzoch a reštrukturalizáciách podnikov za 
referenčné obdobie júl 2014 až jún 2015. 

Pre potreby monitorovania kvality podnika-
teľského prostredia v jednotlivých regiónoch 
Európskej únie a následnú tvorbu stratégie 
o spôsobe alokácie prostriedkov Kohézneho 
fondu boli spracované a Európskej komisii 
odoslané indikátory o regionálnej demografii 
podnikov za referenčné roky 2011 – 2013. 

Ku koncu roka 2015 bol úspešne ukončený 
projekt Register a identifikátor právnic-
kých osôb, podnikateľov a orgánov verejnej 
moci (RPO). Pre dosiahnutie komplexného, 
efektívneho riešenia správy RPO a paralelne 
správy štatistického registra organizácií boli 
vyvinuté, otestované a v štatistickom infor-
mačnom systéme nasadené nové štruktúry 
a funkcie umožňujúce hromadnú aktualizá-
ciu subjektov registra organizácií z jediného 
zdroja.
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Národný štatistický systém (NŠS) a jeho fun-
govanie vymedzuje s účinnosťou od 1. januá- 
ra 2015 zákon o štátnej štatistike č. 540/2001 
Z. z. v znení neskorších predpisov. NŠS tvoria 
ŠÚ SR, ministerstvá a ostatné ústredné orgá-
ny štátnej správy, ktoré vykonávajú Európ-
sky štatistický program (EŠP) alebo Program 
štátnych štatistických zisťovaní (PŠŠZ). Tie-
to dokumenty sa prijímajú na určité časové 
obdobia, čo znamená, že na plnení ich úloh 
sa okrem ŠÚ SR môžu podieľať vždy čiastoč-
ne iné ministerstvá a ostatné ústredné orgány 
štátnej správy. Preto zákon štatistickému úradu 
uložil, aby viedol a na svojom webovom sídle 
zverejňoval zoznam orgánov tvoriacich NŠS. 

Aby sa posilnila dôvera v NŠS a implemen-
tovali národné a medzinárodné štandardy 
vrátane štandardov kvality Európskeho šta-
tistického systému (EŠS) a požiadavky vyplý-
vajúce z európskej legislatívy v oblasti štatistiky,  

Tvorba nákladovo optimálnej údajovej 
základne pre potreby NŠS a EŠS

ŠÚ SR prehodnotil a aktualizoval prístup k ria-
deniu NŠS. V roku 2015 vypracoval a prijal 
Koncepciu koordinácie NŠS s cieľom „vytvo-
riť fungujúci konzistentný a koherentný NŠS 
na zabezpečenie produkcie oficiálnych štatis-
tík v súlade s požiadavkami zákazníkov a súvi-
siacich regulatív“.

Zoznam orgánov tvoriacich národný štatis-
tický systém bol k 31. 12. 2014 nasledovný:

Štatistický úrad SR,
Ministerstvo dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja SR,
Ministerstvo kultúry SR,
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR,
Ministerstvo práce, sociálnych vecí 
a rodiny SR,
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu  
a športu SR,
Ministerstvo vnútra SR,
Ministerstvo zdravotníctva SR,
Ministerstvo životného prostredia SR,
Úrad vlády SR,
Správa štátnych hmotných rezerv SR,
Úrad pre reguláciu elektronických 
komunikácií a poštových služieb,
Inštitút informatiky a štatistiky.

Európsku štatistiku rozvíja, tvorí a šíri Eu-
rópsky štatistický systém. EŠS predstavuje 
partnerstvo medzi štatistickým orgánom 
Európskej únie, ktorým je Európska komisia 
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a ostatné vnútroštátne orgány:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR,
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu  
a športu SR,
Ministerstvo vnútra SR,
Ministerstvo životného prostredia SR,
Správa štátnych hmotných rezerv SR,
Inštitút informatiky a štatistiky.

(Eurostat), národnými štatistickými inštitú-
ciami a ďalšími vnútroštátnymi orgánmi, 
ktoré sú zodpovedné v každom členskom 
štáte za rozvoj, tvorbu a šírenie európskej 
štatistiky. Zoznam inštitúcií vedie a zverej-
ňuje Eurostat. Za Slovenskú republiku sú  
v ňom uvedené tieto inštitúcie:

Štatistický úrad SR na pozícii národnej 
štatistickej inštitúcie 

Položková záťaž podľa okruhov SJ
všetky zisťovania

Podniky a podnikatelia Domácnosti Verejná správa

2012 37 238 340 18 467 820 6 731 614

2013 40 611 762 19 238 144 6 701 805

2014 39 689 285 20 949 7547 614 484

- 2,3 %

+ 8,9 %

+ 13,6 %
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Podiel jednotlivých subdomén na celkovej PZ, 2014

tistike, aby sa vykonávali dôležité a potrebné 
zisťovania, aby zisťovania boli hospodárne, 
bez duplicity, na kvalitnej a porovnateľnej 
úrovni. V tejto súvislosti sa aj v roku 2014  
v rámci vnútorného a medzirezortného pri-
pomienkového konania štátnych štatistic-
kých zisťovaní plánovaných na roky 2015 až 
2017 identifikovali a prerokovali:

zisťovania, ktoré sa majú zrušiť, redukovať 
alebo zjednodušiť,
vznikajúce nové potreby s dôrazom na 
prioritné zabezpečenie údajov pre potreby 
tvorby európskej štatistiky,
zisťovania, ktoré je možné celkom alebo 
čiastočne nahradiť údajmi z administratív-
nych zdrojov.

Rok 2015 bol prvým rokom plnenia úloh ná-
rodného Programu štátnych štatistických 
zisťovaní na roky 2015 až 2017, ktorý je har-
monizovaný s EŠP na roky 2013 až 2017 a na 
neho nadväzujúcim Ročným štatistickým pra-
covným programom na rok 2015. V EŠP sú 
stanovené metódy, hlavné oblasti a ciele čin-
ností predpokladaných na stanovené obdobie 
a sú v ňom zahrnuté štatistické požiadavky  
z hľadiska politických potrieb Európskej únie. 

PŠŠZ vytvára predpoklady pre tvorbu nákla-
dovo optimálnej údajovej základne, nakoľko 
návrhy štatistických formulárov zaradených 
do PŠŠZ sú každoročne posudzované všetký-
mi zainteresovanými stranami. Prihliada sa 
na dodržiavanie zásad zákona o štátnej šta-

7% iv  podmienky
a chudoba
8%

9%

Práca
18%

Podnikové
štatistiky 
27%

Ostatné
31%
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Výsledkom preskúmania bolo zostavenie 
programu, do ktorého ŠÚ SR na rok 2015 za-
radil 78 štatistických zisťovaní. Ministerstvá 
a štátne organizácie zaradili spolu 108 štatis-
tických zisťovaní. V porovnaní s rokom 2014 
pokračovali v roku 2015 všetky každoročné 
zisťovania ŠÚ SR, okrem ročného zisťovania 
o preprave nebezpečného tovaru Dop 2-01, 
ktoré sa nahradilo iným štatistickým zisťo-
vaním. Zmeny sa vykonali pri štatistických 
formulároch, ktorých zoznam bol upravený  
a počet zvýšený na 135 z viacerých príčin, 
predovšetkým z dôvodu zníženia záťaže res-
pondentov a prechodu získavania údajov z lis-
tinnej na elektronickú podobu. V časti PŠŠZ 
týkajúcej sa zisťovaní ministerstiev a štátnych 
organizácií boli doplnené tri nové každoročné 
zisťovania v oblasti kultúry. V oblasti dopravy 
boli doplnené dve nové zisťovania, v oblasti 
zdravotníctva a kultúry bolo zrušené jedno 
zisťovanie, v oblasti školstva a vzdelávania a ži-
votného prostredia boli vypustené všetky zis-
ťovania z dôvodu, že sa budú vykonávať mimo 
PŠŠZ. Aktualizovala sa aj 3. časť PŠŠZ, ktorá 
sa týka využívania administratívnych zdrojov 

údajov. Do príslušnej prílohy PŠŠZ boli dopl-
nené aj tie administratívne zdroje, na základe 
ktorých ministerstvá tvoria štatistické výstupy 
pre potreby EŠS. 

Pri tvorbe nákladovo optimálnej údajovej 
základne zohľadňujeme aj kritérium záťaže. 
Záťaž respondentov má byť primeraná po-
trebám používateľov štatistických produk-
tov a nemá byť pre respondentov nadmerná. 
Meranie záťaže je od roku 2008 založené na 
získavaní údajov o čase potrebnom na vypl-
nenie štatistického formulára a na vyhodno-
covaní položkovej zaťaženosti (PZ; PZ je sú-
čin počtu položiek jednotlivých formulárov, 
periodicity zisťovaní a počtu spravodajských 
jednotiek).

Cieľ ŠÚ SR, znížiť PZ do roku 2012 o 25 % 
oproti stavu z roku 2008, sa podarilo splniť.  
V porovnaní s rokom 2008 sa v roku 2012 zaz- 
namenal pokles PZ o 35,17 % a zníženie počtu 
položiek vo formulároch o viac ako 25,67 %.  
V novej stratégii ŠÚ SR do roku 2017 je cieľom 
dosiahnuť nerastúci trend záťaže. Bázickým 
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rokom pre porovnanie vývoja záťaže sa stal 
rok 2012. Ku koncu roka 2015 boli k dispo-
zícii porovnania medzi rokmi 2012 až 2014.

Celková PZ všetkých zisťovaní medzi rokmi 
2014 a 2013 vzrástla o 2,6 %, po očistení od 
modulov a zisťovaní s viacročnou periodici-
tou PZ stúpla v porovnaní s predošlým ro-
kom o 2,2 %. V porovnaní roku 2014 k 2012 
ide o nárast PZ o 9,3 % za všetky zisťovania 
a 6,9 % pri každoročných zisťovaniach. Pozi-
tívnou zmenou bolo odpojenie viacročných 
modulov v ročnom podnikovom zisťova-
ní produkčných odvetví Roč 1-01, čím sa  
dosiahlo medziročné zníženie PZ podnikov 
v subdoméne Podnikové štatistiky o 11,5 %. 
Očistený počet položiek medziročne vzrás-
tol, no nedosiahol hodnotu roku 2012 a bol 
nižší o 2,1 %. Počet spravodajských jedno-
tiek podnikov sa medziročne znížil o 4,7 %.

Počet položiek vo formulároch ŠÚ SR medzi 
rokmi 2014 a 2013 klesol o 7,7 %. Po očis-
tení od modulov a zisťovaní s viacročnou 
periodicitou stúpol počet položiek v porov-
naní rokov 2014 a 2013 o 2,7 %. Oproti roku 
2012 očistený počet položiek klesol o 2,1 %.

Celkovo nerastúci trend PZ nebol splnený, 
avšak nárast počtu položiek o 2,7 % (po 
očistení o periodicky opakujúce sa výkyvy) 
a počtu spravodajských jednotiek (celkovo 
len o 2 500, pričom pri zisťovaní o sťaho-
vaní Obyv 5-12 o 10 468 hlásení - udalos-
tí) bol odôvodnený z pohľadu naplnenia 
potrieb používateľov štatistík, prirodzené-
ho nárastu štatistických hlásení a reálnych 
možností nahradzovania údajov zo štatis-
tických zisťovaní údajmi z administratív-
nych zdrojov. 

Zaťaženosť respondentov meraná celkovým 
časom potrebným na vyplnenie formulá-
rov vzrástla v roku 2014 oproti roku 2013  
o 0,97 %. V roku 2014 došlo oproti roku 2013 
pri 52 formulároch k poklesu priemerného 
času vyplnenia formulára, pri 32 formulá-
roch došlo k rastu priemerného času, pri  
6 formulároch sa priemerný čas nezmenil. 
Na celkovú zaťaženosť respondentov pozi-
tívne vplýval pokles priemernej periodicity 
a pokles počtu spravodajských jednotiek 
oproti roku 2013. 

K znižovaniu administratívnej záťaže pris-
pievala nielen samotná optimalizácia štatis-
tických zisťovaní a štatistických formulárov, 
ale aj modernizácia tvorby štatistík, ktorá sa 
spája najmä so štandardizáciou štatistických 
pracovných postupov a s výberom vhodných 
metód, foriem a spôsobov zberu údajov.  
ŠÚ SR v tejto súvislosti vydal v roku 2015 
novelu vyhlášky, ktorou sa vydáva PŠŠZ na 
roky 2015 až 2017, v ktorej pre responden-
tov ŠÚ SR ustanovil podrobnosti týkajúce sa 
povinného zberu štatistických údajov v elek-
tronickej podobe od 1. 1. 2016. V plnej miere 
sa zavedie postupne, pre rok 2016 bolo ešte 
ustanovených 12 výnimiek pre poskytovanie 
údajov v listinnej podobe. V tejto súvislosti 
bolo možné od 1. 1. 2016 v 25 podnikových 
zisťovaniach posunúť lehotu poskytovania 
údajov spravodajskou jednotkou v elektro-
nickej podobe tak, aby bola harmonizovaná  
s prípravou účtovnej evidencie na účely po-
dávania daňového priznania. Možno pred-
pokladať, že v roku 2016 bude posun ter-
mínov pozitívne vplývať na čas potrebný na 
vyplnenie formulára, ako aj na kvalitu úda-
jov, nakoľko spravodajská jednotka bude me-
nej zaťažovaná odhadovaním údajov.
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Národné účty tvoria kompatibilný účtov-
ný rámec pre systematický a detailný po-
pis ekonomiky ako celku i jednotlivých 
sektorov a subsektorov, kde sa zachytávajú 
všetky stupne ekonomického procesu (pro-
dukcia, tvorba a rozdelenie dôchodkov, 
ich použitie, akumulácia a finančné trans-
akcie). Sú zostavené podľa metodiky Eu-
rópsky systém národných a regionálnych 

účtov 2010 – ESA 2010 (European System 
of National and Regional Accounts). Rozvoj 
systému národných účtov v súlade s nový-
mi nariadeniami a smernicami Európskej 
únie je  jedným z hlavných cieľov  v oblas-
ti makroekonomických štatistík. Štatistika 
zahraničného obchodu poskytuje dôležité 
vstupné údaje pre konštrukciu kľúčových 
makroekonomických agregátov.

HDP v mil. Eur

Aktuálne ročné údaje vývoja HDP v časovom rade 1995 – 2015

Poznámka: 
   - metodika ESA 2010
   - stále ceny vypočítané reťazením objemov s použitím referenčného roka 2010
   - rok 2015 je štvrťročným odhadom (súhrn štvrťrokov za rok)
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V oblasti systému národných účtov boli na 
základe informácií zo štatistického výkazníc-
tva, administratívnych zdrojov údajov, ako 
aj doplňujúcich informácií zostavené ročné 
sektorové účty za rok 2014, regionálne údaje  
za rok 2013 a 2014 a  tabuľky dodávok a po-
užitia (TDP) za rok 2012 v celom rozsahu 
transmisijného programu v zmysle požiada-
viek Eurostatu. Štandardná jesenná revízia 
údajov za roky 2013 a 2012 bola vykonaná  
a zverejnená v súlade s  politikou revízií zve-
rejnenou na stránke ŠÚ SR. Okrem štandard-
nej revízie bola vykonaná aj revízia údajov  
v ročných národných účtoch z titulu sekto-
rovej reklasifikácie jednotiek podľa metodiky 
ESA 2010 v časovom rade od roku 1997 a za-
pracovania konkrétnych a prierezových vý-
hrad Eurostatu v časovom rade od roku 2002. 

V termíne 45 dní po ukončení referenčného 
štvrťroka úrad pravidelne poskytuje údaje za 
rýchly odhad hrubého domáceho produktu 
(HDP) a zamestnanosti. Štvrťročné údaje  
národných účtov sa zostavujú v plnom roz-
sahu Transmisijného programu ESA 2010  
a pravidelne zverejňujú do 65 dní po ukon-
čení referenčného štvrťroka. Údaje zo štvrť- 
ročných národných účtov sú sezónne očis-
ťované v zmysle nariadení a smerníc Európ-
skej únie (EÚ). 

V rámci jarnej a jesennej notifikácie proce-
dúry nadmerného deficitu a dlhu (EDP - Ex-
cessive Deficit Procedure) boli zaslané údaje 
v notifikačných tabuľkách vrátane dotazníka 
k EDP a ďalších požadovaných informácií 
štandardne poskytovaných do Eurostatu.

Prírastky medziročného vývoja HDP v %

Poznámka: 
   - metodika ESA 2010
   - ROMR - rovnaké obdobie minulého roka
   - stále ceny vypočítané reťazením objemov s použitím referenčného roka 2010
  - rok 2015 je štvrťročným odhadom (súhrn štvrťrokov za rok)
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Pre prípravu rozpočtu EÚ sú od členských 
krajín požadované údaje o HDP a údaje 
o dani z pridanej hodnoty (DPH). Sekcia 
makroekonomických štatistík štandardne, 
ako každý rok, pripravila pre Ministerstvo 
financií SR podklad vo forme odhadu hru-
bého národného dôchodku (HND) a údaje  
o kompenzáciách za malé od DPH oslobode-
né firmy a údaje o váženej priemernej sadz-
be DPH. Zároveň bol prostredníctvom Stálej 
misie v Bruseli do Eurostatu zaslaný dotaz-

ník obsahujúci údaje o prechode z HDP na 
HND. Povinnou súčasťou dotazníka k HND 
je správa o kvalite, v ktorej boli popísané všet-
ky zmeny a doplnenia metodických postupov 
pri zostavovaní HDP/HND. Mimoriadne 
dôležité bolo postupné riešenie konkrétnych  
a prierezových výhrad Eurostatu, ktoré Sloven-
ská republika dostala v januári 2012 na základe 
výsledkov dvoch misií Eurostatu k problema-
tike Zdrojov a metód zostavenia hrubého ná-
rodného dôchodku (GNI Inventory-SK) a nás- 
lednej komparácie výsledkov misií za všetky 
krajiny EÚ. V závere roka 2015 Európska ko-
misia akceptovala postupy riešenia navrhnuté 

ŠÚ SR a v prípade Slovenskej republiky ustúpi-
la od všetkých výhrad v kontexte 4. vlastného 
zdroja EÚ založeného na HND. 

V prvom polroku 2015 bol vykonaný audit 
kontroly Ministerstva financií SR s cieľom ove-
renia riadiaceho a kontrolného systému pre 
odvody vlastných zdrojov Európskych spo-
ločenstiev v Slovenskej republike (3. vlastný 
zdroj založený na DPH a 4. vlastný zdroj zalo-
žený na HND).

Okrem úloh, ktoré sa priamo viažu k rutinným 
prácam podľa jednotlivých štatistických tém 
pracovníci na úseku národných účtov začali  
s riešením projektu GP 01 – 15 Zdroje a metó-
dy zostavenia hrubého národného dôchodku 
podľa ESA 2010. V rámci spolupráce s odbo-
rom cenových štatistík boli ukončené práce na  
grantovom projekte GP 02-12 Poskytovanie 
základných informácií o parite kúpnej sily.

V priebehu roka 2015 sa uskutočnilo niekoľ-
ko pracovných stretnutí s kolegami z Českého 
štatistického úradu. Predmetom rokovaní bola 
výmena skúseností z oblasti implementácie 
novej metodiky ESA 2010. Okrem plánova-
ných úloh sa pracovníci na úseku národných 
účtov zapájali do riešenia aktuálnych prob-
lémov v rámci medzirezortných pracovných 
skupín. Nemalá časť práce bola venovaná vypĺ-
ňaniu dotazníkov pre medzinárodné organizá-
cie (CMFB, Eurostat, Medzinárodná organizá-
cia práce (ILO), Organizácia pre hospodársku 
spoluprácu a rozvoj (OECD), Hospodárska 
komisia OSN pre Európu (UNECE), iné) a tiež  
príprave podkladových materiálov pre ekono-
mické analýzy ministerstiev a štátnych inšti-
túcií (Inštitút finančnej politiky, Ministerstvo 
financií SR, Národná banka Slovenska, Minis-
terstvo hospodárstva SR a iné).
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V oblasti štatistiky zahraničného obchodu 
sme mesačne zverejňovali nové a aktuali-
zované údaje o importe a exporte tovarov  
a údaje o cenových indexoch v zahraničnom 
obchode, odbor štatistiky zahraničného ob-
chodu udržoval a aktualizoval Register sub-
jektov zahraničného obchodu.

Okrem rutinného mesačného zverejňovania 
údajov sa zvýšené úsilie venovalo ukončeniu  
a vyhodnoteniu projektu Simstat. V rámci pro-
jektu bol v roku 2014 ukončený medzinárodný 
grant na prípravu pilotného testovania výmeny 
mikrodát medzi členskými štátmi EÚ. Nadväz-
ne sa odbor štatistiky zahraničného obchodu 
zapojil do grantu, počas ktorého sa v roku 2015 
uskutočnila samotná testovacia výmena mik-
rodát. Okrem uvedených  aktivít výrazne spo-
lupracoval aj na technickom zabezpečení do-
máceho IT prostredia pre testovaciu výmenu.

V závere roka 2014 rozbehol Eurostat za účas-
ti členských štátov projekt s názvom Redizajn 
Intrastatu, ktorý má za úlohu vyhodnotiť rôz-
ne možnosti zjednodušenia Intrastatu a zní-
ženia administratívnej záťaže spravodajských 
jednotiek. V priebehu roku 2015 prebiehali 
diskusie a samotné hodnotenia alternatív 
zjednodušenia. Navrhnuté alternatívy sa vy-
hodnocovali vo väzbe na kvalitu, včasnosť, 

zaťaženie a v neposlednom rade aj finančnú 
náročnosť. Na základe vyhodnotenia analýz 
všetkých členských štátov EÚ sa v roku 2016 
rozhodne o najvhodnejšej alternatíve zjedno-
dušenia Intrastatu.

V súlade s platnou legislatívou boli aktuali-
zované číselníky a príručka pre spravodajské 
jednotky. Okrem toho bolo v priebehu roka 
zabezpečených 5 seminárov pre spravodaj-
ské jednotky, na ktorých sa zúčastnilo 107 
záujemcov. Semináre poskytli okrem základ-
ných informácií o systéme INTRASTAT-SK 
aj prehľad o najnovších zmenách a priniesli 
odpovede na špecifické otázky zúčastnených. 
Uskutočnili sa stretnutia so spravodajskými 
jednotkami, ktoré mali problémy s kvalitou 
a včasnosťou zasielaných údajov a v rámci 
help-desku boli prostredníctvom telefonátov 
a elektronickej pošty nepretržite poskytované 
individuálne konzultácie s maximálnou sna-
hou vyjsť v ústrety požiadavkám zákazníka. 
Nemalá časť práce bola venovaná vypĺňaniu 
dotazníkov pre medzinárodné organizácie 
(Eurostat, Štatistické oddelenie OSN (UNSD) 
a iné) a príprave podkladových materiálov 
pre ekonomické analýzy ministerstiev a štát-
nych inštitúcií (Ministerstvo financií SR, Ná-
rodná banka Slovenska, Ministerstvo hospo-
dárstva SR a iné).
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V podnikových krátkodobých štatistikách 
boli práce prioritne zamerané na zabezpeče-
nie prenosu krátkodobých údajov v zmysle 
harmonogramu prenosov údajov Eurostatu 
prostredníctvom novej verzie eDAMIS web 
portálu, ako aj na disemináciu štatistických 
výstupov národným užívateľom v štandard-
nej podobe, v súlade s Edičným programom 
ŠÚ SR. Naďalej pokračovali práce na aktuali-
zácii dotazníkov s metadátami v novej štruk-
túre NRME pomocou ESS-Metadata Handler.  
V celkovom hodnotení kompatibility s naria-
dením o krátkodobej štatistike je ŠÚ SR zara-
dený do prvej kategórie členských krajín s naj-
vyšším stupňom kompatibility. 

V roku 2015 prebiehali práce na zostavení in-
dexu produkcie v službách. Ide o úlohy, kto-
ré vyplývajú z pripravovaných zmien nového 
nariadenia FRIBS (Framework Regulation 
Integrating Business Statistics) v rámci balíčka 
Krátkodobá štatistika. Realizované práce boli 

zamerané na výpočet cenových deflátorov za 
veľkoobchod, maloobchod a opravu motoro-
vých vozidiel a motocyklov, kompiláciu inde-
xu produkcie v službách, ktorý vyjadruje index 
produkcie v odvetviach služieb oproti bázic-
kému roku pri eliminácii vplyvu cenových 
zmien. Zároveň prebehla príprava metodiky 
pre výpočet spoľahlivých a reprezentatívnych 
indexov cien služieb nakladateľských činností 
a služieb cestovných kancelárií a ostatných re-
zervačných a súvisiacich služieb.   
 
V ročnej štrukturálnej štatistike boli zostave-
né a odoslané súbory definitívnych ukazova-
teľov za rok 2013 za sektor nefinančných a fi-
nančných korporácií. Za štatistiku vnútorných  
a vonkajších zahraničných afilácií boli zosta-
vené a odoslané súbory údajov za rok 2013. 
Štruktúrované správy o kvalite dát za rok 2012 
boli vypracované vo všetkých požadovaných 
oblastiach. Správa o kvalite za oblasť štruk-
turálnej štatistiky bola prvýkrát vypracova-
ná v prostredí ESS-Metadata Handler, správa  
o kvalite vnútorných zahraničných afilácií sa 
zostavovala použitím tohto nástroja už dru-
hýkrát. Proces validácie údajov štrukturálnej 
podnikovej štatistiky a štatistiky zahraničných 
afilácií bol kapacitne a časovo náročný. Ocene-
ním tejto práce bolo vyjadrenie mimoriadnej 
spokojnosti Eurostatu s poskytnutými údajmi 
v zmysle dodržania technického formátu pre-
nosu a kontrol. Aj v oblasti štrukturálnej šta-
tistiky bol ŠÚ SR zaradený do prvej kategórie 
členských krajín s najlepším stupňom kompa-
tibility s nariadením o štrukturálnej štatistike.
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V štatistike priemyslu, vzhľadom na jej roz-
hodujúci podiel na tvorbe hrubého domáce-
ho produktu v hospodárstve SR, pokračovali 
práce zamerané na analýzu údajov zo štatis-
tických zisťovaní realizovaných v krátkodobej 
a dlhodobej periodicite. Kontinuálne boli za-
bezpečované požiadavky na štatistické výstupy 
zadefinované medzinárodnými a národnými 
inštitúciami z výrobnej resp. výskumnej sféry. 
Od začiatku roka 2016 vstúpi do platnosti nový 
zoznam výrobkov PRODSLOV, ktorý bol aktu-
alizovaný na základe informácií od zamestná-
vateľských zväzov, profesijných komôr a zdru-
žení a od spravodajských jednotiek.

V druhej polovici roka 2015 sa začali práce na 
projekte Eurostatu zameranom na oblasť vý-
roby priemyselných výrobkov a poskytovania 
priemyselných služieb podľa zoznamu výrob-
kov PRODSLOV. Cieľom projektu je zvýšiť 
podiel publikovaných údajov v oblasti štatis-
tiky výroby a predaja výrobkov vyjadrených  
v naturálnej mernej jednotke, čo je podmie-
nené získaním súhlasov od jednotlivých pod-
nikov. Ukončenie projektu je naplánované na 
september 2016.

V oblasti štatistiky poľnohospodárstva bol 
úspešne ukončený projekt Štrukturálneho 
zisťovania fariem 2013. Výstupy požadované 
Eurostatom predovšetkým na účely Spoločnej 
poľnohospodárskej politiky Európskej únie 
(EÚ) boli odoslané spolu s národnou meto-
dickou správou, vyplnenou v prostredí ESS-
-Metadata Handler. Komplexné výsledky, ako 
aj výsledky hospodárenia subjektov poľnohos-
podárskej prvovýroby, boli poskytnuté v apríli 
2015 národným užívateľom v dvoch publiká-
ciách ŠÚ SR. V septembri 2015 boli zverejne-
né definitívne výsledky Ekonomického poľno-
hospodárskeho účtu SR za rok 2014. Práce na 

zabezpečení a spracovaní štatistických údajov 
a informácií potrebných pre zostavenie Ekono-
mického poľnohospodárskeho účtu SR, ktorý 
je satelitným účtom národných účtov, prebie-
hali v spolupráci s Národným poľnohospodár-
skym a potravinárskym centrom – Výskum-
ným ústavom ekonomiky poľnohospodárstva 
a potravinárstva. Pri vyhodnotení dostupnosti, 
presnosti a úplnosti dát zasielaných Eurosta-
tu za oblasť štatistiky živočíšnej výroby patrí 

ŠÚ SR medzi 4 členské krajiny, ktoré zasielajú 
súbory v požadovanej kvalite a stanovených 
termínoch. Pokračovali práce na pripomien-
kovaní návrhu nariadenia o integrovaných 
poľnohospodárskych štatistikách a návrhu 
nariadenia o štatistikách poľnohospodárskych 
vstupov a výstupov, ktoré by mali vstúpiť do 
platnosti v roku 2020 a 2022.

Odvetvové štatistiky za oblasť stavebníctva, 
bytovej výstavby, obchodu a služieb sa aj  
v uplynulom roku sústredili na zvyšovanie 
kvality údajovej základne a kvality štatistických 
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výstupov poskytovaných užívateľom na ná-
rodnej aj medzinárodnej úrovni. Práce boli 
zamerané aj na analýzu časových radov ťa-
žiskových ukazovateľov charakterizujúcich 
krátkodobý vývoj v súlade s procesom opti-
malizácie štatistického výkazníctva. V byto-
vej výstavbe pokračovali práce zamerané na 
poskytnutie štatistických výstupov o zača-
tých, dokončených a rozostavaných bytoch 
v súlade so zadefinovanými štandardnými  
a neštandardnými požiadavkami užívateľov. 
Na základe rokovaní so zástupcami sekcie 
výstavby z Ministerstva dopravy, výstavby  
a regionálneho rozvoja SR bolo upravené 
krátkodobé štatistické zisťovanie s cieľom 
poskytnúť rezortu informácie potrebné pre 
plnenie úloh vyplývajúcich zo Stratégie ob-
novy fondu bytových a nebytových budov  
v Slovenskej republike.  

V štatistike dopravy, informácií, komuni-
kácie a informačnej spoločnosti boli rea-
lizované zmeny v leteckej doprave v zmysle 
požiadavky Eurostatu. Pokračovali práce na 
príprave požiadaviek v zmysle navrhova-
ných zmien v revidovaných nariadeniach 
v oblasti železničnej a vnútrozemskej vod-
nej dopravy. V roku 2015 sme sa opätovne 
zapojili do spoločného zisťovania krajín 
EÚ, organizovaného Eurostatom o infor-
mačných a komunikačných technológiách 
v podnikoch. V súlade s požiadavkami Eu-
rostatu bola vypracovaná a odoslaná prie-
bežná správa, súbor údajov, analytická sprá-
va a správa o kvalite. 

Na úseku štatistiky vedy, techniky a inovácií 
sme spolupracovali s medzinárodnými in-
štitúciami na dokončení revízie Frascati ma-
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nuálu, ktorá bola vydaná v novembri 2015. 
V zmysle nariadenia Európskej komisie (EK) 
č. 995/2012 sme vypracovali správy o kvalite 
štatistiky výskumu a vývoja za jednotlivé sek-
tory. Na základe požiadaviek medzinárodných 
organizácií sme zabezpečovali vyplnenie me-
todických, monotematických ako aj pravidel-
ných údajových dotazníkov. Za oblasť inovácií 
bolo vykonané ďalšie harmonizované zisťova-
nie o inováciách v rámci spoločného zisťovania 
členských krajín EÚ (Community Innovation 
Survey – CIS 2014) vrátane implementácie 
nových ukazovateľov a úprav podľa vzorového 
dotazníka Eurostatu. 

V štatistike energetiky sme sa aktívne po-
dieľali na pripomienkovaní pripravovaného 
nariadenia EÚ, ktoré nahradí smernicu o ce-
nách elektriny a zemného plynu pre koneč-

ných spotrebiteľov. V druhom polroku 2015 
začali práce na grantovom projekte zamera-
nom na pilotné zostavenie tabuliek dodávok 
a použitia v rámci účtu fyzických tokov ener-
gie. Práce sa realizujú v spolupráci so štatisti-
kou životného prostredia a budú pokračovať 
aj v roku 2016. 

Štatistika životného prostredia pokračovala 
na rozvoji troch nových environmentálnych 
účtov – účet výdavkov na ochranu životného 
prostredia, účet sektoru environmentálnych 
tovarov a služieb a účet fyzických tokov ener-
gie v zmysle požiadaviek nového nariadenia 
(EÚ) č. 538/2014, ktorým sa mení a dopĺňa 
nariadenie (EÚ) č. 691/2011 o európskych 
environmentálnych ekonomických účtoch. 
Všetky nahlasovacie povinnosti vyplývajúce 
z nariadení EÚ v oblasti štatistiky životného 

Štruktúra výdavkov na VV 
podľa sektorového zatriedenia organizácií
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Poznámka: 
   - indexy na báze minulého roka
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prostredia a agro-environmentálnej štatistiky 
vrátane vypracovania a zaslania správ o kva-
lite údajov boli splnené.

V oblasti štatistiky cestovného ruchu sa fina-
lizovali práce na doplnení časových radov ta-
buliek satelitného účtu cestovného ruchu za 
rok 2013. V roku 2015 sa realizovalo zisťovanie  
s trojročnou periodicitou - Dotazník na ak-
tualizáciu ubytovacích zariadení cestovné-
ho ruchu. V termíne k 31. 1. 2015 mali obce 
povinnosť predložiť dotazník s informáciami  
o ubytovacích zariadeniach. Následne, na zák- 
lade výsledkov zisťovania, prebehla aktualizá-
cia registra ubytovacích zariadení. 
 
V priebehu roku 2015 prišlo k zmene v zbe-
re údajov štatistiky spotrebiteľských cien. Do 
praxe bola zavedená nová technológia zberu  

s využitím elektronických zariadení – tabletov. 
Cieľom novej technológie je zjednodušenie, 
zrýchlenie a zefektívnenie procesov súvisiacich 
s terénnym zberom údajov. V oblasti cien pro-
dukčných štatistík boli práce zamerané predo-
všetkým na zabezpečenie elektronického zberu 
dát v integrovanom štatistickom informač-
nom systéme. V štatistike cien nehnuteľností 
sa sústredila pozornosť na rozvoj ukazovate-
ľov popisujúcich vývoj v oblasti cien bývania. 
Realizované boli aj prípravné práce spojené  
s rozšírením diseminácie cien pohonných lá-
tok o ceny CNG, ktorých zverejňovanie začne 
od januára 2016 na webovej stránke ŠÚ SR.

V oblasti konjunkturálnych podnikových 
a spotrebiteľských prieskumov, ktoré sú 
súčasťou medzinárodného projektu Business 
and Consumer Surveys organizovaného  

Inflácia meraná CPI (národná metodika) - celková, jadrová, čistá
rovnaké obdobie minulého roka = 100
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riadeniu k podnikovým štatistikám (FRIBS). 
Zabezpečovali sme koordináciu prípravy spo-
ločných stanovísk za ŠÚ SR najmä vo vzťahu  
k prezentovaným návrhom právnej architek-
túry FRIBS, k zadefinovaniu požadovaných 
ukazovateľov, triedení, k návrhom implemen-
tačných nariadení atď. V rámci druhého kola 
vyhodnotenia dopadu implementácie nových 
požiadaviek FRIBS bol v súčinnosti s ostat-
nými sekciami ŠÚ SR a za aktívnej spolupráce 
Národnej banky Slovenska vypracovaný dotaz-
ník  - FRIBS Impact Assessment. V rámci tohto 
obsiahleho dokumentu sa podarilo vyčísliť od-
had nákladov z pohľadu zaťaženosti producen-
tov štatistických výstupov a zaťaženosti spra-
vodajských jednotiek a poskytnúť ho Eurostatu  
v stanovenom termíne.   
 
V rámci dlhoročnej spolupráce s kolegami  
z Českého štatistického úradu sa v máji 2015 
uskutočnilo konzultačné stretnutie k štatistike 
obchodu, pohostinstva a ubytovania. Stretnu-
tie bolo zamerané na výmenu skúseností z ob-
lasti tvorby súborov spravodajských jednotiek 
vrátane výberových vzoriek, spracovateľský 
reťazec vrátane dopočtov, publikovanie vý-
sledkov, zabezpečenie výstupov pre Eurostat 
a požiadaviek ďalších externých a interných 
užívateľov.

Európskou komisiou, bolo v roku 2015 prio- 
ritou plnenie predpísaných úloh prvého roka 
novej šesťročnej rámcovej zmluvy. V podniko-
vých konjunkturálnych prieskumoch bolo zvý-
šené úsilie zamerané na tvorbu nových výbe-
rových vzoriek jednotlivých odvetví na ďalšie 
dvojročné obdobie a prepočet časových radov, 
spresňovanie harmonizovaných otázok a do-
plnenie ďalších metaúdajov do výstupov od-
vetvových prieskumov na základe novovznik-
nutých požiadaviek EK. V spotrebiteľskom 
barometri boli práce  zamerané na zabezpe-
čenie nového spôsobu získavania informácií  
o nálade, očakávaniach a investičných plánoch 
obyvateľov Slovenskej republiky prostredníc-
tvom siete terénnych pracovníkov sekcie zbe-
ru a spracovania dát v priemysle a terénnych 
zisťovaní ŠÚ SR v Banskej Bystrici a nového 
spôsobu spracovania údajov v programovej 
aplikácii BLAISE. Spracované údaje konjunk-
turálnych prieskumov za odvetvia priemyslu, 
stavebníctva, maloobchodu, služieb, investícií 
v priemysle a spotrebiteľský barometer boli  
v mesačnej periodicite a požadovanej štruk-
túre odosielané na EK. Na národnej i medzi-
národnej úrovni sú údaje využívané na výpo-
čet odvetvových kompozitných indikátorov  
a syntetického kompozitného indikátora eko-
nomického sentimentu, ktoré charakterizujú 
očakávaný krátkodobý vývoj ekonomického 
prostredia v príslušnej oblasti a sú podkladom 
pre realizáciu krátkodobých predikcií budúce-
ho vývoja základných ekonomických ukazo-
vateľov vrátane štvrťročných rýchlych (flash) 
odhadov hrubého domáceho produktu.

V rámci spolupráce s medzinárodnými or-
ganizáciami sa sekcia podnikových štatistík 
zapojila do prebiehajúcich písomných pripo-
mienkových konaní a intenzívnych diskusií 
k pripravovanému novému rámcovému na-
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V oblasti štatistiky obyvateľstva sa v roku 2015 
ďalej rozvíjal systém spracovania a diseminácie 
údajov. Primárne dáta o pohybe obyvateľstva 
sa už kompletne spracovávali v novom pro-
stredí integrovaného štatistického informač-
ného systému. Posun nastal aj pri ich disemi-
nácii, keď sa v systéme DATAcube. rozšírilo 
zverejňovanie štandardných demografických 
ukazovateľov z úrovne Slovenskej republiky na 
úroveň obcí. 

Demografický vývoj obyvateľstva v kontexte 
roku 2014 bol v júni roku 2015 hlavnou témou 
tlačovej besedy ŠÚ SR. 

Z rôznych uhlov pohľadu zaznamenali vývoj 
obyvateľstva aj knižné tituly vydané v dvoch 
nových edíciách. Edícia - My v číslach - je 
orientovaná na včasné publikovanie dát aktuál- 
neho referenčného obdobia formou tabuliek  
a grafov. V roku 2015 odbor štatistiky obyvateľ-
stva vydal v tejto edícii niekoľko samostatných 
titulov – Pohyb obyvateľstva 2014, Kultúra 
2014, Kriminalita 2014 a Zahraničné sťahova-
nie 2014. Druhá z edícií - Štatistika v súvislos-
tiach - má analytické zameranie. V roku 2015 
v nej vyšli 3 samostatné, na seba nadväzujúce 
publikácie – Hlavné trendy populačného vývo-
ja v SR v roku 2014 (diel A), Hlavné trendy po-
pulačného vývoja v regiónoch SR v roku 2014 
(diel B) a Hlavné trendy populačného vývoja  
v SR a ich medzinárodné porovnanie (diel C). 
Z tejto edície je aj prierezová analytická pub-
likácia - Rodinné správanie populácie Sloven-

ska, ktorá poukazuje na najdôležitejšie aspekty 
vývoja tohto fenoménu v kontexte demografic-
kých zmien, životných podmienok rodín a ich 
sociálnej ochrany. Obe edície možno označiť za 
moderný spôsob prezentácie a propagácie vý-
sledkov štatistiky obyvateľstva a ďalší ústretový 
krok smerom k používateľom štatistických dát. 

V roku 2015 začala činnosť pracovná skupi-
na predsedníčky ŠÚ SR na prípravu Sčítania 
obyvateľov, domov a bytov 2021. Jej hlavnou 
úlohou je navrhnúť optimálny spôsob vykona-
nia budúceho cenzu pri zohľadnení európskej  
a národnej legislatívy s minimalizovaním ad-
ministratívnej záťaže respondentov. K hlavným 
výstupom pracovnej skupiny patrí definovanie 
cieľa sčítania 2021, ktorý predpokladá získať 
vzájomne prepojené, spoľahlivé, porovnateľné, 
unikátne údaje a  informácie o stave spoloč-
nosti, o jej demografických, sociálno-ekono-
mických a kultúrnych štruktúrach, o životných 
podmienkach obyvateľov a ich bývaní. Pra-
covná skupina analyzovala Sčítanie obyvate-
ľov, domov a bytov 2011 a navrhla odporúča-
nia pre budúci cenzus. Ukazuje sa, že sčítanie 
2021 vzhľadom na aktuálny spoločenský vývoj 
spojený s prudkým rozvojom informačno-ko-
munikačných technológií a pokračujúci tlak 
na znižovanie administratívnej záťaže respon-
dentov nebude zrejme možné uskutočniť do-
terajším spôsobom. Pracovná skupina začala 
preto s identifikáciou administratívnych zdro-
jov dát, ktoré by sa dali potenciálne využiť na 
účely cenzu.



352015

Demografia a sociálne štatistiky

Vývoj počtu nezamestnaných v rokoch 1994 - 2014 (tis. os.)

V rámci štatistík sociálnej ochrany sme v roku 
2015 participovali na pilotnom projekte Eu-
rostatu, ktorému sme vo formáte SDMX (Sta-
tistical Data and Metadata eXchange) poskytli 
modul, týkajúci sa počtu poberateľov dôchod-
kov v SR.
 
Plynulo pokračovala aj spolupráca ŠÚ SR  
s rezortmi vnútra, spravodlivosti a kultúry, od 
ktorých získavame a spracúvame medzinárod-
ne porovnateľné údaje o kriminalite a kultúre. 
Osobitnú pozornosť si zaslúžia aktivity zame-
rané na definovanie východísk tvorby satelit-
ného účtu kultúry a kreatívneho priemyslu.   

V štatistike práce boli prostredníctvom štvrť-
ročného výberového zisťovania pracovných 
síl v domácnostiach (VZPS) zabezpečované  
a poskytované informácie o krátkodobom 
vývoji zamestnanosti, nezamestnanosti a eko-
nomickej neaktivity. Zároveň začali prípravné 

práce na doplnkovom zisťovaní VZPS o mla-
dých ľuďoch na trhu práce, ktoré bude rea-
lizované v roku 2016. V rámci Európskeho 
štatistického systému boli vyvíjané aktivity 
súvisiace s pripomienkovaním návrhov pri-
pravovaného rámcového nariadenia pre in-
tegrované európske sociálne štatistiky (IESS) 
v zmysle potrieb a možností VZPS na národ-
nej úrovni. Pokračovali sme v aktívnej účas-
ti na činnosti pracovnej skupiny Eurostatu  
k meraniu absencií a pracovného času, ktorú 
sme podporili dokončením projektu zamera-
ného na testovanie dotazníka o pracovnom 
čase. Dokončili sme aj projekt, v ktorom sme 
sa venovali testovaniu doplnkového zisťova-
nia VZPS na rok 2017 o samozamestnávaní. 
Prostredníctvom podnikového výkazníctva 
bola zabezpečená dostupnosť štvrťročných 
a ročných údajov o zamestnaných osobách, 
voľných pracovných miestach a odpracova-
ných hodinách.
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V štatistike miezd boli vypočítané údaje o 
vývoji priemernej nominálnej mesačnej mzdy 
a reálnej mzdy v hospodárstve SR v členení 
podľa ekonomickej činnosti, regiónu a veľkost-
ných skupín podnikov. Ročné údaje o mzdách 
z podnikových výkazov boli doplnené infor-
máciami o regionálnej úrovni zárobkov podľa 
pracovísk. Na základe individuálnych zázna-
mov o odmeňovaní v podnikoch boli spraco-
vané veľmi žiadané ročné údaje o mediánovej 
mzde, štrukturálne údaje o zárobkoch podľa 
personálnych charakteristík a ďalšie podrobné 
informácie o príjmoch z práce. Ročný prehľad 
mzdovej štatistiky bol skompletizovaný infor-
máciami o celkových nákladoch na prácu vy-
nakladaných zamestnávateľmi.

V štatistike vzdelávania boli zahájené príprav-
né koncepčné, organizačné a metodické práce 
na medzinárodných zisťovaniach o vzdelávaní 
dospelých (AES) a o ďalšej odbornej príprave 
(CVTS), ktoré sa uskutočnia v roku 2016. 

Rok 2015 bol pre štatistiku rodinných účtov 
referenčným rokom zberu údajov pre Eurostat. 
Zisťovanie o príjmoch, výdavkoch, spotrebe a 
zložení domácností SR prebehlo v plnom roz-
sahu a v novom dizajne, ktorý bol pripravený 
v roku 2014. 

Výberové zisťovanie o príjmoch a životných 
podmienkach domácností (EU SILC), ktoré 
ŠÚ SR pravidelne realizuje od roku 2005, je 

18,4 % - indikátor chudoby a sociálneho vylúčenia
(EU SILC 2014 - SR)
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hlavným zdrojom údajov, ktorý podáva kom-
plexný obraz o chudobe, sociálnom vylúčení a 
životných podmienkach. Spracované mikroú-
daje a indikátory zo zisťovania EU SILC 2014 
boli zaslané do Eurostatu a anonymizované 
mikroúdaje boli na základe štandardných, ako 
aj ad hoc požiadaviek  poskytnuté pre exter-
ných užívateľov na vedecké a výskumné úče-
ly. Údaje boli prezentované v dvoch publiká-
ciách: EU SILC 2014 - Zisťovanie o príjmoch 
a životných podmienkach domácností v SR a 
EU SILC 2014 - Indikátory chudoby a sociál-
neho vylúčenia. Naviac bola spracovaná ana-
lytická publikácia EU SILC - Vývoj chudoby a 
životných podmienok v SR 2009 - 2014, ktorá 
poskytuje základ pre podrobné hodnotenie 
sociálnej situácie domácností a osôb na Slo-
vensku v rokoch 2009 až 2014. V poslednom 
období sa kladie dôraz hlavne na produkciu 
a analýzu hlavného indikátora chudoby alebo 
sociálneho vylúčenia pre stratégiu EÚ 2020 
za SR. Podľa výsledkov EU SILC 2014 bolo 
na Slovensku 18,4 % obyvateľstva ohrozených 
chudobou alebo sociálnym vylúčením. V sú-
vislosti s potrebou modernizácie európskych 
sociálnych štatistík ŠÚ SR participuje na pro-
jekte Akčný plán na zlepšenie zisťovania EU 
SILC, ktorý sa zameriava na včasnosť údajov 
EU SILC - postupné zlepšenie včasnosti úda-
jov tak, aby boli údaje k dispozícii koncom 
roka realizácie zisťovania EU SILC, prípadne v 
januári nasledujúceho roka a testovanie v kon-
texte prípravy revízie EU SILC - testovanie a 
príprava implementácie niektorých plánova-
ných zmien revízie zisťovania EU SILC.

Zisťovanie o využívaní informačných a ko-
munikačných technológií (IKT) v domác-
nostiach za 1. štvrťrok 2015 bolo v mesiacoch 
apríl až máj 2015. V danom roku  bola zvýšená 
pozornosť venovaná bezpečnosti osobných in-

formácií pri používaní internetu na súkromné 
účely (Bezpečnosť a dôveryhodnosť IKT). Vý-
sledky zo zisťovania ŠÚ SR zverejnil v elek-
tronickej forme ako publikáciu - Zisťovanie 
o využívaní informačných a komunikačných 
technológií v domácnostiach 2015 - na inter-
netovej stránke ŠÚ SR.

V rámci štatistiky spotreby potravín boli na 
základe bilančnej metódy odvodené údaje 
o spotrebe jednotlivých druhov potravín za 
rok 2014. Pre užívateľov sú tieto údaje voľne 
dostupné v databáze ŠÚ SR v porovnateľnom 
časovom rade od roku 1990. Údaje o spotrebe 
potravín za rok 2014 boli aj obsahom publiká-

cie - Spotreba potravín v SR, každoročne vydá-
vanej ŠÚ SR, ktorá tiež hodnotí vývoj spotreby 
potravín v SR a aj v porovnaní s krajinami EÚ. 
Údaje o spotrebe potravín sú pravidelne ako 
jeden zo štatistických podkladov súčasťou situ-
ačných výhľadových správ Ministerstva pôdo-
hospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktoré hod-
notia vývoj trhu v SR za jednotlivé potravinové 
komodity.
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V roku 2015 Štatistický úrad Slovenskej 
republiky zabezpečoval na úseku volebnej 
štatistiky spracovanie výsledkov nových vo-
lieb do orgánov samosprávy obcí (doplňu-
júcich volieb do orgánov obecných / miest-
nych a mestských zastupiteľstiev) a hlavne  
referenda 2015.

Na základe petície občanov, prijatej 27. augusta 
2014, prezident Slovenskej republiky rozhod-
nutím č. 320/2014 Z. z. vyhlásil referendum  
a určil deň jeho konania na sobotu 7. februára 
2015. Referendum sa vykonalo v súlade so zá-
konom č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania 
referenda v znení neskorších predpisov.

Občanom boli na rozhodnutie predložené nasledujúce otázky:

Otázka č. 1
Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväz-
ku medzi jedným mužom a jednou ženou?
Otázka č. 2
Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvo-
jenie (adopcia) detí a ich následná výchova?
Otázka č. 3
Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho 
správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?
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Výsledky referenda sú platné, ak sa na ňom 
zúčastnila nadpolovičná väčšina oprávne-
ných voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté 
nadpolovičnou väčšinou účastníkov referen-
da. Referendum bolo vyhlásené za neplatné.

V termínoch 7. marca 2015, 13. júna 2015 
a 24. októbra 2015 predseda Národnej rady 
Slovenskej republiky vyhlásil nové voľby 
do orgánov samosprávy obcí (doplňujúce 
voľby do orgánov obecných / miestnych a 
mestských zastupiteľstiev). Vo všetkých 
troch termínoch sa nové voľby konali spolu 

v 46 obciach. Celkom bolo zvolených 27 no-
vých starostov a 48 nových poslancov.

Počas celého roku 2015 bol na spracovanie 
výsledkov referenda aj nových volieb po-
užívaný integrovaný volebný informačný 
systém nielen zamestnancami úradu, ale aj 
všetkými, ktorí o to prejavili záujem. 

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

Definitívne výsledky referenda za SR

Počet oprávnených občanov zapísaných v zoznamoch na hlasovanie:  4 411 529

Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky:   944 674

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov:      944 209

Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov:     938 135

Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov:     6 074

Účasť:           21,41 %
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Spolupráca s Inštitútom informatiky 
a štatistiky
Inštitút informatiky a štatistiky (INFOSTAT) 
ako výskumno-vývojové pracovisko pre ob-
lasť štátnej štatistiky každoročne spolupracuje 
s úradom na riešení výskumno–vývojových 
úloh v oblasti štátnej štatistiky. Spolupráca sa 
uskutočňuje na základe kontraktu uzatvore-
ného obidvoma organizáciami na príslušný 
rok na základe uznesenia vlády SR. Obsaho-
vé zameranie kontraktu zohľadňuje prioritné 
štatistické činnosti úradu a aktuálne potreby 
vyplývajúce z požiadaviek zákazníkov. 

V roku 2015 INFOSTAT riešil 24 výskumno-vý-
vojových úloh pozostávajúcich z 83 čiastkových 
výstupov vecne zameraných predovšetkým na:

 inováciu a rozvoj – programového vyba-
venia v BLAISE a vypracovanie nového 
transkodifikačného programu na prevod 
databázy výberového zisťovania pracov-
ných síl do kodifikácie Eurostatu a pre 
moduly za domáci a výjazdový cestovný 
ruch; vizualizáciu vybraných individuál-
nych štatistických procesov a informač-
ných objektov použitím vhodného štan-
dardného modelovacieho jazyka;

 metodické riešenia – tvorby satelitného 
účtu kultúry, resp. kreatívneho priemyslu 
v SR; technologického postupu pre zosta-
venie poľnohospodárskeho účtu; návrh 
a riešenie metodických problémov pri 
zostavovaní Satelitného účtu cestovného 
ruchu (TSA); programátorské riešenia pre 
štatistiku energetiky; metodika na získava-
nie a spracovanie údajov vitálnej štatistiky 
obyvateľov podľa obvyklého pobytu;

 aktualizáciu a vývoj – softvéru pre spra-
covanie konjunkturálnych prieskumov 
a spracovanie demografických štatistík 
v prostredí integrovaného štatistického 
informačného systému (IŠIS); realizácia 
zmien do spracovaní cenových štatistík  
s mesačnou i štvrťročnou periodicitou;

 výpočty a konštrukcie – mesačné spra-
covania údajov demografickej štatistiky 
v prostredí IŠIS, obdobie 1996 – 2000; 
špecifických výstupov demografickej šta-
tistiky o rozvodoch v prostredí IŠIS; me-
sačné spracovania údajov demografickej 
štatistiky v prostredí IŠIS;

 analýzy, štúdie a prognózy – revízie ta-
buliek dodávok a použitia (TDP) a sy-
metrických input/output tabuliek (SIOT) 
z titulu implementácie metodických zmien 
ESA 2010 v časovom rade 2000 - 2009, 
zapracovania ostatných revíznych zmien  
z národných účtov a spolupráca na bilan-
cii TDP za rok 2012 v systéme SNA_NT; 
analýza a prognóza vývoja hospodárskeho 
cyklu v slovenskej ekonomike v roku 2015; 
prieskumy o aktívnom cestovnom ruchu; 
analýza možností elektronického prebera-
nia údajov z účtovných systémov;

 analytické výstupy – tabuľky života; bi-
lancie obyvateľstva; bilancia obyvateľstva 
a vzdelanostná štruktúra obyvateľstva SR; 
výberové zisťovania v domácnostiach; 
mikrosimulačný model hospodáriacich 
domácností na Slovensku; dopady skrytej 
ekonomiky v SR na hrubý domáci produkt 
v rokoch 2012 – 2016.
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V rámci spolupráce s INFOSTATom osobitne 
spomenieme činnosť Výskumného demogra-
fického centra (VDC), ktoré v roku 2015 rie-
šilo alebo sa spolupodieľalo na riešení celkovo 
5 úloh, zadaných štatistickým úradom v rámci 
kontraktu, výsledkom ktorých boli analyticko-
metodologické materiály. V prípade úlohy Opo-
ra výberu pre výberové zisťovania v domácnos-
tiach – kvalita a aktualizácia išlo o štúdie: 
 Analýza a vyhodnotenie kvality súčasnej 

opory výberu Sčítania obyvateľov, domov 
a bytov (SODB) 2011 pre výberové zisťo-
vania v domácnostiach;

 Aktualizácia opory výberu SODB 2011 pre 
výberové zisťovania v domácnostiach;  

 Možné alternatívne opory výberu s dô-
razom na kvalitu, aktuálnosť a všeobecné 
požiadavky v rámci Európskeho štatistic-
kého systému;

 Model konštrukcie cenzových domácností 
na základe výberového zisťovania o príj-
moch a životných podmienkach domác-
ností (EU SILC) a výberového zisťovania 
pracovných síl (VZPS) (alternatívne mož-
nosti konštrukcie domácností pre potre-
by výberových zisťovaní v domácnostiach  
a SODB 2021).

Ďalšia publikácia s názvom Metodika na zís-
kavanie a spracovanie údajov vitálnej štatistiky 
obyvateľov podľa obvyklého pobytu analyzu-
je skúsenosti vybraných krajín v tejto oblasti  
a poukazuje na možnosti ich aplikácie v pod-
mienkach SR. Na príkladoch konkrétnych 
databáz administratívnych zdrojov ukazuje 
možnosti ich využitia pre vykazovanie údajov 
o obyvateľstve a vitálnych udalostiach podľa 
obvyklého pobytu.

V rámci plánovaných úloh vypracovalo VDC 
pre ŠÚ SR bilanciu obyvateľstva podľa pohla-
via, veku a najvyššieho dosiahnutého vzde-

lania a sériu tabuliek života. Okrem toho sa 
spolupodieľalo na konštrukcii Mikrosimu-
lačného modelu hospodáriacich domácností 
na Slovensku. 

Okrem toho sa pracovníci VDC zapájali aj 
do riešenia úloh pre potreby jednotlivých 
rezortov, ktoré mali obvykle formu pra-
covných materiálov, podkladov, stanovísk, 
a hodnotení. VDC vydalo tiež monogra-
fiu Populačný vývoj v Slovenskej republike 
2014, ktorá nadväzuje na predchádzajúce 
komplexné publikácie VDC podobného 
charakteru. Jej hlavným cieľom bolo pod-
robne zmapovať populačný vývoj na celo-
štátnej úrovni v posledných 15 rokoch, s dôra- 
zom najmä na zmeny, ku ktorým došlo v ro-
koch 2012 – 2014. 

VDC rozvíjalo aj spoluprácu s domácimi  
a zahraničnými demografickými inštitúcia-
mi. Pracovníci VDC sa zúčastnili na riešení 
viacerých projektov, pripravili vystúpenia na 
domácich i zahraničných odborných kon- 
ferenciách a pripravili niekoľko príspev-
kov do odborných časopisov a zborníkov. 
V rámci projektu APVV Humánnogeogra-
fické a demografické interakcie, uzly a kon-
tradikcie v časopriestorovej sieti sa VDC 
podieľalo na vypracovaní Demografického 
atlasu SR. Pracovníci VDC pravidelne za-
bezpečujú prednáškovú činnosť z oblasti 
demografie na viacerých fakultách Univer-
zity Komenského - prírodovedeckej, filo-
zofickej, pedagogickej a fakulte sociálnych  
a ekonomických vied. 

Spolupráca so ŠÚ SR, činnosť INFOSTATu 
a VDC v roku 2015 je podrobne zdoku-
mentovaná vo výročnej správe inštitútu za 
rok 2015 a na stránkach www.infostat.sk  
a www.infostat.sk/vdc.



42 Výročná správa Štatistického úradu SR

Slúžime zákazníkom

Slúžime zákazníkom

V oblasti služieb zákazníkom ŠÚ SR pokračo-
val v plnení akčných programov stanovených 
v strategických cieľoch úradu. V súlade so 
schváleným Marketingovým plánom ŠÚ SR 
na rok 2015 boli realizované aktivity zame-
rané na zabezpečovanie portfólia produktov 
pre národné a medzinárodné organizácie, 
uspokojovanie potrieb a očakávaní používa-
teľov štatistických informácií a rozširovanie 
ich znalostnej úrovne. 

ŠÚ SR zabezpečoval súbory údajov pravidel-
ne poskytované domácim a zahraničným zá-
kazníkom na základe požiadaviek, ktoré boli 
zahrnuté v portfóliu produktov pre rok 2015. 
Úrad spracoval a poskytol národným a me-
dzinárodným organizáciám spolu 525 pro-
duktov vo forme rôznych dotazníkov, súbo-
rov údajov a preddefinovaných tabuliek.

Z domácich odberateľov to boli predovšetkým 
zákonodarné a výkonné orgány štátnej sprá-
vy, z nich najmä Národná banka Slovenska  
(35 % produktov), Ministerstvo financií SR, 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, 
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálne-
ho rozvoja SR, Ministerstvo hospodárstva SR 
a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR. Národným inštitúciám bolo po-
skytnutých spolu 226 produktov v rôznej 
periodicite. Štatistické informácie rezorty vy-
užili pre rozhodovacie a riadiace procesy, ako 
aj pre analýzy sociálno-ekonomického vývoja 
spoločnosti.

V portfóliu produktov pravidelne dodáva-
ných medzinárodným a medzivládnym or-
ganizáciám najvyšší podiel tvorili súbory pre 
Eurostat (77 %). Ďalšími odberateľmi údajov 
boli Organizácia spojených národov (OSN), 
Organizácia pre medzinárodnú spoluprácu 
a rozvoj (OECD), Organizácia pre výživu 
a poľnohospodárstvo (FAO), Medzinárodná 
organizácia práce (ILO) a Svetová zdravotníc-
ka organizácia (WHO). V priebehu roka 2015 
bolo medzinárodným organizáciám poskyt-
nutých celkom 299 produktov.

V súlade s marketingovým plánom na rok 
2015 úrad realizoval marketingové aktivity 
podporujúce prehlbovanie dobrých vzťahov 
s rôznymi skupinami zákazníkov. ŠÚ SR or-
ganizoval stretnutia s významnými kľúčový-
mi zákazníkmi zamerané na informovanie  
o možnostiach využitia štatistických produk-
tov, rozšírenie ich znalostí v oblasti štatistiky 
a na zistenie ich očakávaní. Odborné útvary 
v ústredí a na pracoviskách ŠÚ SR v krajoch 
organizovali pracovné stretnutia, prezentácie 
a prednášky spojené s diskusiou. Akcií sa zú-
častnili predovšetkým študenti a pedagógovia 
stredných a vysokých škôl, zástupcovia ús-
tredných orgánov štátnej správy, samosprávy 
a finančných inštitúcií. ŠÚ SR zorganizoval 
celkom 54 stretnutí, na ktorých sa zúčastni-
lo takmer 1 600 existujúcich a potenciálnych 
používateľov štatistiky. Zákazníkom bola pre-
zentovaná ponuka štatistických produktov  
a služieb, formy ich šírenia, možnosti využitia 
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štatistických informácií. Značná časť stretnu-
tí bola zameraná na prezentovanie štruktúry  
informácií zverejnených na internetovom 
portáli úradu, databázy STATdat., DATAcube. 
a získanie zručnosti pri práci s nimi vrátane 
tvorby vlastných výstupov. Zákazníci získali 
informácie aj o metodike a organizácií štatis-
tických zisťovaní, elektronickom zbere úda-
jov a spracovaní výsledkov volieb.

Pri príležitosti Svetového dňa štatistiky, kto-
rý OSN stanovila na 20. október 2015, štatis-
tický úrad usporiadal Deň otvorených dverí 
v ústredí a na pracoviskách ŠÚ SR v krajoch. 
Príležitosť oboznámiť sa s prácou štatistikov 
využilo 630 návštevníkov. Cieľom tejto akcie 
bolo oboznámiť verejnosť s poslaním a úloha-
mi oficiálnej štatistiky a prezentovať dosiah-
nuté výsledky ŠÚ SR. Na propagáciu podujatia 
bola na portáli ŠÚ SR vytvorená webová strán-
ka s pozvánkou a vystavenými propagačnými 
materiálmi. Ku Dňu otvorených dverí boli 
pripravené dve tlačové správy, publikované 
na internetovom portáli úradu a zaslané do 
médií. Počas dňa otvorených dverí mohli náv-

števníci získať informácie o publikačnej čin-
nosti úradu, oboznámiť sa s obsahom a štruk-
túrou internetového portálu ŠÚ SR a novými 
databázami DATAcube. a STATdat. Súčasne 
boli prezentované možnosti tvorby vlastných 
výberov dát. Pre účastníkov boli k dispozícii 
služby informačného servisu a knižnica úra-
du, ktorá disponuje aktuálnymi aj historic-
kými údajmi. Pre záujemcov boli pripravené 
ďalšie informácie formou krátkych prezen-
tácií z oblasti makroekonomických, sociálno-
-demografických, podnikových štatistík, ako 
aj z tvorby a organizácie štatistických zisťova-
ní. Sprievodnou akciou Dňa otvorených dverí  
v ústredí bolo zorganizovanie prednáškových 
blokov pre pozvaných zástupcov z médií, aka-
demických a vedeckých kruhov na vybrané 
témy (Integrovaný štatistický informačný sys-
tém - IŠIS, Integrovaný volebný informačný 
systém - IVIS), čo sa stretlo s pozitívnym ohla-
som. Úrad rozvíjal spoluprácu so strednými  
a vysokými školami formou stretnutí, na kto-
rých boli prezentované informácie o činnos-
ti ŠÚ SR, zverejňovaní štatistík, internetovej 
stránke úradu a on-line databázach.
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Na podporu osláv Svetového dňa štatistiky 
úrad zorganizoval viacero sprievodných podu-
jatí. Jednou z nich bola konferencia o projekte 
Elektronické služby Štatistického úradu SR. 
Cieľom konferencie bolo predstaviť odbornej 
verejnosti fungovanie všetkých častí národ-
ného projektu Elektronické služby ŠÚ SR. 
Odprezentované boli základné informácie  
o projekte, IŠIS, IVIS a nový portál Štatistic-
kého úradu SR.

V oblasti služieb zákazníkom úrad posky-
toval v priebehu roka štatistické informácie  
z rôznych tematických oblastí. Útvary posky-
tovania štatistických informácií v ústredí  
a na pracoviskách ŠÚ SR v krajoch vybavili  
v roku 2015 spolu 5 413 žiadostí o štatistic-
ké informácie, z toho 2 163 požiadaviek spra-
covali pracoviská v krajoch. Útvar poskytova-
nia štatistických informácií v ústredí vybavil 
v priebehu roka spolu 3 250 požiadaviek,  

z toho 2 857 pre domácich a 393 pre zahra-
ničných zákazníkov. Najväčší podiel požia-
daviek bol vybavený pre širokú verejnosť  
(23 %). Vysoký záujem o štatistické informá-
cie prejavili aj podniky, asociácie, združenia 
a odbory (22 %) a študenti (19 %). Nižší zá-
ujem o štatistické informácie mali finančné 
inštitúcie a zástupcovia vedy a výskumu.  
Podľa tematických oblastí, podobne ako  
v predchádzajúcich rokoch, pretrvával naj-
väčší záujem o informácie z oblasti demo-
grafie a sociálnych štatistík, podiel požiada-
viek tvoril 40 %. Ďalej sa používatelia najviac 
zaujímali o podnikateľské štatistiky a organi-
začnú štatistiku. Náročné požiadavky, ktoré 
vyžadovali individuálne spracovanie vo vec-
ne príslušných útvaroch úradu, tvorili pri-
bližne štvrtinu všetkých požiadaviek. Najviac 
z nich bolo z oblasti demografie a sociálnych 
štatistík a podnikateľských štatistík. K po-
žiadavkám náročným na spracovanie patrili 
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aj žiadosti o poskytnutie anonymizovaných 
mikroúdajov pre vedecké účely. V priebehu 
roku sa prejavila sezónnosť v poskytovaní šta-
tistických informácií. Najvyšší záujem o infor-
mácie bol v marci, najnižší v auguste.

ŠÚ SR, ako člen medzinárodnej siete Eu-
ropean Statistical Data Support (ESDS) 
zriadenej Eurostatom, pokračoval v posky-
tovaní informácií z európskej štatistiky. 
Činnosť v uvedenej oblasti bola realizovaná 
na základe džentlmenskej dohody s Euros-
tatom. Centrum podpory používateľom 
európskej štatistiky pri štatistickom úrade 
poskytovalo pomoc pri navigácii na inter-
netovej stránke Eurostatu, hľadaní údajov  
v databázach Eurostatu a zodpovedaní me-
todických otázok. Centrum priebežne aktu-
alizovalo informácie v bloku Európska šta-
tistika na internetovom portáli úradu. 

Úrad pokračoval v rozširovaní rozsahu a fo-
riem produktov šírených na internetovom 
portáli úradu. V roku 2015 portál navštívilo 
1 005 944 zákazníkov, čo predstavuje nárast  
o 32 % oproti predchádzajúcemu roku. Cel-
kový počet zobrazení 5 560 880 bol o 19,6 % 
vyšší ako v predchádzajúcom roku. Význam-
ný pokrok sa dosiahol v oblasti šírenia a po-
skytovania štatistických informácií spuste-
ním jednotnej verejnej bázy dát DATAcube. 
do ostrej prevádzky, ktorá nahradila tabuľky 
databáz RegDat a Mestská a obecná štatis-
tika. Súčasne bol rozšírený rozsah údajov 
za oblasti demografia a sociálne štatistiky, 
podnikové a odvetvové štatistiky. Databázu 
DATAcube. navštívilo 40 803 zákazníkov zo 
103 krajín sveta, ktorí uskutočnili 53 597 relá-
cií a 725 503 výberov údajov, z toho 80 % bolo 
v slovenskom jazyku. Najväčší záujem bol  
o údaje z oblasti demografie a sociálnych  

Využívanie štatistík podľa účelu
(v % odpovedí)
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štatistík, trhu práce, odvetvových a makroeko-
nomických štatistík. Databázu SLOVSTAT 
navštívilo v priebehu roka 8 436 registrova-
ných používateľov, ktorí uskutočnili 141 108 
výberov údajov. Zo štatistických okruhov sa 
používatelia zaujímali najmä o ukazovatele 
štvrťročných národných účtov, práce a miezd 
a demografie. Odborná a laická verejnosť vy-
užívala aj databázu STATdat., ktorú navštívi-
lo 182 979 používateľov, pričom uskutočnili 
837 636 zobrazení údajov. 

ŠÚ SR v priebehu roka zverejnil 586 datasetov 
na portáli otvorených dát http://data.gov.sk/. 
Pri výbere datasetov úrad prihliadal na dôle-
žitosť, spoločenskú objednávku a dopyt verej-
nosti po najžiadanejších údajoch. 

Neoddeliteľnou súčasťou výstupov ŠÚ SR sú 
štatistické publikácie, ktoré úrad vydáva v sú-
lade s edičným programom na príslušný rok. 
V priebehu roka 2015 bolo vydaných spolu 
92 titulov, z toho 11 publikácií vyšlo nad rá-
mec edičného programu. K nim patrili napr.: 

Pohľad na zdravotný stav obyvateľstva SR  
a jeho determinanty (výsledky EHIS 2014), 
Výdavky a príjmy súkromných domácností 
SR 2014 (simulované údaje) a publikácia Fak-
ty o zmenách v živote obyvateľov SR, ktorá vy-
šla samostatne za každý kraj. Medzi ťažiskové 
súborné a odvetvové publikácie patrili: Šta-
tistická ročenka SR 2015, Štatistická ročenka 
regiónov Slovenska 2014, ročenky priemyslu, 
stavebníctva, dopravy, pôšt a telekomuniká-
cií, vedy a techniky. V súlade so strategický-
mi zámermi úrad venoval zvýšenú pozornosť 
príprave užívateľsky orientovaných publiká-
cií s pridanou hodnotou. K takýmto možno 
zaradiť publikácie: Slovenská republika v čís-
lach 2015, Rodová rovnosť 2015, Štatistická 
správa o základných vývojových tendenciách 
v hospodárstve SR, EU SILC - Vývoj chudo-
by a životných podmienok v SR 2009 - 2014, 
Hlavné trendy populačného vývoja v roku 
2014 a ich medzinárodné porovnanie, Ro-
dinné správanie populácie Slovenska, Vplyv 
veľkej revízie na systém národných účtov v SR 
a Slovensko v EÚ 2015 - Životné prostredie. 
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K zaujímavým titulom patrili: Štatistická 
ročenka hl. m. SR Bratislavy 2015 a Krajské 
mesto Košice 2014. Okrem toho úrad vydal 
19 informačno-propagačných materiálov  
z rôznych oblastí štatistiky. Všetky publikácie 
boli zverejnené v pdf formáte na interneto-
vom portáli úradu.

Prínosom v získaní spätnej väzby o potrebách 
a očakávaniach zákazníkov je prieskum spo-
kojnosti používateľov s produktmi a služba-
mi ŠÚ SR, ktorý úrad realizuje formou on-line 
dotazníka v dvojročnej periodicite. V súlade 
so stratégiou rozvoja ŠÚ SR bol v roku 2015 
vykonaný v poradí štvrtý prieskum, ktorý po-
skytol užitočné informácie, umožnil poznať 
mieru spokojnosti respondentov a ich názor 
na jednotlivé druhy poskytovaných produk-
tov a služieb ŠÚ SR. Celková priemerná miera 
spokojnosti dosiahla 72,5 bodu, čo zodpovedá 
spokojnosti respondentov z predchádzajúcich 

prieskumov. Podľa skupín zákazníkov k naj- 
spokojnejším patrili združenia, zväzy, nezis-
kové organizácie a verejný sektor. Pri posu-
dzovaní spokojnosti podľa štatistických okru-
hov najvyššie hodnotenie dosiahla demografia 
a voľby a referendá. Na základe porovnania 
výsledkov hodnotených 39 kritérií za najsil-
nejšiu stránku úradu možno naďalej považo-
vať úroveň poskytovania služieb zamestnan-
cami ŠÚ SR, a to ich ústretovosť a ochotu,  
odbornú spôsobilosť zamestnancov a po-
skytovanie informačných a konzultačných 
služieb. Podobne ako v predchádzajúcom 
prieskume, najnižšie hodnotili responden-
ti dostupnosť hľadanej informácie. Ďalším 
kritériom s nižšou mierou spokojnosti bola 
orientácia na internetovej stránke úradu  
a jej prehľadnosť. Pripomienky a návrhy 
respondentov priniesli cenné podnety, kto-
ré úrad v ďalšom období zohľadní pri tvor-
be a šírení produktov a služieb.

Celková spokojnosť s produktami a službami ŠÚ SR

21 %

56 %

17 %

5 %
1 %

spokojní

neutrálni

nespokojní
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Vydávame časopis 
Slovenská štatistika a demografia

Vedecký recenzovaný časopis Slovenská 
štatistika a demografia si ďalej upevňoval 
postavenie moderného periodika, ktoré 
cieľavedome pracuje na zámere perspektív-
ne sa začleniť do medzinárodných citačných 
databáz.

V roku 2015 uplynulo 25 rokov od vydania 
prvého čísla Slovenskej štatistiky a demo-
grafie. Počas celého tohto obdobia časopis 
vychádzal s nezmenenou periodicitou, raz 
štvrťročne. Od roku 2014 sa kompletné čísla 
Slovenskej štatistiky a demografie, s trojme-
sačným odstupom od vydania tlačenej verzie, 
zverejňujú aj na webovom sídle Štatistického 
úradu SR www.statistics.sk. Elektronickú for-
mu časopisu, ktorá pribudla k tlačenej, prijala 
čitateľská verejnosť veľmi priaznivo.  

Kľúčovým dokumentom, ktorým sa od roku 
2015 časopis riadi, sú Zásady publikačnej eti-
ky schválené redakčnou radou. Vymedzujú 
zodpovednosť vydavateľa a redakčnej rady 
a zavádzajú otvorený korektný prístup do 
spolupráce s autormi i recenzentmi. Ďalším 
novým prvkom sú medzinárodní poradcovia 
časopisu – štatistici a demografi pôsobiaci 
na renomovaných pracoviskách, väčšinou 
univerzitách a vysokých školách v Českej re-
publike, Rakúsku, Španielsku, Čile a vo Veľ-
kej Británii. Očakáva sa, že aj títo odborníci 
svojimi odporúčaniami prispejú k zvyšova-
niu obsahovej i formálnej úrovne Slovenskej 
štatistiky a demografie. 

Opätovne sa podarilo pripraviť a vydať jed-
no monotematické číslo časopisu, ktoré bolo 
zamerané na starnutie populácie. Pribudli 
noví autori a veríme, že aj noví čitatelia. Pro-
pagácii vedeckého recenzovaného časopisu 
Slovenská štatistika a demografia venujeme 
osobitnú pozornosť. S cieľom zaujať avizuje-
me obsah každého čísla časopisu stále väčšie-
mu počtu potenciálnych záujemcov. Aj keď si 
uvedomujeme, že efekt takéhoto pôsobenia 
sa ukáže až po dlhšom čase, doterajšie ohlasy 
sú pre redakciu povzbudzujúce.
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Rok 2015 sa niesol v znamení intenzívnej 
prípravy na historicky prvé Predsedníctvo SR 
v Rade Európskej únie (EÚ) v druhom pol-
roku 2016. Vzdelávacie aktivity sa orientovali 
diferencovane na predpokladané pozície jed-
notlivých členov tímov na rôznych úrovniach. 
Išlo najmä o oboznámenie sa s procesmi pri 
prijímaní legislatívy EÚ, medziinštitucionál-
ne vzťahy, prácu generálneho sekretariátu 
Rady EÚ a v neposlednej miere na získanie 
negociačných, komunikačných a prezentač-
ných zručností. Okrem vzdelávacích aktivít 
organizovaných centrálne v rámci SR organi-
zoval úrad vzdelávanie „na mieru“, zamerané 
najmä na odbornú štatistickú terminológiu, 
vypracovávanie dokumentov v anglickom 
jazyku a na ďalšie rozšírenie získaných zá- 
kladných znalostí v rámci dostupných mož-
ností a podľa potrieb členov tímu. Základný 
predsednícky tím, konštituovaný v predchá-
dzajúcom roku, absolvoval  pracovné náv-
števy nielen v rámci pracovných stretnutí 
s TRIO partnermi v Holandsku a na Malte, 
ale i konzultačné návštevy v krajinách, kto-
ré predsedali Rade EÚ v minulých rokoch  
a ktoré poskytli množstvo cenných skúse-
ností. Účelom stretnutí s partnermi TRIA 
bolo nastavenie systému vzájomnej spolu-
práce a precizovanie spoločného programu. 
Vo zvýšenej miere bola venovaná pozornosť 
spolupráci a nadviazaniu potrebných kon-
taktov so Stálym zastúpením SR v Bruseli  
a s príslušnými útvarmi Komisie. Predsed-
níčka úradu sa naďalej zúčastňovala zasad-

nutí Medzirezortnej koordinačnej rady, ria-
diteľ osobného úradu, hovorca a členovia 
predsedníckeho tímu pôsobili v medzirezort-
ných pracovných skupinách, zameraných na 
administratívno-organizačné a obsahové as-
pekty prípravy predsedníctva. Predsednícky 
tím sa zameral aj na detailnejšie sledovanie  
a rozpracovanie legislatívnych aktov, ktoré 
boli v roku 2015 v schvaľovacom procese, 
resp. sa počítalo s ich prijatím a presahom do 
výkonu slovenského predsedníctva v Rade EÚ.

V oblasti štatistickej legislatívy bola v apríli 
2015 prijatá novela nariadenia č. 223/2009 
o európskej štatistike, rámcového nariadenia 
pre celú oblasť štatistiky. Hlavnými prvkami, 
ktoré novela priniesla, je posilnenie koordi-
načnej úlohy úradu voči ostatným vnútroštát-
nym orgánom zodpovedným za rozvoj, tvor-
bu a šírenie európskej štatistiky, uľahčenie 
prístupu k administratívnym zdrojom a ich 
širšie využívanie na štatistické účely, posilne-
nie odbornej nezávislosti národných štatistic-
kých inštitúcií (NŠI) a ich generálnych riadite-
ľov / predsedov a posilnenie dôveryhodnosti 
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a vysokej kvality štatistiky prostredníctvom 
špecifických politických záväzkov, týkajúcich 
sa implementácie štatistických zásad rozpra-
covaných v Kódexe postupov pre európsku 
štatistiku. Mnohé z nových aspektov naria-
denia boli premietnuté aj do novely zákona 
o štátnej štatistike, ktorá nadobudla účinnosť 
1. januára 2015. ŠÚ SR sa aktívne podieľal aj 
na príprave ostatných právnych aktov, kto-
ré boli na úrovni Rady EÚ počas roka 2015  
prerokovávané. Išlo najmä o nové nariade-
nie o harmonizovaných indexoch spotrebi-
teľských cien, novelu nariadenia o štatistike 
v oblasti platobnej bilancie, medzinárod-
ného obchodu so službami a priamych za- 
hraničných investícií alebo nové nariadenie 
o štatistike cien zemného plynu a elektriny. 

Omnoho početnejšia bola pre štatistiku ob-
lasť vykonávacích predpisov. V roku 2015 
bolo pre oblasť štatistiky prijatých 66 vyko-
návacích nariadení.

Zamestnanci úradu sa aj v roku 2015 aktív-
ne zúčastňovali  podujatí v zahraničí. Celko-
vo sa uskutočnilo 188 zahraničných ciest, čo 
predstavuje 280 individuálnych vycestovaní, 
počas ktorých sa zástupcovia úradu zúčast-
nili 282 rozličných akcií. Väčšina z nich bola 
organizovaná v rámci Európskeho štatistic-
kého systému generálnym riaditeľstvom Eu-
rópskej komisie Eurostatom v Luxemburgu. 
Išlo predovšetkým o účasť na zasadnutiach 
pracovných skupín, tzv. task force, seminá-
roch a workshopoch, ktorých cieľom bol 

Účasť na ZPC podľa typu podujatí
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rok 2012

rok 2013

rok 2014

rok 2015

rozvoj nových metodík a nástrojov a ich im-
plementácia v štatistickej praxi. V súvislosti 
s nastávajúcim predsedníctvom Slovenskej 
republiky v Rade EÚ v druhom polroku 2016 
sa výrazne zvýšila účasť zamestnancov úradu 
na zasadnutiach pracovnej skupiny Štatistika 
pri Rade EÚ v Bruseli. Významný podiel mali 
aj vzdelávacie aktivity organizované v rámci 
európskeho školiaceho programu zamera-
ného na oblasť štatistiky (ESTP) a pracovné 
stretnutia tvoriace súčasť grantových projek-
tov. Vyzdvihnúť treba cesty expertov úradu, 
ktorí sa podieľali na zvyšovaní úrovne štatis-
tiky a jej harmonizácie  so štandardami EÚ 
v tejto oblasti v tretích krajinách. Intenzívna 
bola aj bilaterálna a regionálna spolupráca, 
predovšetkým s krajinami V4. Zástupcovia 
úradu sa zúčastňovali aj konferencií a iných 
podujatí medzinárodných organizácií ako sú 
Organizácia spojených národov, Organizácia 
pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, Medzi-
národný menový fond či Európska centrálna 

banka. V grafe na strane 50 je znázornený 
percentuálny podiel jednotlivých typov zah-
raničných podujatí.

V roku 2015 sa ŠÚ SR prihlásil do 12 nových 
grantových projektov EÚ a spolu s projektmi 
z predchádzajúceho obdobia ich v priebehu 
roka implementoval spolu 35. Ich cieľom 
bolo zavedenie nových štatistických metód  
a nástrojov.

Počet nových projektov podľa rokov
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Ľudské zdroje

základné;
0,1 %

stredné 
bez maturity;
2,1 %

úplné stredné 
s maturitou;
41,1 % 

Ľudské zdroje

V roku 2015 pracovalo na Štatistickom úra-
de SR 816,4 zamestnancov (priemerný evi-
denčný prepočítaný počet), z toho na ústre-
dí úradu 304 zamestnancov a na krajských 
pracoviskách úradu (vrátane sekcie zberu  
a spracovania dát v priemysle a terénnych zis-
ťovaní v Banskej Bystrici) 512,4 zamestnan-
cov. V štátnom rozpočte bol pre kapitolu  
ŠÚ SR stanovený limit počtu zamestnancov 
826, pričom na ústredí bolo 1 miesto určené 
na plnenie úloh prípravy na Predsedníctvo 
SR v Rade Európskej únie (EÚ). 

Na rok 2015 mal Štatistický úrad SR k dispo-
zícii 9 341 142 eur rozpočtových mzdových 
prostriedkov (v sume sú zahrnuté aj mzdové 

prostriedky na Predsedníctvo SR v Rade EÚ 
v roku 2016 a Referendum 2015). Za obdobie 
1 – 12/2015 vznikla potreba 9 341 122 eur,  
z čoho vyplýva, že limit záväzného ukazova-
teľa na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné 
osobné vyrovnania za rok 2015 bol dodržaný.

Základom vzdelávania zamestnancov úradu 
bol Plán vzdelávania zamestnancov ŠÚ SR na 
rok 2015. Prioritnými oblasťami vzdelávania 
sa stali odborná príprava a príprava na Pred-
sedníctvo SR v Rade EÚ v roku 2016. 

Vzdelávacie aktivity v oblasti odborného vzde-
lávania boli zamerané predovšetkým na prípra-
vu, metodiku zberu a spracovanie štatistických 

Vzdelanostná štruktúra Veková štruktúra

do 30 rokov;
5,6 %

31 - 40 rokov;
15,5 %

41 - 50 rokov;
23,9 %

51 - 60 rokov;
45,0 %

nad 60 rokov;
10,0 %
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zisťovaní, na zabezpečenie spracovania výsled-
kov hlasovania v Referende 2015 a prípravu 
spracovania volieb do NR SR 2016.

Zamestnanci úradu využili možnosť zúčast-
niť sa na 60 zahraničných podujatiach (kon-
ferencie, semináre, workshopy), kde okrem 
získania nových odborných vedomostí a spô-
sobilostí mali príležitosti aj na vzájomnú vý-
menu skúseností a poznatkov o národnom 
a európskom štatistickom systéme. Do tejto 
oblasti patrí aj účasť na 12 odborných štatis-
tických kurzoch realizovaných v rámci Euro-
pean Statistical Training Programme. 

Na základe svojho odborného zamerania a pri 
zmenách v legislatíve sa zamestnanci úradu 
zúčastňovali na odborných vzdelávacích ak-
tivitách v oblasti informačných technológií, 
ekonomiky, účtovníctva, správy majetku štá-
tu, finančnej kontroly a vnútorného auditu, 
verejného obstarávania, miezd, riadenia ľud-
ských zdrojov a pod. 

V oblasti jazykovej prípravy úrad zabezpečil 
realizáciu polointenzívnych a intenzívnych 
kurzov anglického a nemeckého jazyka. Ja-
zykové kurzy boli zamerané predovšetkým 
na prípravu expertov úradu na Predsedníc-
tvo SR v Rade EÚ v roku 2016.

Spolu sa v roku 2015 uskutočnilo 855 vzde-
lávacích podujatí pre 5 091 účastníkov.  
Na účel vzdelávania zamestnancov úrad 
vynaložil finančné prostriedky v objeme  
51 026 eur.

Do fondu knižnice ŠÚ SR v roku 2015 pri-
budlo 542 nových zväzkov, z toho 471 boli 
nové publikácie úradu. Knižnica v priebehu 
roka poskytla služby 1 500 čitateľom (1 027 
externých návštevníkov a 473 zamestnan-
cov úradu), pričom zaevidovaných výpoži-
čiek z fondu knižnice bolo spolu 3 117. Na 
nákup odbornej literatúry a na predplatné 
denníkov a časopisov knižnica vynaložila 
spolu 8 600 eur.



54 Výročná správa Štatistického úradu SR

Informačné systémy a informačno-komunikačné technológie

Informačné systémy a informačno-
-komunikačné technológie

V oblasti informatiky sa rok 2015 niesol pre-
dovšetkým v znamení prípravy na čisto elektro-
nický zber štatistických údajov od roku 2016, 
v ukončovaní projektu Register a identifiká-
tor právnických osôb, podnikateľov a orgá-
nov verejnej moci (RPO) a jeho spustenia do 
produkčnej prevádzky od 1. 11. 2015, s nado-
budnutím účinnosti zákona č. 272/2015 Z. z. 
o registri právnických osôb, podnikateľov  
a orgánov verejnej moci a o zmene a doplne-
ní niektorých zákonov. 

V rámci integrovaného štatistického infor-
mačného systému, vybudovaného projektom 
Elektronické služby ŠÚ SR, prebiehala príp-
rava na spustenie čisto elektronického zberu.  
Táto príprava znamenala rozšírenie funkci-
onalít manažovania užívateľských účtov 

spravodajských jednotiek (SJ). Manažovanie 
užívateľských účtov znamená pre SJ možnosť 
aktívne vytvárať používateľov, prideľovať im 
oprávnenie na plnenie vlastnej spravodajskej 
povinnosti a súčasne umožňuje aj jeho sledo-
vanie.

ŠÚ SR sa súčasne pripravoval aj na plne elek-
tronickú formu komunikácie prostredníc-
tvom schránok Ústredného portálu verejnej 
správy, tzv. eDesk. Uvedená komunikácia 
bude pozostávať zo základného oznámenia 
o zaradení do štatistického zisťovania, upo-
zornenia spustenia zberu k zodpovedajúcej 
perióde, voči ktorej má subjekt vykazovaciu 
povinnosť, ako aj upozornenia a upomien-
ky pri nesplnenej spravodajskej povinnosti.  
V zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. budú všet-
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ky elektronické schránky právnických osôb 
aktivované k 1. 8. 2016. Od tohto dátumu 
bude štatistický úrad v maximálnej možnej 
miere využívať pre komunikáciu so spravo-
dajskou jednotkou práve tento komunikačný 
kanál. 

Štatistický úrad začal v roku 2014 realizovať 
projekt Register a identifikátor právnických 
osôb a podnikateľov. RPO je jedným zo 
štyroch základných registrov integrované-
ho informačného systému verejnej správy 
spolu s registrom fyzických osôb, registrom 
adries a registrom priestorových informácií. 
RPO nahradzuje predkladanie identifikač-
ných a adresných údajov o právnych subjek-
toch orgánom verejnej moci. Po vyhlásení 
registra za referenčný, v zmysle §51 zákona  
č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výko-
nu pôsobnosti orgánov verejnej moci, vzniká 
na strane orgánov verejnej moci povinnosť si 
tieto údaje referencovať, teda získavať z refe-
renčného registra. RPO vytvára jeden dátový 
zdroj právne záväzných údajov o právnických 
osobách, podnikateľoch, orgánoch verejnej 
moci a vybraných organizačných zložkách.

Register bol spustený k 1. 10. 2015 do pro-
dukčnej prevádzky a od 1. 11. 2015 sprístup-
nený verejnosti v súlade s účinnosťou zákona 
o RPO. Tento register ku koncu roka 2015 
zlučoval údaje z 12 registrov Ministerstva 
spravodlivosti SR a Ministerstva vnútra SR: 

1.    Obchodný register
2.    Register združení obcí
3.    Register spoločenstiev vlastníkov bytov
       a nebytových priestorov
4.    Register záujmových združení právnic- 
       kých osôb
5.    Živnostenský register

6.    Register politických strán a politických
       hnutí
7.    Register nadácií
8.    Register neinvestičných fondov
9.    Register neziskových organizácií posky- 
        tujúcich všeobecno-prospešné služby
10.  Register občianskych združení
11. Register odborových a zamestnávateľ- 
       ských organizácií
12. Register organizácií s medzinárodným
       prvkom

Zákon č. 272/2015 Z. z. o registri právnic-
kých osôb, podnikateľov a orgánov verejnej 
moci ustanovil prechodné obdobie 2 rokov 
na zápis údajov do RPO. V rámci tohto pre-
chodného obdobia budú integrované s RPO 
všetky zdrojové evidencie a registre o práv-
nych subjektoch v SR.

Register zjednoduší životnú situáciu pod-
nikateľa pri predkladaní dokladov, nakoľko 
údaje budú môcť orgány verejnej moci čer-
pať práve z registra právnických osôb. Im-
plementované elektronické služby projektu 
zvýšia sofistikovanosť, kvalitu a dostupnosť 
služieb pre občanov a podnikateľov. 

Vytvorený register bude predstavovať finan-
čné a ekonomické prínosy pre podnikateľské 
subjekty vo forme úspory času a nákladov 
spätých s vybavovaním dokladov pre preuká-
zanie svojej identity a výrazným spôsobom 
tiež prispeje k znižovaniu administratívnej 
záťaže podnikateľských subjektov. Rovnako 
by mal predstavovať úsporu času a finančných 
nákladov pri nahlasovaní zmien o podnikaní 
inštitúciám verejnej správy, okrem zdrojovej 
evidencie, ktorá je zo zákona zodpovedná za 
ich evidenciu.
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Finančné výsledky

Pre kapitolu Štatistický úrad SR boli záko-
nom č. 385/2014 Z. z. o štátnom rozpočte 
schválené výdavky vo výške 15 760 764 eur. 
V priebehu roka 2015 bol rozpočet úradu  
upravený 24 rozpočtovými opatreniami Mi-
nisterstva financií SR na 24 812 759,55 eur. 
Úpravy sa týkali najmä prekročenia limi-
tu výdavkov o prostriedky Európskej únie 
a prostriedky štátneho rozpočtu určené na 
spolufinancovanie spoločných programov SR  
a Európskej únie v celkovej sume 7 318 726,19 
eur určených na realizáciu projektu Register 
a identifikátor právnických osôb, podnikateľov 
a orgánov verejnej moci (RPO) (7 002 667,32 
eur) a na refundáciu osobných výdavkov za 

projekt Elektronické služby Štatistického 
úradu SR (316 098,87 eur), ktoré úrad rie-
šil ako účastník Medzirezortného programu 
OP Informatizácia spoločnosti. Z uvedené-
ho objemu prostriedkov (7 002 667,32 eur) 
bolo v rámci realizácie projektu RPO presu-
nutých 2 222 473,32 eur partnerom projek-
tu (Ministerstvo spravodlivosti SR a Minis-
terstvo vnútra SR). Ďalšie úpravy sa týkali 
navýšenia limitu výdavkov o prostriedky ur-
čené na financovanie výdavkov spojených  
s prípravou, konaním a spracovaním vý-
sledkov hlasovania v referende v roku 2015  
(1 197 275 eur), ďalej na realizáciu pries-
kumov súvisiacich s tvorbou a napĺňaním  

Rozpočet výdavkov kapitoly ŠÚ SR v rokoch 2010 - 2015 v tis. €
- porovnanie schváleného a upraveného rozpočtu
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Satelitného účtu cestovného ruchu (296 600 
eur), na zabezpečenie pokrytia deficitu 
osobných nákladov a valorizáciu osobných 
výdavkov (mzdy a odvody do poisťovní – 
spolu 1 766 643 eur), navýšenia limitu bež-
ných výdavkov z dôvodu nedostatku roz-
počtových prostriedkov na bežnú činnosť 
úradu (570 000 eur) a viazania bežných 
výdavkov v prospech kapitoly Ministerstva 
financií SR v zmysle Centrálnej dohody na 
poskytnutie licencií a produktov Oracle 
(196 659,32 eur).

Na rok 2015 bol ŠÚ SR schválený záväzný 
ukazovateľ - limit príjmov vo výške 180 000 
eur. Rozpočtovým opatrením Ministerstva 
financií SR bol limit príjmov znížený na 
107 350 eur. Príjmy v skutočnosti dosiahli 
879 695 eur, v tom nedaňové príjmy 117 204 
eur (vrátane mimorozpočtových 8 088 eur) 
a mimorozpočtové zo zahraničných grantov 
762 491 eur, ktoré boli poskytnuté Európskou 
komisiou s cieľom zaviesť nové štatistické 
zisťovania. Záväzný ukazovateľ - nedaňo-
vé príjmy - bol oproti rozpočtu prekročený  
o 9 854 eur.Upravený rozpočet výdavkov  
24 812 759,55 eur bol v skutočnosti čerpaný 
vo výške 25 582 930 eur. Skutočné čerpanie 
výdavkov zahŕňa rozpočtové výdavky vo výške 
24 812 351 eur – na 100 % (z toho prostriedky 
Európskej únie 3 837 989 eur a prostriedky 
na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu  
1 258 264 eur, ktoré spolu činia 5 096 253 eur) 
a mimorozpočtové výdavky vo výške 770 579 
eur, o ktoré bola kapitola oprávnená prekročiť 
limit výdavkov podľa § 23 zákona o rozpočto-
vých pravidlách. Mimorozpočtové výdavky 
zahŕňajú prostriedky získané zo zahraničných 
grantov poskytnutých Európskou komisiou  
v objeme 762 491 eur a prostriedky prijaté  
z náhrad z poistného plnenia 8 088 eur.

Upravený rozpočet na mzdy, platy 9 341 142,30 
eur (bez prostriedkov Európskej únie a pros-
triedkov na spolufinancovanie k nim zo štát-
neho rozpočtu v celkovej sume 235 152,65 
eur) bol v skutočnosti čerpaný vo výške  
9 683 227 eur, v tom rozpočtové zdroje  
9 341 122 eur (z toho 449 714 eur na refe-
rendum a 17 234 eur na Predsedníctvo SR  
v Rade Európskej únie v roku 2016) a mimo-
rozpočtové zdroje 342 105 eur.
 
Na platby poistného a príspevku do poisťov-
ní, ktoré hradí zamestnávateľ, bolo použitých 
3 576 239 eur (bez prostriedkov Európskej 
únie a prostriedkov na spolufinancovanie  
k nim zo štátneho rozpočtu v celkovej sume 
80 906,22 eur), z toho 167 817 eur z prostried-
kov na referendum, 6 039 eur z prostriedkov 
určených na Predsedníctvo SR v Rade Európ-
skej únie v roku 2016 a 142 499 eur bolo pou-
žitých z mimorozpočtových zdrojov.

Na tovary a služby bolo celkom použitých  
5 807 769 eur (bez prostriedkov Európskej únie 
a prostriedkov na spolufinancovanie k nim 
zo štátneho rozpočtu v celkovej sume 118 194 
eur), z toho 579 458 eur z prostriedkov na 
referendum, 1 588 347 eur z prostriedkov na 
finančné nároky na zaistenie udržateľnosti vý-
sledkov vyplývajúcich z projektov Operačného 
programu Informatizácia spoločnosti, 70 660 
eur z prostriedkov na vzdelávanie a prevádzku 
školiaceho strediska, 29 156 eur z prostriedkov 
na Predsedníctvo SR v Rade Európskej únie  
v roku 2016 a 285 975 eur bolo použitých  
z mimorozpočtových zdrojov. Na bežnú čin-
nosť ŠÚ SR bolo použitých 3 254 109 eur,  
a to najmä na štatistické zisťovania a spracova-
nie štatistických informácií, služby technickej 
podpory informačno-komunikačných tech-
nológií, cestovné výdavky, výdavky súvisiace 
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so zberom štatistických informácií, prídel do 
sociálneho fondu a stravovanie zamestnan-
cov. Podstatnú časť predstavujú tiež výdavky 
na energie a komunikácie, ochranu objektov, 
údržbu budov a techniky a prevádzku moto-
rových vozidiel.

Bežné transfery boli čerpané vo výške 1 058 013 
eur, z toho 984 703 eur pre príspevkovú or-
ganizáciu INFOSTAT. Ostatné transfery boli 
použité na odchodné, odstupné a nemocen-
ské dávky.

Kapitálové výdavky (bez prostriedkov Európ-
skej únie a prostriedkov na spolufinancovanie 
zo štátneho rozpočtu SR v objeme 4 662 000 
eur) boli čerpané vo výške 361 429 eur. Pros-
triedky boli použité na nákup výpočtovej tech-
niky, prevádzkových strojov a zariadení a re-
konštrukciu a modernizáciu softvéru a budov. 

Osobitné druhy výdavkov
Referendum
Na referendum v roku 2015 bolo použitých 
celkom 1 196 988 eur. Výdavky boli čerpané 
najmä na príplatky za nadčasy, odmeny a sú-
visiace odvody do poisťovní zamestnancov 
podieľajúcich sa na spracovaní výsledkov 
hlasovania v referende. Výdavky na tovary 
a služby boli použité na materiálové zabez-
pečenie odborných sumarizačných útvarov, 
telekomunikačné služby, služby technickej 
podpory a na dohody o vykonaní prác. 

Finančné nároky na zaistenie udržateľnosti 
výsledkov vyplývajúcich z projektov OPIS
Prostriedky v objeme 1 588 347 eur boli  
v súlade s ich účelovým určením použité na 
platby za služby technickej podpory projek-

tov Operačný program Informatizácia spo-
ločnosti (OPIS) – Elektronické služby ŠÚ SR 
(1 544 000 eur) a RPO (44 347 eur).

Elektronizácia verejnej správy a rozvoj 
elektronických služieb na centrálnej úrovni 
MF SR – ŠÚ SR
Na financovanie podprogramu Elektronizá-
cia verejnej správy a rozvoj elektronických 
služieb na centrálnej úrovni Ministerstvo 
financií SR – ŠÚ SR, ktorý úrad riešil ako 
účastník Medzirezortného programu OPIS, 
boli použité prostriedky Európskej únie (EÚ) 
a prostriedky štátneho rozpočtu určené na 
spolufinancovanie spoločných programov SR 
a EÚ v celkovom objeme 5 096 252,87 eur.  
V tom prostriedky EÚ 3 837 988,48 eur a pros-
triedky štátneho rozpočtu na spolufinancova-
nie 1 258 264,39 eur. V rámci podprogramu 
boli prostriedky určené na dva projekty, pro-
jekt RPO a projekt Elektronické služby Štatis-
tického úradu SR.

Prostriedky v objeme 4 780 194 eur boli po-
užité na projekt RPO. Z toho väčšia časť vo 
výške 4 662 000 eur na kapitálové výdavky  
a časť v objeme 118 194 eur na tovary a služby. 
Prostriedky boli použité na nákup softvéru, 
licencií a výpočtovej techniky, na propagá-
ciu a reklamu projektu a školenia zamest-
nancov.

Prostriedky v objeme 316 058,87 eur boli 
použité na refundáciu mzdových nákladov 
(235 152,65 eur) a poistného (80 906,22 eur) 
za projekt Elektronické služby Štatistického 
úradu SR.
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Príjmové a výdavkové 
operácie ŠÚ SR
Kapitola ŠÚ SR v hlavnej kategórii 400 eko-
nomickej rozpočtovej klasifikácie eviduje na 
podpoložke 453 sumu 248 tis. eur - zostatok 
prostriedkov predchádzajúcich rokov, v tom 
zostatok účtu sociálneho fondu 18 tis. eur  
a depozitného účtu 230 tis. eur. V hlavnej 
kategórii 500 ekonomickej rozpočtovej kla-
sifikácie úrad nemá žiadne príjmy. V hlavnej 
kategórii 800 ekonomickej rozpočtovej klasi-
fikácie kapitola ŠÚ SR nemá výdavky. 

Hodnotenie výsledkov 
hospodárenia a majetkovej 
pozície ŠÚ SR
Štatistický úrad SR eviduje k 31. 12. 2015 
majetok v celkovej hodnote 30 294 393 eur.  
Z toho dlhodobý nehmotný majetok v hod-
note 21 270 025 eur, dlhodobý hmotný maje-
tok v hodnote 6 983 799 eur a obežný maje-
tok v hodnote 1 929 451 eur.

ŠÚ SR vykazuje za rok 2015 pohľadávky vo výš-
ke 4 050 eur, pričom celkovú sumu tvoria po-
hľadávky po lehote splatnosti, ktoré vznikli ne-
uhradením faktúr za publikácie a za nájomné. 
Ich úhradu očakávame v priebehu roka 2016.

Záväzky za rok 2015 súvisia najmä s nevypla-
tenými mzdami a príslušnými odvodmi do 
poisťovní za mesiac december 2015. Záväzky 
po lehote splatnosti viac ako 1 rok ŠÚ SR ne-
vykazuje.

Náklady Štatistického úradu SR dosiahli výš-
ku 24 944 863 eur. Podstatnú nákladovú po-
ložku tvoria osobné náklady v celkovej výške 
13 952 690 eur, v ktorých sú zahrnuté mzdy, 
dohody o vykonaní práce, všetky druhy zá-
konného poistenia zamestnancov a ostatné 
zákonné sociálne náklady.

Druhou najvyššou nákladovou položkou sú 
odpisy, rezervy a opravné položky vo výške  
5 984 746 eur. Postupné odpisovanie nehmot-
ného a hmotného majetku je v zmysle platnej 
účtovnej legislatívy.

Ďalšou podstatnou nákladovou položkou sú 
služby vo výške 4 004 248 eur, ktorá zahŕňa 
opravy a udržiavanie, cestovné náklady, nák-
lady na reprezentáciu a ostatné služby. Spotre-
ba materiálových nákladov a energie dosiahla 
774 623 eur.

Štatistický úrad za rok 2015 dosiahol výnosy 
vo výške 25 681 027 eur. Najvýznamnejšou 
položkou, okrem výnosov z transferov zo ŠR 
vo výške 25 559 543 eur sú výnosy z tržieb za 
nájomné a ostatné prevádzkové činnosti vo 
výške 93 199 eur.

      Záväzky za rok 2015 sú v celkovej výške 1 458 434 eur, z toho:
ostatné záväzky      5 752 eur

 zamestnanci 614 449 eur
 sociálny fond   13 504 eur

zúčtovanie s inštitúciami soc.zabezpečenia 416 112 eur
ostatné priame dane    94 707 eur

 nevyfakturované dodávky 248 296 eur
 dodávatelia   65 614 eur
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Príspevková organizácia
INFOSTAT
V roku 2015 INFOSTAT prijal od Štatistické-
ho úradu SR bežné transfery v celkovej výš-
ke 984 703 eur na riešenie úloh pre potreby  
ŠÚ SR. Úlohy boli špecifikované v kontrak-
toch a dodatku uzatvorených medzi ŠÚ SR  
a INFOSTATom na rok 2015. Do konca roka 
2015 INFOSTAT čerpal poskytnuté pros-
triedky do výšky 954 703 eur. Na nevyčerpaný 
objem prostriedkov 30 000 eur poskytnutých 
po 1. októbri 2015, ktoré nebolo možné pou-
žiť do konca rozpočtového roka, INFOSTAT 
v zmysle § 8 odsek 5 zákona o rozpočtových 
pravidlách využil možnosť dočerpať uvede-
ný transfer do konca marca 2016. V zmysle  
§ 8 odsek 5 zákona o rozpočtových pravidlách 
INFOSTAT v roku 2015 dočerpal aj zdroje  
v objeme 10 000 eur prenesené z roku 2014. 

Náklady na hlavnú činnosť príspevkovej or-
ganizácie Infostat k 31. 12. 2015 dosiahli  
1 208 131 eur a výnosy 1 343 673 eur.

Podstatnú nákladovú položku tvoria osobné 
náklady vo výške 959 670 eur, v ktorých sú 
zahrnuté vyplatené mzdy, odmeny, dohody  
o vykonaní práce, všetky druhy zákonného 

poistenia zamestnancov a ostatné zákonné so-
ciálne náklady. Druhou podstatnou náklado-
vou položkou boli odpisy vo výške 74 140 eur. 
Spotreba materiálu a energie dosiahla výšku 
34 607 eur.

Stav majetku inštitútu k 31. 12. 2015 pred-
stavoval 1 919 700 eur, z toho dlhodobý ne-
hmotný majetok 8 141 eur a dlhodobý hmot-
ný majetok 1 911 559 eur, kde je zahrnutý 
pozemok, stavba, samostatné hnuteľné veci  
a ich súbory.

Kapitálové prostriedky boli v roku 2015 čer-
pané v sume 25 968 eur.

INFOSTAT v roku 2015 dosiahol kladný 
hospodársky výsledok vo výške 135 542 eur. 
Počas roka hospodáril s vyrovnaným roz-
počtom. Kladný hospodársky výsledok sa 
dosiahol najmä znížením osobných nákla-
dov.

Konsolidovaná účtovná jednotka za rok 2015 
dosiahla kladný hospodársky výsledok vo 
výške 871 705 eur, ktorý vznikol znížením 
nákladov v porovnaní s predchádzajúcim ro-
kom, a to predovšetkým nižšími odpismi dl-
hodobého nehmotného a dlhodobého hmot-
ného majetku.

      Záväzky organizácie dosiahli výšku 167 758 eur. Z nich najvýznamnejšie sú:

 záväzky voči zamestnancom     78 173 eur
 dodávatelia         7 966 eur
 ostatné priame dane      16 042 eur
 daň z pridanej hodnoty          2 495 eur
 záväzky s orgánmi soc. a zdrav. poist.    43 739 eur
 ostatné záväzky           8 143 eur
 daň z príjmov       11 200 eur



612015

Priority 2016

Priority 2016

Rozvoj integrovaného systému manažérstva 
kvality (SMK) sa v nasledujúcom období sú-
stredí na postupnú implementáciu požiadaviek 
nového štandardu ISO 9001:2015 s dôrazom 
na poznanie a pochopenie kontextu, v ktorom 
ŠÚ SR pôsobí, jeho zainteresovaných strán, ich 
požiadaviek a očakávaní, na podporu uvažova-
nia na základe zvažovania rizík, ako aj na ďalšie 
rozvíjanie procesného prístupu a implementá-
ciu cyklu PDCA (Plan – Do – Check – Act).

Okrem toho sa rozvoj systému naďalej zame-
ria na pokračovanie implementácie požiada-
viek Kódexu postupov pre európsku štatisti-
ku do integrovaného SMK ŠÚ SR, s dôrazom 
na zvyšné oblasti diskutované a odporúčané  
v rámci peer review. V súvislosti s implemen-
táciou Vízie Európskeho štatistického systému 
do roku 2020 (ďalej „Vízie“) najdôležitejšou 
aktivitou v rámci kľúčovej oblasti pokrývajúcej 
riadenie kvality bude pokračovanie v aktívnej 
účasti na prácach príslušnej pracovnej skupiny 
na úrovni Európskeho štatistického systému 
(EŠS). V rámci riadenia implementácie Vízie 
na úrovni EŠS to bude účasť na prácach Siete 
pre implementáciu Vízie.

V súvislosti s hodnotením úrovne implemen-
tácie SMK ŠÚ SR bude prioritou absolvovanie 
dozorného auditu systému certifikačným orgá-
nom v októbri 2016.

Významnou prioritou v rámci rozvoja sys-
tému bude pokračovanie implementácie 
akčných programov Stratégie rozvoja ŠÚ SR  

do roku 2017. Vzhľadom na limitované zdroje 
bude dôraz naďalej kladený na implementáciu 
projektov prispievajúcich k efektivite a hos-
podárnosti ŠÚ SR, t.j.  na implementáciu mo-
dernizačných projektov, programov zamera-
ných na štandardizáciu štatistickej produkcie, 
efektivitu na strane vstupov a výstupov, ako 
aj programov podporujúcich ich realizáciu. 
Zvláštna pozornosť bude opätovne venovaná 
programom, ktoré podporujú projekty pre im-
plementáciu Vízie. 

ŠÚ SR v roku 2016 plánuje zaviesť manažér-
sky informačný systém pre riadenie nákladov,  
ktorý umožní zautomatizovať doteraz vykoná-
vané činnosti integrácie údajov z jednotlivých 
transakčných informačných systémov a súčas-
ne vytvorí podmienky pre plánovanie nákla-
dov na jednotlivé štatistické zisťovania, výstu-
py a grantové projekty.

V oblasti metodiky bude jednou z kľúčových 
úloh uloženie všetkých administratívnych 
zdrojov údajov v integrovanom štatistickom 
informačnom systéme (IŠIS) za účelom ich 
efektívneho využívania. Vo vzťahu k znižova-
niu záťaže respondentov štatistických zisťova-
ní a zvyšovaniu kvality štatistických výstupov 
bude snahou ŠÚ SR zahájiť činnosti smerujú-
ce k preberaniu údajov z účtovných systémov 
spravodajských jednotiek do IŠIS automati-
zovaným spôsobom. Aby ŠÚ SR ďalej reago-
val na požiadavku redukcie administratívnej 
záťaže respondentov bude vyvíjať aktivity, 
ktoré umožnia zavedenie nových postupov  
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do tvorby výberových súborov. V roku 2016 
bude pokračovať aj výkon metodologických 
auditov, tento krát zameraný prierezovo na 
štatistiku zamestnanosti. Audit bude po prvý-
krát vykonaný za účasti experta z externého 
prostredia. 

V oblasti klasifikácií a číselníkov bude v roku 
2016 hlavná pozornosť venovaná zabezpe-
čeniu ich súladu s právne záväznými aktmi 
Európskej únie (EÚ), medzinárodnými nor-
mami a štandardami. 

V štatistických registroch bude dôraz kladený 
na stabilizáciu a rozvoj organizačných a vec-
ných aspektov súvisiacich s aplikáciou metodi-
ky profilácie podnikov v súlade s Oznámením 

o zámere BSDG a DMES o konzistentnej im-
plementácii Nariadenia Rady (EHS) č. 696/93 
o štatistických jednotkách, ktoré bolo prija-
té na rokovaniach riaditeľov podnikových 
a makroekonomických štatistík v júni 2015 
v Eurostate. Výsledkom týchto aktivít bude 
vyčlenenie ekonomicky významných skupín 

podnikov s rozhodovacím centrom na úze-
mí Slovenskej republiky a ich vyprofilovanie 
podľa jednotnej európskej metodiky. 

Pre vytvorenie nákladovo optimálnej údajovej 
základne dobre fungujúceho konzistentného 
a koherentného Národného štatistického sys-
tému (NŠS) bude jednou z hlavných strategic-
kých priorít plnenie cieľov Koncepcie koor-
dinácie NŠS prostredníctvom schválených 
akčných programov.

V roku 2017 bude tak, ako každý rok, náležitá 
pozornosť venovaná preskúmaniu požiadaviek 
na Program štátnych štatistických zisťovaní  
s cieľom vykonávať dôležité a potrebné zisťova-
nia bez duplicít a pri dodržaní zásad hospodár-
nosti. V dlhodobejšom horizonte bude snahou 
dosiahnuť zvýšenie efektivity a zníženie nákla-
dovosti údajovej základne ŠÚ SR postupným 
integrovaním údajov z rôznych zdrojov do jej 
tvorby. Cieľom bude, aby sa údaje z interných 
štatistických zisťovaní kombinovali, dopĺňali 
alebo nahrádzali údajmi z externých štatis-
tických zisťovaní, administratívnych zdrojov, 
obchodných reťazcov a účtovných systémov 
podnikov.

V rámci makroekonomických štatistík sa 
prioritne zameriame na ukončenie prác gran-
tového projektu  GP 01 – 15 Zdroje a metó-
dy zostavenia hrubého národného dôchodku 
podľa ESA 2010 a realizáciu prác GP 09 – 14  
k poskytovaniu základných informácií o parite 
kúpnej sily. Naďalej bude pokračovať príprava 
zdrojových podkladov na zabezpečenie úda-
jov, pre ktoré boli ŠÚ SR udelené derogácie  
v kontexte plnenia Transmisijného programu 
(TP) ESA 2010, ako aj príprava a zabezpečenie 
výstupov tabuliek TP ESA 2010 v novom IT 
prostredí v kontexte SDMX (Statistical Data 
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and Metadata eXchange) štandardov a prípra-
va na zmeny v legislatíve pre Extrastat. Pozor-
nosť bude venovaná tiež analýzam možného 
prebudovania Intrastatu v rámci projektu Re-
dizajn Intrastatu.
 
Ťažiskovou úlohou v roku 2016 v oblasti 
podnikových štatistík bude naďalej prípra-
va nového rámcového nariadenia podnikovej 
štatistiky (FRIBS). Ďalšou z priorít bude zabez-
pečenie aktualizácie dotazníkov metadát 2015 
v krátkodobej štatistike a vypracovanie správ  
o kvalite za oblasť štrukturálnej štatistiky a šta-
tistiky vonkajších afilácií prvýkrát v prostredí 
ESS-Metadata Handler. Jednou z hlavných 
priorít štatistiky cien bude prechod zisťovania 
harmonizovaných indexov spotrebiteľských 
cien na nové bázické obdobie - priemer roka 
2015 = 100. Realizovaná bude aj revízia vá-
hových schém zisťovania cien priemyselných 
výrobcov. Veľká pozornosť bude taktiež veno-
vaná vývoju metodiky využívania dát obchod-
ných reťazcov v štatistike spotrebiteľských cien. 
V oblasti štatistiky poľnohospodárstva budú 
práce sústredené na prípravu Štrukturálneho 
zisťovania fariem 2016. Cieľom štrukturálnych 
zisťovaní je vytvoriť jednotný rámec na tvorbu 
porovnateľnej štatistiky v rámci EÚ, týkajúcej 
sa štruktúry poľnohospodárskych podnikov a 
metód poľnohospodárskej výroby. Štatistika 
vedy, techniky a inovácií bude zameraná na 
prípravu implementácie zmien vyplývajúcich z 
revízie Frascati manuálu. Za štatistiku  inovácií  
budú spracované povinné predpísané výstupy, 
realizovaný ich prenos Eurostatu, publikované 
výsledky a následne bude vypracovaná správa 
o kvalite. V oblasti metodiky budeme spolu-
pracovať s medzinárodnými inštitúciami na 
revízii Oslo manuálu. Prioritou štatistiky ener-
getiky ostáva kontinuálne pokračovať na pri-
pomienkovaní pripravovaných zmien v prílo-

hách nového nariadenia o štatistike energetiky 
a následne pripravovať implementáciu zmien 
vyplývajúcich z pripravovaného nariadenia 
o cenách elektriny a zemného plynu. Štatistika 
životného prostredia bude pokračovať v riešení 

projektu k účtu fyzických tokov energie, ktoré-
ho ukončenie je naplánované na jún 2016 a sú-
časne začnú práce na rozvoji modulu pre účet 
sektora environmentálnych tovarov a služieb. 

V roku 2016 budú priority v oblasti demogra-
fia a sociálne štatistiky zamerané na plnenie 
medzinárodných záväzkov vyplývajúcich z na-
riadenia o európskej demografickej štatistike. 
Ukončia sa práce na štúdii uskutočniteľnosti 
v rámci grantového projektu Eurostatu zame-
raného na akceptáciu vymedzeného pojmu 
„obvyklé bydlisko“ pre stav obyvateľstva a uda-
losti vitálnej štatistiky.

V príprave na Sčítanie obyvateľov, domov  
a bytov 2021, ktoré bude súčasťou celosve-
tového programu populačných, domových 
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a bytových cenzov vo svete okolo roku 2020, 
možno označiť za jednu z najdôležitejších 
aktivít roka 2016 ukončenie mapovania  
dostupných administratívnych zdrojov úda-
jov využiteľných na tento účel. Výsledok je kľú-
čový na formulovanie zásadného rozhodnu-
tia, akým spôsobom sa v roku 2021 vykoná na 
Slovensku sčítanie obyvateľov, domov a bytov. 

Z medzirezortných aktivít treba vyzdvihnúť 
snahu o intenzívnejšiu spoluprácu s Minis-
terstvom kultúry SR na analýze a opise vý-
chodísk pre tvorbu satelitného účtu kultúry 
a kreatívneho priemyslu v SR. Z aktuálnych 
vnútrorezortných úloh bude prioritou defi-
novanie metodických postupov, ktoré pre-
poja štatistiky národných účtov s Európskym 
integrovaným systémom štatistík sociálnej 
ochrany (ESSPROS).
 
Ďalší vývoj systému diseminácie dát a jeho 
optimalizácia je prioritou vo vzťahu k použí-
vateľom dát. Cieľom je zvýšiť ich dostupnosť  
a zrozumiteľnosť, pretože demografická šta-
tistika patrí nielen k dátovo najobjemnejším, 
ale aj používateľsky k najžiadanejším štatistic-

kým doménam. Osobitný dôraz bude veno-
vaný príprave a realizácii európskych zisťo-
vaní o vzdelávaní dospelých (AES) a o ďalšej 
odbornej príprave (CVTS).

Ďalšou kľúčovou aktivitou bude ukončenie 
prác súvisiacich s grantovým projektom Akč-
ný plán na zlepšenie zisťovania EU SILC (zis-
ťovanie o príjmoch a životných podmienkach 
domácností). Grantový projekt bude ukončený  
v auguste 2016 a očakáva sa jeho pozitívny 
vplyv na spracovanie dát a na včasnosť za-
sielaných údajov zo zisťovania EU SILC do 
Eurostatu.

Prioritou zisťovania informačno-komuni- 
kačných technológií (IKT) v roku 2016 je 
navrhnúť a pripraviť redizajn zisťovania IKT, 
ktorý by zabezpečil kvalitatívnejšie a pres-
nejšie štatistické údaje. Prioritou z oblasti 
výdavkov na zdravotníctvo bude prvýkrát 
poskytnúť údaje ohľadom výdavkov na zdra-
votníctvo za SR podľa metodiky Systému 
zdravotníckych účtov za referenčný rok 2014 
podľa príslušného nariadenia Komisie EÚ. 

Prioritou volebnej štatistiky bude spracovanie 
výsledkov volieb do Národnej rady Slovenskej 
republiky. Predseda národnej rady tieto vy-
hlásil svojím rozhodnutím č. 307/2015 Z. z.  
z 12. novembra 2015. Deň volieb určil na sobo-
tu 5. marca 2016. Voľby sa vykonajú v súlade 
so zákonom č. 180/2014 Z. z. o podmienkach 
výkonu volebného práva a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. So samotnou prípravou 
spracovania, harmonogramov, metodického 
pokynu, volebných materiálov a kandidátnych 
listín jednotlivých politických subjektov, pre 
potreby Štátnej komisie pre voľby a kontrolu 
financovania politických strán začal ŠÚ SR už 
v závere roka 2015. 
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V oblasti šírenia sa ŠÚ SR zameria na posky-
tovanie kvalitných produktov a služieb v súlade  
s celkovou stratégiou rozvoja a bude pokračo-
vať v rozširovaní obsahu a foriem produktov ší-
rených na internetovom portáli úradu. Úrad sa 
sústredí na budovanie jednotnej verejnej bázy 
dát, ktorá postupne nahradí tabuľky databázy 
Slovstat a zabezpečí zvýšenie užívateľského 
komfortu pri práci s údajmi. Integráciou verej-
nej bázy údajov do internetového portálu bude 
Štatistický úrad SR modernou a jednotnou 
formou poskytovať konsolidované štatistické 
údaje odbornej a širokej verejnosti.

Budovanie vzťahov so zákazníkmi bude  
prioritne orientované na významných domá-
cich a zahraničných používateľov štatistiky  
v súlade s marketingovým plánom na rok 
2016. ŠÚ SR sa zameria na poskytovanie roz-
siahleho portfólia produktov a služieb a na 
stretnutia s kľúčovými a potenciálnymi zá-
kazníkmi, s cieľom zisťovať ich očakávania, 
zvyšovať ich vedomostný potenciál v oblasti 
štatistiky, ako aj podporovať lepšiu interpre-
táciu a využívanie štatistických produktov. 

Ťažisko prác v publikačnej činnosti sa bude 
orientovať na vydávanie publikácií s pridanou 
hodnotou vo forme analytických textov a vizu-
alizácie údajov. 

V súlade so stratégiou rozvoja úradu bude 
v roku 2016 uskutočnený prieskum dôvery-
hodnosti ŠÚ SR, ktorý poskytne odpoveď na 
otázku, ako vníma široká verejnosť našu inšti-
túciu. 

V oblasti riadenia ľudských zdrojov bude aj 
naďalej naliehavou výzvou, pri obmedzených 
finančných zdrojoch a personálnych kapaci-
tách, motivovať zamestnancov ku kvalitnému 

plneniu úloh a dostatočnému uspokojeniu 
potrieb našich zákazníkov. V zložitých pod-
mienkach sa úrad bude snažiť urobiť všetko pre 
to, aby kľúčoví, výkonní a angažovaní zamest-
nanci neodišli. Významnou úlohou bude per-
sonálne zabezpečenie volieb do Národnej rady 
Slovenskej republiky a plnenie úloh súvisiacich 
s Predsedníctvom SR v Rade EÚ. Vzdelávanie 
zamestnancov je neoddeliteľnou súčasťou ria-
denia ľudských zdrojov v úrade a jeho podsta-
tou je pripravovať zamestnancov na plnenie  
ťažiskových a nových úloh v roku 2016. Na-
ďalej bude preto prioritná odborná, komuni-
kačná a jazyková príprava odborných expertov 
úradu pre úlohy súvisiace s Predsedníctvom SR 
v Rade EÚ v roku 2016. Úrad bude pokračo-
vať vo vývoji nového modelu vzdelávania na 
základe kompetenčnej matice, ktorý prinesie 
zvýšenie efektívnosti vzdelávania manažérov 
a expertov v oblasti oficiálnej štatistiky. 

Prioritou roku 2016 v oblasti informač- 
ných systémov a informačno-komunikač-
ných technológií bude v rámci IŠIS podpora 
elektronického zberu, vzhľadom k prechodu 
na plne elektronický zber štatistických údajov. 
V prípade informačného systému Register  
a identifikátor právnických osôb, podnikate-
ľov a orgánov verejnej moci (RPO) sa budeme, 
popri zabezpečení jeho nepretržitej prevádzky, 
prioritne venovať pokračovaniu integrácie tých 
zdrojových registrov, ktoré majú byť integro-
vané počas 2-ročného prechodného obdobia  
od účinnosti zákona o RPO. 

V oblasti IKT bude potrebné vyriešiť otáz-
ku migrácie prostriedkov IKT a informač-
ných systémov do dátového centra štátu – do 
CLOUDu.
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Organizačná štruktúra

Organizačná štruktúra 
platná k 31. 12. 2015
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