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Certifikát udelený Štatistickému úradu Slo-

venskej republiky (ŠÚ SR) renomovanou me-
dzinárodnou  certifikačnou  spoločnosťou Bu-
reau Veritas Certification Slovakia s.r.o. potvr-
dzuje, že ŠÚ SR pri organizovaní, získavaní, 
spracúvaní a poskytovaní oficiálnej štatistiky 
v zmysle platných štandardov spĺňa požiadav-
ky medzinárodnej normy ISO 9001:2000. Sú-
časne je dôkazom, že systém manažérstva 
kvality zavedený v ŠÚ SR vytvára vhodné 
predpoklady pre ďalšie skvalitňovanie služieb 
poskytovaných pre používateľov a pre rozvoj 
úradu smerom k vyššej efektivite a účinnosti. 
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Na úvod 

 
ŠÚ SR sa v roku 2006 zameral na dô-

sledné plnenie úloh orientovaných smerom 
k decíznym orgánom SR, na uspokojovanie 
požiadaviek a potrieb odbornej komunity 
Slovenska i na uspokojovanie záujmu o šta-
tistické informácie u širokej laickej verejnos-
ti.   

Mimoriadnu relevanciu sme v našej prá-
ci pripisovali  realizácii tých úloh a zisťovaní, 
ktoré ŠÚ SR  vyplývajú z jeho členstva 
v európskom štatistickom systéme. Sloven-
ská republika ako členská krajina Európskej 
únie má svoje povinnosti a zodpovednosť 
v oblasti štatistických zisťovaní  voči rôznym 
medzinárodným inštitúciám a organizáciám 
aj voči medzinárodnej verejnosti. Všetky 
medzinárodné projekty, pravidelné i jedno-
razové štatistické zisťovania, za ktoré 
ŠÚ SR zodpovedal, sa realizovali postupmi, 
metodickými a metodologickými štandardmi  
plne vyhovujúcimi profesionálnym nárokom 
a plne zodpovedajúcimi medzinárodne plat-
ným  štandardom  štatistického úradu Eu-
rópskej únie. 

ŠÚ SR v roku 2006 začal s implemen-
táciou Kódexu postupov pre európsku šta-
tistiku, ktorého cieľom je zvyšovanie dôvery 
v nezávislosť, integritu a zodpovednosť ná-
rodných štatistických úradov a EUROSTAT- 
u. 

Uvedomujúc si potrebu neustáleho zlep-
šovania národného štatistického systému 
úrad s pomocou Svetovej banky vypracoval 
plán rozvoja slovenského štatistického sys-
tému. Cieľom Statistical Master Plan bolo 
navrhnúť akčný plán, ktorý podporí rozvoj a 
rast kvality národného štatistického systému 
SR.  

Z veľkého množstva konkrétnych úloh, 
nových i tých opakujúcich sa, ktoré ŠÚ SR 
v minulom roku realizoval (detailnejšie sú 
popísané v jednotlivých kapitolách výročnej 
správy) treba osobitne pripomenúť aspoň 
niektoré.  Úspešne  sme zvládli práce spoje-

 né s prvým súpisom zdrojov a metód zosta-
vovania národných účtov a veľkou revíziou 
systému národných účtov za roky 1995 - 
2004.  V rámci zostavovania štvrťročných vý-
sledkov o hrubom domácom produkte sme  
začali pravidelne zverejňovať rýchle odhady 
HDP a zamestnanosti.  

V oblasti sociálnej štatistiky sme, okrem 
množstva iných úloh, pokračovali v medziná-
rodnom výskume EU-SILC, na Eurostat sme  
zaslali požadované dáta za rok 2005 a záro-
veň pokračovala ďalšia realizačná fáza zisťo-
vania príjmov a životných podmienok domác-
ností.  

Začali sme práce na príprave sčítania o-
byvateľov, domov a bytov v roku 2011. 

Vybudovali sme databázu regionálnej šta-
tistiky REGSTAT a  pripravili vydanie novej 
významnej súhrnnej publikácie Štatistickej 
ročenky regiónov SR.  

ŠÚ SR v roku 2006 splnil všetky úlohy, 
ktoré mu ukladá zákon pri spracovaní výsled-
kov volieb do Národnej rady SR  i volieb do 
obecných a miestnych samospráv. 

Rok 2006 bol náročný na všetky oblasti 
života organizácie – od tých, ktoré predstavu-
jú hlavnú náplň našej činnosti cez nároky na 
medzinárodnú spoluprácu, materiálne pod-
mienky, informačné technológie, finančné  
zabezpečenie našich aktivít atď. až po požia-
davky na ľudí a ľudské zdroje. O to viac teší 
poznanie, že štatistický úrad si v uplynulom 
roku plnil svoje povinnosti a úlohy na požado-
vanej profesionálnej úrovni.   

Vyjadrením uznania kvality našej práce  
vo sfére štátnej štatistiky bolo udelenie certifi-
kátu kvality podľa normy ISO 9001:2000 
v novembri 2006. 

Všetkým, ktorí prispeli k  úspešnému pl-
neniu úloh v roku 2006,  patrí zo strany vede-
nia ŠÚ SR poďakovanie a úcta za vykonanú 
prácu, profesionalitu a zodpovednosť.   
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Identifikácia organizácie 

 
 
Názov:      Štatistický úrad Slovenskej republiky 
Skrátený názov:    ŠÚ SR 
Sídlo úradu:     Miletičova 3, 824 67 Bratislava 26 
 
 
Kontakt:      telefón (operátor)  50236 111 
        internet    http://www.statistics.sk/ 
 
Forma hospodárenia:  ŠÚ SR je rozpočtovou organizáciou, ktorá je svojimi príjmami a  
                                               výdavkami napojená na štátny rozpočet Slovenskej republiky. 
 
Hlavné činnosti: 
ŠÚ SR1: 
a) vypracúva a zverejňuje koncepciu štátnej štatistiky, 
b) zostavuje v súčinnosti s ministerstvami a štátnymi organizáciami program štátnych štatistic-

kých zisťovaní, 
c) určuje metodiku štatistických zisťovaní, zhromažďuje a spracováva štatistické údaje, 
d) určuje metodiku vedenia systému národných účtov a zostavuje národné účty, 
e) vytvára, zverejňuje a spravuje v súčinnosti s ministerstvami a štátnymi organizáciami štatis-

tické klasifikácie, číselníky a registre, 
f) určuje spôsob tvorby registrov, prideľuje a oznamuje identifikačné čísla, 
g) vypracováva analýzy vybraných charakteristík sociálno-ekonomického a ekologického vývoja 

SR, 
h) spolupracuje s medzinárodnými orgánmi a organizáciami pri zavádzaní štandardov a klasifi-

kácií v oblasti štatistiky, 
i) organizuje a vykonáva reprezentatívne výskumy verejnej mienky o sociálno-ekonomických 

otázkach, 
j) zverejňuje výsledky štatistických zisťovaní za SR a za jednotlivé územné a správne celky, 

pravidelne informuje verejnosť o sociálno-ekonomickom a demografickom vývoji, poskytuje 
štatistické informácie a vydáva štatistické publikácie a 

k) plní ďalšie úlohy ustanovené zákonom.  
  
      K špecifickým činnostiam ŠÚ SR patrí príprava a spracovanie výsledkov volieb do Národnej 
rady Slovenskej republiky2, volieb do orgánov samosprávy obcí3, volieb do orgánov samospráv-
nych krajov4, príprava a spracovanie výsledkov hlasovania o voľbe prezidenta Slovenskej repub-
liky5, výsledkov hlasovania v referende6 a výsledkov volieb do Európskeho parlamentu.7

 

                                           
1 Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike 
2 Zákon č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 
3 Zákon SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov 
4 Zákon č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov 
5 Zákon č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta SR, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších 
   zákonov 
6 Zákon SNR č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších predpisov 
7 Zákon č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení zákona č. 515/2003 Z. z.  
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Pokračujeme v implementácii systému manažérstva kvality 

 
V roku 2006 pokračovala implementácia  

systému manažérstva kvality (podľa noriem 
ISO radu 9000), ktorý bol  navrhnutý tak, 
aby podporil naplnenie hlavného cieľa ŠÚ 
SR systematicky zvyšovať hodnotu inštitúcie 
– dôveryhodnosť, efektivitu a uznanie. Rea-
lizáciou tohto cieľa - predovšetkým prostred-
níctvom neustáleho zvyšovania spokojnosti 
zákazníkov, trvalého zlepšovania procesov, 
rozvíjania systematického riadenia a neustá-
leho zlepšovania – systém poskytuje dôveru 
v stabilitu schopnosti ŠÚ SR plniť požia-
davky zákazníkov a ďalších zainteresova-
ných strán.  

 
V rámci implementácie systému mana-

žérstva kvality pokračovalo plnenie Stra-
tégie rozvoja ŠÚ SR do roku 2007 podpo-
renej Politikou kvality ŠÚ SR. Realizované 
boli akčné programy formulované na rok 
2006 pre naplnenie stratégií vedúcich 
k dosiahnutiu strategických cieľov a cieľov 
kvality definovaných pre hlavnú oblasť čin-
nosti ŠÚ SR, ako aj pre všetky jeho funkčné 
oblasti. Dosahovanie cieľov bolo merané 
indikátormi stanovenými pre každú stratégiu 
zvlášť.  

 
Súčasne bola implementovaná kom-

pletná procesná podpora plnenia strate-
gických cieľov pozostávajúca z hodnoto-
tvorných procesov a z podporných zdrojo-
vých a manažérskych procesov. Jej realizá-
cia sa riadila dokumentovanými postupmi 
procesov, povinnou dokumentáciou požado-
vanou normou STN EN ISO 9001:2001, ako 
aj základným všeobecným dokumentom 
systému – Príručkou kvality ŠÚ SR. 

 
.  

 V roku 2006 tiež pokračovala integrácia 
Kódexu postupov pre európsku štatistiku 
do systému manažérstva kvality ŠÚ SR. Kó-
dex postupov je základný dokument pre za-
bezpečenie nezávislosti, integrity a zodpo-
vednosti národných štatistických úradov a šta-
tistického úradu Európskych spoločenstiev 

 
Úroveň implementácie systému mana-

žérstva kvality bola prvýkrát overená inter-
nými auditmi všetkých procesov ŠÚ SR, ktoré 
vykonali tímy vyškolených interných audítorov 
systému. Cieľom auditov bolo overiť zhodu 
systému manažérstva kvality s požiadavkami 
normy STN EN ISO 9001:2001, odhaliť príle-
žitosti a navrhnúť odporúčania smerujúce 
k jeho zlepšeniu. 
 

Súhrnné hodnotenie systému podala 
Správa o hodnotení systému manažérstva 
kvality ŠÚ SR spracovaná v septembri 2006. 

 
Vzhľadom na dosiahnuté výsledky pri za-

vádzaní systému manažérstva kvality bolo 
prijaté rozhodnutie certifikovať systém exter-
nou certifikačnou organizáciou. Certifikačný 
audit vykonal certifikačný orgán Bureau Veri-
tas Certification Slovakia s.r.o. v októbri 
2006. Výsledkom bolo udelenie certifikátu 
systému manažérstva kvality podľa normy 
ISO 9001:2000, čím sa ŠÚ SR stal prvým 
ústredným orgánom štátnej správy, ktorý zís-
kal tento druh certifikátu. 
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Čo priniesol uplynulý rok v oblasti metodiky 
 
 

Koncom roka 2005 vydal ŠÚ SR 
v zmysle zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej 
štatistike vyhláškou č. 482/2005 Z. z. Prog-
ram štátnych štatistických zisťovaní na 
roky 2006 až 2008.  Vyhláška bola v roku 
2006 v spolupráci s gestormi štátnych štatis-
tických zisťovaní ŠÚ SR, ministerstiev 
a štátnych organizácií novelizovaná. Noveli-
záciu bolo potrebné uskutočniť na základe 
požiadaviek zainteresovaných sekcií ŠÚ SR, 
ministerstiev a štátnych organizácií na zme-
ny v štatistických zisťovaniach. Návrh zmien 
a doplnkov bol prerokovaný na porade vede-
nia 19. októbra 2006 a  31. októbra 2006 
schválený  na zasadnutí Štatistickej rady.  
 

K najdôležitejším zmenám patrilo zara-
denie nových štátnych štatistických zis-
ťovaní v nadväznosti na požiadavky Eu-
rostatu a iných medzinárodných inštitúcií 
a zrušenie niektorých zisťovaní. Do progra-
mu zisťovaní boli zaradené dve nové krát-
kodobé zisťovania, a to ZO 2-99 Jednorazo-
vé zisťovanie na výber reprezentantov na 
sledovanie vývoja cien v zahraničnom ob-
chode a ZO 1-04 Štvrťročný výkaz o cenách 
v zahraničnom obchode. Do dlhodobých zis-
ťovaní boli zaradené rovnako dve zisťova-
nia: Jednorazové zisťovanie o prevažujúcej 
činnosti podľa štatistickej klasifikácie eko-
nomických činností NACE Rev.2  a FA 2006 
- Zisťovanie o fixných aktívach. 
     

Z ministerstiev a štátnych organizácií 
požiadalo o zaradenie nových štatistických 
zisťovaní Ministerstvo práce, sociálnych vecí 
a rodiny SR – PM (MPSVR SR) 1-04 Štvrť-
ročný výkaz o pracovných miestach 
v malých podnikoch a u podnikateľov a Úrad 
vlády SR – RI (ÚV SR) 1-01 Ročný výkaz 
o obytných zoskupeniach – rómskych osíd-
leniach. 
 

V snahe o znižovanie záťaže spravo-
dajských jednotiek zrušil ŠÚ SR od roku 
2007 Nem Úr 1-01 Ročný výkaz o pracovnej 
neschopnosti  pre  chorobu a úraz. Potrebné 

 údaje nahradí údajmi z administratívnych 
zdrojov. O zrušenie dvoch  štatistických zisťo-
vaní: Víno (MP SR) 2-99 Ponuková bilancia 
hroznového vína a Les (MP SR) 10-01 Ročný 
výkaz o zdravotnom stave lesov požiadalo aj 
Ministerstvo pôdohospodárstva SR. Minister-
stvo zdravotníctva SR zrušilo A (MZ SR)10-01 
Ročný výkaz o doraste. Štatistické zisťovanie 
R (MZ SR) 1-01 Hlásenie o vzniku a zmenách 
štátnej zdravotníckej organizácie a R (MZ SR) 
8-99 Hlásenie štatistických údajov o lekárovi a 
farmaceutovi preradilo  po dohode so ŠÚ SR  
do administratívnych zdrojov údajov. Správa 
štátnych hmotných rezerv zrušila PZ (SŠHR 
SR) 1-99 Výkaz o stave vybraného sortimentu 
pohotovostných zásob štátu.   
 

Zmeny a doplnenia programu štátnych 
štatistických zisťovaní, vrátane osobitnej časti 
o využívaní administratívnych zdrojov úda-
jov pre rok 2007 boli vydané vyhláškou ŠÚ 
SR č. 632 z 30. novembra 2006 v Zbierke zá-
konov SR.   
 

Indikátor realizácie štátnych štatistických 
zisťovaní bol rovnako ako v predchádzajúcom 
roku splnený. V roku 2006 boli všetky štatis-
tické zisťovania zaradené do Programu štát-
nych štatistických zisťovaní na roky 2006 až 
2008 vykonávané ŠÚ SR realizované. 

 
Klasifikácie a registre 
 
     Činnosti, realizované v roku 2006 v oblasti 
štatistických klasifikácií a číselníkov, boli za-
merané na zabezpečenie ich rozvoja a sú-
ladu s európskymi a medzinárodnými nor-
mami a štandardami: 
 

 Pre potreby štátnej štatistiky bola vyhláš-
kou ŠÚ SR č. 571/2006 Z. z. vydaná Šta-
tistická klasifikácia odborov vzdelania. 

 
 Na základe aktualizačného listu č. V-11 k 

norme ISO 3166 bol vyhláškou ŠÚ SR 
č. 541/2006 Z. z. aktualizovaný Štatistický 
číselník krajín. 
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 V rámci prác na revízii medzinárodnej 

štandardnej klasifikácie zamestnaní 
ISCO 07 (International Standard Classi-
fication of Occupations) pokračoval pro-
ces pripomienkovania novej klasifikácie 
navrhnutej Medzinárodnou organizáciou 
práce /ILO/. 

 
 V spolupráci s orgánmi štátnej správy 

bol koncom roka ukončený návrh národ-
nej štatistickej klasifikácie ekonomických 
činností, ktorá je v plnom súlade s európ-
skou klasifikáciou vydanou nariadením 
EP a Rady (ES) č. 1893/2006. 

 
V priebehu roka 2006 bola naďalej pos-

kytovaná metodická pomoc súvisiaca s ap-
likáciou klasifikácie zamestnaní do integro-
vaného systému typových pozícií – pros-
triedku na skvalitnenie komunikácie na trhu 
práce. 

  
V oblasti správy štatistických registrov 

boli hlavné aktivity  sústredené na zvýšenie 
ich kvality a súladu s  novými európskymi 
normami. 

 
Popri zabezpečovaní rutinnej prevádzky 

registrov prebiehalo testovanie nových funk-
cií podsystému AŠIS – Regis určených na 
záznam a kontrolu nových položiek podľa 
revidovanej klasifikácie NACE Revision 2. 
V rámci projektu Operácia 2007 sa v de-
cembri 2006 začalo s reálnym napĺňaním 
nových kódov prevažujúcej činnosti na zá-
klade informácií získaných o vybraných sku-
pinách fyzických osôb – podnikateľov z ad-
ministratívnych zdrojov.   
 

V júni 2006 bol ukončený tretí harmoni-
zovaný zber údajov o demografii podnikov, 
v rámci ktorého boli pre účely dopočtu počtu 
zamestnancov v malých podnikoch použité 
údaje poskytnuté Datacentrom. 
 

Začiatkom roka bola sprístupnená inter-
netová aplikácia prezentácie štatistického 
registra organizácií, ktorá umožňuje verej-
nosti získať informácie o základných charak-
teristikách subjektov evidovaných v tomto 
registri. 

  
Elektronický zber údajov 

  
S cieľom  zracionalizovať a zefektívniť 

zber a spracovanie štatistických údajov za-
viedol ŠÚ SR od januára 2005 elektronický 
zber údajov realizovaný aplikáciou eDC. Sys-
tém elektronického zberu údajov bol zamera-
ný na prípravu a distribúciu štatistických for-
mulárov spravodajským jednotkám, ich vypl-
nenie na počítači v domácom prostredí 
a odoslanie elektronickou poštou na ŠÚ SR. 

 
Od januára 2005 bolo do súboru pre elek-

tronický zber údajov zahrnutých 7 mesačných 
zisťovaní za odvetvie priemyslu, obchodu, vy-
braných trhových služieb, poľnohospodárstva, 
stavebníctva, dopravy a  pôšt a telekomu-
nikácií. Podiel počtu štatistických zisťovaní 
umožňujúci elektronický zber tvoril v období 
prvého štvrťroka 5,5 % z celkového počtu zis-
ťovaní.  

 
Od apríla 2005 boli do elektronického zbe-

ru údajov zahrnuté aj štvrťročné štatistické 
zisťovania v peňažníctve, poisťovníctve a  
v nebankových finančných inštitúciách, čím sa  
podiel zisťovaní umožňujúci elektronický zber 
údajov na celkovom počte štatistických zisťo-
vaní zvýšil na 7,9 % a od januára 2006, po 
doplnení dvoch mesačných zisťovaní z od-
vetvia energetiky a ročného zisťovania v ob-
lasti služieb cestovného ruchu, na 10,2 %. 
Ďalšie rozšírenie elektronického zberu údajov  
sa pripravuje v roku 2007. 

 
 
 Vývoj podielu elektronicky prijatých výkazov od 
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Zavedením elektronického zberu údajov 

bolo od januára roku 2005 umožnené 
19 685 spravodajským jednotkám a od aprí-
la ďalším 559 spravodajským jednotkám  
poskytovať údaje elektronickou formou. Na 
konci roku 2006 malo možnosť zasielať vý-
kazy elektronickou formou 21 313 spravo-
dajských jednotiek 

 
Úroveň využívania  elektronického zberu 

údajov zo strany spravodajských jednotiek 
sa od jeho zavedenia výraznejšie nezvýšila. 

  
Podiel počtu respondentov z celkového 

počtu spravodajských jednotiek zahrnutých 
do súboru spravodajských jednotiek zasiela-
júcich výkazy elektronickou formou je zatiaľ 
nízky, keď v decembri 2006 dosiahol v prie-
mere za všetky výkazy 4,1 % (v roku 2005 
3,8 %) z celkového počtu predložených vý-
kazov a len 3 % z celkového súboru spravo-
dajských jednotiek (v roku 2005 2,7 %). 
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Národné účty a makroekonomické štatistiky 

 
K rozhodujúcim úlohám z oblasti makro-

ekonomických štatistík patrilo pokračova-
nie implementácie  systému národných úč-
tov rozvíjaného novými nariadeniami a  
smernicami Európskej únie a zabezpečo-
vanie konzistencie časového radu systému 
národných účtov uskutočňovaním veľkej re-
vízie za roky 1995 – 2004. Rozšírili sa infor-
mácie z oblasti cenovej štatistiky a zdokona-
ľoval sa systém štatistiky zahraničného ob-
chodu (Intrastat a Extrastat). 
 

V roku 2006 sa zostavili predbežné roč-
né sektorové účty za rok 2005. Zvýšené 
úsilie sa venovalo prácam súvisiacim 
s návrhom nového programu odosielania 
údajov podľa metodiky Európskeho systému 
národných a regionálnych účtov 1995 
(ESNÚ95), čo súvisí s prípravou informácií 
potrebných pre vstup do Európskej menovej 
únie. Dôraz sa kládol na zostavovanie účtov 
za sektor verejnej správy a v súvislosti s tým 
aj na vypracovanie Správy o úrovni deficitu a 
dlhu verejnej správy (notifikačné tabuľky). 
Prioritným cieľom v roku 2006 bola imple-
mentácia alokácie FISIM (nepriamo merané 
služby finančného sprostredkovania) do sek-
torov, ktoré FISIM využívajú. Významné  ka-
pacity boli vynaložené na  zabezpečenie 
projektov Eurostatu pre zdokonalenie všet-
kých oblastí makroekonomických štatistík 
vrátane popisu zdrojov a postupu zostavo-
vania národných účtov (GNI Inventori). 

 
Boli zostavené definitívne komoditno-

odvetvové tabuľky dodávok a použitia za 
rok 2003 a do časového radu údajov za roky 
1995 až 2002 sa premietli revízne zmeny 
v súlade s ročnými národnými účtami. Na 
báze revidovaných vybilancovaných tabuliek 
dodávok a použitia za roky 1995 až 2002 
a odvetvových štruktúr za roky 2003 až 2005 
sa uskutočnil prepočet časového radu uka-
zovateľov výrobnej a výdavkovej metódy do 
stálych cien roku 2000, prepočet údajov do 
cien predchádzajúceho roka a reťazením. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V roku 2006 bola vypracovaná metodika 

výpočtu kompenzácií za malé od DPH oslo-
bodené firmy a výpočet údajov vlastných 
zdrojov plynúcich z DPH poskytovaných Mi-
nisterstvom financií SR. V rámci výpočtu bola  
doriešená aj otázka využitia administratívnych 
údajov potrebných pre výpočet kompenzácie.  

 
Za Slovenskú republiku bol v septembri 

2006 zaslaný dotazník o hrubom národnom 
dôchodku. 
 

Medzi najdôležitejšie výsledky v oblasti 
štvrťročných národných účtov patrila reví-
zia časového radu štvrťročných údajov po-
čnúc 1. štvrťrokom 1995 až po 3. štvrťrok 
2006, implementácia nových princípov 
ESNÚ95, prepočet štvrťročných údajov do 
stálych cien pri zmene bázy na rok 2000 
a príprava postupov prepočtu štvrťročných 
údajov do stálych cien na princípe reťazenia 
cenových indexov a skrátenie termínov zve-
rejňovania výsledkov o hrubom domácom 
produkte.  
 

V rámci zostavovania štvrťročných vý-
sledkov  o hrubom domácom produkte sa za-
čali experimentálne zostavovať  rýchle od-
hady HDP a zamestnanosti podľa hlavných 
agregátov v termíne 45 dní po ukončení refe-
renčného  štvrťroka.  Prvé regulárne údaje zo 
štvrťročných účtov boli zostavené v plnom 
rozsahu zasielacieho programu ESNÚ95 
a pravidelne zverejňované do 68 dní po ukon-
 

Vývoj HDP pred revíziou a po revízii 
za roky 2000 - 2004 
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čení referenčného štvrťroka. Významný  po-
krok bol zaznamenaný v sezónnom očisťo-
vaní dát zo štvrťročných účtov, keď v roku 
2006 sme štvrťročne očisťovali 162 časo-
vých radov sezónne očistených údajov (v ro-
ku 2005 to bolo 12). 

 
Významný pokrok sa dosiahol  pri zosta-

vovaní štvrťročných nefinančných a finanč-
ných účtov za sektor verejnej správy. Za 
sektor verejnej správy sa odstránili počiatoč-
né nekonzistencie medzi ročnými finančnými 
účtami, štvrťročnými nefinančnými účtami, 
maastrichtským dlhom a údajmi o nadmer-
nom deficite a dlhu na prípustnú hranicu 
(menej ako 0,5%).  

 
Do praxe sa uviedol automatizovaný sys-

tém pre zostavenie nultej verzie ročných a 
štvrťročných finančných a nefinančných úč-
tov. Pokrok sa dosiahol aj v zostavovaní 
štvrťročných údajov za ostatné inštitucionál-
ne sektory vrátane sektora zahraničia. Na 
úseku prípravy podkladov pre zostavovanie 
parít kúpnej sily boli zabezpečené všetky 
úlohy požadované Eurostatom. 

 
V rámci regionálnych účtov k rozhodu-

júcej úlohe patrila revízia časového radu u-
kazovateľov od roku 1995 do roku 2004 vrá-
tane implementácie nových princípov 
ESNÚ95 a postupov ich regionalizácie. Dô-
ležité úlohy súviseli aj s výberom zamest-
nancov ŠÚ SR do pracovnej skupiny  Euro-
statu k tvorbe metodiky na hodnotenie kvali-
ty regionálnej hrubej pridanej hodnoty. 
 

V rámci transformácie dát z podniko-
vého účtovníctva pre potreby národných úč-
tov pracovali zamestnanci sekcie národných 
účtov hlavne na zlepšení metodických vy-
svetliviek k ukazovateľom z krátkodobého 
a dlhodobého výkazníctva a zabezpečovali 
požiadavky rozhodujúcich domácich a za-
hraničných používateľov na dáta nad rozsah 
publikovaných údajov.  
 

V oblasti cenových štatistík sa dosiahla 
požadovaná úroveň v harmonizovanom in-
dexe spotrebiteľských cien, ako aj v indexe 
cien priemyselných výrobcov a bez výhrad 
boli aj cenové indexy ostatných producen-
tov, s výnimkou chýbajúcich priamo mera-
ných cien služieb. V tejto oblasti sa pokračo-

 valo v realizácii pilotných projektov, ktoré sa 
ukončia podľa programu postupne do roku 
2010. Uskutočnila sa náročná revízia váho-
vých schém pre výpočet indexov cien priemy-
selných výrobcov a indexov cien stavebných 
prác. 

 
Popri rutinných činnostiach so zberom a 

spracovaním údajov na úseku štatistiky za-
hraničného obchodu bolo jednou z kľúčo-
vých úloh zvyšovanie kvality údajov poskyto-
vaných spravodajskými jednotkami. Pre reali-
záciu tohto cieľa sa zabezpečilo 8 seminárov, 
na ktorých bolo spolu vyškolených 649 spra-
vodajských jednotiek.  

 
Realizovalo sa rozšírenie funkcionalít apli-

kačného programového vybavenia pre prácu 
s registrom zahraničného obchodu prepoje-
ním s registrom organizácií, čo zefektívnilo 
prácu s ním a umožnilo jeho pružnú aktuali-
záciu. Implementovalo sa nariadenie Európ-
skeho parlamentu a Rady č. 1158/2005, kto-
rým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady 
č. 1165/98 o krátkodobej štatistike. Prebehli 
práce súvisiace so zavedením zisťovania  
cien dovozu a vývozu. Po analýze boli navrh-
nuté spravodajské jednotky, ktoré budú štvrť-
ročne predkladať hlásenia o cenách vybra-
ných tovarov. Realizovalo sa zistenie cien bá-
zického obdobia vybraných tovarov, ich pre-
vod do elektronickej formy a naplnenie data-
bázy pre zisťovanie. 
 

Začali sa niektoré prípravné práce pre 
realizáciu nariadenia Európskeho parlamentu 
a  Rady č. 184/2005 a nariadenia Rady 
č. 2553/1998, ktoré sa týkajú platobnej bilan-
cie, medzinárodného obchodu so službami, 
priamych zahraničných investícií a zberu šta-
tistických informácií Európskou centrálnou 
bankou.  
 

Najvyužívanejšie štatistiky
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Ekonomické štatistiky 

 
V ekonomických štatistikách pokračovala 

realizácia úloh so zameraním na zvýšenie 
stupňa harmonizácie s najnovšou európskou 
legislatívou, ako aj na zvýšenie podielu do-
stupnosti údajov v databáze Eurostatu a vo 
verejnej báze dát úradu.  
 

V produkčných krátkodobých štatisti-
kách sa pokračovalo v pravidelnom zasiela-
ní krátkodobých údajov Eurostatu v súlade 
s novými požiadavkami doplnku nariadenia 
č. 1158/2005 o krátkodobej štatistike v skrá-
tených termínoch a zmenených triedeniach. 
V rámci pravidelného hodnotenia kompatibi-
lity s nariadením o krátkodobej štatistike 
v dokumentoch STS Issues podľa jednotli-
vých ukazovateľov k 1. 4. a k 1. 10. 2006 bol 
ŠÚ SR zaradený do prvej kategórie člen-
ských krajín s najlepším stupňom kompatibi-
lity. Aktualizoval sa harmonogram zasielania 
údajov pre rok 2007 Release Calendar. V 
rámci akčného plánu kvality krátkodobej šta-
tistiky bol vypracovaný a odoslaný špeciálny 
dotazník o spôsobe kompilácie ukazovateľa 
- index tržieb v maloobchode. V roku 2006 
sa uskutočnilo aj zisťovanie zaťaženosti 
spravodajských jednotiek a nákladov úradu 
v dôsledku požiadaviek na krátkodobú šta-
tistiku. Výsledky zisťovania ako aj odhad ná-
kladov na krátkodobú štatistiku boli zapraco-
vané do dotazníka Eurostatu.  
 

V ročnej štrukturálnej štatistike boli zo-
stavené súbory definitívnych ukazovateľov 
za rok 2004 a súbory predbežných údajov 
za rok 2005. V rámci vyhodnocovania kvality 
bola vypracovaná Správa o kvalite štruktu-
rálnych údajov roku 2004 a boli realizované 
výpočty požadovaných kvalitatívnych ukazo-
vateľov. V zmysle úloh projektu štatistiky za-
hraničných afilácií sa uskutočnilo mimoriad-
ne zisťovanie ZA 2006, ktorého hlavným cie-
ľom bolo získať informácie o konečnom 
vlastníkovi vnútornej zahraničnej afilácie 
(UCI – Ultimate  Contolling  Institutional unit) 

 podľa požadovanej metodiky pripravovaného 
nariadenia o štatistike zahraničných afilácií.  

 
V rámci prípravy implementácie novej ver-

zie klasifikácie NACE 2007 v odvetvových 
štatistikách bolo realizované prvé zisťovanie 
tržieb podľa prechodnej klasifikácie ekono-
mických činností na účely prípravy bázického 
roku 2005 a stanovenia prevodových koefi-
cientov pre prepočet časových radov podľa 
novej klasifikácie. Zároveň bolo pripravené 
porovnávacie zisťovanie pre účely stanovenia 
prevažujúcej činnosti podnikov podľa novej 
klasifikácie. 
 

Nadväzne na požiadavky Európskej komi-
sie (EK) bola dopracovaná metodika konjun-
kturálnych zisťovaní a metodika výpočtu kom-
pozitného indikátora ekonomického sentimen-
tu a tvorby výberových vzoriek podnikových 
konjunkturálnych zisťovaní v priemysle, sta-
vebníctve, obchode, službách a zisťovanie 
o investíciách. Na novembrovom workshope 
EK v Bruseli boli prezentované výsledky eko-
nomického sentimentu v novom váhovom 
systéme. 
 

V  štatistike informačných a komunikač-
ných technológií (IKT) boli zisťovania o vy-
bavenosti a využívaní IKT v podnikoch a do-
mácnostiach zaradené do pravidelného štatis-
tického prieskumu s ročnou periodicitou pred-
kladania. Boli vydané podrobné publikácie 
s výsledkami zisťovaní o informačných tech-
nológiách. 
 

Štatistické zisťovania v oblasti dopravy 
boli v plnom rozsahu harmonizované s nor-
mami EÚ vo všetkých oblastiach dopravy. Vý-
sledky z týchto štatistických zisťovaní boli 
publikované v Ročenke dopravy, pôšt a tele-
komunikácií. Začali sa vykonávať činnosti ve-
dúce k získaniu výsledkov za železničnú do-
pravu podľa regiónov a o preprave tovaru po 
vnútrozemských vodných cestách. 
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V oblasti štatistiky vybraných trhových 

služieb pokračovali práce na realizácii oso-
bitného zisťovania, cieľom ktorého bolo zís-
kať harmonizované údaje o štruktúre spo-
trebiteľov trhových služieb. Definitívne údaje 
boli zaslané do Eurostatu v požadovanej 
štruktúre a v stanovenom termíne. Analýza 
výsledkov z tohto zisťovania bude podkla-
dom pre doplnenie európskej normy 
o krátkodobých štatistikách. 
 

V rámci štatistiky cestovného ruchu 
bolo značné úsilie vynaložené na doplnenie 
a skvalitnenie registra ubytovacích zariade-
ní. Údaje o cestovnom ruchu sú zasielané 
v mesačnej resp. štvrťročnej periodicite do 
európskej databázy. Základné ukazovatele o 
cestovnom ruchu v krajinách EÚ boli zverej-
nené Eurostatom v publikácii Tourism Statis-
tics Pocketbook 2000 – 2005.      
 

Na úseku štatistiky poľnohospodárstva 
bolo ukončené Štrukturálne zisťovanie fa-
riem 2005. Výsledky zisťovania boli v urče-
nom termíne a požadovanej štruktúre odo-
slané do Eurostatu. Kvalita dát ako i rýchlosť 
spracovania bola ocenená pochvalným lis-
tom z Eurostatu. Začali sa práce na štruktu-
rálnej prestavbe registra fariem, ktorá umož-
ní vedenie a aktualizáciu v AŠIS-e. Zároveň 
bude register fariem slúžiť ako databáza zá-
kladných informácií o poľnohospodárskych 
farmách. 
 

  
V rámci medzinárodných kontaktov posky-

tli odvetvové štatistiky konzultácie viacerým 
zahraničným delegáciám, ktoré navštívili 
ŠÚ SR. Vo februári to bola turecká delegácia 
k problematike štatistiky stavebníctva, v sep-
tembri srbská delegácia z ministerstva baní 
a energetiky, v novembri opäť srbská delegá-
cia k štatistike energetiky. 

 
Pokračovala tradične dobrá spolupráca 

s medzinárodnými organizáciami. Zástupco-
via odvetvových štatistík sa zúčastnili viace-
rých významných medzinárodných podujatí, 
z ktorých osobitne treba spomenúť konferen-
ciu CIRET k hodnoteniu ekonomických cyk-
lov. Významný pokrok sa vykonal v spolupráci 
s IEA (Medzinárodná energetická agentúra), 
ktorá v rámci prípravy prijatia SR za člena IEA  
ponúkla preškolenie dvom pracovníkom šta-
tistického úradu. 
 
 

   Vývoj tržieb vo     
vybraných  odvetviach 
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Sociálna štatistika a Výskumné demografické centrum 

 
V oblasti demografickej štatistiky sa 

pokračovalo v poskytovaní a prezentácii in-
formácií o vývoji obyvateľstva, boli overova-
né možnosti získavania údajov z administra-
tívnych zdrojov. Pri rozvoji systému migrač-
nej štatistiky sa realizovalo metodické zo-
súladenie získavaných informácií z admi-
nistratívnych zdrojov a ich zosúladenie s le-
gislatívou v rámci EÚ. Zintenzívnili sa práce 
na príprave sčítania obyvateľov, domov 
a bytov v roku 2011, predovšetkým v oblas-
ti definícií zisťovaných údajov a ich zosúla-
denia s medzinárodnými odporúčaniami.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
V oblasti štatistiky príjmov a výdavkov 

domácností sa realizovali výberové zisťova-
nia v domácnostiach. V štatistike rodin-
ných účtov sa zabezpečilo zosúladenie zis-
ťovania o výdavkoch domácností s požia-
davkami EÚ. Pokračovalo sa v realizácii zis-
ťovania o príjmoch a životných podmien-
kach domácností (EU-SILC), ktoré je plne 
harmonizované s požiadavkami EÚ, čo u-
možní medzinárodné porovnávanie sociálnej
situácie  domácností v SR. Boli spracované 
a odoslané na Eurostat požadované infor-
mácie za rok 2005 a poskytnuté údaje ďal-
ším externým používateľom. Uskutočnilo sa 
zisťovanie za rok 2006,  metodicky a organi- 
 

 začne sa pripravovalo zisťovanie v roku 2007.
 
Štatistika trhu práce zabezpečovala 

a poskytovala štvrťročné informácie o ekono-
mickej aktivite, zamestnanosti a nezamestna-
nosti z výberového zisťovania pracovných síl 
v domácnostiach. Dotazník bol rozšírený 
o nové  ukazovatele  v súlade s legislatívou 
EÚ. V  2. štvrťroku  bolo  vykonané doplnkové 
zisťovanie o prechode z práce do dôchodku. 
V podnikovej štatistike o práci sa  začali pra-
videlne zverejňovať údaje o počte a miere 
voľných pracovných miest. 
 

Štatistika miezd zostavovala informácie 
o priemernej nominálnej a reálnej mzde pre 
potreby výpočtu ďalších ukazovateľov v so-
ciálnej oblasti. Do integrovaného systému šta-
tistiky miezd a nákladov práce Európskej únie 
boli  predložené  štvrťročné indexy nákladov 
práce, ročné náklady práce zamestnávateľov 
a ročné hrubé zárobky zamestnancov. Spra-
cované boli podrobné ročné údaje o úrovni a 
štruktúre miezd podľa veku, vzdelania a povo-
lania. Zverejnené boli informácie o rodových 
rozdieloch v odmeňovaní a podiele zamest-
nancov v mzdových pásmach. 

 
V sociálnych štatistikách sa okrem rea-

lizácie štatistických zisťovaní zahrnutých 
v programe štátnych štatistických zisťovaní 
pokračovalo v implementácii medzinárodných 
štatistík sociálnej ochrany s osobitným dôra-
zom na zvyšovanie kvality údajov, upresňo-
vanie metodiky o čistých sociálnych dávkach 
a produkciu údajov za štatistiku politiky trhu 
práce.  

 
V rámci zdravotných štatistík sa nadvia-

zalo na predchádzajúce práce súvisiace s prí-
pravou európskeho zisťovania o zdravotnom 
stave formou prípravy pilotného zisťovania. 
Pokračovali práce na implementácii systému 
zdravotných účtov najmä v oblasti zabezpe-
čovania  dát  z administratívnych zdrojov úda-

 

Miera nezamestnanosti z Výberového zisťovania 
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jov. Medzinárodná štatistika pracovných ú-
razov podľa metodiky ESAW bola uplatnená 
v národnom systéme ohlasovania registro-
vaných pracovných úrazov v podobe osobit-
ného modulu v zázname o pracovnom úra-
ze.  
 

V štatistikách vzdelávania sa uskutoč-
nil zber dát o ďalšom odbornom vzdelávaní 
v podnikoch podľa metodiky Eurostatu 
(CVTS3) a vykonali sa práce na príprave 
zisťovania o vzdelávaní dospelých (AES). 
V spolupráci s Inštitútom informatiky a štatis-
tiky (INFOSTAT-om) pokračovali práce na 
tvorbe účtov vzdelávania. Vykonala sa prí-
prava na zisťovanie o využívaní času 
(TUS) realizáciou pilotného zisťovania. 
V rámci pracovnej skupiny Eurostatu sa za-
mestnanci sekcie aktívne podieľali na prí-
prave medzinárodne porovnateľných štatis-
tík kriminality. 
 
Osobitnou úlohou bolo riadenie projektu Vy-
užitie administratívnych zdrojov pre po-
silnenie a zlepšenie štatistického infor-
mačného systému (program PHARE 
2004). V rámci tohto projektu boli vypracova-
né  zadávacie podmienky  pre kontrakt tech- 
nickej asistencie a kontrakt na nákup zaria-
dení, bola zrealizovaná časť twinning light 
a nákup zariadení a začala sa realizácia kľú-
čovej časti projektu – technická asistencia. 

 
Na základe plánu činnosti, ktorý schválila 

medzirezortná komisia 6. decembra 2005, 
riešilo Výskumné demografické centrum 
(VDC) v roku 2006 päť plánovaných úloh. 
Výsledkom činnosti boli tri publikácie vydané 
priamo v INFOSTAT-e (Populačný vývoj 
v okresoch SR 2005, Základy demogra-
fie, Prognóza pracovných síl v SR a regió-
noch do roku 2025) a podklady pre dve pub-
likácie ŠÚ SR (Pohyb obyvateľstva SR 2005 
a Úmrtnostné tabuľky).  

 
Publikácia Populačný vývoj v okresoch  

SR 2005 poukázala na regionálne rozdiely 
v reprodukčnom správaní obyvateľstva, kde 
je demografický vývoj komplikovaný (vysoká 
 

 úmrtnosť, vysoká potratovosť, prestárla veko-
vá štruktúra, hrozba vytvorenia depopulač-
ných enkláv, atď.) a kde sú potrebné cielené 
opatrenia na jeho ovplyvnenie. Snahou bolo 
súčasne ukázať ako sa zmeny v repro-
dukčnom  správaní  populácie  SR prejavujú v 
jednotlivých regiónoch.  
 

Prognóza pracovných síl v SR a regió-
noch do roku 2025 obsahuje popis vývoja pra-
covnej sily v období rokov 1996 – 2004, prog-
nózu pracovných síl za SR a 8 krajov do roku 
2025 a prognózy zamestnanosti do roku 2025 
na úrovni SR.  

 
Publikácia Pohyb obyvateľstva za rok 

2005 obsahuje podrobné údaje o všetkých 
demografických procesoch, ktoré sú odvode-
né priamo z primárnych údajov (sobáše, roz-
vody, pôrody, potraty, úmrtia, príčiny smrti, 
sťahovanie).  

 
Tabuľky života (resp. Úmrtnostné tabuľky) 

obsahujú údaje na úrovni SR, krajov, okresov, 
miest Bratislava a Košice a tiež za skupinu 
miest a vidieckych obcí.  

 
Publikácia Základy demografie má podo-

bu učebných textov a obsahuje základné in-
formácie o demografii ako vednej disciplíne. 
Zároveň s publikáciou bola spracovaná aj 
prezentácia a súbor príkladov. 
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Okrem plánovaných úloh sa pracovníci 
VDC zapájali aj do riešenia neplánovaných 
(aktuálnych) úloh pre potreby ministerstiev, 
ktoré mali obvykle formu pracovných mate-
riálov,  podkladov,  stanovísk  a hodnotení. 
VDC rozvíjalo spoluprácu s domácimi a za-
hraničnými demografickými inštitúciami. Pra-
covníci sa zúčastnili na riešení viacerých 
projektov a na riešení úlohy výskumu a vý-
voja štátneho programu Ministerstva škol-
stva SR Zmeny demografického  vývoja Slo-
venska a Atlas obyvateľstva Slovenska. 
Hlavným riešiteľom tejto úlohy bola Prírodo-
vedecká fakulta UK. Najvýznamnejším me-
dzinárodným projektom, do ktorého boli pra-
covníci VDC zapojení, bol celoeurópsky pro-
jekt Childbearing trends and policies. 
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Volebná štatistika 

 
 
Rok 2006 znamenal pre volebnú štatisti-

ku zabezpečenie dvoch významných úloh. 
Prvou bolo spra-
covanie výsled-
kov predčasných 
volieb do Ná-
rodnej rady Slo-

venskej republiky. Pri príprave spracovania 
výsledkov týchto volieb ŠÚ SR pripravil re-
gister kandidátov a v elektronickej podobe 
ho vystavil na svojej internetovej stránke. 
Spolupracoval s Ústrednou volebnou komi-
siou pri kontrole kandidátnych listín. 
V súlade s organizačno-technickým zabez-
pečením volieb vydal metodiku a vypracoval 
projekt automatizovaného spracovania vý-
sledkov hlasovania v týchto voľbách.  Vý-
sledky volieb publikoval a súčasne ich zve-
rejnil na svojej internetovej stránke. Po do-
hode s Ústrednou volebnou komisiou prvý 
krát v histórii zverejňoval priebežné výsledky 
hlasovania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
V druhej polovici roka ŠÚ SR uskutočnil 

spracovanie výsledkov volieb do orgánov 
samosprávy obcí. 
Vytvoril odborné (su-
marizačné) útvary pre 
Ústrednú volebnú ko-
misiu, všetky obvodné 

volebné komisie a miestne (mestské) volebné 
komisie v mestách (mestských častiach) 
s viac ako 50 okrskami. Pri príprave volieb 
vydal metodiku a vypracoval projekt automati-
zovaného spracovania výsledkov volieb. Pri-
pravil programové vybavenie na spracovanie 
výsledkov volieb aj v obciach a mestách 
(mestských častiach) s menej ako 50 okrska-
mi a zabezpečil distribúciu obciam a mestám 
(mestským častiam), ktoré o to požiadali. Vý-
sledky volieb zverejnil na svojej internetovej 
stránke a vydal aj publikácie s výsledkami vo-
lieb. 
 

ŠÚ SR spracoval aj výsledky štyroch no-
vých volieb do orgánov samosprávy obcí 
(doplňujúcich volieb do orgánov obec-
ných/miestnych a mestských zastupiteľstiev). 

 
Na plnení všetkých úloh na úseku voleb-

nej štatistiky sa významnou mierou podieľali 
aj zamestnanci krajských správ.   
 

Počet mandátov 
pridelených politickým stranám vo voľbách

do NR SR v roku 2006 

SDKÚ - DS 31 
ĽS-HZDS 15

SNS 20

KDH 14SMER 50

SMK-MKP 20

 
 

 17



 
Naša spolupráca s INFOSTAT-om 

 
Na činnosti rezortu štatistiky sa podieľala 

aj príspevková organizácia, Inštitút informa-
tiky a štatistiky (INFOSTAT). Dlhodobé ciele 
INFOSTAT-u vychádzajú z jeho základného 
zamerania ako výskumno-vývojového pra-
coviska pre oblasť štátnej štatistiky. Na 
základe nich sa každoročne stanovujú prio-
ritné úlohy, ktoré sú zohľadnené pri zosta-
vovaní ročných plánov činnosti a premietajú 
sa do kontraktu uzatváraného medzi 
INFOSTAT-om a ŠÚ SR vždy na príslušný 
rok. Činnosť INFOSTAT-u za rok 2006 je 
komplexne zdokumentovaná v osobitnej 
správe dostupnej na internetovej stránke 
úradu www.statistics.sk v časti Výročné 
správy. 
 

V roku 2006 INFOSTAT realizoval 52 
vecne zameraných úloh a 2 úlohy spojené 
s dodávkou služieb na prípravu a spraco-
vanie výsledkov volieb: 
• do Národnej rady Slovenskej republiky 

konaných v júni 2006 a 
• do orgánov samosprávy obcí konaných 

v decembri 2006. 
 
V rámci vecne zameraných úloh riešil: 
• národné účty – harmonizácia štvrťroč-

ných sektorových účtov s ročnými účta-
mi; satelitné účty a ich aplikácia v praxi; 
prepočet indikátorov ročných účtov do 
stálych cien v súvislosti s novým trans-
misijným programom EÚ; 

• štatistické, ekonomické a demografické 
analýzy a prognózy založené na najnov-
ších výsledkoch výskumu; 

• štatistika vedy, výskumu a inovácií pod-
ľa odporúčaní OECD a Eurostatu; 

• rozvoj aplikácií metodológie výberových 
zisťovaní; 

• harmonizácia a reštrukturalizácia regis-
tra podnikateľských subjektov pre štatis-
tické zisťovanie;  

 

 • pilotné spracovanie vybraných štatistic-
kých zisťovaní a inovácia procesu zberu 
a spracovania dát systému AŠIS podpo-
rujúca aplikáciu elektronických formulá-
rov; 

• vývoj a uplatňovanie spoločných štandar-
dov v oblasti prepisu dát a ich preberania 
z administratívnych zdrojov. 

 
Osobitné postavenie po vecnej stránke 

majú úlohy realizované Výskumným demo-
grafickým centrom v rámci INFOSTAT-u. Sú 
to úlohy demografického výskumu podporujú-
ce štatistickú prax v oblasti metodológie, in-
formačnej databázy a modelových nástrojov 
na tvorbu demografických prognóz. Osobitná 
pozornosť bola venovaná problematike popu-
lačného vývoja v regiónoch SR, prognóze 
pracovných síl, výstupov charakterizujúcich 
pohyb obyvateľstva za rok 2005 a výpočtu 
úmrtnostných tabuliek (podrobnejšie v kapi-
tole Sociálna štatistika a Výskumné demogra-
fické centrum). 
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Slúžime zákazníkom 
 
 

V nadväznosti na prijatú Koncepciu mar-
ketingu ŠÚ SR sa pokračovalo v zabez-
pečovaní strategického cieľa, čo najlepšie 
uspokojiť existujúce a očakávané potreby 
zákazníka, a to schválením Marketingovej 
stratégie a marketingového plánu ŠÚ SR 
na rok 2006. V rámci toho bol vypracovaný 
systém na prieskum spokojnosti zákazníkov 
s produktami a službami ŠÚ SR formou 
elektronického dotazníka. Jednotlivé odbor-
né útvary zorganizovali niekoľko konzultácií 
zameraných na rozšírenie znalostí zákazní-
kov a možnosti využitia štatistických produk-
tov ŠÚ SR. 
 

Pozornosť v oblasti uspokojovania po-
trieb používateľov štatistických informácií 
bola orientovaná na požadované portfólio 
produktov a ich včasné poskytovanie. Z do-
mácich zákazníkov to boli predovšetkým zá-
konodarné a výkonné orgány štátnej správy, 
medzi nimi hlavne Ministerstvo financií SR, 
Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo 
práce a sociálnych vecí SR, Národná banka 
Slovenska, Ministerstvo školstva SR a Minis-
terstvo pôdohospodárstva SR. Týmto orgá-
nom bol popri tlačených produktoch predlo-
žený aj rozsiahly počet  preddefinovaných 
tabuliek a súborov údajov, ktoré využili vo 
svojich rozhodovacích a riadiacich proce-
soch. 
 

Zabezpečovanie požiadaviek medziná-
rodným a medzivládnym organizáciám, kto-
rých členom je Slovenská republika,  smero-
valo najmä do Eurostatu, EHK OSN, Európ-
skej komisie ECFIN, OECD, ILO, FAO, IEA 
a UNSTAT-u. V tejto skupine zákazníkov 
v porovnaní s rokom 2005 podstatne vzrástli 
požiadavky v tematických okruhoch národné 
účty, cestovný ruch, doprava, EU-SILC, krát-
kodobé produkčné štatistiky, zahraničný ob-
chod, veda a technika, trh práce.  

 

 Priebežne sa poskytovali rôzne štatistické 
informácie prostredníctvom informačného ser-
visu. Spolu bolo vybavených 3 449 požiada-
viek, najmä zo skupiny študentov vysokých 
škôl a univerzít, podnikateľskej sféry, vedec-
kých pracovísk, ale aj širokej verejnosti. 
V uvedenom počte nie sú zahrnuté požiadav-
ky vybavené osobnou návštevou zákazníka 
ani telefonicky podávané informácie. 

 
Jedným z produktov úradu, ktorý patrí 

medzi najvyhľadávanejšie, je verejná báza dát 
SLOVSTAT. Táto sa priebežne aktualizovala  
a rozširovala o nové objekty. V roku 2006 bo-
lo registrovaných spolu 7 661 používateľov. 
Z jednotlivých segmentov prejavili najväčší 
záujem študenti (3 381), podniky, asociácie 
a združenia (vyše tisíc), ostatná verejnosť 
(889), veda a technika (738) a štátna správa 
a samospráva (716). Celkový počet výberov 
dosiahol 87,4 tisíc, z nich najviac smerovalo 
na makroekonomické ukazovatele štvrťroč-
ných národných účtov, na štatistiku práce 
a miezd, demografickú štatistiku, ceny, príjmy 
a výdavky domácností, štatistiku priemyslu, 
organizačnú štatistiku a zahraničný obchod. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Po ukončení projektu REGSTAT bolo úsi-
lie zamerané na implementáciu Dátového 
skladu regionálnej štatistiky – vytvorenie 
personálnych a obsahových štruktúr, overenie 
aplikačných  a  prezentačných nástrojov,  ako 

Vývoj počtu výberov z databázy SLOVSTAT
 1. 1. - 31. 12.  2006
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základných predpokladov aj pre primárne 
šírenie regionálnej štatistiky prostredníctvom 
internetu. 
 

V súlade s Edičným programom 2006 
priebežne vychádzali štatistické publikácie 
v tlačenej i elektronickej forme. Spolu vyšlo 
90 titulov v ústredí a 65 titulov na  krajských 
správach. V rámci implementácie Stratégie 
rozvoja ŠÚ SR do roku 2007 úrad vytvoril 15 
nových produktov a inovoval spolu 18 pro-
duktov. V porovnaní s predchádzajúcim ro-
kom to bolo viac o 6, resp. o 7. Z nových 
publikácií treba uviesť predovšetkým Štatis-
tickú ročenku regiónov Slovenska 2006, kto-
rá poskytuje množstvo potrebných informácií 
o stave a vývoji ekonomiky a spoločnosti 
v regionálnej dimenzii. Ďalej sú to napríklad 
publikácie EU-SILC 2005 – Zisťovanie 
o príjmoch a životných podmienkach do-
mácností, Slovensko v EÚ – Trh práce, 
Štrukturálne zisťovanie fariem 2005. Okrem 
publikácií patria medzi nové produkty napr. 
informatívne správy, v ktorých sa uvádza 
výpočet HND za roky 2002 – 2005, Správa 
o deficite dlhu predloženú Európskej komisii.  
Medzi inovované produkty patrí napr. rozší-
renie informácií z oblasti zahraničného ob-
chodu o dovoze a vývoze podľa najvýznam-
nejších dovozcov a vývozcov, z trhu práce 
o voľných pracovných miestach. Aj v roku 
2006 pretrvával záujem používateľov najmä 
o publikácie súborného charakteru, ceny, 
publikácie z oblastí charakterizujúcich život-
nú úroveň a zo sociálnych štatistík. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Úrad poskytuje novú službu od októbra 
2006, keď sa zapojil do grantového projektu 
Eurostatu na podporu používateľov pri  práci 
s európskymi štatistickými informáciami, tzv. 

 European Statistical Data Support – ESDS. 
V súvislosti s tým bolo zriadené Centrum pod-
pory šírenia európskej štatistiky v SR. Cen-
trum poskytuje pomoc pri hľadaní  údajov tý-
kajúcich sa európskej štatistiky v databázach 
Eurostatu, publikáciách, ako aj pri metodic-
kých otázkach. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
V priebehu roku 2006 sa uskutočnilo 16 

prezentačných podujatí, z toho 11 tlačových 
besied a 5 besied s bankovými a finančnými 
analytikmi. Uvedené akcie boli zamerané na 
aktuálne štatistické témy a podujatia, napr. 
revízia HDP, výsledky HDP za jednotlivé 
štvrťroky, prezentácia výsledkov zo zisťovaní 
v domácnostiach na Slovensku EU-SILC, 
v súčinnosti s Výskumným demografickým 
centrom sa konala tlačová beseda k demo-
grafickému vývoju za predchádzajúci rok. Na 
týchto pravidelných besedách sú experti in-
formovaní aj o nových  informačných zdrojoch 
a ich využití vo svojej práci. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V rámci profesionálneho monitorovania a 
vyhodnocovania správ v tlačených a elek-
tronických médiách bolo v roku 2006 zve-
rejnených 1 543 správ čerpajúcich alebo od-
volávajúcich sa na údaje ŠÚ SR. V porovnaní 

Vybavené požiadavky a príjmy
za poskytnuté služby ŠÚ SR
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s predchádzajúcim rokom to bolo o 149 
správ viac. Z celkového počtu bolo 19 správ 
záporných. Tieto sa týkali najmä komunál-
nych volieb v dôsledku technických problé-
mov na serveri úradu. 
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Monitorujeme názory občanov – vydávame časopisy Názory a 
Slovenská štatistika a demografia 
 
 

V centre pozornosti Ústavu pre výskum 
verejnej mienky (ÚVVM) bola počas roku 
2006 najmä sociálno - ekonomická proble-
matika. Vo svojich  23 výskumných akciách 
sa ústav zameral na sledovanie vývoja ná-
zorov dospelej populácie týkajúcich sa slo-
venskej spoločnosti.  
 

V medzinárodne koordinovanom projekte 
Spotrebiteľský barometer obyvatelia Slo-
venska každý mesiac hodnotili vývoj eko-
nomiky SR a finančnú situáciu svojej do-
mácnosti (prehľad o vývoji v grafe). Hlavným 
používateľom výsledkov bolo Generálne ria-
diteľstvo pre ekonomické a finančné záleži-
tosti Európskej komisie, Národná banka Slo-
venska a vláda SR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V rámci programu štátnych štatistických 

zisťovaní ÚVVM realizoval štvrťročné zisťo-
vania zamerané na krátkodobé a dlhodobé 
dovolenkové pobyty a služobné cesty 
doma a v zahraničí. 
 

 Predmetom výskumu Skrytá ekonomika 
v neformálnom sektore, ktorý sa od roku 
1996 uskutočňuje raz ročne, boli nezdoklado-
vané nákupy tovarov a služieb, ich rozsah, 
ako aj výdavky obyvateľov na ne. 
 

Prevalencia užívania legálnych a nele-
gálnych drog na Slovensku v optike mláde-
že SR, mládeže Bratislavy a dospelej populá-
cie SR sa v roku 2006 skúmala už siedmy 
krát. Pri prieskume, ktorý má dvojročnú perio-
dicitu, ÚVVM spolupracuje s Európskym mo-
nitorovacím centrom pre drogy a drogové zá-
vislosti a Generálnym sekretariátom výboru 
ministrov pre drogové závislosti a  kontrolu 
drog. 
 

Zákaznícky orientovaný bol prieskum pri-
pravenosti slovenských podnikov na prija-
tie spoločnej meny euro, ako aj výskum vý-
voja dôveryhodnosti Policajného zboru u 
občanov SR. Pozornosť sa venovala aj zisťo-
vaniu názorov o ochrane osobných údajov. 
 

Marketingovo sa ÚVVM sústredil na vydá-
vanie informačného bulletinu Názory, ktorý 
raz za štvrťrok vytvára priestor pre zverejňo-
vanie výsledkov pravidelných výskumov ve-
rejnej mienky k aktuálnym témam vývoja slo-
venskej spoločnosti. V sedemnástom ročníku 
časopisu si okrem iného svoje miesto našla 
problematika nezamestnanosti, zavedenia 
spoločnej meny euro na Slovensku, investič-
ných plánov domácností, ako aj volieb do NR 
SR a komunálnych volieb.  
 

Vývoj finančnej situácie domácností 
v uplynulých 12 mesiacoch
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Rok 2006 bol 16. ročníkom časopisu 

Slovenská štatistika a demografia, ktorý 
vychádza v kategórii vedeckých časopisov. 
Na základe toho redakčná rada časopisu 
uplatňovala prísnejšie kritériá a  výber prí-
spevkov na uverejňovanie. Časopis prezen-
tuje odborné články, prehľady, analytické 
štúdie a ďalšie príspevky z rôznych oblastí 
štatistiky. Pravidelne sa v ňom objavujú 
články a diskusné príspevky, názory a pole-
miky z demografickej oblasti. Samostatný 
priestor bol vyčlenený článkom, v ktorých sú 
prezentované výskumné projekty ÚVVM pre 
výskum verejnej mienky pri ŠÚ SR. Príspev-
ky na publikovanie získava redakcia nielen 
od pracovníkov ŠÚ SR, ale aj od autorov, 
ktorí pôsobia najmä na rôznych vysokých 
školách a vedeckých pracoviskách na Slo-
vensku.  
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Medzinárodné aktivity  

 
Hlavné medzinárodné aktivity ŠÚ SR sú-

viseli s participáciou na činnosti európskeho 
štatistického systému (EŠS), ktorý sa v uply-
nulom roku zameriaval najmä na zvyšova-
nie dôveryhodnosti a kvality oficiálnych 
štatistík. Za týmto účelom schválila Európ-
ska komisia tzv. Kódex štatistických postu-
pov, ktorého cieľom je poskytovanie vysoko 
kvalitných štatistických údajov podľa jednot-
ných štandardov EÚ. Implementácia Kódexu 
v podmienkach národného štatistického sys-
tému bola preto v uplynulom roku jednou 
z prioritných úloh úradu. Vo februári 2006 
usporiadal ŠÚ SR na túto tému úvodný se-
minár, na ktorom sa zúčastnila zástupkyňa 
generálneho  riaditeľa  Eurostatu M. Bohatá. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Cieľom seminára bolo predstaviť Kódex nie-
len pracovníkom úradu, ale aj zástupcom 
iných rezortov, ktoré reprezentujú národný 
štatistický systém SR a získať ich pre im-
plementáciu Kódexu.  
 

Spolu s inými národnými štatistickými in-
štitúciami sa ŠÚ SR zapojil aj do ďalšej fázy 
implementácie Kódexu, ktorá spočívala v 
procese sebahodnotenia nezávislosti a inte-
grity štatistiky formou vyplnenia európskeho 
harmonizovaného dotazníka, na čo v budúc-
nosti nadviaže externé hodnotenie formou 
Peer Review.  

 Na hodnotenie a skvalitnenie národného 
štatistického systému bol zameraný aj roz-
siahly projekt Svetovej banky pod názvom 
Statistical Capacity Master Plan. Výsledný 
dokument, ktorý bol prezentovaný na záve-
rečnom seminári v septembri 2006, analyzuje 
silné a slabé stránky národného štatistického 
systému, formuluje odporúčania  na odstrá-
nenie existujúcich nedostatkov a načrtáva 
smer ďalšieho rozvoja slovenského štatistic-
kého systému.   
 

Jedným z významných podujatí uplynulé-
ho roka bola nesporne návšteva najvyšších 
predstaviteľov Eurostatu - generálneho ria-
diteľa Eurostatu H. Carrého a jeho zástupky-
ne M. Bohatej, ktorá sa na pozvanie predsedu 
ŠÚ SR uskutočnila 22. – 23. 11. 2006. Cieľom 
bolo najmä oboznámiť nového generálneho 
riaditeľa s postavením, poslaním, organizač-
nou štruktúrou úradu a prediskutovať aktuálne 
úlohy a problémy, ktoré stoja pred európskou 
štatistikou. 

 

 
ŠÚ SR sa  aktívne zapájal do vývoja šta-

tistických metód, prípravy a schvaľovania eu-
rópskej štatistickej legislatívy. V roku 2006 
boli schválené 4 nové nariadenia Európskeho 
parlamentu  a  Rady  pre  štatistiku vodnej do-
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pravy, rybolovu, harmonizovaný index spo-
trebiteľských cien a klasifikácia ekonomic-
kých činností NACE, ale mnoho ďalších bolo 
rozpracovaných do záverečného štádia.  
Zabezpečeniu aktívnej účasti expertov úradu 
na procese schvaľovania štatistickej legisla-
tívy EÚ, jeho dôslednému monitorovaniu a 
predkladaniu konzistentných stanovísk ve-
noval úrad mimoriadnu pozornosť. Bol vy-
pracovaný a vydaný interný Metodický po-
kyn predsedu ŠÚ SR o postupe v  schvaľo-
vacom  procese  právnych aktov  Európ-
skych spoločenstiev v oblasti štatistiky. 
V súvislosti s medzinárodnými aktivitami sa 
zamestnanci ŠÚ SR zúčastnili v roku 2006  
na 264 podujatiach v zahraničí, čo predsta-
vovalo spolu 347 individuálnych účastí. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Významnou formou participácie ŠÚ SR 

na medzinárodných aktivitách EŠS boli aj  
projekty a granty, ktoré sú zamerané pre-
dovšetkým na aplikáciu európskej štatistickej 
legislatívy do národného štatistického sys-
tému. V prvom štvrťroku 2006 dobiehal ešte 
multilaterálny program Phare 2003, v rámci 
ktorého sa realizovalo spolu 13 projektov 
zameraných na zber údajov. Od januára sa 
paralelne začala implementácia 26 pilotných 
projektov tvoriacich multilaterálny program 
Prechodného fondu 2004, ktorého imple-
mentačné obdobie končí 31. 12. 2007. Ok-
rem toho sa realizovalo 47 štandardných 
grantových projektov. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Účasť na rôznych projektoch si vyžaduje 

značné personálne kapacity, ale keďže tieto 
aktivity sú finančne podporované z pro-
striedkov EÚ, pre ŠÚ SR to predstavuje ne-
zanedbateľné mimorozpočtové príjmy. Úrad 
preto vynakladá veľké úsilie, aby získal čo 
najviac projektov a grantov. V priebehu roka 
2006 ponúkla Európska komisia spolu 31 no-
vých projektov rôznych typov, ktoré sa budú 
implementovať v nasledujúcom roku. ŠÚ SR 
sa z toho uchádzal o 26 projektov a všetky aj 
získal, čo predstavuje 100 % úspešnosť. 
 

Z dlhoročného prijímateľa zahraničnej 
pomoci sa ŠÚ SR postupne stal jej poskyto-
vateľom. V priebehu roka 2006 poskytol úrad 
technickú asistenciu formou viacerých odbor-
ných konzultácií, a to Tureckému štatistické-
mu inštitútu (v oblasti štatistiky stavebných 
povolení, indexov stavebnej výroby a ceno-
vých indexov v stavebníctve), Všeobecnému 
štatistickému úradu Vietnamu (národný štatis-
tický systém), Štatistickému úradu Srbska 
(štatistika energetiky) a  Národnému štatistic-
kému úradu Kazachstanu (budovanie systé-
mu metaúdajov). Spolu so štatistickými úrad-
mi Nemecka, Dánska, Švédska a ČR sa úrad 
zapojil do konzorcia, ktoré bude realizovať 
v rokoch 2007 – 2012 projekt budovania šta-
tistického systému v Tadžikistane.   
 

 
Projekty podľa typu a úspešnosti
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Ľudské zdroje 

 
 
Počet zamestnancov ŠÚ SR sa oproti 

predchádzajúcemu roku výrazne nezmenil. 
Priemerný evidenčný prepočítaný počet 
zamestnancov za rok 2006 bol 1 096, 
z toho 954 bolo štátnych zamestnancov  a 
142 zamestnancov vykonávajúcich práce vo 
verejnom záujme  a zamestnancov vykoná-
vajúcich pracovné činnosti remeselné, ma-
nuálne alebo manipulačné s prevahou fyzic-
kej práce (ďalej len "v pracovnom pomere"). 
Zmena nenastala ani v plánovanom počte 
miest na úrade (1 130, z toho 980 štátnoza-
mestnaneckých miest a 150 miest v pracov-
nom pomere). K 31. decembru 2006 bolo na 
úrade 96 % miest obsadených. Na obsade-
nie voľných štátnozamestnaneckých miest 
v roku 2006 osobný úrad zabezpečil realizá-
ciu 24 výberových konaní, z toho bolo 20 
výberových konaní úspešných a 4 neúspeš-
né. Na miesta predstavených boli vyhlásené 
3 výberové konania a na základe ich výsled-
kov boli miesta obsadené. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
Vzdelanostnú a vekovú štruktúru za-

mestnancov úradu k 31. 12. 2006 znázorňujú 
nasledujúce grafy. 

 
Na úrade pracovalo 79,8 % žien a 20,2 % 

mužov. Z celkového počtu 126 predstavených 
bolo 67,5 % žien a 32,5 % mužov. 

 
Podľa zákona o štátnej službe a rozhod-

nutia vedenia úradu bolo za obdobie roku 
2006 vykonané hodnotenie zamestnancov 
s cieľom získať informácie a podať spätnú 
väzbu o pracovnom výkone zamestnancov, 
o ich správaní a vzťahoch na pracovisku. 
Spolu bolo hodnotených 1 030 zamestnan-
cov. 

 
Osobný úrad zabezpečoval vzdelávanie 

zamestnancov podľa Plánu vzdelávania na 
rok 2006 a na základe aktuálnych potrieb jed-
notlivých útvarov. Podstatná časť vzdeláva-
cích aktivít bola realizovaná v spolupráci 
s INFOSTAT-om a Slovenskou technickou 
univerzitou na základe projektov spolufinan-
covaných z Európskeho sociálneho fondu.   

 
 

Veková štruktúra
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Odborné vzdelávanie bolo zamerané 
predovšetkým na manažérske vzdelávanie 
a špecializované vzdelávanie pre štátnych 
zamestnancov v odbore štátna štatistika, 
kde sa venovala pozornosť problematike 
manažmentu kvality, manažmentu ľudských 
zdrojov a financií vo verejnej správe, ako aj 
rozvoju operačného a marketingového ma-
nažmentu a projektového riadenia. Odborné 
vzdelávanie štatistikov bolo zacielené na 
podporu a zavádzanie moderných štatistic-
kých metód s dôrazom na metodológiu tvor-
by štatistických ukazovateľov v kontexte eu-
rópskej štatistiky, s cieľom zvyšovania od-
bornosti a efektívnosti vykonávanej práce. 
Odborné vzdelávanie zahrňovalo aj špeciali-
zované informatické vzdelávanie,  právnu, 
finančnú, mzdovú a daňovú oblasť, pracov-
noprávne vzťahy, verejné obstarávanie 
a ďalšie. Interné vzdelávacie aktivity organi-
zovali jednotlivé sekcie, krajské správy, od-
bory a boli orientované na aktuálnu potrebu 
výkonu odbornej činnosti. Súčasťou odbor-
ného vzdelávania bolo aj vysielanie vybra-
ných zamestnancov ŠÚ SR na vzdelávacie 
podujatia v zahraničí. Tí sa prevažne zúčas-
tňovali vzdelávacích podujatí v rámci Európ-
skeho štatistického vzdelávacieho prog-
ramu (ESTP). Odborného vzdelávania sa 
zúčastnilo 1 217 zamestnancov, z toho 93 
absolvovalo vzdelávanie v zahraničí.  
 

V oblasti výpočtovej techniky zamest-
nanci absolvovali kurzy na zdokonalenie sa 
v MS Excel, Word, PowerPoint, Access, kto-
ré boli dôležité pri realizácii programu 
ECDL, kde sa v rámci e-learningu  vzdeláva-
lo vyše 200 zamestnancov. Do  31. decem-
bra 2006 získalo Osvedčenie Štart 171 za-
mestnancov a Certifikát ECDL 63 zamest-
nancov. ŠÚ SR patrí v tejto oblasti medzi 
aktívne ústredné orgány štátnej správy, kto-
ré začali v predstihu so školením a testo-
vaním v programe ECDL. Pre potreby kraj-
ských správ bolo v priebehu roka dodávateľ-
ským spôsobom realizovaných 15 kurzov 
z oblasti  výpočtovej  techniky pre štatistikov, 
ktorých sa zúčastnilo celkom 299 zamest-
nancov. Kurzov výpočtovej techniky sa zú-
častnilo za úrad  celkom 836 zamestnancov.
 

 
 

 Jazyková príprava prebiehala v anglic-
kom a francúzskom jazyku v rôznych stup-
ňoch pokročilosti a zúčastnilo sa jej 348 za-
mestnancov. 

 
Objem finančných prostriedkov vynalože-

ných na vzdelávanie zamestnancov v roku 
2006 mal v porovnaní s rokom 2005 rastúci 
trend a celkovo vzrástol o 59 %. 

 
Knižnica úradu aj v roku 2006 rozširovala 

svoje služby, či už smerom k zamestnancom 
úradu, ale tiež k externým návštevníkom. 
Knižnica zaznamenala 5 565 výpožičiek, ktoré 
realizovalo 3 145 čitateľov. Knižničný fond sa 
rozšíril o 336 a časopisecký fond o 98 nových 
titulov. Celkový prírastok kníh a časopisov bol 
1 129 kusov, čo vo finančnom vyjadrení pred-
stavuje 700 tis. Sk. 
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Informačné zdroje a informačno-komunikačné technológie 

 
Hlavné aktivity v roku 2006 v oblasti roz-

voja a spravovania informačno-komunikač-
ných technológií (IKT) boli zamerané na rea-
lizáciu akčných programov pre naplnenie 
strategického cieľa pre oblasť informatizácie 
v rámci Stratégie rozvoja Štatistického úradu 
Slovenskej republiky do roku 2007: „zabez-
pečiť  úroveň a bezpečnosť IKT zodpoveda-
júcu reálnym potrebám hlavných aktivít inšti-
túcie a jej manažérskych systémov s cieľom 
zvýšiť efektivitu procesov a dostupnosť úda-
jov a produktov“. 

 
 

 Značná časť kapacity informatických útva-
rov bola v roku 2006 využívaná pre technolo-
gickú podporu projektov, realizovaných hlav-
ne z prostriedkov Európskej únie a zabezpe-
čeniu automatizovaného spracovania výsled-
kov hlasovania vo voľbách do NR SR a do 
orgánov samosprávy obcí. 

 
Pozitívne bol ŠÚ SR hodnotený aj v oblas-

ti zabezpečenia technickej interoperability vy-
užívaním nových technologických štandardov 
poskytovania a výmeny štatistických údajov  
s  medzinárodnými inštitúciami (Eurostat, 
OECD, MMF). 
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Finančné výsledky 

 
  Zákonom č. 655/2005 Z. z. o štátnom 

rozpočte boli pre kapitolu ŠÚ SR na rok 
2006 schválené výdavky vo výške 
558 309 tis. Sk (vrátane výdavkov na voľby 
do NR SR a orgánov samosprávy obcí). 
Schválený rozpočet bol v priebehu roka 
upravený deviatimi rozpočtovými opatrenia-
mi na 561 925 tis. Sk. Zo schválených roz-
počtových prostriedkov bolo viazaných spolu  
8 082 tis. Sk, z  toho 7 032 tis. Sk v zmysle 
uznesenia vlády SR č. 686 z 9. augusta 
2006. Z dôvodu zvýšenia stupníc a pla-
tových taríf bol rozpočet zvýšený o 
10 146 tis. Sk. Ďalšie zvýšenie o 1 500 tis.  
Sk bolo na žiadosť ŠÚ SR na financovanie 
výdavkov súvisiacich so zisťovaním príjmov 
a životných podmienok domácností. 

 
Nedaňové príjmy boli pre kapitolu ŠÚ SR 

rozpočtované vo výške 9 500 tis. Sk. V sku-
točnosti dosiahli príjmy 48 366 tis. Sk, v tom 
nedaňové príjmy 11 330 tis. Sk a príjmy zo 
zahraničných grantov 37 036 tis. Sk. Neda-
ňové príjmy boli tvorené najmä z prenájmu 
priestorov ŠÚ SR, predaja štatistických in-
formácií a prevodu zostatku účtu dofinanco-
vania programu. Zahraničné granty získal 
ŠÚ SR od Európskej komisie zastúpenej Eu-
rostatom s cieľom zaviesť nové zisťovania, 
metodologické nástroje v súlade s európ-
skou legislatívou v oblasti štatistiky a zvý-
šenia ich kvality. 
 

Rozpočtované výdavky schválené na rok 
2006 boli čerpané na 100 %. Podstatnú časť 
výdavkov (62,9 %) tvorili výdavky na mzdy 
a platy, poistné a príspevky do poisťovní a  
8 % príspevok príspevkovej organizácii 
INFOSTAT určený na riešenie výskumných 
úloh pre ŠÚ SR. Ďalšie výdavky v rámci 
bežnej činnosti boli použité najmä na osobit-
né štatistické zisťovania (rodinné účty, úplné 
náklady práce) 9 366 tis. Sk, tlač štatistic-
kých výkazov a smerníc 2 301 tis. Sk, pro-
jektovanie, programovanie a spracovanie 
štatistických  informácií  5  001  tis. Sk,  pre- 

 vádzkové výdavky (energie, ochrana objek-
tov, telekomunikačné služby) 26 258 tis. Sk, 
cestovné výdavky 5 965 tis. Sk a 13 614 tis. 
Sk na technickú podporu informačno-komu-
nikačných technológií a údržbu výpočtovej 
techniky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z výdavkov určených na vzdelávanie bolo 

použitých 746  tis. Sk, v  tom 239  tis. Sk na 
kurzy výpočtovej techniky, 263 tis. Sk na ja-
zykové kurzy a 244 tis. Sk na krátkodobé od-
borné školenia a semináre. 

 
Finančné prostriedky určené na spraco-

vanie výsledkov volieb do NR SR a orgánov 
samosprávy obcí boli na tovary a služby pou-
žité vo výške 42 230 tis. Sk, a to najmä na 
materiálne zabezpečenie odborných sumari-
začných útvarov (papier, náhradné diely, to-
nery), služby telekomunikácií, technické pod-
pory počítačových systémov a údržbu techni-
ky. Ďalšie prostriedky vo výške 10 535 tis. Sk 
boli formou bežného transferu poukázané 
INFOSTAT-u za dodávku služieb spojených 
s prípravou a spracovaním výsledkov týchto 
volieb. 

 
Mimorozpočtové prostriedky, ktoré ŠÚ SR 

získal zo zahraničných zdrojov boli použité na 
financovanie nových zisťovaní v oblasti štatis-
tiky v súlade s európskou legislatívou, najmä 
na  úhradu  dohôd  opytovateľom  v   štatistike 

 Čerpanie výdavkov za rok 2006 
vrátane mimorozpočtových výdavkov 

44%

15% 

23%

8%
4% 6%

          mzdy, platy           poistné, príspevky
          tovary a služby           bežné transfery
          kapitálové výdavky           mimorozpočtové výdavky
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príjmov a životných podmienok (EU-SILC), 
zber dotazníkov Štrukturálneho zisťovania 
fariem, programové vybavenie, informačné 
kampane, tlač dotazníkov, materiálne za-
bezpečenie, zahraničné pracovné cesty 
a cenu práce. 

 
V roku 2006 boli pre ŠÚ SR schválené 

kapitálové výdavky vo výške 25 000 tis. Sk, 
z toho  na voľby do NR SR 15 000 tis. Sk. 
Rozpočtovými opatreniami bol limit kapitálo-
vých výdavkov upravený na 21 650 tis. Sk. 
Zníženie kapitálových výdavkov o 3 350 tis. 
Sk bolo z dôvodu viazania výdavkov  vo výš-
ke 1 500 tis. Sk a presunu do bežných vý-
davkov vo výške 1 850 tis. Sk. V skutočnosti 
boli kapitálové výdavky čerpané vo výške 
21 632 tis. Sk. Kapitálové výdavky (okrem 
výdavkov na voľby do NR SR) boli použité 
na  nákup motorových vozidiel, zateplenie 
a rekonštrukciu fasád budov krajských 
správ,  nákup klimatizácie,  zabezpečovacie-
ho systému,  dokončenie elektrických rozvo- 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dov. Kapitálové výdavky určené na voľby do 
NR SR boli použité vo výške 14 984 tis. Sk na 
ich technické zabezpečenie, predovšetkým na 
nákup osobných počítačov, serverov, tlačiar-
ní, notebookov, kopírovacích zariadení a re-
začky. 

 
Schválený 
rozpočet 

2006 

Upravený 
rozpočet 

2006 

Skutočnosť 
k 

31.12.2006 

Rozdiel 
3 - 2 

  

  
  
  
  1 2 3 4 

VÝDAVKY SPOLU 558 309 561 925 561 800 -125
   z toho:    
   mzdy, platy 254 861 261 809 261 806 -3
   poistné, príspevky 89 074 91 512 91 350 -162
   tovary a služby 139 021 137 660 137 431 -229
   bežné transfery 50 353 49 294 49 581 + 287
      z toho:    
      PO - INFOSTAT 49 736 48 677 48 677 0
   kapitálové výdavky 25 000 21 650 21 632 -18
mimorozpočtové výdavky 0 0 37 042 + 37 042

VÝDAVKY SPOLU 
VRÁTANE MIMOROZPOČTOVÝCH 558 309 561 925 598 842 + 36 917

 

Porovnanie schváleného rozpočtu podľa rokov
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Priority v roku 2007 

 
K prioritám v oblasti metodiky bude pa-

triť vydanie národnej Štatistickej kalsifikácie 
ekonomických činností plne harmonizovanej 
s európskou klasifikáciou NACE Rev. 2 
a implementácia novej klasifikácie do štatis-
tických registrov. Úsilie sekcie metodiky a in-
formatiky bude zamerané aj na zabez-
pečenie zdrojov údajov potrebných na do-
plnenie registrov o nové typy štatistických 
jednotiek – skupiny podnikov, čím sa do-
siahne súlad registrov s novým nariadením 
EP a Rady. K ďalším prioritám bude patriť 
zabezpečenie produktového portfólia pre do-
mácich i zahraničných zákazníkov, rozšíre-
nie funkčných nástrojov aplikačného progra-
mového vybavenia Automatizovaného štatis-
tického informačného systému – podsys-
tému pre správu metadát (AŠIS-METIS) 
z hľadiska tvorby a prezentácie aktuálnych 
metadát v prostredí intranetu a internetu. 
Podsystém pre správu štatistických registrov 
(AŠIS-REGIS) bude rozšírený o nástroje 
umožňujúce dvojité kódovanie štatistických 
jednotiek podľa starej a novej klasifikácie 
ekonomických činností. Vo vzťahu k použí-
vateľom budú priority zamerané na zabez-
pečenie dostupnosti aktuálnych dát v data-
bázach SLOVSTAT, REGSTAT a na novom 
portáli ŠÚ SR.  
 

Prioritným cieľom v rámci zostavovania 
národných účtov bude zapracovanie novej 
metódy akrualizácie v celom časovom rade 
národných účtov. Ďalej bude potrebné sa 
zamerať na aktualizáciu všetkých dohôd, na 
základe ktorých správcovia administratív-
nych zdrojov dát poskytujú údaje ŠÚ SR 
a na následné zapracovanie zmien do meta-
systému. Osobitne náročné bude prestava-
nie zasielacieho programu podľa priprave-
ného doplnenia nariadenia EP a Rady 
č. 2223/96 o prenose údajov národných úč-
tov požadovaných vo viacerých prípadoch v 
podstatne skrátených termínoch. 

 Štatistika cien  sa sústredí najmä na za-
vedenie zisťovania cien trhových služieb, na 
implementáciu NACE Rev. 2 v cenovej štatis-
tike a v príprave špecifických deflátorov pre 
uplatnenie metódy reťazenia pri prepočte ná-
rodných účtov do porovnateľných cien. 

 
Kľúčovými úlohami na úseku štatistiky za-

hraničného obchodu bude zabezpečenie 
zisťovania priamo meraných cien zahraničné-
ho obchodu a uvedenie automatizovaného 
systému spracovania Intrastatu a Extrastatu  
do rutinnej prevádzky. 
 

V oblasti šírenia štatistických informácií 
a uspokojovania potrieb zákazníkov sú priority 
úradu určené Marketingovým plánom na rok 
2007. Prioritným zámerom je tiež sprístupniť 
štatistické informácie širším vrstvám používa-
teľov prostredníctvom nového internetového 
portálu úradu. Ťažisko prác v publikačnej čin-
nosti bude vo vydávaní publikácií s pridanou 
hodnotou využitím analytických a prezentač-
ných nástrojov. 
 

V oblasti ekonomických štatistík bude 
úsilie zamerané na skvalitnenie zasielaných 
časových radov krátkodobých ukazovateľov 
z hľadiska rozšírenia očisťovania údajov o po-
čet pracovných dní v obchode a službách, na 
vyhodnocovanie kvality krátkodobých ukazo-
vateľov v zmysle akčného plánu kvality Euro-
statu, na zisťovanie prínosu STS nariadenia 
pre používateľov krátkodobej štatistiky a na 
aktualizáciu metodického dotazníka National 
Sources.  
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V štrukturálnej štatistike sa ťažiskové 
práce sústredia na finalizáciu zisťovania 
v oblasti štatistiky vnútorných a vonkajších 
zahraničných afilácií a na implementáciu no-
vej verzie klasifikácie NACE 2007. Prioritou 
bude aj  Štrukturálne zisťovanie fariem 
2007, štatistické zisťovanie ovocných sadov 
2007  ako aj ukončenie projektových riešení 
rozpracovaných v roku 2006 (PRODCOM,  
CHD – Kariéra držiteľov doktorátov, Indiká-
tory energetickej efektívnosti, Inovácie). 
 

Činnosť sekcie sociálnej štatistiky a 
demografie bude prioritne zameraná na 
realizáciu ďalšej vlny zisťovania o príjmoch 
a životných podmienkach v domácnostiach 
(EU-SILC) a na legislatívnu prípravu sčítania 
obyvateľov, domov a bytov v roku 2011. 
K ťažiskovým prácam bude patriť aj zabez-
pečenie štvrťročných štatistických informácií 
o pracovných silách (VZPS), vrátane výsled-
kov  doplnkového  zisťovania  o  pracovných 
úrazoch a zdravotných problémoch súvisia-
cich so zamestnaním. Medzi ďalšie prioritné 
ciele bude patriť publikovanie údajov o prie-
mernej mesačnej mzde, štruktúre miezd a  
mzdových rozdieloch zamestnancov a cel-
kových nákladoch zamestnávateľov na pra-
covné sily, ukončiť práce na zisťovaniach 
o ďalšom odbornom vzdelávaní v podnikoch 
(CVTS3) a o vzdelávaní dospelých (AES) 
vrátane poskytnutia kľúčových dátových sú-
borov najvýznamnejším používateľom. Dô-
ležité bude aj dokončenie projektu Využitie 
administratívnych zdrojov pre posilnenie 
a zlepšenie štatistického informačného sys-
tému. 

 

 V rámci orientácie na zákazníka sa Ús-
tav pre výskum verejnej mienky v roku 2007 
sústredí na skvalitnenie systému oboznamo-
vania verejnosti s výsledkami prieskumov. 
Rozšíri sa rozsah poskytovaných informácií 
prostredníctvom webovej stránky ŠÚ SR. 

 
V roku 2007 budú pokračovať aj práce tý-

kajúce sa ŠÚ SR v súvislosti so zavedením 
eura v Slovenskej republike. 
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Organizačná štruktúra 
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Kontakty 

 
Štatistický úrad Slovenskej republiky 
Miletičova 3 
824 67 Bratislava 
Telefón: +421-2-50236 111 
Fax:  +421-2-55424 587 
              +421-2-55424 047 
E-mail:  info@statistics.sk 
Web:  http://www.statistics.sk
 
Štatistický úrad SR – Krajská správa v Bratislave 
Hanulova 5/c, P.O.BOX 18 
840 00 Bratislava 4 
Telefón: +421-2-69250 111     
Fax:  +421-2-64368 145  
E-mail:  KS.BA@statistics.sk
 
Štatistický úrad SR – Krajská správa v Trnave 
Osvaldova 2 
917 23 Trnava 
Telefón: +421-33-5566 111     
Fax:  +421-33-5511 772 
E-mail:  trnava@statistics.sk
 
 
Štatistický úrad SR – Krajská správa v Trenčíne 
Kniežaťa Pribinu 28 
911 54 Trenčín 
Telefón: +421-32-7460 111     
Fax:  +421-32-7460 209 
E-mail:  SUSR_KS_TN@statistics.sk
 
Štatistický úrad SR – Krajská správa v Nitre 
Rázusova 9, P.O.BOX 9B 
949 55 Nitra 
Telefón: +421-37-7722 035     
Fax:  +421-37-7722 035 
E-mail:  maria.durovicova@statistics.sk

 Inštitút informatiky a štatistiky 
Dúbravská cesta 3 
845 24 Bratislava 45 
Telefón: +421-2-59379 111    
Fax:  +421-2-54791 463 
E-mail:  infostat@infostat.sk                       
Web:   http://www.infostat.sk
 
 
Štatistický úrad SR – Krajská správa v Žiline 
Framborská 23 
011 21 Žilina 
Telefón: +421-41-5113 207     
Fax:  +421-33-5622 657 
E-mail:  Jozef.Vano@statistics.sk
 
Štatistický úrad SR – Krajská správa v Banskej  
Bystrici 
Trieda SNP 75 
974 89 Banská Bystrica 
Telefón: +421-48-4323 111     
Fax:  +421-48-4111 767 
E-mail:  Eva.Andraskova@statistics.sk
 
Štatistický úrad SR – Krajská správa v Prešove 
Plzenská 2 
080 16 Prešov 
Telefón: +421-51-7735 223     
Fax:  +421-51-7724 769 
E-mail:  KSPO@statistics.sk
 
Štatistický úrad SR – Krajská správa v Košiciach 
Werferova 3 
040 11 Košice 
Telefón: +421-55-6410 200     
Fax:  +421-55-6410 227 
E-mail:  kosice@statistics.sk

  
Informačný servis a predajňa ŠÚ SR Knižnica 
Telefón: 02/50236 341 Telefón:  02/50236 768 
 02/50236 339 E-mail:  daniela.oslejová@statistics.sk
 02/50236 335 Po - Ut 8.00 – 12.00  
 02/50236 429 Str 8.00 – 12.00 13.00 – 15.00
Fax: 02/55561 361 

Stránkové  
hodiny: Št - Pi 8.00 – 12.00   

    
E-mail: elena.stavova@statistics.sk Podateľňa 
 peter.heidinger@statistics.sk  
 renata.leskovska@statistics.sk Po - Pi 8.30 – 10.30 14.30 – 15.30
 kamil.strelka@statistics.sk 

Stránkové  
hodiny:  

 vladimir.cicmanec@statistics.sk   
Po - Ut 8.30 – 12.00 13.00 – 14.30 Vrátnica   
Str 8.30 – 12.00 13.00 – 16.00 Telefón: 02/50236 222 Stránkové  

hodiny: 
Št - Pi 8.30 – 12.00 13.00 – 14.30   
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