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Časť 1: Všeobecné informácie 

 
1.1. Popis hlavných zmien a zlepšení v zdrojoch a metódach národných účtov. 

Štatistický úrad (ŠÚ SR) v porovnaní s predchádzajúcou verziou GNI 

Questionnaire 2008, vykonal niekoľko zlepšení, pokiaľ ide o implementáciu 

pravidiel systému národných účtov.  

Predmetné zlepšenia sa týkajú preklasifikovania súkromných zdravotných 

poisťovní z inštitucionálneho sektora verejnej správy S.13 do sektora finančných 

korporácií S.12, zmeny zaznamenávania poplatkov za registráciu automobilov a 

poplatkov za odpad, zmeny v zaznamenaní medzispotreby v sektore S.12. 

Pokiaľ ide o zdroje a metódy zostavovania národných účtov, HDP zostavené 

v rokoch 2006, 2007 bolo upravené na základe nových a spresnených zdrojov 

údajov a údaj za HDP v roku 2008 je zatiaľ predbežný.  

 

1.2. Zmeny v revíznej politike a časovom harmonograme pre finalizáciu odhadov;  

(národný) dátum publikovania predložených dát. 

Nenastala žiadna zmena v politike revízií alebo časovom harmonograme pre 

finalizáciu odhadov. Revízna politika pre národné účty je publikovaná na našej 

webovej stránke. Národný dátum publikovania predložených dát je rovnaký ako 

dátum pre EDP tabuľky.  

 

1.3. Kvalita údajov o HND a jeho komponentov. 

Odmeny zamestnancov (D.1) prijatých zo zahraničia dosiahli na základe odhadu 

Štatistického úradu SR v roku 2008 objem 53 756 mil. SK. Po rokoch neustáleho 

nárastu počtu pracovníkov v zahraničí registrujeme pokles. Kým na začiatku roka 

2008 ešte sledujeme medziročný nárast počtu pracujúcich, tak zvyšok roka 2008 

zaznamenávame pokles, ktorý je pravdepodobne dôsledkom prejavovania sa 

svetovej hospodárskej krízy v štátoch, kde pracovali migranti SR. Podobný stav, 

teda pokles prípadne stagnácia sa dá očakávať aj v najbližšom období (2009, 



 
 

2010).  Dôkazom tohto predpokladu môžu byť aj údaje zo začiatku roka 2009, 

kedy došlo k ďalšiemu medziročnému prepadu počtu pracujúcich v zahraničí. 

 

Dane z produkcie a dovozu platené inštitúciám EÚ (D.2), ktoré sú pokryté 

platbami z vlastných zdrojov a platbami z DPH, sa v roku 2008 zvýšili na  7 025 

mil. Sk, z čoho 2 340 mil. SK tvoria dane typu DPH, 4 404 mil. SK dovozné clá (z 

toho 25 % v exporte služieb) a 281 mil. SK dane z dovozu okrem DPH 

a dovozných ciel (z toho 25 % v exporte služieb). 

 

V roku 2008 nárast pohľadávky SR voči inštitúciám EÚ súvisiaca so subvenciami 

na poľnohospodársku produkciu predstavovala objem 1 160 mil. SK a je zahrnutá 

pod kódom D.3, tak ako je to popísané v správe X. Government and the EU 

institutions: Grants from the EU commission. 

 

V údajoch za D.4 v rokoch 2007 a 2008 zatiaľ figurujú predbežné odhady, ktoré 

budú spresnené po získaní definitívnych výsledkov z Národnej banky Slovenska.  

 

V tomto HND dotazníku je FISIM alokovaný. 

 

Ohľadom celkového vplyvu FISIM na HND v predchádzajúcich rokoch nenastali 

žiadne zmeny a tento vplyv dosiahol 14 079 mil. SK (rok 2002), 14 244 mil. SK 

(rok 2003), 21 209 mil. SK (rok 2004), 22 261 mil. SK v roku 2005, 23 739 mil. Sk 

v roku 2006, 25 279 mil. SK v roku 2007. V roku 2008 mal FISIM vplyv na HND 

v celkovom objeme 24 196 mil. SK. 

 

1. 4. Všeobecný popis vývoja hlavných zdrojov. 

Pokiaľ ide o úplnosť hlavných zdrojov pre sektor nefinančných korporácií, musíme 

poznamenať, že miera návratnosti výkazov za skupinu podnikov s 20 a viac 

zamestnancami mierne poklesla v porovnaní s predchádzajúcim rokom (94,7 % 

oproti 94,9%), ale stále si udržuje relatívne dobrú úroveň. V skupine podnikov 

zamestnávajúcich menej ako 20 zamestnancov došlo k nárastu miery návratnosti 

výkazov, z 49,2 % v roku 2007 na 51,0 % v roku 2008. Miera návratnosti výkazov 

za finančné spoločnosti v porovnaní s predchádzajúcim rokom vzrástla, 

za poisťovacie spoločnosti naopak mierne poklesla. Takisto ako aj v minulom 



 
 

roku môžeme skonštatovať, že vo  finančnom sektore si aj naďalej udržali 100% 

mieru návratnosti výkazov korporácie zamerané na peňažné sprostredkovanie, 

poistenie a dôchodkové zabezpečenie.  

 

Časť 2: Zmeny zdrojov a metód pre finálne odhady 

V celom časovom rade 1995-2007 boli vykonané úpravy súvisiace 

s metodologickou zmenou preklasifikovania súkromných zdravotných poisťovní 

zo sektora S.13 do sektora S.12 podľa odporúčania Eurostatu (reklasifikácia sa 

týkala len neverejných prostriedkov spravovaných súkromnými zdravotnými 

poisťovňami). V súlade s odporúčaniami Eurostatu pri kontrolnej misii k GNI boli 

taktiež uskutočnené zmeny v zaznamenávaní poplatkov za odpad a poplatkov za 

registráciu automobilov. Poplatky za odpad boli v sektore S.13 zaznamenávané 

pod položkou D.29, ale podľa odporúčaní so záverov misie GNI boli tieto poplatky 

preklasifikované v sektore S.13 pod položku P.11. Táto zmena si vyžiadala aj 

úpravu KSD, položky D.29REC a D.29PAY v jednotlivých inštitucionálnych 

sektoroch. Zmena v zaznamenávaní poplatkov za registráciu automobilov sa 

týkala preradenia zaznamenaných poplatkov z položiek D.29 a D.59 do položky 

D.214 s ďalšími patričnými úpravami. Ďalej sme v celom časovom rade vykonali 

úpravu medzispotreby P.2 sektora S.12 a prislúchajúcu úpravu produkciu P.1 

ostatných sektorov, a to kvôli podhodnotenej medzispotrebe vykazovanej zo 

strany spravodajských jednotiek, kde neboli zahrnuté poplatky súvisiace so 

spotrebou materiálu, energie a služieb. Na tieto skutočnosti sa došlo kontrolou 

výkazov týkajúcich sa poisťovníctva s následným kontaktovaním spravodajských 

jednotiek, ktoré odhalilo toto podhodnotenie aj v predošlých rokoch. 

 

Časť 3: Revízia oproti predchádzajúcim rokom t-2, t-3,t-4,t-5, t-6 a t-
7 

 

Revízia ročných národných účtov 
Štatistický úrad Slovenskej republiky upravil celý časový rad národných účtov 

1995-2007 kvôli preklasifikovaniu súkromných zdravotných poisťovní zo sektora 

S.13 do sektora S.12. Takisto došlo k spomínanej zmene zaznamenávania 

poplatkov za odpad a registráciu automobilov. Tieto úpravy mali dopad na 



 
 

hodnoty HDP v spomínaných rokoch. Vyššie spomínaná úprava medzispotreby 

sektora S.12 a následná úprava produkcie ostatných sektorov nemala vplyv na 

HDP. V rokoch 2004, 2005 a 2007 sme kvôli spresneným dátam tiež revidovali 

položku subvencie D.3, čo malo vplyv na HND. Roky 2006 a 2007 boli revidované 

tiež z dôvodu novších a presnejších údajov. 

 

V roku 2002 vplyv preklasifikovania súkromných zdravotných poisťovní na 

produkciu bol v objeme -400 mil. Sk, vplyv zmeny zaznamenávania poplatkov za 

odpad na medzispotrebu bol v objeme 788 mil. Sk, vplyv zmeny zaznamenávania 

poplatkov za registráciu automobilov na medzispotrebu bol v objeme 70 mil. Sk 

a na dane na produkty v objeme 131 mil. Sk.  Celkový dopad na HDP tvoril -1 127 

mil. Sk. 

 
V roku 2003 vplyv preklasifikovania súkromných zdravotných poisťovní na 

produkciu bol v objeme 704 mil. Sk a na medzispotrebu 577 mil. Sk, vplyv zmeny 

zaznamenávania poplatkov za odpad na medzispotrebu bol v objeme 924 mil. Sk. 

Vplyv zmeny zaznamenávania poplatkov za registráciu automobilov na 

medzispotrebu bol v objeme 76 mil. Sk a na dane na produkty v objeme 135 mil. 

Sk. Celkový dopad na HDP tvoril -738 mil. Sk. 

 

V roku 2004 vplyv preklasifikovania súkromných zdravotných poisťovní na 

produkciu bol v objeme -1 164 mil. Sk a na medzispotrebu 373 mil. Sk, vplyv 

zmeny zaznamenávania poplatkov za odpad na medzispotrebu bol v objeme 

1 025 mil. Sk. Vplyv zmeny zaznamenávania poplatkov za registráciu automobilov 

na medzispotrebu bol v objeme 82 mil. Sk a na dane na produkty v objeme 135 

mil. Sk. Celkový dopad revízie na HDP tvoril -2 509 mil. Sk. V roku sme  

revidovali subvencie prijaté od inštitúcií EÚ s dopadom na HND v objeme -129 

mil. Sk. 

 
V roku 2005 vplyv preklasifikovania súkromných zdravotných poisťovní na 

produkciu bol v objeme 586 mil. Sk a na medzispotrebu 632 mil. Sk, vplyv zmeny 

zaznamenávania poplatkov za odpad na medzispotrebu bol v objeme 1 069 mil. 

Sk. Vplyv zmeny zaznamenávania poplatkov za registráciu automobilov na 

medzispotrebu bol v objeme 91 mil. Sk a na dane na produkty v objeme 143 mil. 



 
 

Sk.  Ostatné spresnenia a aktualizácia údajov mali vplyv na HDP v objeme 1 mil. 

Sk. Celkový dopad revízie na HDP tvoril -1 062 mil. Sk. V roku sme tiež revidovali 

subvencie prijaté od inštitúcií EÚ s dopadom na HND v objeme -437 mil. Sk. 

 

 

V roku 2006 vplyv preklasifikovania súkromných zdravotných poisťovní na 

produkciu bol v objeme -1 897 mil. Sk, vplyv zmeny zaznamenávania poplatkov 

za odpad na medzispotrebu bol v objeme 1 129 mil. Sk. Vplyv zmeny 

zaznamenávania poplatkov za registráciu automobilov na medzispotrebu bol v 

objeme 92 mil. Sk a na dane na produkty v objeme 157 mil. Sk. Ostatné úpravy 

s dopadom na HDP boli z dôvodu nových a presnejších informácií za rok 2006. 

Celkovo mala revízia vplyv na HDP v objeme -1 096 mil. Sk. 

 

V roku 2006 sa zmenili dôchodky z majetku (D.4), a to na základe nových údajov 

z Národnej banky Slovenska vyplývajúcich z pravidelnej revízie predmetných dát. 

Objem zmien je uvedený v tabuľke:  

 

Kód Položka 

Použitie Zdroje 

2006 2006 

D.41 Úroky -443 -1 039 

D.421 Dividendy -212 7 681 

D.43 Reinvestované zisky z PZI 3 587 7 901 

  Zmena D.4 spolu 2 932 14 543 
 

 

V roku 2007 celkový dopad revízie na HDP predstavoval 1 386 mil. Sk. Vplyv 

preklasifikovania súkromných zdravotných poisťovní na produkciu bol v objeme -1 

215 mil. Sk, vplyv zmeny zaznamenávania poplatkov za odpad na medzispotrebu 

bol v objeme 1 184 mil. Sk. Vplyv zmeny zaznamenávania poplatkov za 

registráciu automobilov na medzispotrebu bol v objeme 118 mil. Sk a na dane na 

produkty v objeme 166 mil. Sk. Ostatné úpravy s dopadom na HDP boli z dôvodu 

nových a presnejších informácií za rok 2007. V roku sme tiež revidovali subvencie 

prijaté od inštitúcií EÚ s dopadom na HND v objeme 2 294 mil. Sk. 

 



 
 

 

Vplyv preklasifikovania súkromných zdravotných poisťovní na HDP je vyčíslený 

v nasledujúcej tabuľke: 

 
Transakcia 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

P.1 -400 704 -1 164 586 -1 897 -1 215 
P.2 0 577 373 632 0 0 
Vplyv na HDP -400 127 -1 537 -46 -1 897 -1 215 
 
 

 

 

Vplyv zmeny zaznamenávania poplatkov za odpad na HDP je vyčíslený 

v nasledujúcej tabuľke: 

 

Transakcia 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
P.1 0 0 0 0 0 0 
P.2 788 924 1 025 1 069 1 129 1 184 
Vplyv na HDP -788 -924 -1 025 -1 069 -1 129 -1 184 

 

 

Vplyv zmeny zaznamenávania poplatkov za registráciu automobilov na HDP je 

vyčíslený v nasledujúcej tabuľke: 

 
Transakcia 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

P.1 0 0 0 0 0 0 
P.2 70 76 82 91 92 118 
D.21 131 135 135 143 157 166 
Vplyv na HDP 61 59 53 52 65 48 
 
 

Vplyv zmeny zaznamenávania poplatkov v sektore S.12 s následnou úpravou 

produkcie ostatných sektorov na HDP je vyčíslený v nasledujúcej tabuľke: 

 
Transakcia 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
P.1 1 859 2 342 2 717 4 271 108 96 
P.2 1 859 2 342 2 717 4 271 108 96 
Vplyv na HDP 0 0 0 0 0 0 
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