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Črty histórie 

Za  začiatok  štatistického  zisťovania  na úze-
mí horného  Uhorska,  dnešného  (rok 2021) 
územia Slovenskej republiky sa označuje rok 
1715, kedy bol v Uhorsku vykonaný celokrajin-
ský súpis obyvateľstva. Štatistická služba na 
území Slovenska patrila do roku 1918 do kom-
petencie Kráľovského uhorského ústredného 
štatistického úradu v Budapešti. Po vzniku 
Československej republiky v roku 1918  začal 
štatistické zisťovania zabezpečovať Štátny šta-
tistický úrad v Prahe.  

Samostatný slovenský štatistický úrad existo-
val v rozpätí rokov 1939 až 1944 a opätovne 
bolo jeho samostatné pôsobenie obnovené po 
vzniku Slovenskej republiky od roku 1993. 

Štatistická činnosť medzi rokmi 1945 až 1951 
bola súčasťou Štátneho plánovacieho a štatis-
tického úradu, od roku 1951 do roku 1960 bola 
štatistika zabezpečovaná Slovenským štatistic-
kým úradom, ktorý bol podriadený Štátnemu 
štatistickému úradu.  

Od roku 1960 bola štatistika súčasťou Ústred-
ného úradu štátnej kontroly a štatistiky. Samos-
tatný orgán pre štatistiku - Štátny štatistický 
úrad bol opätovne zriadený v roku 1967. 

Súčasne bol obnovený aj SŠÚ, ktorý sa v roku 
1969, v rámci federatívneho usporiadania Čes-
koslovenska, stal ústredným orgánom štátnej 
správy v Slovenskej republike.

Príručka kvality 
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Od 1. januára 1993, prvého dňa samostatnej 
Slovenskej republiky, začal SŠÚ pôsobiť pod 
názvom - Štatistický úrad Slovenskej republi-
ky. Pri úrade začala pracovať Slovenská šta-
tistická rada. 

V  rokoch  1994  –  1999  prechádzala š tatisti-
ka viacer ý mi zmenami podmienenými jej 
transformáciou na nové spolo č enské a eko-
nomické podmienky. Slovenská štatistika sa 
otvorila svetu. 

V júni 2000 bolo v rámci procesu pripravenosti 
SR na členstvo v EÚ oficiálne potvrdené uza-
tvorenie kapitoly Štatistika a konštatovaný výz-
namný pokrok v oblasti demografickej a sociál-
nej štatistiky, v makroekonomicmických a pod-
nikových štatistikách. Uznanie potvrdil aj člen 
Európskej komisie Pedro Solbez v osobnom 
liste predsedovi organizácie. 

Proces harmonizácie úspešne napredoval aj v 
rokoch 2001 a 2002. Bol prijatý nový zákon o 
štátnej štatistike plne kompatibilný s požiadav-
kami  EÚ. V roku 2004 bol zrealizovaný pre-
chod štatistiky zahraničného obchodu na sys-
tém Intrastat. Od januára 2005 úrad zaviedol 
elektronický zber dát a v máji sprístupnil verej-
nú bázu dát Slovstat. Významnou výzvou roku 
2006 bola implementácia Kódexu postupov pre 
európsku štatistiku, cieľom ktorého je neustále 
zvyšovať dôveru v nezávislosť, integritu a zod-
povednosť národných  štatistických úradov a 
Eurostatu ako inštitúcií a súčasne posilňovať 
dôveru vo vierohodnosť a kvalitu štatistík, ktoré 
tieto inštitúcie vypracúvajú a poskytujú. 

Vyjadrením uznania kvality práce vo sfére 
štátnej štatistiky bolo udelenie certifikátu 
kvality podľa normy ISO 9001 v novembri 
2006. 
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V   roku   2007   boli zahájené   aktivity   sme-
rujúce k optimalizácii štátnej   štatistiky.   Úrad 
prijal stratégiu rozvoja do roku 2012. Svoj  roz-
voj nasmeroval do skvalitnenia portfólia pro-
duktov, do zvýšenia efektivity vnútorného  pro-
stredia a do skvalitnenia vzťahov s externým 
prostredím. Uznanie za prácu počas 15 rokov 
existecie odznelo v príhovore prezidenta SR 
Ivana Gašparoviča na slávnostnej  konferencii, 
ktorá sa konala 26. mája 2008 v priestoroch 
kongresovej sály Národnej banky Slovenska. 

To, že ŠÚ SR pokračuje v trende zvyšovania 
kvality produkcie potvrdili v nasledujúcich ro-
koch úspešné opakovania recertifikačných au-
ditov. Uznanie systému manažérstva kvality sa 
prejavilo aj udelením najvyššieho ocenenia Top 
manažér kvality roka 2017 zmocnencovi pre 
kvalitu ŠÚ SR, Ing. Márie Dologovej. Pokraču-
júci proces elektronizácie zberu štatistických 
údajov priniesol pre spravodajské jednotky zní-

ženie administratívnej záťaže a priaznivejšie 
lehoty na predkladanie vybraných štatistických 

  
výkazov. Výsledkom bolo, že počas roka z 
takmer 436 tisíc výkazov bolo 86,44 % predlo-
žených elektronicky. ŠÚ SR dosiahol význam-
ný pokrok v modernizácii a zjednocovaní ve-
rejných databáz úradu integráciou databázy 
Slovstat, RegDat a Mestská a obecná štatistika 
do jednotnej verejnej databázy DATAcube., 
ktorá komplexne vyriešila jednotnú obsahovú 
dostupnosť štatistických údajov pre používate-
ľov s možnosťou tvorby vlastných výstupov. 
V rámci metodiky sa aktivity zameriavali oso-
bitne na modernizáciu cenových štatistík využi-
tím údajov o spotrebiteľských cenách z ob-
chodných reťazcov, tzv. scanner data, do ich 
produkcie. 
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ŠÚ SR a ďalšie ministerstvá a štátne orga-
nizácie, ktoré patria do Národného štatis-
tického systému, priebežne od roku 2018 
napĺňali trojročný Program štátnych štatis-
tických zisťovaní na roky 2018 až 2020. 
Významnou aktivitou roku sa stalo zapoje-
nie sa do európskeho projektu ESSnet Big 
Data, v rámci ktorého sa Slovensko podie-
ľa na hľadaní inovatívnych metód v štatis-
tike cestovného ruchu, napr. možnosti zís-
kania údajov technikou tzv. webscrapingu. 
Za účelom skvalitnenia cenových štatistík 
sa posilnila spolupráca s najdôležitejšími 
obchodnými reťazcami smerujúca k získa-
niu údajov priamo od obchodníkov, a tak 
skvalitneniu odhadov cenových indexov za 
potraviny. ŠÚ SR v roku 2018 rozbehol 
projekt Reforma zberu a spracovanie šta-
tistických údajov vo verejnej správe, napl-
nenie cieľov ktorého povedie k vytvoreniu 

národnej metodiky a zjednoteniu procesu 
zberu a spracovania údajov naprieč všet-
kými členmi NŠS, ako aj k ochrane a bez-
pečnosti zbieraných a spracúvaných úda-
jov. V rámci implementácie Agendy 2030 
pre SR bol vybraný návrh 76 indikátorov 
k národným prioritám a riešilo sa zabezpe-
čenie monitorovania pokroku v dosahovaní 
strategických cieľov. Pokrok sa dosiahol aj 
v užívateľskom komforte jednotnej verejnej 
databázy DATAcube. S celkovým podielom 
41 % zo všetkých publikovaných datasetov 
za inštitúcie štátnej správy zostáva ŠÚ SR 
aj naďalej lídrom v poskytovaní dát v rámci 
iniciatívy pre otvorené vládnutie. V rámci 
projektu o Globálnej tvorbe hodnoty sa zis-
ťovali údaje o rozsahu a typoch podniko-
vých činností, ktoré podnikateľské subjekty 
vykonávajú na území SR a o činnostiach, 
ktoré si zabezpečujú v zahraničí alebo 
inými slovenskými podnikmi. Informácie sú 
dôležité pre hodnotenie stavu a vývoja 
ekonomiky krajiny v podmienkach globali-
zácie a medzinárodné porovnania.  

Najvýznamnejšou udalosťou roka 2019 
bola pre štatistický úrad 105. odborná kon-
ferencia predsedov národných štatistických 
inštitúcií DGINS 2019. Viac ako stodvadsať 
najvyšších predstaviteľov Eurostatu, eu-
rópskych štatistických úradov a odborníkov 
pre oblasť štatistiky z ďalších medzinárod-
ných organizácií a finančných inštitúcií dis-
kutovalo v Bratislave na tému The statisti-
cal implications of globalization a budúce-
ho smerovania Európskeho štatistického 
systému. Veľmi významnou iniciatívou bolo 
zavŕšenie predsedníctva SR vo Vyšehrad-
skej skupine. Spolupráca krajín V4 je za-
meraná na dosiahnutie metodických a kva-
litatívnych zlepšení pri tvorbe štatistík, vý-
menu poznatkov a skúseností a vydávanie 
spoločných publikácií. Počas roka 2019 bol 
elektronický zber dát rozšírený o ďalšie

Príručka kvality 

PREDSTAVENIE ORGANIZÁCIE 

Ing. Alexander Ballek, (od r. 2016)

6



predvyplnené údaje, zvýšil sa rozsah dát 
využívaných priamo z administratívnych 
zdrojov a vylepšila sa existujúcu infraštruk-
túru a aplikačná výbava pre realizáciu zis-
ťovaní. K významným zmenám prišlo v ob-
lasti národných účtov. Bola zrealizovaná 
veľká benchmarková revízia ročných aj 
štvrťročných údajov za sektorové a národ-
né účty od roku 1995 až po rok 2017. Sú-
časne, v súlade s novými usmerneniami, 
boli zrevidované údaje štatistiky zahranič-
ného obchodu za obdobie rokov 2010 - 
2018. V rámci projektu Európskeho štatis-
tického systému ESSnet Big Data (do kto-
rého sa ŠÚ SR zapojil v roku 2018) v časti, 
ktorá rieši inovatívne metódy pre štatistiky 
cestovného ruchu, sa začalo s testovaním 
zberu údajov z internetu pomocou techniky 
webscrapingu a analyzovali sa prvé vý-
sledky prepájania nových zdrojov údajov s 
údajmi z tradičných zisťovaní. Aktualizovali 
sme takmer 1200 dátových kociek, ktoré 
zachytávajú rôzne ukazovatele hospodár-
skeho a sociálneho vývoja, pribudla nová 
funkčná stránka Aktuality.  

Rok 2020 bol pre činnosť úradu, rovnako 
ako pre chod celej spoločnosti zložitý a ná-
ročný. ŠÚ SR musel, vo vzťahu k opatre-
niam v súvislosti s pandémiou Covid-19, 
zmeniť organizáciu a spôsob práce pri 
zbere a spracovaní údajov vo všetkých 
sledovaných štatistikách a reagovať tak na 
mimoriadnu situáciu. Napriek sťaženým 
podmienkam bolo zrealizovaných všetkých 
81 naplánovaných zisťovaní a odborne za-
bezpečených ďalších 110 zisťovaní, ktoré 
vykonali ostatné ministerstvá a štátne or-
ganizácie v rámci Národného štatistického 
systému. Veľmi zložitá bola aj príprava, lo-

gistika a spustenie najväčšieho štatistické-
ho zisťovania – Sčítania obyvateľov, do-
mov a bytov 2021, ktoré sa historicky prvý-
krát uskutočnilo plne elektronicky a s ma-
ximálnym využitím administratívnych zdro-
jov údajov a ktorého precízna legislatívna 
a organizačná príprava prebiehala nepretr-
žite od roku 2015. V rámci medzinárodné-
ho hodnotenia Open Data Inventory zame-
raného na dostupnosť a otvorenosť štatis-
tických údajov sa ŠÚ SR v roku 2020 
umiestnil na 10. mieste zo 187 monitoro-
vaných krajín. V rámci pravidelne vykoná-
vaného prieskumu spokojnosti zákazníkov 
s produktmi a službami dosiahla celková 
priemerná miera spokojnosti hodnotu 74,7 
bodu, čo predstavuje najvyššie hodnotenie 
od začiatku sledovania, t. j. od roku 2009. 
Na medzinárodnej úrovni sa v nasledujú-
com období bude úrad z veľkého množstva 
aktivít podieľať predovšetkým na tvorbe 
EŠP na roky 2021 – 2027 a na príprave 3. 
kola peer review EŠS, ktoré sa bude konať 
v rokoch 2021 až 2023 v Eurostate a vo 
všetkých členských krajinách EÚ a EFTA.  

Okrem uvedených činností ŠÚ SR zabez-
pečuje prípravu spracovania a spracovanie 
výsledkov volieb a referenda konaných  
podľa zákona č. 180/2014 Z. z. o pod-
mienkach výkonu volebného práva a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov. 

Môžeme konštatovať, že úrad od svojho 
vzniku v roku 1993 úspešne plnil svoje 
úlohy, čo spolu so zavedeným systémom 
manažérstva kvality vytvára dobré predpo-
klady pre rovnako úspešné trvalé zabez-
pečenie úloh aj v budúcom období.

Príručka kvality 
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Charakteristika a poslanie úradu 

Štátna štatistika v SR patrí do kompetencie 
Štatistického úradu SR, ktorý je ústredným 
orgánom štátnej správy SR. Úrad riadi 
predseda, ktorého vymenúva a odvoláva 
prezident SR na návrh vlády SR. Úrad má 
zriadenú Koordinačnú radu pre štátnu šta-
tistiku, ako odborný koordinačný orgán pre 
otázky týkajúce sa plnenia úloh štátnej šta-
tistiky inými orgánmi vykonávajúcimi štátnu 
štatistiku v oblasti. 

Hlavným poslaním organizácie je: 
Poskytovať kvalitné a objektívne štatistické 
produkty a služby  pri dôslednom dodržaní 
dôvernosti štatistických údajov a čo naj-
menšom zaťažovaní zainteresovaných 
strán pri efektívnom využívaní existujúcich 
zdrojov s cieľom podporiť zvyšovanie in-
formačného a intelektuálneho kapitálu zá-
kazníkov.  
Týmto spôsobom prispieť k znižovaniu rizi-
ka a zvyšovaniu efektivity ich rozhodova-
cích procesov a tak podporiť zabezpečenie 
trvalo udržateľného rozvoja a zvyšovania 
úrovne Slovenskej republiky ako súčasti 
EÚ. 

Z poslania vychádza politika kvality, ktorej 
zásady vytvorili rámec pre stanovenie cie-
ľov kvality. Ich naplnenie zabezpečuje ŠÚ 
SR realizáciou akčných programov straté-
gie rozvoja. 

Právnu základňu činnosti ŠÚ SR predsta-
vuje zákon NR SR č. 540/2001 o štátnej 
štatistike v znení neskorších predpisov. 
Úrad plní úlohy v súlade s jeho ustanove-
niami. 

Produkty a zákazníci

Z  množstva  štatistických  produktov  sú naj-
žiadanejšie údaje poskytované širokej verej-
nosti formou informatívnych správ prostredníc-
tvom internetovej stránky úradu podľa Kalen-
dára prvého zverejnenia  (jedného z kritérií  
Špeciálneho  štandardu Medzinárodného me-
nového fondu pre zverejňovanie údajov). Ďal-
ším významným produktom je Štatistická  ro-
čenka  Slovenskej  republiky poskytujúca kom-
plexný obraz o Slovensku. Vychádza pravidel-
ne s ročnou periodicitou v slovenskom a an-
glickom jazyku v tlačenej i elektronickej forme. 
Pre širokú verejnosť je tiež ročne vydávaná 
dokumentačno-propagačná publikácia Sloven-
ská republika v číslach, v ktorej môže zákazník 
nájsť  základné charakteristiky o ekonomike, 
obyvateľstve a sociálnych štruktúrach. Od roku 
1991 vydáva úrad vedecký recenzovaný časo-
pis orientovaný na prezentáciu moderných šta-
tistických a demografických metód a postupov 
Slovenská štatistika a demografia. 

V rámci marketingových aktivít úrad každoroč-
ne organizuje stretnutia s významnými a po-
tenciálnymi zákazníkmi zamerané na rozšíre-
nie ich znalostí o možnostiach využitia štatis-
tických produktov a na zistenie ich očakávaní. 
Pri príležitosti osláv Európskeho dňa štatistiky, 
ktorý pripadá každoročne na 20. október, úrad 
pripravuje aktivity, cieľom ktorých je prezento-
vať oficiálnu štatistiku a činnosť Štatistického 
úradu SR odbornej a laickej verejnosti a po-
stupne zvyšovať štatistickú gramotnosť. Kaž-
doročne, od roku   2005, monitoruje prostred-
níctvom externej nezávislej organizácie dôve-
ryhodnosť štatistického úradu na reprezenta-
tívnej vzorke obyvateľov SR vo veku od 18 ro-
kov a počnúc rokom 2007 s dvojročnou perio-
dicitou uskutočňuje prieskum zameraný na zis-
tenie spokojnosti svojich zákazníkov s pro-
duktmi a   službami. Výsledky analýz oboch 
prieskumov vykazujú priaznivý trend.

Príručka kvality 
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Príručka kvality 

KONTAKTY

Štatistický úrad Slovenskej republiky 
Lamačská cesta 3/C, P.O.BOX 17 
840 05 Bratislava 45 
Telefón: +421-2-50236 222 
E-mail: info@statistics.sk 
Web: http://www.statistics.sk 

Štatistický úrad SR - pracovisko ŠÚ SR v Bratislave 
Lamačská 3/C, P.O.BOX 17 
840 05 Bratislava 45 
Telefón: +421-2-69250 101 
E-mail: ks.ba@statistics.sk 

INFOSTAT – Inštitút informatiky a štatistiky 
Leškova 16 
817 95 Bratislava 15 
Telefón: +421-2-59379 301 
E-mail: infostat@infostat.sk 
Web: http://www.infostat.sk 

Štatistický úrad SR - pracovisko ŠÚ SR  v Trnave 
Osvaldova 2 
917 23 Trnava 
Telefón: +421-33-5566 111 
E-mail: trnava@statistics.sk 

Štatistický úrad SR - pracovisko ŠÚ SR v Trenčíne 
Kniežaťa Pribinu 28 
911 54 Trenčín 
Telefón: +421-32-7460 111 
E-mail: pracovisko.tn@statistics.sk

Štatistický úrad SR – pracovisko ŠÚ SR v Nitre 
Rázusova 9, P.O.BOX 9B 
949 55 Nitra 
Telefón: +421-37-7752 201 
E-mail: nitra@statistics.sk 

Štatistický úrad SR - pracovisko ŠÚ SR v Žiline 
Framborská 23 
011 21 Žilina 
Telefón: +421-41-5113 201 
E-mail: administratorza@statistics.sk 

Štatistický úrad SR – sekcia zberu a spracovania 
dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici 
Trieda SNP 75 
974 89 Banská Bystrica 
Telefón: +421-48-4323 111 
E-mail: info_bb@statistics.sk 

Štatistický úrad SR - pracovisko ŠÚ SR v Prešove 
Plzenská 2 
080 16 Prešov 
Telefón: +421-51-7735 223 
E-mail: admin.po@statistics.sk 

Štatistický úrad SR - pracovisko ŠÚ SR v Košiciach 
Werferova 3 
040 11 Košice 
Telefón: +421-55-6410 200 
E-mail: kosice@statistics.sk 
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Príručka kvality 

POPIS PLNENIA POŽIADAVIEK SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA KVALITY 

Systém
Procesy systému

Požiadavky na manažérstvo ŠÚ SR zabezpe-
čuje vzájomne prepojenými procesmi tvoriacimi 
systém. Pri aplikovaní požiadaviek na systém 
manažérstva kvality je využívaný tento proces-
ný  prístup. ŠÚ SR  takto zabezpečuje efektív-
ne a účiné plnenie požiadaviek / očakávaní zá-
kazníkov a zainteresovaných strán. Systém je 
udržiavaný a zlepšovaný. 

ŠÚ SR identifikoval manažérske (MP), zákaz-
nícky/hodnototvorný (HTP) a podporne (PP) 
orientované procesy. Jednotlivé procesy sú 
identifikované a popísané v súlade s ISO 
9001:2015. 

Ide o Manažérske procesy ŠÚ SR; Hodnoto-
tvorný proces produkcie; Manažérstvo infor-
mačných zdrojov; Manažérstvo ľudských zdro-
jov; Finančné manažérstvo; Manažérstvo slu-
žieb informačných technológií; Manažérstvo 
infraštruktúry, pracovného prostredia a nákupu. 

Jedným z identifikovaných procesov je proces, 
ktorý si ŠÚ SR objednáva z externého prostre-
dia. Jeho popis je určený v osobitnom doku-
mentovanom postupe. 

Nižšie je uvedené základné členenie identifiko-
vaných procesov.
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Príručka kvality 

POPIS PLNENIA POŽIADAVIEK SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA KVALITY 

Systém
Manažérske procesy: strategické a operačné manažérstvo
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Príručka kvality 

POPIS PLNENIA POŽIADAVIEK SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA KVALITY 

Systém
Hodnototvorný proces a jeho 8 podprocesov
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Príručka kvality 

POPIS PLNENIA POŽIADAVIEK SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA KVALITY 

Systém
Konverzia požiadaviek ISO 9001 na procesy
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ŠÚ SR v rámci svojho kontextu určil a pochopil  
externé a interné aspekty významné voči zá-
merom a jeho strategickému smerovaniu a kto-
ré môžu kladne alebo záporne ovplyvňovať 
schopnosť dosahovať svoje budúce zamýšľané 
výsledky. Pri určovaní týchto vzťahov a súvis-
lostí ŠÚ SR rovnako určil možné, s nimi spoje-
né, riziká a príležitosti. Pre tieto aktivity ŠÚ SR 
využíva procesy súvisiace so strategickým 
manažérstvom, ako aj procesom manažérstva 
rizík. 

Informácie o týchto aspektoch sú monitorované 
a pravidelne preskúmavané členmi vrcholové-
ho manažmentu. Pre významné udalosti ad 
hoc strategickým kontrolingom a monitorova-
ním a riadením majiteľmi príslušných procesov, 
resp. priebežne pri preskúmaní systému ma-
nažérstva. 

Významné informácie z týchto určení sú zva-
žované pri plánovaní systému manažérstva 
kvality (ďalej len “SMK”). 

Z činností voči externým a interným aspektom 
sú vyhotovené záznamy. 

ŠÚ SR, v rámci  svojho  kontextu, v analýzach 
externého a interného prostredia, v súlade s 
analýzou vzťahov a súvislostí externých a in-
terných aspektov, určil externé a interné zain-
teresované  strany  a  pochopil  ich požiadavky.    
Pre významné zainteresované strany určil ich 
relevantnosť a rovnako ich významné požia-
davky podľa ich možného vplyvu na dopad a 
výkonnosť SMK, na mechanizmy rozhodovania 
organizácie, ich potenciu byť rizikom či príleži-
tosťou, podľa ich vplyvu na výstupy, resp. vý-
sledky SMK, ako aj prostredníctvom vplyvu za-
interesovaných strán, svoju schopnosť rozho-
dovať vo veciach výstupov SMK organizácie. 
Pre tieto aktivity ŠÚ SR rovnako využíva pro-

cesy súvisiace so strategickým manažérstvom, 
ako aj procesy manažérstva rizika. 

Významné informácie z týchto analýz sú zva-
žované pri plánovaní SMK. 

O relevantných zainteresovaných stranách, 
ako aj o ich významných požiadavkách sú vy-
hotovované záznamy. 

ŠÚ SR na základe externých a interných as-
pektov, ako aj relevantných  zainteresovaných  
strán a ich významných požiadavkách, berúc 
do úvahy informácie o výstupoch a produktoch 
jednotlivých procesov a SMK, určil rozsah 
svojho SMK. 

Pri určovaní rozsahu svojho SMK  tiež analy-
zoval aplikovateľnosť jednotlivých požiadaviek 
predmetnej ISO 9001:2015. Pre neaplikovateľ-
né požiadavky ŠÚ SR vyhodnotil riziká, ich 
neaplikovateľnosť voči schopnosti poskytovať 
produkty, resp. služby a ich súlad s platnými 
požiadavkami zainteresovaných strán pri ta-
komto poskytovaní produktov a služieb. 

Predmet SMK je prístupný a udržiavaný ako 
dokumentovaná informácia. 

ŠÚ SR je znalostnou organizáciou, a teda vše-
obecný systém manažérstva organizácie je vý-
razne orientovaný na znalosti/vedomosti. Prie-
rezové systémy, ako aj SMK ŠÚ SR sú vybu-
dované na procesnom základe. Jeho imanent-
ným rysom je životný cyklus produktov a slu-
žieb. Výrazným prvkom je tvorivosť, ktorá je 
podporovaná dokumentačne, resp. best practi-
cies frameworkom GSBPM (všeobecný model 
štatistického produkčného/ hodnototvorného 
procesu - ďalej len “GSBPM”).

Príručka kvality 

POPIS PLNENIA POŽIADAVIEK SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA KVALITY 

Kontext organizácie
Vzťahy, súvislosti a zaiteresované strany; Systém, jeho predmet a procesy
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Bola ponechaná prirodzená kombinačná voľ-
nosť činností v životnom cykle produktov a slu-
žieb na úkor komplikovaných, či nezvládnuteľ-
ných a strohých väzieb z dátových  tokov.  

Pri určovaní typu a rozsahu potrebných doku-
mentovaných informácií  ŠÚ SR vyhodnotil 
svoje  vlastné potreby a tiež použil pre ich ur-
čenie risk - based thinking. ŠÚ SR venoval po-
zornosť: veľkosti, činnostiam, typom produktov 
a služieb, komplexnosti svojich procesov, ich 

zdrojov, ako aj potenciálnym dôsledkom mož-
ných nezhôd. 

ŠÚ SR  zabezpečuje:  udržiavanie a uchová-
vanie dokumentovaných informácii pre procesy 
SMK, ako aj ostatné útvary  organizácie, v  sú-
lade s vlastnými požiadavkami a požiadavkami 
kladenými na SMK, s požiadavkami predmet-
nej normy ISO 9001:2015 a požiadavkami re-
levantných zainteresovaných strán.

Príručka kvality 

POPIS PLNENIA POŽIADAVIEK SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA KVALITY 

Kontext organizácie
Vzťahy, súvislosti a zaiteresované strany; Systém, jeho predmet a procesy

Jednotliví  manažéri  na  príslušných úrov-
niach organizácie vrátane vrcholového  ma-
nažmentu, preukazujú svoje vodcovstvo a  an-
gažovanosť prijatých záväzkov v SMK. Pre 
činnosti nižších  úrovní  manažmentu  vrcholo-
vý manažment zabezpečuje svoju angažova-
nosť  vhodným  delegovaním právomocí a ak-
tívnou podporou výkonnosti nižšieho manaž-
mentu  pri prijímaní ich rozhodnutí vo veciach 
SMK. Vrcholový manažment rovnako zabez-
peč i l , že pož iadavky predmetnej ISO 
9001:2015, ako aj požiadavky ostatných zain-
teresovaných strán sú integrálnou súčasťou 
business procesov organizácie. 

Zameranie na zákazníka je zabezpečované 
činnosťami v rámci GSBPM,  ktoré  sú  monito-
rované, v prípade vhodnosti merané na úrovni 
denného operatívneho riadenia majiteľov pro-
cesov, na poradách vyššieho manažmentu, 
ako aj najvyššieho vedenia organizácie. 

Komunikácia so zainteresovanými stranami, 
ako aj so zákazníkom ako kľúčovou zaintere-

sovanou stranou, sú nevyhnutnou súčasťou 
životného cyklu produktov a služieb dané rám-
com GSBPM a dokumentmi súvisiacimi priamo 
či nepriamo s jurisdikciou európskej únie a SR. 

Vrcholový manažment vypracoval, implemen-
toval a udržiava Politiku kvality, ktorá je vhodná 
pre účel, aspekty, zainteresované strany a stra-
tegické smerovanie organizácie. Politika kvality 
je rámcom pre určenie Cieľov kvality, obsahuje 
záväzok na splnenie aplikovateľných požiada-
viek a záväzok na trvalé zlepšovanie SMK. Po-
litika kvality je dostupná a je udržiavaná ako 
dokumentovaná   informácia,   je  komunikova-
ná, pochopená a aplikovaná v organizácii a v 
prípade potreby je dostupná významným zain-
teresovaným stranám. 

Vrcholový manažment zabezpečil pridelenie, 
komunikovanie a pochopenie zodpovednosti a 
právomoci relevantných rolí v SMK, a to: pre 
zhodu  s  požiadavkami  predmetnej normy 
ISO 9001:2015,  pre  dodávanie  zamýšľaných

Vodcovstvo a angažovanosť vedenia
Vodcovia a ich záväzok; Politika kvality; Zodpovednosti a právomoci
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výstupov dotknutých procesov, pre podávanie 
správ manažmentu – vrátane vrcholovému –  o  
výkonnosti SMK a o možných príležitostiach na 
zlepšovanie, pre zabezpečenie podpory zame-

rania sa na zákazníka v organizácii a pre za-
bezpečenie dodržiavania integrity SMK, ak sa 
plánujú a implementujú zmeny.

Príručka kvality 

POPIS PLNENIA POŽIADAVIEK SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA KVALITY 

Vodcovstvo a angažovanosť vedenia
Vodcovia a ich záväzok; Politika kvality; Zodpovednosti a právomoci

ŠÚ SR pri plánovaní, či už na úrovni všeobec-
ného manažérstva, či business procesov, či 
SMK, zvažuje svoj kontext (aspekty a zaintere-
sované strany), ako aj riziká a príležitosti na to, 
aby SMK dosiahol zamýšľané výsledky, zvyšo-
vala sa spokojnosť zainteresovaných strán 
kladnými  dôsledkami,  resp.  aby  sa  ŠÚ SR 
vyvaroval neželaných dôsledkov svojich výstu-
pov a dosahovalo sa zlepšenie stavu SMK. 

Pre tieto riziká a príležitosti ŠÚ SR plánuje 
opatrenia na ich zvládanie a  integruje  ich do 
svojho všeobecného manažérstva, do svojich 
business procesov, resp. do procesov pre rea-
l izovanie pož iadaviek predmetnej ISO 
9001:2015. 

Opatrenia  sú  prijímané  pre  významné riziká/
príležitosti určené metódou WIA (What If Ana-
lysis). O týchto  rizikách/ príležitostiach, ako aj 
opatreniach ŠÚ SR uchováva, resp. udržiava 
dokumentované informácie. 

ŠÚ SR vrámci všeobecného manažérstva, ur-
čuje strategické smerovanie, dlhodobé ciele a 
procesy pre ich realizáciu. Prijatý strategický 
dokument - Politika kvality - je rámcom pri ur-
čovaní Cieľov kvality. Ciele kvality sú udržiava-

né ako dokumentovaná informácia a plnia po-
žiadavky predmetnej ISO 9001:2015. 

Pre určené procesy ŠÚ SR definuje ciele kvali-
ty ako súčasť ich výkonnosti (Key Performance 
Indicator - KPI). Pre ciele, ktoré sú rozsahom a 
dopadom významné je zabezpečené plánova-
nie činností pre ich dosiahnutie. Pre dosiahnu-
tie jednotlivých plánov, či už v procesnej podo-
be SMK alebo v programoch, ŠÚ SR určuje 
činnosti, zdroje, zodpovednosti, termíny a spô-
sob ich hodnotenia. 

ŠÚ SR má SMK vybudovaný spôsobom Sta-
vebnica_Puzzle, ktorý umožňuje pri zmenách, 
či jeho raste, využiť systémovú robustnosť. V 
prípade významných zmien SMK ŠÚ SR  reali-
zuje  tieto zmeny programovo - plánovitým 
spôsobom. 

Plánovanie
Opatrenia na zvládanie rizík a príležitostí; Ciele kvality a plánovanie ich dosiahnutia; 
Zmeny systému
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Príručka kvality 

POPIS PLNENIA POŽIADAVIEK SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA KVALITY 

Podpora
Ľudské zdroje, pracovné prostredie a infraštruktúra;  
Znalosti organizácie, povedomie, komunikácia a informácie

ŠÚ SR zabezpečuje zdroje pre tvorbu, imple-
mentovanie, udržiavanie a pre efektívne pre-
vádzkovanie, ako aj neustále zlepšovanie 
svojho SMK. 
Zdroje sú pre organizáciu a jej kľúčové zain-
teresované strany prvkami vytvárajúcimi hod-
noty, t.j. sú jej kľúčovými aktívami. Medzi jej 
hmotné aktíva patrí najmä infraštruktúra, medzi 
nehmotné najmä znalosti/vedomosti a infor-
mačné aktíva. 
Zdroje sú definované v jednotlivých popisoch 
procesov a riadené zodpovedajúcimi podpor-
nými procesmi. 
ŠÚ SR určil osoby potrebné pre implementáciu 
a prevádzkovanie procesov SMK. Potrebná 
infraštruktúra, ako aj potrebné pracovné pro-
stredie sú určené pre potreby SMK a jednotli-
vých procesov. Zabezpečenie a riadenie je za-
bezpečované určenými podpornými procesmi. 
Pre monitorovanie  svojich  činností a procesov 
ŠÚ SR využíva štandardné manažérske ko-
munikačné nástroje. ŠÚ SR vo svojom SMK 
nevyužíva meracie systémy. 

ŠÚ SR zaznamenáva v explicitnom tvare po-
trebné znalosti  svojich  činností a procesov, 
ako aj príslušné metódy, metodiky, normy, nut-
né pre výkon činností pre  splnenie  požiada-
viek a očakávaní zainteresovaných strán.  
ŠÚ SR  je   znalostnou   organizáciou a impli-
citné znalosti sú kľúčovými znalosťami  pre   
tvorivý   prístup k procesom. Tieto sú v rámci 
ich životného cyklu využívané, vytvárané, zdie-
ľané/komunikované, rozvíjané a opätovne vyu-

žívané individuálne, ako aj tímovou spoluprá-
cou. 

ŠÚ SR určil nevyhnutnú kompetenciu osôb, 
ktoré majú vplyv na výkonnosť a efektívnosť 
SMK. Tieto osoby plnia požiadavky v rámci ur-
čených požiadaviek kompetenčného modelu. 
Pre určené prípady plnenia požiadaviek nasa-
denia na danú pozíciu, ako aj rozvoja, je pre 
dané osoby  realizované  vzdelávanie a hodno-
tenie efektívnosti daného vzdelávania, či prí-
pravy. O kompetencii sú uchovávané potrebné 
dokumentované informácie. 

ŠÚ SR zabezpečuje povedomie u osôb vyko-
návajúcich prácu pod jeho vedením/riadením o  
Politike  a  cieľoch  kvality, o vplyve na efektív-
nosť SMK vrátane osobného zlepšenia a do-
pade na SMK, ako aj o dodržiavaní požiada-
viek predmetnej ISO 9001:2015. 

ŠÚ SR zabezpečuje interne a externe komuni-
káciu o svojom SMK. V rámci procesu komuni-
kácie ŠÚ SR zabezpečuje predmet komuniká-
cie, komunikačných partnerov a spôsob komu-
nikácie. 

Pre určené externé či interné dokumentované 
informácie ŠÚ SR zabezpečuje ich vytváranie, 
využívanie a riadenie príslušnými smernicami, 
resp. záznamami. Dané dokumentované in-
formácie plnia, pre ich vytváranie, využívanie, 
udržiavanie a uchovávanie, požiadavky pred-
metnej ISO 9001:2015. 
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ŠÚ SR realizuje produkty a služby plánovitým 
spôsobom. 

Pri plánovaní SMK pre realizáciu produktov a 
služieb, v súvislosti s kontextom a opatreniami 
na riadenie rizík a príležitostí, ŠÚ SR určuje 
požiadavky, kritériá, zdroje, procesy a zdoku-
mentované informácie. Spôsob plánovania je 
vhodný pre zabezpečenie požiadaviek a  oča-
kávaní  pre  produkty a služby. 

ŠÚ SR zabezpečuje rovnako aj outsourcované 
zdroje potrebné pre prevádzkovanie svojho 
SMK. Potrebné zmeny sú realizované postup-
mi zmenového riadenia v SMK. 

Produkty a  služby  sú  realizované v priebehu 
životného  cyklu  modelom GSBPM. Tento mo-
del je rámcom modulárneho riešenia/zabezpe-
čenia životného cyklu produktov/služieb. 

Podrobný popis je určený jednotlivými doku-
mentmi popisujúcimi komunikáciu, návrh a vý-
voj, zabezpečenie vstupov, realizovanie, uvoľ-
ňovanie podľa daných etáp a riadenie nezhod-
ných výstupov. 

O jednotlivých priebehoch a stavoch sú udržia-
vané a uchovávané príslušné dokumentované 
informácie. 

Príručka kvality 

POPIS PLNENIA POŽIADAVIEK SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA KVALITY 

Prevádzkovanie 
Plánovanie prevádzkovania; Požiadavky a ich zabezpečovanie; Činnosti návrhu a vývoja pro-
duktov a služieb; Zabezpečovanie procesov, produktov a služieb od poskytovateľov; Realizácia 
produktov a služieb; Riadenie nezhodných výstupov; Uvoľňovanie
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Pre určené  procesy  a  SMK  je  určené a za-
bezpečené: potreba  a  metódy monitorovania, 
analýzy a vyhodnocovanie  určených  údajov a 
informácií, monitorovanie času vrátane výkon-
nosti a efektívnosti SMK. 

ŠÚ SR  zabezpečuje  analyzovanie a prijíma-
nie opatrení o zhode produktov a služieb, o  
spokojnosti  zákazníka, o výkonnosti a efektív-
nosti SMK, o efektívnosti implementácie pláno-
vania SMK, o efektívnosti prijatých opatrení na 
riadenie rizík a príležitostí, o výkonnosti exter-
ných poskytovateľov, o potrebe zlepšenia 
SMK. 

O výsledkoch monitorovania a hodnotenia sú 
uchovávané dokumentované informácie. 

ŠÚ SR zabezpečuje mieru zákazníckeho vní-
mania plnenia jeho potrieb a očakávaní. Spô-
sobom a metódou získavania týchto informácií 
sú priamy kontakt, vyžiadané informácie elek-
tronickou komunikáciou, dotazníkmi, resp. do-
dávateľskou službou. 

Ako systémovú spätnú väzbu ŠÚ SR využíva 
interné audity. Audity sú zabezpečované Pro-
gramom a Plánmi konkrétnych auditov, ako aj 
Dotazníkmi k auditu. Z interných auditov sú 
spracované Správy, opatrenia k náprave a 
prevencii prijímajú a realizujú majitelia dotknu-
tých procesov. Inštitút interných auditov za-
bezpečuje spätnú väzbu o SMK  a  jeho  zhode  

s požiadavkami zainteresovaných strán a 
predmetnej ISO 9001:2015 a o efektívnosti im-
plementácie a udržiavania týchto požiadaviek. 

Pre určenie stavu systému a následných čin-
ností, vrcholový manažment preskúmava ma-
nažérstvo SMK. Výkon tohto preskúmania je v 
súlade so strategickým smerovaním. Výsled-
kom tohto preskúmania je potvrdenie o vhod-
nosti, adekvátnosti a efektívnosti SMK, resp. o 
určení opatrení pre ich dosiahnutie. 

Informácie z preskúmania sú zhromaždené v 
Správe z preskúmania manažmentom so zvá-
žením: stavu opatrení z predchádzajúcich pre-
skúmavaní manažmentom; zmien v externých 
a interných záležitostiach, ktoré sa dotýkajú 
systému manažérstva kvality; informácií o vý-
konnosti a efektívnosti systému manažérstva 
kvality vrátane trendov (spokojnosti zákazníka 
a spätnej väzby od relevantných zainteresova-
ných strán; miery, splnenia cieľov kvality; vý-
konnosti procesu a zhody produktov a služieb; 
nezhôd a nápravných opatrení; výsledkov mo-
nitorovania a merania; výsledkov auditov; vý-
konnosti externých poskytovateľov; primera-
nosti zdrojov; efektívnosti prijatých opatrení na 
zvládanie rizík a  príležitostí;  príležitostí na 
zlepšovanie). 

Výstupom z preskúmania sú Akčné programy. 
Z preskúmania sú uchovávané dokumentova-
né informácie.

Príručka kvality 

POPIS PLNENIA POŽIADAVIEK SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA KVALITY 

Výkonnosť a jeho hodnotenie
Monitorovanie, meranie, analýzy a zlepšovanie; Interný audit;  
Preskúmanie manažmentom
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ŠÚ SR identifikuje a realizuje príležitosti pre 
zlepšovanie produktov a služieb na splnenie 
požiadaviek a na zvládanie budúcich potrieb a 
očakávaní; pre nápravu a predchádzanie, či 
zníženie neželaných dopadov výstupov; zlep-
šovanie výkonnosti a efektívnosti SMK. 

ŠÚ SR určuje a primeranie reaguje na nezho-
du (opatreniami na jej riadenie a nápravu a rie-
šenie následkov),  hodnotí opatrenia na elimi-
novanie, resp. zníženie výskytu príčiny nezho-
dy (resp. jej dôsledkov), implementuje opatre-
nia, preskúmava efektívnosť po realizácii opat-
rení, aktualizuje riziká a príležitosti s násled-

ným opatrením na ich zvládanie (ak je to po-
trebné) a podľa vhodnosti zmenami v SMK. 

K nezhodám a opatreniam sú uchovávané do-
kumentované informácie. 

ŠÚ SR, na základe výsledkov analýz, hodno-
tení, ako aj z Preskúmania manažmentom, ur-
čuje potrebu/príležitosť pre zlepšenie. 

V prípade vhodnosti ŠÚ SR svoj SMK zlepšuje 
pre dosahovanie jeho trvalej vhodnosti, prime-
ranosti a efektívnosti.

Príručka kvality 

POPIS PLNENIA POŽIADAVIEK SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA KVALITY 

Zlepšovanie 
Nezhoda; Zlepšovanie
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