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• VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

Vláda 

A. schvaľuje 

A.l. štatút Štatistického úradu SR, 

A.2. organizačnú štruktúru Štatistického úradu SR, 

A.3. výnimky z pravidiel systemizácie aparátov ministerstiev a ostatných 
~stredných orgánov štátnej správy SR pre organizačné útvary 
Statistického úradu SR podľa predloženého návrhu; 

B. berie na vedomie 

• B. l. organizačný poriadok Štatistického úradu SR. 

Na vedomie: 
predseda Štatistického úradu SR 
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ŠTATÚT 

Štatistického úradu Slovenskej republiky 

Základné ustanovenia 

Čl. 1 

(1) Štatút Štatistického úradu Slovenskej republiky (ďalej len „úrad") na základe 
zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov podrobnejšie vymedzuje 
pôsobnosť a úlohy úradu, ustanovuje zásady činnosti a zásady jeho vnútornej organizácie a 
vzťahy úradu k ostatným ústredným orgánom štátnej správy a ďalším orgánom a organizáciám. 

(2) Úlohy, zásady činností a zásady organizácie úradu uvedené v štatúte sú záväzné 
pre vydanie organizačného poriadku úradu. 

Čl. 2 

(1) Úrad pôsobí na základe zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o 
organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky 
v znení neskorších predpisov, zákona Slovenskej národnej rady č . 322/1992 Zb . o štátnej 
štatistike v znení neskorších predpisov, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 45/1993 
Z.z. o štátnych štatistických zisťovaniach vykonávaných u obyvateľstva, zákona Národnej 
rady Slovenskej republiky č . 261/1995 Z.z. o štátnom informačnom systéme a ďalších 

všeobecne záväzných predpisov upravujúcich oblasť štátnej štatistiky a oblasť informatiky. 

(2) Úrad je rozpočtovou organizáciou, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená 
na štátny rozpočet Slovenskej republiky. 11 

]/ 

(3) Úrad je právnická osoba, v právnych vzťahoch vystupuje vo svojom mene. 

( 4) Sídlom úradu je Bratislava. 

Zákon Núrodncj rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona 
Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z.z. 



Čl. 3 

Pôsobnosť úradu 

( l) Úrad je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre oblasť štátnej 
štatistiky a pre oblasť informatiky. 

(2) V rozsahu svojej pôsobnosti úrad zriaďuje rozpočtové organizácie a príspevkové 
organizácie, ak osobitný predpis neustanovuje inak a zakladá iné právnické osoby 

Čl. 4 

Hlavné úlohy úradu 

( l) Hlavné úlohy úradu v oblasti štátnej štatistiky:21 

a) vypracúvať koncepciu rozvoja štátnej štatistiky, 
b) vypracúvať program štátnych štatistických zisťovaní, 
c) zabezpečovať prípravu, organizovať a vykonávať na území Slovenskej republiky 

štatistické zisťovania, 
d) zabezpečovať medzinárodnú porovnateľnosť štatistických informácií a plnenie 

povinností, vyplývajúcich z medzinárodných záväzkov, 
e) určovať v súčinnosti s príslušnými ústrednými orgánmi Slovenskej republiky 

štatistické ukazovatele štátnych štatistických zisťovaní a spôsob získavania štatistických 
informácií na tento účel, 

f) určovať metodiku a spôsob vedenia systému národných účtov a zostavovať národné 
účty za Slovenskú republiku, 

g) vytvárať v súčinnosti s príslušnými ústrednými štátnymi orgánmi štatistické 
klasifikácie, číselníky a registre, 

h) určovať spôsob tvorby a riadiť prideľovanie a oznamovanie identifikačných čísiel 
spravodajských jednotiek, 

i) organizovať a vykonávať projektovú a programovú prípravu štátnych štatistických 
zisťovaní, určovať spôsob zberu a technológie spracovania štatistických údajov, 

j) zabezpečovať spracovanie štatistických údajov, 
k) určovať koncepciu rozvoja a využitia výpočtovej techniky v štatistických 

orgánoch Slovenskej republiky, 
1) udeľovať spravodajským jednotkám súhlas na poskytovanie štatistických údajov 

pomocou prostriedkov výpočtovej a inej techniky, 
m) organizovať a vykonávať na území Slovenskej republiky v spravodajských jed

notkách previerky dodržiavania povinností a ukladať za porušenie týchto povinností sankcie, 

21 
§ 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov 
(úplné znenie č. 38/1997 Z.z.) 



n) sledovať a vyhodnocovať štatistické informácie o stave a vývoji ekonomiky, 
životného prostredia a spoločnosti v Slovenskej republike, 

o) pravidelne. informovať verejnosf o stave a vývoji ekonomiky, životného prostredia 
a spoločnosti v Slovenskej republike a vydávať a poskytovať štatistické informácie, 

p) riadiť územné štatistické orgány, 
r) zúčastňovať sa v rámci svojej pôsobnosti na príprave a plnení medzinárodných 

dohôd a dohôd o spolupráci, ktoré uzaviera Slovenská republika a zastupovať ju v 
medzinárodných organizáciách, 

s) získavať a zhromažďovať zahraničné štatistické informácie pre účely porovnávania 
stavu a vývoja ekonomiky a spoločností v Slovenskej republike so zahraničím, 

t) poskytovať štatistické informácie a konzultácie zahraničným subjektom, 
u) určovať metodiku štátnej štatistiky, 
v) organizovať prieskumy verejnej mienky, vypracovávať a zverejňovať informatívne 

správy z týchto prieskumov, 
w) pripravovať s príslušnými ústrednými štátnymi orgánmi sčítanie ľudu, domov a 

bytov, zabezpečovať spracovanie a publikovanie výsledkov, 
z) plniť ďalšie úlohy, ustanovené zákonom. 

(2) Hlavné úlohy úradu v oblasti informatiky: 31 

a) Koordinovať budovanie štátneho informačného systému; 
b) vypracúvať v spolupráci s ústrednými štátnymi orgánmi koncepciu štátneho 

informačného systému, 
c) vypracúvať, schvaľovať a uskutočňovať projekty častí štátneho informačného 

systému medzirezortného charakteru, ktoré nie sú v pôsobnosti žiadneho ústredného štátneho 
orgánu, 

d) vydávať a vyhlasovať štandardy pre štátny informačný systém, 
e) utvárať metainformačný systém štátneho informačného systému a zabezpečovať jeho 

prevádzkovanie, 
f) ukladať sankcie za nedodržanie štandardov v štátnom informačnom systéme a za 

nesúlad častí štátneho informačného systému s projektmi, 
g) formulovať základné smery informatizácie štátnej správy, 
h) navrhovať programy vzdelávania, i inicializovať riešenie vedeckých a výskumných 

úloh, 

3/ 

4/ 

i) inicializovať riešenie vedeckých a výskumných úloh, 

(3) Hlavné úlohy úradu v oblasti volieb a referenda:41 

§ 5, § 7 a§ 18 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 261/995 Z.z. o štátnom informačnom systéme 

Zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o volbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších 
predpisov 
Z;íkon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších 
predpisov 
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení zákona 
Národnej rady Slovensk~i republiky č. 158/1994 Z.z. 
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•' 

a) zabezpečovať organizačné, personálne, programové a technické podmienky potrebné 
pre spracovame výsledkov hlasovania vo voľbách a pre spracovanie výsledkov hlasovania 
v referende, 

b) po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky vydávať metodiku 
spracovania výsledkov hlasovania vo voľbách a hlasovania v referende, 

c) pripravovať a vydávať publikácie o výsledkoch hlasovania vo voľbách a hlasovania 
v referende. 

Čl. 5 

Iné úlohy úradu 

(1) Úrad ďalej plní úlohy: 

a) vo vzťahu k štátnemu rozpočtu, 51 

b) pri správe majetku štátu, 61 

c) na úseku kontrolnej činnosti, 71 

d) na úseku obrany, 81 

e) na úseku ochrany štátneho tajomstva a služobného tajomstva,91 

f) na úseku medzinárodných vzľahov101 vrátane európskej integrácie, 
g) pri príprave návrhov zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, 1 v 
h) ustanovené inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a uzneseniami vlády 

Slovenskej republiky. 

(2) Podrobnejšie vymedzenie úloh uvedených v odseku 1 ustanovuje organizačný 
poriadok úradu . 

Čl. 6 

Zásady činnosti a organizácie úradu 

(1) Úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá predseda. Predsedu vymenúva a odvoláva 
vláda Slovenskej republiky.41 21 

51 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č . 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
61 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z.z o správe majetku štátu v znení zákona Národnej 

rady Slovenskej republiky č. 374/1996 Z.z. 
71 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č . 10/1996 Z.z o kontrole v štátnej sprúve 
81 § 27 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 34 7 /1990 Zb. o organizácií ministerstiev a ostatných 

ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 
91 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č . 100/1996 Z.z o ochrane štátneho tajomstva, služobného 

tajomstva, o šifrovej ochrane informácií a o zmene a doplnení Trestného ·zákona v znení neskorších 
predpisov 

101 § 27 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. v znení neskorších predpisov 
11 1 § 29 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č . 347 /1990 Zb. v znení neskorších predpisov 
121 § 4 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/ l 992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov 
131 § 4 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/ l 992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov 

4 



(2) Predsedu v čase jeho neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností 
podpredseda. Predseda môže poveriť aj v iných prípadoch podpredsedu, aby ho zastupoval 
v rozsahu jeho práv a povinností. · Podpredsedu vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej 
republiky na návrh predsedu. 131 

(3) Na úrade sú tieto stupne riadenia: 

a) predseda, 
b) podpredseda, 
c) generálny riaditeľ sekcie, 
d) riaditeľ odboru, 
e) vedúci oddelenia. 

Čl. 7 

( 1) Úrad sa organizačne člení na sekcie. Sekcie sa členia na odbory a odbor sa môže 
členiť na oddelenia. Okrem týchto organizačných útvarov predseda môže zriadiť aj samostatný 
odbor alebo samostatné oddelenie, prípadne iný špeciálny útvar úradu. 

(2) Sekcia je základným organizačným stupňom riadenia a rozhodovania. Plní úlohy 
úradu podľa vymedzených okruhov odborných činností. 

(3) Organizačné útvary úradu riadia vedúci zamestnanci úradu. Sekciu riadi generálny 
riaditeľ sekcie, odbor riadi riaditeľ odboru a oddelenie riadi vedúci oddelenia. Kanceláriu 
predsedu riadi riaditeľ. 

(4) Vnútornú organizačnú štruktúru úradu, rozsah pôsobnosti a vzájomné vzťahy 
organizačných útvarov úradu, rozsah oprávnení a zodpovednosti vedúcich zamestnancov 
upravuje organizačný poriadok úradu. 

(5) Vymenovávanie, práva a povinnosti zamestnancov úradu ustanovené Zákonníkom 
práce bližšie určuje pracovný poriadok úradu. 

Čl. 8 

(1) Úrad sa pri plnení úloh riadi Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ďalšími 
všeobecne záväznými právnymi predpismi, uzneseniami vlády Slovenskej republiky, štatútom a 
organizačným poriadkom úradu, vnútornými organizačno-riadiacimi aktami úradu a plánom 
hlavných úloh úradu, ktorý nadväzuje na plán práce vlády Slovenskej republiky a plán 
legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky. 

(2) Pri určovaní štatistických ukazovateľov a pri získavaní , spracúvaní, vyhodnocovaní 
a zverejľí.ovaní štatistických informácií je úrad, ako .,aj územné štatistické orgány, nezávislý a 
riadi sa zásadou objektivity, 141 

· ,,,_.,.~ 

141 § 3 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č . 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. 
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(3) Úrad uplatňuje vo svojej činnosti organizačné princípy štátnej správy a také formy a 
metódy práce, ktoré smerujú k jej racionalizácii a zvyšovaniu účinnosti tým, že: 

a) zabezpečuje odborný prístup k riešeniu problémov, ako aj systematickú kontrolu 
plnenia úloh, 

b) úzko spolupracuje s ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy, 
s ktorými si vymieňa potrebné informácie a podklady a prerokúva s nimi opatrenia, 
ktoré sa ich týkajú, 

c) využíva podnety a skúsenosti miestnych orgánov štátnej správy, 
d) využíva poznatky vedeckých inštitúcií a výskumných pracovísk, zapája ich najmä do 

prác na riešení otázok koncepčnej povahy, 
e) účelne využíva informačné technológie a formy tímovej práce. 

( 4) Pri úrade sa zriaďuje Slovenská štatistická rada151 ako jeho odborný orgán pre 
oblasť štátnej štatistiky ( ďalej len „rada"). Predsedom rady je predseda úradu, jej členom je 
podpredseda úradu. Ďalších členov rady vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na 
návrh predsedu úradu. 

(5) Organizačný útvar úradu určený predsedom úradu vykonáva funkciu sekretariátu 
Rady vlády Slovenskej republiky pre informatiku. 161 

(6) Stálymi poradnými orgánmi predsedu sú kolégium predsedu a porada vedenia. Ich 
členov vymenúva a odvoláva predseda. Spôsob ich práce upravujú rokovacie poriadky, ktoré 
vydáva predseda. Predseda zriaďuje podľa potreby ďalšie poradné orgány, komisie a pracovné 
skupiny. 

Čl. 9 

Vzťahy úradu k ústredným štátnym orgánom, miestnym orgánom štátnej 
správy, obciam a ďalším inštitúciám 

(1) Úrad požaduje od ústredných orgánov Slovenskej republiky171 pre vypracovanie 
programu štátnych štatistických zisťovaní predloženie požiadaviek na údaje zo štátnych 
štatistických zisťovaní vykonávaných úradom a návrhy na vlastné štátne štatistické zisťovania 
v určenej lehote. 

(2) Úrad požaduje od ústredných štátnych orgánov, miestnych orgánov štátnej správy, 
obcí a ďalších inštitúcií : 

a) výlučne pre štatistické účely bezplatné poskytovanie údajov, ktoré získali šta
tistickým zisťovaním alebo inou administratívnou činnosťou, 

151 § 8 zákona Slovenskej národnej rady č . 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. 
161 § 6 zákona Národnej rady-Slovenskej republiky č. 261/1995 Z.z. o štátnom informačnom systéme. 
171 § 2 písm. b) zákona Slovenskej národnc:j rady č. 32~/ 1992 Zb. o štátnc:i štatistike-v znení neskorších 

predpisov. 
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b) potrebné informácie a vysvetlenia k vykonávaným štátnym štatistickým zisťovaniam 
a previerkam s možnosťou nahliadať do podkladov a dokladov, 

c) oznámenie zámeru vykonať štatistické zisťovanie ·bez spravodajskej povinnosti 
najneskôr jeden mesiac pred termínom tohto zisťovania, 

d) úhradu nákladov osobitných štátnych štatistických zisťovaní neobsiahnutých 
v programe štátnych štatistických zisťovaní, vykonávaných pre ich potrebu. Pri 
nesplnení podmienky úhrady nákladov rozhodne úrad o tom, či sa tieto zisťovania 
vykonajú. 

(3) Úrad vyžaduje súčinnosť ústredných orgánov, miestnych orgánov štátnej správy, 
obcí a ďalších inštitúcií pri: 

a) vypracovaní programu štátnych štatistických zisťovaní, 
b) vytváraní štatistických klasifikácií, číselníkov a registrov, 
c) určovaní štatistických ukazovateľov štátnych štatistických zisťovaní a ich metodiky, 
d) zabezpečovaní poskytovania štatistických informácií medzinárodným inštitúciám, 
e) činnostiach týkajúcich sa tvorby a prevádzkovania štátneho informačného systému, 
t) vytváraní krízového štatistického informačného systému 181 

( 4) Úrad posúdi návrhy na štátne štatistické zisťovania najmä z hľadiska zabránenia 
duplicitným zisťovaniam, celkového zaťaženia spravodajských jednotiek a rozpočtového krytia 
štatistických zisťovaní a prerokuje ich spolu so svojimi vlastnými návrhmi s dotknutými 
orgánmi. 

(5) Úrad od krajských úradov, okresných úradov a obcí ďalej požaduje: 

a) prípravu a vykonávanie sčítania ľudu, domov a bytov, a to podľa pokynov a 
v súčinnosti s územnými štatistickými orgánmi, v rozsahu a za podmienok uvedených 
v osobitnom zákone, 191 

b) sústreďovanie a spracúvanie štatistických informácií, zisťovaných ich 
prostredníctvom u právnických osôb nimi založených alebo zriadených, 

c) spoluprácu pri príprave spracovania výsledkov hlasovania vo voľbách a výsledkov 
hlasovania v referende, 

d) zabezpečenie úloh pri štátnych štatistických zisťovaniach vykonávaných u 
obyvateľstva podľa ich vymedzenia v osobitnom zákone. 20

' 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

ČI. 10 

181 § 7 zákona Slovenskej riárcidnej rady č. 32211992 Zb. 'o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. 
191 § 26 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/ 1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších 

prcc.lpisov. 
201 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 45/_12_93 Z.z. · o štátnych šiatistickýéh zisťovaniach 

vykonávaných u obyvateľstva. 
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Zmenu štatútu schvaľuje vláda Slovenskej republiky, ak: 

a) došlo k zásadným zmenám pôsobnosti alebo úloh úradu: 

1. zrušením právnych predpisov alebo iných riadiacich aktov, na základe ktorých plní 
úrad úlohy, 

2. vydaním nových právnych predpisov, alebo iných riadiacich aktov, obsahujúcich 
úlohy pre úrad, 

3. presunom pôsobností úradu na iný ústredný orgán štátnej správy, orgán miestnej 
štátnej správy alebo územnú samosprávu, 

b) má dôjsť k závažným zmenám v zásadách činnosti alebo zásadách organizácie úradu 
nad rámec pravidiel ustanovených týmto štatútom. 

Čl. 11 

Zrušuje sa Štatút Slovenského štatistického úradu schválený uznesením vlády 
Slovenskej socialistickej republiky číslo 75 z 1. marca 1989. 

Čl. 12 

Tento štatút schválila vláda Slovenskej republiky uznesením číslo 272 zo dňa 7. apríla 
1998 a nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia. 
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