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Správa o kvalite 2016 
Slovenská republika 

 

Časť 1: Všeobecné informácie 
 

1.0: Súhrn hlavných zmien všetkých údajov a metód  v porovnaní s prenosom HND v 
roku  2015 
 
Odhad hrubého národného dôchodku (HND) nebol v porovnaní s HND dotazníkom  

zaslaným v roku 2015 ovplyvnený revíziou v kontexte výhradám k HND vzhľadom na 

skutočnosť, že všetky výhrady k HND boli Komisiou (oficiálny list BUDG 

B4/LP/Ares(2015) z  22/12/2015, Ref. Ares (2015) 5992543) zrušené. Všetky zmeny 

vyplývajúce z výhrad k HND boli zapracované do údajov prezentovaných 

v predchádzajúcej Správe o kvalite 2015. 

 

Tabuľka 1 
Revízia HND (ESA 95) na základe zapracovania HND výhrad za roky 2002-2009 

(v % ESA 95 HND (bez alokácie FISIM) z dotazníka 2015) 
 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Celková revízia na 
základe výhrad - - - - - - - - 

 

Odhad slovenského HND bol v porovnaní s HND dotazníkom 2015 revidovaný v 

dôsledku zmien v metódach a zdrojov a z dôvodu bežnej (rutinnej) revízie. Celkový 

dopad revízie je uvedený v tabuľke 2. 

Tabuľka 2 
Revízia HND (ESA 95) 2010-2014 

(v % ESA 95 HND z dotazníka 2015) 
 

  2010 2011 2012 2013 2014
Celková revízna zmena na HND 0.1 0.0 0.2 0.9 2.0 
z toho:      
Celkové revízne zmeny na základe výhrad 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Celkové revízne zmeny v zdrojoch a metódach 
(bez implementácie ESA2010) 

0.1 0.0 0.2 0.1 -0.6 

Celkové bežné (rutinné) revízne zmeny 0.0 0.0 0.0 0.8 2.6 
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Revízia z dôvodu zmeny zdrojov bola zapracovaná do odhadu výdavkov konečnej 

spotreby domácností za roky 2014-2015, kde boli použité nové zdroje údajov za 

skupinu COICOP 06 – Zdravie. Nové rozdelenie záväzkov v S.12 za nerezidentov 

s dopadom na HND (v %) je zapracované v časovom rade 2010-2015.  

 

Bežné revízie boli vykonané z dôvodu dostupnosti dodatočných informácii tak zo 

štatistických ako aj administratívnych zdrojov. V roku 2013 boli zapracované nové 

údaje z platobnej bilancie za vývoz a dovoz služieb a tiež revidované údaje za 

dividendy a reinvestované zisky z Národnej banky Slovenska. Na základe 

predbežných informácii z Národnej banky Slovenska boli reinvestované zisky 

upravené tiež v rokoch 2014 a 2015. 

 

Na Slovensku boli zmeny alebo úpravy súvisiace s implementáciou ESA2010 

spôsobené reklasifikáciou jednotiek (najvýznamnejšie boli ZSSK a JAVYS) a  malou 

úpravou  produkcie služieb neživotného poistenia. Vplyv týchto zmien vykonaných 

v roku 2016 v období 2010 -2013 bol v rozmedzí 0,3% - 0,5% (pozri časť 3.4). 

 

V nižšie uvedenej tabuľke 3 je vyčíslený celkový dopad implementácie metodiky 

ESA2010 na odhad HND. 

 

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

2010-2013 
(v % HND (ESA95) z dotazníka 2016) 

 
 2010 2011 2012 2013 

 
Celkový dopad implementácie 
ESA2010 

2.5 2.2 2.2 2.3 

 

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

 

Štatistický úrad Slovenskej republiky (ŠÚ SR) v porovnaní s predchádzajúcim 

dotazníkom HND 2015 vykonal štandardnú revíziu v dôsledku zapracovania nových 

informácií a implementácie metodiky ESA2010. Tieto revízie ovplyvnili časový rad 

2005-2015. Najvýznamnejší dopad na HND v rokoch 2013 a 2014 bol spôsobený 
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novými údajmi zo štatistiky platobnej bilancie (Národná banka Slovenska). Hrubý 

domáci produkt (HDP) zostavený v rokoch 2013 a 2014 bol upravený na základe 

nových informácií podľa metodiky ESA2010 a spresnených údajov. Údaj o HDP 

v roku 2015 je stále predbežný.  

 

1.2 Zmeny v revíznej politike a časový harmonogram  pre finalizáciu odhadov; 

(národný) dátum publikovanie predložených údajov 

 

V politike revízií ani v časovom harmonograme pre finalizáciu odhadov nenastala 

žiadna zmena. Revízna politika pre národné účty je publikovaná na našej webovej 

stránke v súlade s platným harmonogramom zverejňovania údajov ŠÚ SR. Údaje 

budú zverejnené na webovej stránke ŠU SR 21. októbra 2016.  

 

1.3 Kvalita údajov o HND a jeho komponentov 

 

V roku 2015 sa v porovnaní s rokom 2014 mierne zvýšil počet pracujúcich 

nerezidentov na Slovensku. Na základe doterajších informácií za prvé dva štvrťroky 

2016 očakávame pomalý nárast počtu nerezidentov na Slovensku. Odmeny 

zamestnancov (D1) platených do zahraničia dosiahli v roku 2015 na základe odhadu 

ŠÚ SR objem 147,165 mil. Eur, čo v porovnaní s rokom 2014 predstavuje pokles. 

Spôsobené to bolo presnejšími informáciami z administratívnych zdrojov. 

 

V roku 2015 počet pracujúcich rezidentov v zahraničí výrazne vzrástol v porovnaní 

s rokom 2014 (cca. o 25 000 pracovníkov) a na základe doterajších údajov z prvých 

dvoch štvrťrokov roku 2016 očakávame tiež mierny nárast.  

 

Dane z produkcie a dovozu (D.2) platené inštitúciám EÚ, ktoré pozostávajú z platieb 

z vlastných zdrojov, klesli v roku 2015 na 118,547 mil. Eur. Údaje vzťahujúce sa 

k dôchodkom z majetku (D.4) pre rok 2013 boli výrazne upravené v dôsledku 

spresnených údajov za dividendy a reinvestované zisky z NBS. Údaje za rok 2014 

a 2015 sú stále predbežné a budú aktualizované po získaní finálnych revidovaných 

údajov v súlade s revíznou politikou NBS.  
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1.4 Popis vývoja hlavných zdrojov 

 

Pokiaľ ide o úplnosť hlavných zdrojových údajov za sektor nefinančných korporácií 

možno konštatovať, že miera návratnosti za skupinu podnikov s počtom 

zamestnancov viac ako 20 mierne vzrástla v porovnaní s predchádzajúcim rokom (z 

92,8% na 94%). Pri malých podnikoch (počet zamestnancov nižší ako 19) sa miera 

návratnosti v porovnaní s minulým rokom tiež mierne zvýšila (zo 46,3% na 56,98%). 

Miera návratnosti vzrástla oproti predchádzajúcemu roku tak pri finančných (zo 

67,4% na 89,5%) ako aj pri poisťovacích spoločnostiach (zo 64,8% na 81,5%). 

 

Časť 2: Zmeny zdrojov a metód pre finálne odhady 
 

V tomto roku neevidujeme žiadnu zmenu zdrojov a metód pre finálne odhady. 

 

Časť 3: Revízia rokoch 2010 až 2014 
 

3.1 Bežné revízie 

 

V roku 2010: 

Produkcia poklesla o -37,463 mil. Eur a subvencie na produkty (D.31) o -228,114 mil. 

Eur z dôvodu reklasifikácie jednotiek z S.11 do S.13. Táto reklasifikácia mala vplyv 

na konečnú spotrebu verejnej správy vo výške 190,651 Eur. Ďalšia malá zmena 

súvisela s preklasifikovaním príjmov nemocníc do produkcie a predstavovala -0,505 

mil. Eur. Dividendy sa mierne upravili o 1,365 mil. Eur.  

 

V roku 2011: 

Produkcia vzrástla o 116,494 mil. Eur a položka D.31 poklesli o -67,516 mil. Eur z 

dôvodu reklasifikácie jednotiek zo sektora S.11 do S.13. Táto reklasifikácia mala 

vplyv na konečnú spotrebu verejnej správy vo výške 184,010 mil. Eur. Ďalšia malá 

zmena súvisela s preklasifikovaním príjmov nemocníc do produkcie a predstavovala -

0,321 mil. Eur.  

Dividendy sa mierne upravili o -0,804 mil. Eur.  
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V roku 2012: 

Produkcia vzrástla o 84,528 mil. Eur a položka D.31 poklesli o -199,342 mil. Eur z 

dôvodu reklasifikácie jednotiek z S.11 do S.13. Reklasifikácia mala vplyv na konečnú 

spotrebu verejnej správy vo výške 242,681 mil. Eur a na tvorbu hrubého fixného 

kapitálu vo výške 41,189 mil. Eur. Ďalšia mala zmena súvisela s preklasifikovaním 

príjmov nemocníc do produkcie a predstavovala -0,360 mil. Eur.  

Dividendy sa mierne upravili o 3,597 mil. Eur. 

 

V roku 2013: 

V dôsledku reklasifikácie jednotiek produkcia vzrástla o 136,274 mil. Eur a položka 

D.31 poklesla o -197,559 mil. Eur. Reklasifikácia jednotiek mala vplyv na konečnú 

spotrebu verejnej správy vo výške 251,532 mil. Eur a tvorbu hrubého fixného kapitálu 

vo výške 82,301 mil. Eur.   

 

Zapracovanie nových údajov za neživotné poistenie (pohľadávky vyplývajúce 

zo živelných katastrof) ovplyvnili produkciu vo výške 1,974 mil. Eur. Zmena objemu 

vývozu a dovozu vstúpila do produkcie vo výške 298,843 mil. Eur. Hodnota úprav v 

zaznamenaní daní predstavovala 23,756 mil. Eur.  

Ďalšia malá zmena súvisela s preklasifikovaním príjmov nemocníc do produkcie 

a predstavovala  -0,036 mil. Eur.  

 

Zmena celkovej medzispotreby dosiahla hodnotu 323,585 mil. Eur a bola spôsobená 

zaznamenaním daní vo výške 23,759 mil. Eur, zmenou vo vývoze a dovoze vo výške 

298,843 mil. Eur a alokáciou neživotného poistenia vo výške 0,986 mil. Eur.  

 

Výdavky na konečnú spotrebu domácnosti vzrástli o 0,986 mil. Eur v dôsledku 

alokácie služieb neživotného poistenia. 

 

Vývoz tovarov a služieb (P.6) a dovoz tovarov a služieb (P.7) vzrástli o rovnakú 

hodnotu 298,843 mil. Eur na základe aktualizácie údajov štatistiky zahraničného 

obchodu. 
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Celková zmena položky Dôchodky z majetku dosiahla hodnotu -617,759 mil. Eur. 

Táto hodnota sa skladá z upravených údajov za úroky, dividendy, reinvestované 

zisky a z ostatných investičných dôchodkov. Najvýznamnejší dopad  spôsobilo 

zapracovanie nových údajov o reinvestovaných ziskoch z Národnej banky Slovenska. 

 
Zmena v Dôchodkoch z majetku za rok 2013 

Kód  Položka 
Použitie Zdroje 

2013 2013 

D.41 Úroky -84.568 56.365

D.421 Dividendy 54.489 330.594

D.43 Reinvestované zisky z PZI 38.0200 -945.075

D.44 Ostatné investičné dôchodky 0 -51.702

  Zmena D.4 spolu 7.941 -609.818

 

V roku 2014: 

Po zapracovaní aktualizovaných a presnejších údajov z podnikových zisťovaní a 

administratívnych zdrojov bol celkový vplyv revízie na produkciu vyčíslený vo výške  

1 432,234 mil. Eur a na medzispotrebu vo výške 1 243,891 mil. Eur. Celkový vplyv na 

HDP bol 188,343 mil. Eur.  

 

Produkcia vzrástla z dôvodu reklasifikácie jednotiek o 177,792 mil. Eur. Zapracovanie 

nových údajov za neživotné poistenie (pohľadávky vyplývajúce zo 

živelných katastrof) ovplyvnilo produkciu o 16,109 mil. Eur. Zmena v objeme vývozu 

a dovozu vstúpila do produkcie vo výške 316,434 mil. Eur. Hodnota úprav v 

zaznamenaní daní predstavovala 28,834 mil. Eur. Ďalšia malá zmena súvisela 

s preklasifikovaním príjmov nemocníc do produkcie a predstavovala -92,879 mil. Eur. 

Ďalšie revízie súviseli so zapracovaním nových aktuálnych údajov vo výške 985,944 

mil. Eur.  

 

Medzispotreba vzrástla v dôsledku zaznamenania daní vo výške 28,834 mil. Eur, 

zmien vo vývoze a dovoze vo výške 364,766 mil. Eur, alokácie neživotného poistenia 

7,172 mil. Eur a ďalších revízií súvisiacich so zapracovaním  nových aktuálnych 

údajov vo výške 843,119 mil. Eur.  

Položka D.31 poklesla o -197,559 mil. Eur z dôvodu reklasifikácie jednotiek. 
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Výdavky na konečnú spotrebu verejnej správy vzrástli o 179,166 mil. Eur, pričom 

reklasifikácia jednotiek predstavovala 272,203 mil. Eur a ostatné úpravy boli vo výške  

-93,037 mil. Eur (preklasifikovanie príjmov nemocníc do produkcie a zmena 

v poisťovacích službách). 

 

Tvorba hrubého fixného kapitálu poklesla o -270,653 mil. Eur, pričom reklasifikácia 

jednotiek predstavovala 103,148 mil. Eur a ďalšie revízie z dôvodu aktualizácie 

údajov dosiahli hodnotu -373,801 mil. Eur. 

 

Úprava údajov za konečnú spotrebu domácností vo výške 413,935 mil. Eur 

vychádzala z použitia  nových zdrojov údajov pre odhad položky COICOP 06 – 

Zdravie. Alokácia služieb neživotného poistenia ovplyvnila celkový údaj o 8,882 mil. 

Eur.  

 

Položka zmena stavu zásob bola revidovaná o 914,461 mil. Eur z dôvodu 

spresnených údajov získaných zo štatistického zisťovania. 

 

Na základe finálnych údajov získaných zo štatistiky zahraničného obchodu vzrástol 

vývoz tovarov o 316,434 mil. Eur a dovoz tovarov o 364,766 mil. Eur. Podľa nových 

informácií zo štatistiky platobnej bilancie predpokladáme, že v budúcom roku dôjde k 

aktualizácii údajov vo vývoze/dovoze služieb. 

 

Celková zmena položky Dôchodky z majetku dosiahla hodnotu -1 104,159 mil. Eur. 

Táto hodnota sa skladá z upravených údajov za dividendy, reinvestované zisky a z 

ostatných investičných dôchodkov. Najväčší vplyv na túto hodnotu malo 

zapracovanie nových údajov za reinvestované zisky získaných z Národnej banky 

Slovenska. Je dôležité zdôrazniť, že údaje za reinvestované zisky sú len predbežné. 

 

Zmena v Dôchodkoch z majetku za rok 2014 

Kód Položka 
Použitie Zdroje 

2014 2014 

D.41 Úroky 0 0
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D.421 Dividendy 0 -202.972

D.43 Reinvestované zisky z PZI 0 -800.000

D.44 Ostatné investičné dôchodky 0 -101.187

  Zmena D.4 spolu 0 -1 104.159

 

3.2 Revízie na základe zapracovania výhrad 

 

Táto časť Správy o kvalite HND nie je pre Slovenskú republiku relevantná vzhľadom 

na to, že ŠÚ SR už počas minulého roku 2015 ukončil všetky práce na súvisiace s 

výhradami k HND a všetky zmeny už boli zapracované do národných účtov 

Slovenskej republiky.  

  

3.3 Ostatné revízie na základe zmien v metódach a zdrojoch 

 

Prvá revízia sa týka použitia nového zdroja údajov pre odhad výdavkov na konečnú 

spotrebu domácností (COICOP 06-Zdravie) za roky 2014-2015. Pre túto kategóriu  

COICOP boli použité informácie získané z administratívneho zdroja – NCZI (Národné 

centrum zdravotníckych informácií). Tento nový zdroj údajov bol zanalyzovaný 

výskumnou štúdiou Infostatu (Inštitút informatiky a štatistiky) v marci 2016. Zistilo sa, 

že nové údaje z tohto administratívneho zdroja sú presnejšie a relevantnejšie pre 

odhad výdavkov na zdravotníctvo (COICOP 06) v porovnaní s údajmi zo štatistiky 

maloobchodu, ktoré sa používali doteraz. Podľa dohody s NCZI budú údaje 

k dispozícii na ročnej báze.  

 

Druhá revízia súvisí so zmenami v spôsobe alokácie hodnôt za úroky a dividendy 

prijaté z fondov kolektívneho investovania. Podľa najnovších zistení pracovnej 

skupiny k štvrťročným sektorovým účtom – TF QSA  (kde boli vypočítané implicitné 

hodnoty vzťahujúce sa k ostatným investičným dôchodkom (D.44) a porovnané 

medzi členskými štátmi) nebola alokácia medzi rezidentskú a nerezidentskú časť 

korektne vykonaná. Pre novú alokáciu týchto hodnôt sme použili informácie 

z finančných stavov v položke F.52.   

 

Tretia revízia sa vzťahuje k malým zmenám vyplývajúcim z preklasifikovania príjmov 

nemocníc z D.421 do produkcie P.11. 
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Vplyv zmien v metódach a zdrojoch 

% z HND 2010 2011 2012 2013 2014
Celková revízia spôsobená zmenami metód a zdrojov 
(okrem implementácie ESA2010) 0.1 0.0 0.2 0.1 -0.6

z toho:  

Nová alokácia záväzkov v S.12  0.1 0.0 0.2 0.1 0.1 

Preklasifikovanie príjmov nemocníc do produkcie a malé 
zmeny vzťahujúce sa k dividendám 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1

Nový zdroj údajov pre KSD (zdravie) 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.6
 

3.4 Revízie z dôvodu prechodu z ESA95 na ESA2010 

 

Bod 3 Manuálu o zmenách medzi ESA95 a ESA2010 – Neživotné poistenie 

(produkcia, poistné plnenie v dôsledku živelných katastrof, zaistenie) a bod 6 – 

Verejná správa, vymedzenie verejného a súkromného sektora predstavujú 

relevantné body pre revíziu z dôvodu prechodu z ESA95 na ESA2010. 

 

Čo sa týka časti služieb neživotného poistenia, údaje boli mierne upravené na 

základe nových informácií zo štatistických zisťovaní. ŠÚ SR začal zbierať informácie 

o nákladoch na poistné plnenie súvisiacich so živelnými katastrofami od roku 2013. 

 

V súlade s pravidlami ESA 2010 sme prehodnotili sektorovú klasifikáciu jednotiek 

v nefinančnom sektore a preklasifikovali sme niektoré jednotky do verejnej správy.  

 
Vplyv revízií z dôvodu prechodu z ESA95 na ESA2010 

% z HND 2010 2011 2012 2013 2014 

Celkový dopad revízie 0.29 0.27 0.40 0.46 0.52 

z toho      

Neživotné poistenie - - - 0.00 0.01 

Sektorová reklasifikácia 0.29 0.27 0.40 0.46 0.51 

 

Časť 4: Revízie vzťahujúce sa k výhradám HND (2002-2010) 
 

Táto časť správy o kvalite HND 2016 nie je pre Slovenskú republiku relevantná ako 

už bolo uvedené v častiach 1.0 a 3.2.  
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