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Správa o kvalite údajov HND 2019 
Slovenská republika 

 

Časť 1: Všeobecné informácie 

 

1.0: Súhrn hlavných zmien všetkých údajov a metód vzhľadom k transmisii HND z 
roku 2019 
 
V porovnaní s HND dotazníkom v roku 2018 odhad slovenského HND nebol 

ovplyvnený revíziou súvisiacou s výhradami k HND, vzhľadom k tomu, že všetky 

výhrady k HND boli zrušené komisiou (oficiálny list BUDG B4/LP/Ares(2015) poslaný 

22/12/2015, Ref. Ares (2015) 5992543). Tabuľka 1 sa neposkytuje, pretože roky 

2002 – 2009 boli uzavreté pre účely vlastných zdrojov HND. 

 

V roku 2019 vykonal ŠÚ SR veľkú benchmarkovú revíziu v celom systéme 

národných účtov. V porovnaní s dotazníkom HND 2018 boli zapracované výsledky 

riešenia akčných bodov plynúcich z HND verifikačného cyklu a iných úprav 

zlepšujúcich kvalitu národných účtov. Ide predovšetkým o úpravy národných účtov 

z dôvodov ako sú nové štúdie, zmena zdrojových údajov atď. Celkový dopad je 

uvedený v tabuľke 2. Okrem toho bol odhad slovenského HND za roky 2016 a 2017 

upravený o  rutinné revízne zmeny, vyplývajúce z aktualizovaných informácií zo 

štatistických a administratívnych zdrojov. 

 
Tabuľka 2 

Revízia HND (ESA 95) 2010-2013 a revízia HND (ESA 2010) 2014 - 2017 
(v % HND (ESA95) z dotazníka 2018) 

 
 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Celkové revízne zmeny HND 0,9 1,0 1,4 0,3 0,4 0,9 -0,9 -0,5 
Z toho:         
Celkové revízne zmeny na 
základe výhrad         

Celkové revízne zmeny 
v zdrojoch a metódach (bez 
implementácie ESA2010) 

0,9 1,0 1,4 0,3 0,4 0,9 0,1 -0,3 

Celkové bežné rutinné 
(revízne zmeny)       -1,0 -0,2 
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V rámci akčných bodov  sa riešili aj také, ktoré súvisia s prechodom metodiky ESA 

95 na ESA 2010. Takýmito zmenami sú vylepšený výpočet R&D, zbraňových 

systémov uznaných ako kapitálové aktívum, zlepšený výpočet poistných nárokov 

z dôvodu katastrof, zaistenie, výpočet malých nástrojov aj za sektor S.12 a alokácia 

produkcie centrálnej banky. 

 
Tabuľka 3, uvedená nižšie, poskytuje celkový dopad implementácie metodiky ESA  

2010 na odhad HND. 

 
 

Tabuľka 3 
Celkový dopad implementácie ESA2010 na HND (ESA95) za roky 2010-2013 

(v % HND (ESA95) z dotazníka 2019) 
 

 2010 2011 2012 2013 

Celkový dopad implementácie ESA 2010 
2,2 1,9 1,8 2,0 
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