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Správa o kvalite údajov HND 2021 
Slovenská republika 

 

Časť 1: Všeobecné informácie 

 

1.0: Súhrn hlavných zmien všetkých údajov a metód vzhľadom k transmisii HND z 
roku 2021 
 
V porovnaní s HND dotazníkom v roku 2020 bol odhad slovenského HND v časovom  

rade 2010-2019 ovplyvnený revíziou na základe výhrad k HND. Slovenskej republike 

bolo Európskou komisiou udelených 6 špecifických výhrad a 5 prierezových výhrad. 

V systéme národných účtov SR sa v roku 2021 očakáva zapracovanie výsledkov 

riešenia piatich špecifických a dvoch prierezových výhrad. Celkový dopad revízie na 

základe výhrad za roky 2010-2019 je uvedený v tabuľke 1. 

 

Okrem toho bol odhad slovenského HND v porovnaní s HND dotazníkom z roku 

2020 za roky 2017, 2018 a 2019 upravený o rutinné revízne zmeny, vyplývajúce z 

aktualizovaných informácií zo štatistických a administratívnych zdrojov. 

 
Tabuľka 1 

Revízia HND (ESA 95) 2010-2013 a revízia HND (ESA 2010) 2014 - 2019 
(v % HND z dotazníka 2020) 

 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Celkové revízne 
zmeny HND 0,44 0,22 -0,27 -0,29 -0,25 0,12 -0,11 -0,04 -0,08 0,22 
Z toho:           
Celkové revízne 
zmeny na základe 
výhrad 0,44 0,22 -0,27 -0,29 -0,25 0,12 -0,11 -0,09 0,22 0,12 
Celkové revízne 
zmeny v zdrojoch a 
metódach (bez 
implementácie 
ESA2010) 

        

  

Celkové bežné 
rutinné (revízne 
zmeny) 

      
 0,05 -0,3 0,1 
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Pri analýze zmien v údajoch v roku 2020 oproti 2019 sme nezaznamenali signifikatnú 

medziročnú zmenu vo výške viac ako 5% ročného rastu HDP/HND. Rovnako pri 

analýze zmien v ostatných rokoch  sme nezaznamenali signifikantné zmeny (viac ako 

1% HND) v žiadnom z reportovaných rokov.   

 

Tabuľka 2, uvedená nižšie, poskytuje celkový dopad implementácie metodiky ESA  

2010 na odhad HND. 

 
 

Tabuľka 2 
Celkový dopad implementácie ESA2010 na HND (ESA95) za roky 2010-2013 

(v % HND (ESA95) z dotazníka 2021) 
 

 2010 2011 2012 2013 

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

 

Prechodové položky z ESA95 na ESA 2010 sa upravili o úpravu reinvestovaných 

ziskov z dôvodu Výskumu a vývoja. Dopad v tabuľke 2 nie je viditeľný, nakoľko sa 

jedná o zanedbateľné úpravy.  

 

1.1 Významné zmeny a zdokonalenie (spresnenie) zdrojov a metodiky národných 

účtov  

 

Zmeny a zdokonalenie zdrojov a metodiky je možné rozdeliť na dve časti. Po prvé 

ide o zmeny z dôvodu zapracovania riešení špecifických a prierezových výhrad a po 

druhé ide o bežné rutinné zmeny.  

 

V rámci revízie národných účtov v roku 2021 došlo k úpravám z dôvodu 

zapracovania riešení troch špecifických a dvoch prierezových výhrad. Konkrétne ide 

o špecifickú výhradu číslo 1, ktorá sa týka produkcie, medzispotreby a hrubej 

pridanej hodnoty za živnostníkov v sektore domácností; špecifickú výhradu číslo 2, 

ktorá sa týka produkcie vytvorenej vo vlastnej réžii pre tvorbu hrubého fixného 

kapitálu v sektore nefinančných korporácií, špecifickú výhradu číslo 5, ktorá sa týka 

odmien vyplácaných rezidentskými zamestnávateľmi nerezidentským zamestnancom 
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a prierezovú výhrady číslo IV, ktorá sa týka reinvestovaných ziskov z priamych 

zahraničných investícií. 

 

Riešenia ostatných výhrad buď nemajú vplyv na HDP/HND alebo ich termín na 

riešenie bol posunutý o jeden rok. 

 

Okrem toho Štatistický úrad Slovenskej republiky (ŠÚ SR) v porovnaní s 

predchádzajúcim dotazníkom HND 2020 vykonal štandardnú revíziu za roky 2019, 

2018 a 2017 v dôsledku nových informácií a presnejších dát zo štatistických 

aj administratívnych zdrojov súvisiacich so všetkými sektormi. Ide hlavne o úpravu 

údajov v kontexte zaznamenania tzv. zelenej energie v systéme národných účtov, 

kde došlo k zapracovaniu aktualizovaných dát z Úradu regulácie sieťových odvetví. 

Pre rok 2017 boli zapracované nové údaje zo štatistiky platobnej bilancie pre vývoz a 

dovoz služieb, ktoré boli získané od Národnej banky Slovenska. Údaje o HDP v roku 

2020 a 2019 sú stále predbežné. 
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