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EV OB 1 - 12

Registrované ŠÚ SR Č. Vk 93/21 z 29.6.2020

Vyplnený dotazník doručte

Ochranu dôverných údajov upravuje
zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike.
Za ochranu dôverných údajov zodpovedá
Štatistický úrad Slovenskej republiky.

najneskôr do 10. kalendárneho dňa v mesiaci

Štatistický úrad SR
"konjunkturálne prieskumy"
Lamačská cesta 3/C
840 05 BRATISLAVA 45
tel.: 02/502 36 730
e-mail: KONJU_OBCH@statistics.sk

KONJUNKTURÁLNY PRIESKUM
V OBCHODE
za mesiac ............................. 2021
Vážená pani riaditeľka, podnikateľka,
Vážený pán riaditeľ, podnikateľ,
konjunkturálny prieskum je zameraný na zhodnotenie súčasnej situácie a určenie ďalšieho predpokladaného
vývoja hlavných ekonomických ukazovateľov vo Vašom podniku. Na základe výsledkov z tohoto prieskumu sa z
agregovaných údajov zostavujú analytické ekonomické hodnotenia pre vládu SR, medzinárodné porovnania a
ďalších užívateľov.
Vypovedacia hodnota výsledkov prieskumu vo veľkej miere závisí od dobrej spolupráce, ktorú nám objektívnymi
údajmi a kvalitnými odhadmi vývoja ekonomických ukazovateľov za Váš podnik budete poskytovať. Výsledky
prieskumu Vám budú bezplatne zasielané. Pripomíname, že dotazník je dôverný a určený len pre potreby štátnej
štatistiky.
Aktuálne výsledky prieskumu i časové rady sú pravidelne uverejňované na oficiálnej stránke Štatistického úradu
SR: http://www.statistics.sk
Ďakujeme Vám za ochotu a spoluprácu.
Mgr. Iveta Syneková, v.r.
riaditeľka odboru
štatistiky stavebníctva, obchodu a služieb
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Váš názor na každú otázku vyjadrite vyznačením (X)
odpovede, ktorá Vám najviac vyhovuje.
zostal

1. Považujete vývoj Vašich podnikateľských aktivít

rastúci

za posledné tri mesiace za:



2. Považujete Vaše zásoby tovarov za:



1

príliš vysoké



3. Očakávate, že Vaše požiadavky na dodávateľov


príliš nízke



2

3

1

2

3

klesať

1



3

3

1

zostanú bez
zmeny
klesať

2

3

4

rásť



primerané
sezóne

bez zmeny

4. Očakávate, že Vaše podnikateľské aktivity
v nasledujúcich troch mesiacoch budú:



2



1

rásť

v nasledujúcich troch mesiacoch budú:

klesajúci

bez zmeny



2

4.1 Budúci vývoj Vašej podnikateľskej situácie je v súčasnosti predvídateľný:
ľahko

 

1

stredne

stredne

ľahko

ťažko



5. Očakávate, že počet zamestnancov
v nasledujúcich troch mesiacoch bude:

rásť



6. Očakávate, že ceny Vašich tovarov
v nasledujúcich troch mesiacoch budú:



2

 

3



1

bez zmeny

2

Uveďte krátky komentár k vašej ekonomickej situácii, resp. k celkovej situácii v sektore obchodu:

Odoslané dňa:

Meno zástupcu vedenia podniku :

Dotazník vyplnil :

Pečiatka :

Podpis:

Telefón :
E-mail :

2

4

4.1

klesať

bez zmeny
1

rásť



ťažko



3

5

klesať

3

6

