
1 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
Vyhodnotenie prieskumu spokojnosti zákazníkov s produktmi 

a službami ŠÚ SR, rok 2017 
 
 
 

Základná charakteristika prieskumu  
Štatistický úrad SR realizuje v dvojročnej periodicite prieskumy spokojnosti so svojimi 
produktmi a službami. V októbri 2017 ŠÚ SR uskutočnil v poradí piaty takýto prieskum.  
Prostredníctvom e-mailu ŠÚ SR oslovil zákazníkov, ktorí v období uplynulého roka využili 
služby ústredia úradu a pracovísk v krajoch, požiadali o štatistické informácie, resp. využili 
iné produkty a služby (napr. databázy, publikácie, informatívne správy, konzultácie).  
 
Vyhodnotenie výsledkov prieskumu  
Prístup k on-line dotazníku bol rozposlaný 4 104 používateľom štatistiky, pričom po kontrole 
formálnej správnosti zápisov údajov bolo do hodnotenia zaradených  645 dotazníkov. 
Odpovede štatisticky spracoval inštitút Infostat formou frekvenčných a kontingenčných 
tabuliek. 

Dotazník obsahoval 18 otázok:  

• Otázky č. 1, 2, 4, 12, 15, 16 a 17 boli zamerané na zistenie všeobecných informácií 
o respondentoch a ich aktivitách spojených s využívaním produktov a služieb úradu - 
skupina  používateľov, periodicita a účel využívania produktov a  služieb, pohlavie, 
vek, vzdelanie a pracovisko ŠÚ SR, ktoré používateľovi poskytlo informáciu. 

• V rámci otázok č. 3 a 5 až 9 mali účastníci prieskumu možnosť hodnotiť naše 
produkty a služby, to znamená vyjadriť spokojnosť podľa 5-stupňovej škály (1 - veľmi 
spokojný, 2 - spokojný, 3 - ani spokojný ani nespokojný, 4 - nespokojný alebo 5 - 
veľmi nespokojný). Ak respondent vyznačil nespokojnosť (stupeň 4 alebo 5), mohol 
uviesť aj dôvod svojej nespokojnosti. 

• V otázke dotazníka č. 10 klienti hodnotili čas potrebný na nájdenie hľadanej 
informácie na internetovom portáli úradu. 

• V otázke č. 11 sa respondenti vyjadrovali k hodnote, akú pre nich predstavovali 
štatistické informácie, ktoré im ŠÚ SR poskytol. 

• V otázke č. 13 odpovedajúci posudzovali súčasnú úroveň produktov a služieb 
v porovnaní s obdobím spred dvoch rokov. 

• V otvorených otázkach č. 14 a 18 mali účastníci prieskumu možnosť vyjadriť 
pripomienky k jednotlivým produktom a službám ŠÚ SR, ako aj dávať návrhy na ich 
zlepšenie.    

 
 
Respondenti  
 
Rovnako ako v predchádzajúcich prieskumoch, najväčší podiel respondentov tvorili študenti 
(29,3 %), napriek zníženiu ich podielu v porovnaní s predchádzajúcim prieskumom v roku  
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2015 o 10 %. Ďalej nasledovala skupina podniky a podnikatelia s podielom 19,1 % (15,8 %      
v roku 2015) a štátna správa a samospráva s podielom 15,3 % (12,1 % v roku 2015). 
Najnižší podiel mali respondenti z médií, finančného sektora a medzinárodných organizácií, 
zhodne po 1,6 %. 
 
                      Graf č. 1 
 

                       
 
 
Z celkového počtu 645 účastníkov prieskumu najvyšší podiel tvorili mladí ľudia vo veku do 29 
rokov (39,3 %). Druhá najpočetnejšia skupina (22,4 %) bola vo veku 30 – 39 rokov. Najnižšie 
zastúpenie mali respondenti nad 60 rokov (7 %). Ženy mali takmer dvojtretinové zastúpenie 
(65,6 %), podobne ako v roku 2015. Podiel respondentov s vysokoškolským vzdelaním 
v aktuálnom  prieskume dosiahol 82,8 % (78,5 % v roku 2015), respondenti so 
stredoškolským vzdelaním tvorili 15,8 % (20,5 % v roku 2015).  
 
Účel a frekvencia použitia štatistických produktov a služieb 
 
Z pohľadu využitia štatistických informácií mohli respondenti z desiatich možností 
vyznačiť  jednu alebo viac odpovedí. Takmer polovica odpovedajúcich použila štatistické 
informácie ako podklady k školským a študijným prácam, štvrtine respondentov poslúžili 
údaje na rozšírenie všeobecného rozhľadu. Takmer každému piatemu používateľovi 
informácie pomohli pri porovnávaní vývoja Slovenska s inými krajinami a pre analýzu trendov 
v rámci prípravy dlhodobej stratégie. 
 
Polovica  respondentov  (51 %) využívala naše produkty nepravidelne, resp. menej často 
ako raz štvrťročne. K nim patrili najmä študenti, široká verejnosť a finančné a bankové 
inštitúcie. Druhá polovica ich naopak využívala pravidelne (8,7 % odpovedajúcich aspoň 
jedenkrát týždenne, 16,9 % aspoň raz  mesačne a 23,4 % minimálne raz za štvrťrok). Týka 
sa to najmä respondentov z vedy, výskumu a školstva; štátnej správy a samosprávy; 
združení a zväzov; podnikov a podnikateľov.  
 
 
Hodnotenie produktov a služieb 
 
Spokojnosť s produktmi a službami ŠÚ SR respondenti hodnotili v šiestich otázkach. Pri 
hodnotení využívali 5-bodovú stupnicu. Ak produkt nevedeli ohodnotiť, mohli v odpovediach 
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na päť otázok (otázky č. 5 až 9) použiť aj vyjadrenie „neviem posúdiť“, v otázkach č. 5 a 8 aj 
„nevyužívam“. Tieto dve odpovede neboli do hodnotenia spokojnosti zahrnuté. Použitá 5-
 bodová stupnica zodpovedala hodnoteniu formou známky analogicky ako v škole, pričom 
krajné hodnoty vyjadrovali extrémy: 1 - „veľmi spokojný/á“, ...5 - „veľmi nespokojný/á“. 
Hodnotenie v podobe známky bolo transformované do hodnotenia miery spokojnosti 
v bodoch, v stupnici 0 až 100 bodov, pričom krajné hodnoty zodpovedajú extrémom: 100 
bodov - „veľmi spokojný/á“ (maximálna spokojnosť), 0 bodov –„veľmi nespokojný/á“. 
 
Celková priemerná miera spokojnosti s produktmi a službami úradu dosiahla 71,7 bodu, 
pričom rozdiely oproti predchádzajúcim prieskumom  sú málo významné (72,5 bodu z roku 
2015; 72,6 bodu v roku 2013; 74 bodov v roku 2011 a 72,5 bodu v roku 2009). 
 
                Graf č. 2 
   

                  
 
 
 
Z celkového počtu 645 respondentov spokojnosť (spokojný a veľmi spokojný) vyznačilo 
74,1  % (76,5 % v roku 2015).  Nespokojnosť (nespokojný a veľmi nespokojný) vyjadrilo 6,6 
% používateľov (6 % v roku 2015). 
Ženy boli mierne spokojnejšie ako muži. Priemerná miera spokojnosti u žien dosiahla 
72,7  bodu, u mužov 69,7 bodu. Najnižšia miera spokojnosti (69,3 bodu) bola vo vekovej 
kategórii 30 – 39 roční, najspokojnejší boli starší používatelia nad 60 rokov (75 bodov). 
 
Priemerná miera spokojnosti podľa jednotlivých kategórií respondentov sa pohybovala 
v rozpätí od 65,4 do 80 bodov (66,7 až 76,8 bodu v roku 2015). Sedem kategórií 
používateľov dosiahlo vyššiu mieru spokojnosti ako priemer 71,7 bodu.  Najvyššia celková 
miera spokojnosti (80 bodov) bola v skupine medzinárodné inštitúcie, avšak pri malom počte 
odpovedí. Najnižšiu mieru spokojnosti (65,4 bodu) vyjadrili zástupcovia podnikov 
a podnikatelia (68,7 bodu v roku 2015). V najpočetnejšej skupine respondentov, t. j. 
u študentov dosiahla priemerná miera spokojnosti nadpriemerných 73,4 bodu (73,1 bodu 
v roku 2015). V porovnaní s rokom 2015 sa najviac znížila spokojnosť v kategórii združenia, 
zväzy a neziskové organizácie (pokles o 9,2  bodu na 67,6 bodov).  
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V rámci piatich otázok dotazníka respondenti hodnotili spokojnosť s jednotlivými 
produktmi a službami  ŠÚ SR podľa týchto kritérií: 
 

• druh produktu/služby (databázy, publikácie, informatívne správy, register 
organizácií, klasifikácie, číselníky, informácie na požiadanie, konzultácie)  

• ukazovatele  kvality  produktov  a  služieb  (dostupnosť,  porovnateľnosť, 
zrozumiteľnosť  analytických  textov  a  metodických  vysvetliviek,  nestrannosť, 
ústretovosť a ochota zamestnancov, odbornosť a pod.)  

 
• štatistické okruhy (demografia, trh práce, národné účty, ceny, priemysel, energetika, 

stavebníctvo, trhové služby, atď.) 
 

• úroveň  internetovej  stránky  úradu  (orientácia  na  stránke,  obsah,  grafika,  
logické členenie, rýchlosť načítavania obsahu stránky).  

 
Respondenti mohli hodnotiť spolu 39 kritérií, za ktoré celková miera spokojnosti dosiahla 
v priemere 70,8 bodu (75 bodov v roku 2015), pričom sa pohybovala v rozpätí od 62,2 do 
82,6 bodu (od 62,1 do 89,8 bodu v roku 2015). Z výsledkov vyplýva, že v porovnaní 
s predchádzajúcim prieskumom bol zaznamenaný mierny pokles spokojnosti takmer vo 
všetkých hodnotených kritériách.  
 
     Graf č. 3 
 

                 
 
 
V samostatnej otázke (ot. č. 5) účastníci prieskumu posudzovali spokojnosť 
so štatistických produktmi a službami podľa 8 kritérií, pričom celkove boli viac spokojní so 
službami ako s produktmi. Priemerná miera spokojnosti za všetky kritériá v tejto otázke 
dosiahla 70,5 bodu (73,5 bodu v roku 2015). Rovnako ako vo všetkých predchádzajúcich 
prieskumoch, respondenti najvyššie hodnotili informačné a konzultačné služby (priemerná 
miera spokojnosti 79,3 bodu; 86,5 bodu v roku 2015). V porovnaní s minulým prieskumom sa 
zlepšila iba miera spokojnosti s databázou DATAcube. (o 2,6 bodu na 67,1 bodu). 
 
Priemerná miera spokojnosti s úrovňou poskytovaných služieb bola relatívne vysoká a 
dosiahla 78,5 bodu (84,4 bodu v roku 2015). Ústretovosť a ochota zamestnancov  
dosiahla absolútne najvyššiu mieru spokojnosti zo všetkých 39 sledovaných kritérií, t. j. 82,6 
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bodu (89,8  bodu v roku 2015). Ďalším vysoko hodnoteným kritériom v rámci prieskumu, 
rovnako ako v roku 2015, bola odborná spôsobilosť zamestnancov (80,4 bodu; 87,1 bodu 
v roku 2015).  
Kvalita štatistických produktov 
 
V otázke č. 7 posudzovali účastníci kvalitu jednotlivých produktov (dostupnosť, 
porovnateľnosť,  zrozumiteľnosť  analytických textov  a  metodických  vysvetliviek, 
nestrannosť,  ústretovosť a ochota zamestnancov, odbornosť a pod.). Priemerná miera 
spokojnosti s kvalitou štatistických produktov dosiahla 69,8 bodu (73,1 bodu v roku 2015). 
Z  ôsmich sledovaných kritérií najvyššiu spokojnosť  (78,5 bodu) dosiahla nestrannosť 
a objektivita informácií, rovnako ako vo všetkých predchádzajúcich prieskumoch (82,1 bodu 
v roku 2015). Dostupnosť hľadanej informácie/produktu bola hodnotená najnižšie (62,2 bodu) 
a dosiahla najnižšie hodnotenie zo všetkých 39 kritérií, rovnako ako v predchádzajúcich 
prieskumoch (62,1 bodu v roku 2015).  
 
          Graf č. 4 
 

            
 
 
Štatistické okruhy 
 
Na hodnotenie spokojnosti podľa jednotlivých štatistických okruhov (demografia, trh práce, 
národné účty, ceny, priemysel, energetika, stavebníctvo, trhové služby, atď.) bola zameraná 
otázka č. 8. Celková priemerná miera spokojnosti dosiahla 69,4 bodu (74,7 v roku 2015). 
Priemer hodnotení za jednotlivé štatistické okruhy bol lepší u žien (71,2 bodu) ako u mužov 
(66,2). 
 
Respondenti hodnotili tie štatistické oblasti, ktoré boli predmetom ich záujmu. V priemere sa 
k štatistickým okruhom vyjadrila takmer polovica respondentov. Spokojnejší sa ukázali  
 
účastníci prieskumu vo vekovej kategórii 40 - 49 rokov (71,7 bodu) a 50 - 59 roční (70,9 
bodu). Menej spokojní boli  odpovedajúci vo veku 30 - 39 rokov (63,3 bodu). Rovnako ako vo 
všetkých predchádzajúcich prieskumoch, najvyššie bola hodnotená demografia, s mierou 
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spokojnosti 77 bodov. Vyššie hodnotené boli aj okruhy voľby a referendá, ceny a trh práce. 
Miera spokojnosti s ostatnými štatistickými okruhmi bola pomerne vyrovnaná.  
 
  Tabuľka č. 1 
 

Štatistický okruh 
Rok 2017 

Priemerná miera 
spokojnosti (body) 

Počet 
hodnotení 

1. demografia (obyvateľstvo, zahraničná migrácia) 77,0 436 
2. trh práce (zamestnanosť,  nezamestnanosť, mzdy) 70,5 400 
3. životné podmienky (rodinné účty, príjmy a pod.) 68,6 305 
4. školstvo a vzdelávanie 69,3 312 
5. zdravie, sociálne zabezpečenie 66,7 264 
6. národné účty (ročné, štvrťroč., regionálne, finančné) 69,4 238 
7. zahraničný obchod (dovoz, vývoz, ceny) 68,1 225 
8. ceny (inflácia, spotrebiteľské ceny a pod.) 70,4 313 
9. priemysel, energetika a pod. 67,2 234 
10. veda, technika a inovácie, informačná spoločnosť 67,9 209 
11. trhové služby (obchod, cestovný ruch) 66,8 263 
12. pôdohospodárstvo a životné prostredie 67,3 233 
13. voľby a referendá 73,8 275 
14. regionálne štatistiky 69,2 354 
Priemer za všetky oblasti 69,4 290 

 
 
 
Internetová stránka ŠÚ SR  
 
Miera spokojnosti s úrovňou internetovej stránky (ot.. č. 9) dosiahla 65,9 bodu. Z piatich 
sledovaných kritérií bol najlepšie hodnotený obsah stránky (69,6 bodu), rovnako ako 
v predchádzajúcom prieskume (73,4 bodu v roku 2015). Orientácia na stránke a prehľadnosť 
dosiahli druhé celkovo najnižšie hodnotenie v prieskume (63,2 bodu), rovnako ako v roku  
2015 (63,8 bodu). Miera spokojnosti s logickým členením stránky dosiahla 63,5 bodu (66,7 
v roku 2015) a s rýchlosťou načítavania stránky 67,6 bodu (72,6 v roku 2015). Stránku vyššie 
hodnotili ženy (67,4 bodu) ako muži (62,7 bodu). Najspokojnejší boli 50 - 59 roční (72,5 
bodu), najmenej spokojní boli 30 – 39 roční respondenti (61,7 bodu). 
 
V samostatnej otázke (ot. č. 10) sa respondenti vyjadrovali k času potrebnému na nájdenie 
hľadanej informácie na internetovej stránke úradu. Viac ako desatina používateľov (12,6 %; 
15 % v roku 2015) označila, že im vyhľadávanie na stránke ŠÚ SR zaberie menej času ako 
očakávali. Tretine (34,5 %) trvalo vyhľadávanie dlhšie ako predpokladali, podobne ako v roku 
2015. Najväčšia časť - 40,1 % respondentov (43,3 % v roku 2015) vyhľadávala informácie 
tak dlho, ako si predstavovali a 12,8 % (5,5 % v roku 2015) nevedelo posúdiť túto 
skutočnosť.  
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

                     Graf č. 5 
 

                       
 
 
Aký prínos majú pre používateľov získané informácie? 
 
Respondenti sa mohli vyjadriť aj k hodnote, akú majú pre nich získané štatistické 
informácie (ot. č. 11). Bolo možné vyznačiť jedno alebo viac z 8 kritérií.  
Pre viac ako 80 % odpovedajúcich predstavovali informácie, ktoré im poskytol Štatistický 
úrad SR, tieto benefity:   

• získali presné a aktuálne informácie: 82,7 %  (88,6 % v roku 2015; 81,7 % v roku 
2013) 

• doplnili si informácie: 81,1 % (85,1 % v r. 2015; 78,3 % v roku 2013)  
• ušetrili čas: 80 % (84,7 % v roku 2015; 82,6 % v roku 2013) 

 
Získané informácie prispeli ku kvalifikovanejším rozhodnutiam 78 % respondentov a  43 % 
odpovedajúcich zúročilo informácie pri svojom kariérnom raste. Výsledky za jednotlivé 
kritériá vykazujú iba malú variabilitu pri porovnaní výsledkov so všetkými predchádzajúcimi 
prieskumami. V tabuľke sú vyjadrenia respondentov podľa jednotlivých kritérií. 
 
            Tabuľka č. 2 
 

Hodnota získaných štatistických informácií 
Odpovede áno Počet odpovedí 

spolu 
Podiel v 

% 
Počet 

získal/a som presné a aktuálne informácie 82,7 478 578 
doplnil/a som si niektoré informácie 81,1 438 540 
ušetrili mi čas 80,0 447 559 
prispeli ku kvalifikovanejším rozhodnutiam 78,0 405 519 
potvrdil/a som si už známe skutočnosti 64,3 310 482 
ukázali mi nové fakty a súvislosti 61,9 300 485 
poskytol/a som ich svojim kolegom 55,5 282 508 
zúročil/a som ich pri kariérnom raste 42,8 210 491 
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Porovnanie so stavom spred dvoch rokov 
 
Účastníci prieskumu mohli porovnať úroveň jednotlivých poskytovaných produktov 
a služieb so stavom pred dvoma rokmi (ot. č. 13). Zlepšenie stavu vyznačilo v priemere 
28,2 % respondentov (28,3 % v roku 2015), zhoršenie iba 1,9 % (3,6 % v roku 2015) 
a nezmenený stav 20,2 % (18,3 % v roku 2015). Rovnako ako v prieskume v roku 2015, až 
polovica účastníkov prieskumu nevedela otázku posúdiť.  
Zo 7 sledovaných produktov a služieb v štyroch bolo zistené lepšie hodnotenie oproti roku 
2015 (t. j. vyšší podiel odpovedí konštatujúcich zlepšenie stavu). Najlepšie bola hodnotená 
internetová stránka úradu, 38,6 % odpovedí vyjadrujúcich zlepšenie stavu (37,2 % v roku 
2015). Zhoršenie internetovej stránky bolo vyznačené v 3,3 % odpovedí, pričom v roku 2015 
to bolo až 10,7 %. Toto kritérium nevedelo posúdiť 41 % respondentov. Zlepšenie bolo 
hodnotené aj v on-line databázach úradu (35,7 % pozitívnych odpovedí; 31,7 % v roku 
2015), konzultačných a poradenských službách (26,8 % odpovedí; 26,3 % v roku 2015) a v 
ostatných informáciách zverejnených na internetovej stránke (22,9 % pozitívnych odpovedí; 
21,4 % v roku 2015).            
 
Návrhy respondentov 
 
V otázke č. 14 mohli respondenti uviesť, čo by odporúčali pri poskytovaní produktov 
a služieb zmeniť, zlepšiť či rozšíriť. Účastníci prieskumu mali možnosť sa vyjadriť v rámci 
6 kritérií, pričom svoj názor mohli uviesť súčasne k viacerým oblastiam. Celkovo odpovedalo 
441 respondentov (68,3 %), čo v porovnaní s predchádzajúcim prieskumom je menej o 16 
%. Viac ako polovica vyjadrení (57,8 %) sa týkala informácií v on-line databázach na 
internetovej stránke ŠÚ SR, štvrtina grafického znázorňovania informácií (25,9 %; 20,9 % 
v roku 2015) a takmer štvrtina metodických vysvetliviek a popisov k údajom (24,7 %; 17 % 
v roku 2015). Pripomienky respondentov sa týkali najmä prehľadnosti a zrozumiteľnosti 
zverejňovaných údajov, vyhľadávania podľa kľúčových slov, zverejňovania štatistických 
údajov do nižších územných celkov a prehľadnosti a zrozumiteľnosti metodických 
vysvetliviek. 
 
V rámci  otvorenej otázky  (ot. č. 18) mohli respondenti vyjadriť ďalšie návrhy a pripomienky. 
Túto možnosť využila desatina účastníkov prieskumu (7,3 % respondentov v roku 2015). 
Pozitívne sa vyjadrilo 3,1 % z celkového počtu respondentov (3,3 % v roku 2015). Ocenili 
ochotu, ústretovosť a profesionálny prístup zamestnancov úradu. Návrhy na zlepšenie 
uviedlo 4,2 % respondentov (2,5 % v roku 2015). Pripomienky sa týkali prehľadnosti 
prezentovania informácií na internetovej stránke úradu, rozsahu zverejňovaných údajov, 
rozšírenia databáz o údaje za nižšie územné celky. Kritiku vyjadrilo 2,8 % respondentov (1,5 
% v roku 2015). Komentáre mali k registru organizácií, vypĺňaniu formulárov v elektronickom 
zbere údajov a práci s databázou DATAcube. Niekoľko účastníkov prieskumu sa kriticky 
vyjadrilo k rozsahu dotazníka. 
 
Záver 
 
Prieskum poskytol spätnú väzbu používateľov z hľadiska ich spokojnosti s produktmi 
a službami ŠÚ SR. Umožnil poznať ich názory, očakávania a odporúčania v príslušných 
oblastiach štatistiky. Na základe analýzy výsledkov prieskumu možno konštatovať, že 
celková priemerná miera spokojnosti (podľa otázky č. 3 dotazníka) dosiahla uspokojivých                
71,7 bodu. V porovnaní s predchádzajúcimi prieskumami bol zaznamenaný nepatrný pokles 
miery spokojnosti (72,5 bodu v roku 2015).  
 
Pri hodnotení spokojnosti podľa všetkých 39 sledovaných kritérií priemerná miera 
spokojnosti (v otázkach č. 5 až 9) dosiahla 70,8 bodu, čo je o 4,2 bodu menej ako 
v predchádzajúcom prieskume. Miera spokojnosti podľa jednotlivých kritérií sa pohybovala 
od 62,2 do 82,6 bodu (62,1 do 89,8 bodu v roku 2015).    



9 
 

 
Pri porovnaní výsledkov za jednotlivé hodnotené oblasti, najvyššiu spokojnosť vyjadrili 
respondenti s úrovňou poskytovaných služieb. Rovnako ako v predchádzajúcich 
prieskumoch ústretovosť a ochota zamestnancov úradu dosiahla celkovo najvyššie 
hodnotenie, a to 82,6 bodu (89,8 bodu v roku 2015). Druhým najlepšie hodnoteným kritériom 
bola odborná spôsobilosť zamestnancov (80,4 bodu; 87,1 v roku 2015). Vysokú mieru 
spokojnosti dosiahli aj informačné a konzultačné služby (79,3 bodu), rýchlosť vybavenia 
požiadavky (77,8 bodu) a komplexnosť služieb (73,1 bodu). Poskytované služby hodnotili 
účastníci prieskumu prevažne pozitívne aj vo svojich písomných komentároch. 
Tak ako v predchádzajúcom prieskume, respondenti najnižšie hodnotili dostupnosť 
hľadanej informácie (62,2 bodu), orientáciu na internetovej stránke úradu (63,2 bodu), 
logické členenie internetovej stránky (63, 5 bodu).   
Pri vyjadrení spokojnosti s úrovňou produktov v rámci štatistických okruhov bola priemerná 
miera spokojnosti 69,4 bodu (74,7 v roku 2015). Zo štatistických oblastí boli najvyššie 
hodnotené demografia (77 bodov), voľby a referendá (73,8 bodu), trh práce (70,5 bodu) 
a ceny (70,4 bodu).  
 
Výsledky prieskumu spokojnosti 2017  vykazujú  celkovo mierne nižšiu spokojnosť 
používateľov s  produktmi a službami ŠÚ SR, v porovnaní s prieskumom v roku 2015. 
Respondenti poukázali adresne na niektoré oblasti, v ktorých sa bude úrad snažiť nájsť 
priestor na zlepšenie, v rámci existujúcich zdrojov. Vzhľadom na niektoré negatívne názory 
zistené pri hodnotení výsledkov bude potrebné, aby úrad preskúmal oprávnenosť 
požiadaviek a zameral sa na ich riešenie.  
 
  
 


