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Správa o kvalite údajov HND 2020 
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 2019 bol odhad slovenského HND v časovom  

rade 2010-2018 ovplyvnený revíziou údajov v kontexte riešenia výhrad k HND. 

Európska komisia (oficiálny list BUDG B4/GB/Ares(2020) poslaný 16/04/2020, Ref. 

Ares (2020) 2079227) udelila Slovenskej republike po ukončení verifikačného cyklu 

HND 6 špecifických výhrad k transakciám. Riešenie špecifickej výhrady číslo 6  (ďalej 

len TS6) týkajúcej sa sektorovej reklasifikácie jednotiek sa požaduje v septembrovej 

transmisii 2020 zo zapracovaním v časovom rade od roku 2010. Celkový dopad 

riešenia TS6 za roky 2010-2018 je uvedený v tabuľke 1. 

 

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

2019 za roky 2016, 2017 a 2018 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 - 2018 
(v % HND z dotazníka 2019) 

 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Celkové revízne zmeny 
HND 0,13 0,13 0,11 0,10 0,02 0,01 -0,01 0,19 -0,03 
Z toho:          

Celkové revízne zmeny 
na základe výhrad 0,13 0,13 0,11 0,10 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 
Celkové revízne zmeny 
v zdrojoch a metódach 
(bez implementácie 
ESA2010) 

        

 

Celkové bežné rutinné 
(revízne zmeny)       

-0,02 0,18 -0,04 
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Pri analýze zmien v údajov sme nezaznamenali signifikatnú medziročnú zmenu 

v roku 2019 oproti 2018 vo výške viac ako 5% ročného rastu 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 2020) 

 
 2010 2011 2012 2013 

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

 

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

ziskov z titulu kapitalizácie Vedy a výskumu. Dopad v tabuľke 2 nie je viditeľný, 

nakoľko sa jedná o zanedbateľné úpravy.  
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