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1. PRIHLÁSENIE
Použitím prehliadača Mozilla Firefox alebo Google Chrome, príp. Internet Explorer prejdite
na stránku: https://slovak.statistics.sk
Zobrazí sa úvodná stránka webového sídla Štatistického úradu SR. V hornej časti obrazovky
kliknite na „Prihlásenie do eZberu“.

Zobrazí sa stránka so vstupom do elektronického zberu údajov, kde nájdete informácie
potrebné pre vyplnenie formulára v súbore „Pracovný postup pre vypĺňanie elektronického
formulára“, „Návod na vymazanie vyrovnávacej pamäte prehliadača“, „Zabudnuté
heslo“ a infografiky.
Do elektronického zberu vstúpite kliknutím na „Vstup do
elektronického zberu údajov“.
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Zobrazí sa okno na vyplnenie prístupových údajov. V časti ID používateľa napíšte Vaše IČO.
Ak ste existujúci používateľ, použite svoje doteraz platné heslo. Po vyplnení kliknite na
„Prihlásiť“.

Ak ste po prvýkrát zaradený do štatistického zisťovania iniciálne heslo je uvedené
v „Oznámení o zaradení do štatistického zisťovania“, ktoré Vám bolo doručené do Vašej
elektronickej schránky, príp. poštou. Po prihlásení sa iniciálnym heslom cez „Vstup do
elektronického zberu údajov“ systém vygeneruje okno „Povinná zmena hesla“, v ktorom
zadáte svoju e-mailovú adresu a uvediete Vami zvolené heslo, v zmysle kritérií nastavených
na bezpečné heslo.

Pri písaní hesla budú postupne miznúť jednotlivé kritériá, ktoré ste už splnili. Svoje heslo si
starostlivo uschovajte. V prípade potreby heslo môžete zmeniť v časti „Úprava vlastného
profilu“, ak heslo zabudnete postup podľa časti č. 5. „Zabudnuté heslo“ tohto pracovného
postupu.
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V prípade, že zadáte chybné ID používateľa alebo heslo, zobrazí sa nasledujúci oznam:

Najprv si vymažte vyrovnávaciu pamäť a opakovane skúste zadať ID používateľa a heslo. Pri
písaní hesla venujte pozornosť písaniu napr. malého „l“, jednotky „1“, veľkého „I“, „O“, nuly
„0“, písaniu špeciálnych znakov, nastaveniu klávesnice slovenská / anglická a pod.
Po úspešnom prihlásení sa zobrazí ponuka obsahujúca tri voľby:
„Štatistické formuláre“ budete používať na vyplňovanie formulárov,
„Úprava vlastného profilu“ na zapísanie svojich identifikačných údajov, ich aktualizáciu,
zmenu hesla,
„Správa používateľov“ na pridelenie práv vyplňovať elektronický formulár za Vašu
organizáciu ďalším vybraným užívateľom.
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2. ŠTATISTICKÉ FORMULÁRE

Kliknite na „Štatistické formuláre“. Šípkou vpravo v riadku „Rok“ vyberte rok. V riadku
„Formulár zisťovania“ kliknutím na šípku sa zobrazia elektronické formuláre so
spravodajskou povinnosťou pre Vašu organizáciu v zadanom roku, z nich si klikom zvolíte
formulár pre vyplňovanie. „Spravodajská jednotka“ sa zobrazí podľa zadaného IČO. Kliknite
na „Zobraziť elektronické formuláre“.

Formulár zisťovania v aplikácii elektronický zber údajov bude možné vypĺňať iba v stave
zisťovania „Prebieha zber“. V stave zisťovania zber „Inicializovaný“ je možné elektronický
formulár prezerať, nie však vyplňovať. O sprístupnení elektronického zberu pre vyplňovanie
formulárov budete informovaný elektronicky zaslaním „Výzvy na plnenie spravodajskej
povinnosti“ na Vašu e-mailovú adresu. V prípade, že v našom systéme nemáte vyplnenú emailovú adresu, výzva Vám bude doručená do Vašej elektronickej schránky. Kliknutím na IČO,
v ľavej časti, sa zobrazí elektronický formulár (ďalej eForm).

Formulár pre nové obdobie sa pri niektorých zisťovaniach zobrazí kliknutím na „Nový
formulár“. Pre korektný vstup do eForm tento postup použite v prípade, ak vedľa „Zobraziť
elektronické formuláre“ je ponuka „Nový formulár“. Následne vo vygenerovanom okne
„Vyberte obdobie pre nový výkaz“. Po potvrdení klikom na „OK“ sa zobrazí eForm pre nové
obdobie. Ak má eForm stav „Uložený ako rozpracovaný“, alebo „Uložený ako finálny“ všetky
rozpracované, alebo odoslané formuláre si otvoríte kliknutím na „Zobraziť elektronické
formuláre“.
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V úvodnej časti eForm, pod oslovením respondenta, je uvedené Pracovisko ŠÚ SR
s adresou, ktoré spracováva Váš výkaz. Kontaktné údaje na príslušné Pracovisko ŠÚ SR,
meno, telefónne číslo a e-mailovú adresu nájdete v infografike „Kontakty“.

Na začiatku údajovej časti eForm, v module 100387 je uvedené meno a priezvisko,
telefónne číslo a e-mail pracovníka, ktorý Vám poskytne metodickú pomoc a odpovie na
Vaše otázky.
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Formulár pokračuje modulom 100307, kde sú kontaktné údaje na osobu, ktorá za
spravodajskú jednotku, s povinnosťou predložiť štatistický výkaz, vyplňuje elektronický
formulár. Tieto údaje je potrebné vyplniť v prvom období pri zaradení do štatistického
zisťovania pri každom eForm. V ďalších obdobiach pri akejkoľvek zmene kontaktných údajov,
je potrebné ich aktualizovať.

V eForm pri vyplňovaní údajov sa dá pohybovať pomocou kláves Enter alebo Tabulátora
, ktoré Vás posunú na ďalšiu premennú zisťovania (údajové políčko).
Na pravej strane eForm sú 2 lišty, vnútornou sa pohybujete v moduloch eForm, vonkajšou
lištou sa dostanete na začiatok a na koniec formulára. V hornej časti eForm sa nachádza
zoznam modulov vo formulári. Slúži na rýchle nastavenie sa na začiatok modulu, kliknutím
na príslušné číslo modulu. Na presun medzi modulmi je možné použiť aj tlačidlá Page Up
a Page Down.
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V samotnom eForm je zabudovaná metodická pomoc. Kliknutím na ikonku „otáznik“
,
ktorá je zobrazená pri poradovom čísle riadku alebo stĺpca modulu, sa zobrazí metodická
vysvetlivka.

Niektoré premenné zisťovania majú v políčku na pravej strane šípku. To znamená, že na
premennú zisťovania sa viaže číselník. Klikom na „šípku“ sa zobrazí číselník, z ktorého
vyberiete hodnotu.
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Pri vyplňovaní premenných zisťovania, políčok viazaných na číselníky, sa zobrazí nápoveď
o zadávaní textu pre vyhľadávanie položiek číselníka. V prípade, že nechcete jej zobrazenie
v celom ďalšom výkaze, kliknete na „Nezobrazovať nápoveď“.

V prípade zadania chybného typu hodnoty, (napr. ak údaj má byť číselný, nemôžu byť
zadané písmená; niektoré údaje nemôžu mať zápornú hodnotu; zadanie bodky namiesto
desatinnej čiarky; počet miest v číselnom údaji aj počet desatinných miest, nesmie byť vyšší
ako je zadefinovaný rozsah a pod.), sa zobrazí chybové hlásenie a celé políčko je červené.

Ak je pri premennej zisťovania vedľa políčka na vyplnenie umiestnená hviezdička „* “,
znamená to, že údaj je povinný. Ak toto políčko nie je vyplnené, zobrazí sa červene. V tomto
prípade červená signalizuje nevyplnenie povinného údaja.

Pri typovaní alebo oprave hodnoty premennej zisťovania, ktorá je typu dátum, systém zobrazí
kalendár, z ktorého vyberiete dátum.
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V dolnej a v hornej časti eForm sa nachádzajú tlačidlá s nasledovnou funkcionalitou:
„Uložiť ako rozpracovaný“ – systém vykoná preddefinované kontroly na formát vyplnených
premenných zisťovania a výkaz uloží v stave rozpracovaný. Vráti sa späť na štatistické
formuláre, pričom všetky zmeny sa uložia.
„Odoslať“ – po stlačení sa spustia všetky preddefinované kontroly nad výkazom a jeho
odoslaním. Pokiaľ systém nájde chybu, vypíše chybový oznam pod formulárom. Ak chcete
výkaz odoslať, stlačte „Odoslať“.
„Kontrolovať výkaz“ – spustia sa preddefinované kontroly natypovaných údajov, prípadné
zistené chyby systém zobrazí pod formulárom v chybovom ozname.
„Tlač výkazu“ – v náhľade sa zobrazí výkaz s nahratými údajmi a je možné ho vytlačiť
kompletne spolu s „Metodickými vysvetlivkami k obsahu výkazu“.
„Tlač výkazu bez vysvetliviek“ – umožňuje vytlačiť iba kompletný výkaz s nahratými údajmi.
„Tlač chýb výkazu“ – tlač chybových oznamov po kontrole výkazu, zobrazených pod
výkazom.
„Späť bez uloženia“ - návrat späť na štatistické formuláre, bez uloženia zmien, ktoré boli
vykonané v eForm.
„Inicializačný stav“ - obnovenie výkazu do podoby v akej bol otvorený. Upozornenie,
stláčajte iba vtedy, ak potrebujete vymazať všetky vyplnené údaje v eForm.
„Nový komentár“ - záložka obsahuje formulár na zobrazenie existujúcich komentárov,
zadávanie nových komentárov, vytváranie odpovedí na komentáre a export komentárov. Na
záložke sa zobrazujú komentáre zadané spravodajskou jednotkou aj pracovníkom ŠÚ SR ku
konkrétnemu štatistickému formuláru.
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Po vyplnení všetkých premenných zisťovania vo všetkých moduloch elektronického formulára
stlačte tlačidlo „Kontrolovať výkaz“.

Systém spustí kontroly nad formulárom, vygeneruje prípadné chyby a zobrazí „Chybový
oznam“, ktorý obsahuje farebne zvýraznené zistené chybové oznamy. V prípade nejasností
konzultujte chybové oznamy s pracovníkom pre metodickú pomoc z Pracoviska ŠÚSR,
uvedenom v module 100387.

Zoznam môže obsahovať farebne odlíšené oznamy:
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Upozornenie, informatívna chyba
-

slúži na overenie údajov, ak je údaj správny, považuje sa hlásenie za informatívne,
nedodržaný formát čísla (napr. prekročenie počtu miest),
nevyplnená povinná položka,

Závažná chyba
-

nevyplnená položka alebo modul,
neprípustný údaj v premennej zisťovania viazanej na číselník,
chybný kontrolný súčet.

Chyba zabraňujúca uloženiu
-

nesprávny dátový formát (napr. textový reťazec namiesto čísla).

Po odstránení chýb kliknite na tlačidlo „Odoslať“. V prípade, že aj po odoslaní systém zobrazí
závažné chyby

, kliknite na „Zrušiť“.

Uvedené závažné chyby odstráňte a vyplnený eForm opätovne odošlite kliknutím na
„Odoslať“. Ak aj po odoslaní systém vygeneruje chybový oznam, zobrazené chyby v prípade
potreby môžete konzultovať s pracovníkom uvedeným v module 100387.
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Po odoslaní výkazu systém automaticky odošle „Potvrdenie o doručení výkazu“ prioritne na
Vašu e-mailovú adresu zadanú v „Úprave vlastného profilu“. V prípade, že e-mailový kontakt
nemáte vyplnený, „Potvrdenie...“ bude doručené do elektronickej schránky.
V prípade, že zo strany ŠÚSR bude k Vášmu eForm pridaný Komentár, na Vašu e-mailovú
adresu zadanú v systéme e Zber, príde správa o pridaní komentára.
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3. ÚPRAVA VLASTNÉHO PROFILU

Po úspešnom prihlásení sa zobrazí ponuka obsahujúca tri voľby. Kliknutím na „Úprava
vlastného profilu“ sa zobrazí okno „Registračné údaje“ a „Informácie o používateľovi.“

V časti „Registračné údaje“ si môžete zmeniť Vaše aktuálne platné heslo. Pri písaní nového
hesla, budú postupne miznúť jednotlivé kritériá, ktoré už boli splnené. Pod kritériami je
15

možnosť „Navrhni heslo“, tu je ponuka možnosti, aby systém sám vytvoril pre Vás heslo. Po
jej zakliknutí systém heslo vygeneruje a doplní v obidvoch riadkoch. Kliknutím na „Zmeniť
heslo“ bude heslo uložené v systéme. V prípade, že spoločné heslo používate viacerí
kolegovia, pri zmene hesla, ich nezabudnite prosím informovať.
V časti „Informácie o používateľovi“ uveďte svoje aktuálne údaje. Pre úspešnú vzájomnú
komunikáciu je dôležité, aby Vaše kontaktné údaje evidované v našom systéme, najmä
e-mail a telefón boli aktuálne. Pri zadávaní telefónneho čísla sa môžu písať iba čísla, bez
symbolov, napr. lomítko „/“. Na zadanú e-mailovú adresu Vám budú posielané notifikácie:
Výzva na plnenie spravodajskej povinnosti, Upozornenie na blížiaci sa termín, Komentár
a Potvrdenie o doručení výkazu.
V tejto časti si môže prihlásený používateľ označiť možnosť „Nenotifikovať“. Po označení
tejto možnosti nebudú používateľovi prichádzať notifikácie: Výzva na plnenie spravodajskej
povinnosti, Upozornenie na blížiaci sa termín, Komentár, Potvrdenie o doručení výkazu.
Označenie tejto možnosti odporúčane iba v prípade, ak je vytvorený v „Správe
používateľov“ ďalší používateľ, ktorý možnosť „Nenotifikovať“ vo svojej Úprave vlastného
profilu označenú nemá a jeho e-mailová adresa je prístupná k prijímaniu zasielaných
notifikácií.
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4. SPRÁVA POUŽÍVAŤEĽOV

V tejto záložke máte právo ako administrátor (štatutár), po prihlásení sa svojim IČO a heslom,
vytvoriť kontá ďalším osobám oprávneným pracovať v elektronickom zbere údajov, tieto
ich kontá spravovať, prideliť im login, heslo a prideľovať agendy.

Kliknutím na „Vytvoriť nového používateľa“ sa zobrazí okno „Vytvorenie nového
používateľa“, kde vyplníte všetky potrebné prihlasovacie, identifikačné údaje a kontaktné
údaje používateľa. Povinné údaje sú označené červenou hviezdičkou. Pri zadávaní
telefónneho čísla uvádzajte iba čísla, bez symbolov napr. bez „/“, (lomítka).
Ako login, pre ľahšie rozlíšenie pri viacerých používateľoch, je vhodné použiť textové slovo
(financie, výroba a pod). Pri písaní hesla budú postupne miznúť jednotlivé kritériá, ktoré
naplníte.
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Údaje o organizácii vyplňte iba v prípade, že vytvárate účet pre osobu, ktorá nie je Vašim
interným zamestnancom.
V časti „Používateľské role“, možnosť „Prideliť právo na správu používateľov“ označte iba
v prípade, ak tomuto konkrétnemu používateľovi chcete udeliť právomoc vytvárať ďalších
používateľov, prideľovať im login a heslá.
Pokračujte kliknutím na „Pridať štatistické jednotky“. Systém vygeneruje okno „Pridanie
štatistickej jednotky“. Ako identifikátor zadáte IČO, zvolíte príslušný register (príp. RO)
a kliknutím na „Vyhľadaj“ systém dotiahne spravodajskú jednotku do „Zoznamu štatistických
jednotiek, kde ju pri IČO označíte.

18

Pri označení štatistickej jednotky sa zároveň označia aj všetky agendy. Ak si neželáte
pridať všetky agendy, zrušte označenie tých agend, ktoré nemajú byť pridelené vytváranému
používateľovi. Agendu „Nešpecifikované“ odporúčame ponechať. Daný používateľ bude
mať prístup k eForm, príp. k jeho jednotlivým modulom, podľa pridelených agend. Ak by nemal
pridelené žiadne agendy, nebude mať prístup k štatistickým formulárom. V prípade potreby
kontaktujte príslušné Pracovisko ŠÚ SR.
Kliknutím na „Pridať štatistické jednotky“ budú v rámci označenej štatistickej jednotky
pridelené vytváranému používateľovi vybrané agendy. Následne klikom na „Vytvor
používateľa“ bude používateľ uložený.
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Keď sa používateľ prvý krát prihlási heslom prideleným od administrátora, systém vyzve
používateľa na povinnú zmenu hesla.

Ak administrátor potrebuje aktualizovať údaje za používateľa, vstúpi do systému svojimi
prihlasovacími údajmi. V časti „Správa používateľov“ vyberie používateľa a klikne na
„Aktualizuj“.
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Po zadaní podmienok aktualizácie je potrebné ich uložiť kliknutím na „Aktualizuj“ a „Uprav
používateľa“ .
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5. ZABUDNUTÉ HESLO

E-mailová adresa spravodajskej jednotky je dôležitá aj v prípade zabudnutia alebo straty
prístupového hesla do eZber. ŠÚ SR môže heslo zaslať len na aktuálnu e-mailovú adresu
zadanú v našom systéme.
Ak ste heslo zabudli a za spravodajskú jednotku, definovanú podľa IČO, poznáte e-mailovú
adresu zadanú v „Úprave vlastného profilu“, po prihlásení sa na našej webovej stránke
https://slovak.statistics.sk kliknete na „Prihlásenie do eZberu“.

Zobrazí sa okno, kde kliknite na „Zabudnuté heslo“.
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V zobrazenom okne zadáte svoju e-mailovú adresu, ktorú máte uvedenú v našom
elektronickom systéme a kliknete na „Odoslať“.

Po úspešnom odoslaní sa vygeneruje okno s informáciou „Vaša požiadavka bola prijatá na
spracovanie“.

Zároveň na túto e-mailovú adresu Vám bude doručený e-mail, ktorý obsahuje link, kde
kliknutím potvrdíte vygenerovanie nového hesla. Nové heslo Vám bude doručené na
e-mail zadaný v eZber. Je to Vaše prístupové heslo do elektronického zberu údajov.
Zároveň sa vygeneruje okno, v ktorom s ohľadom na bezpečnosť, odporúčame doručené
heslo zmeniť si na svoje vlastné.
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Toto heslo si môžete zmeniť v časti „Úprava vlastného profilu“ v tabuľke „Registračné údaje“,
pozri časť 3. V prípade, že jedno heslo používate viacerí kolegovia, pri zmene hesla ich
nezabudnite prosím informovať.

Sú prípady, keď jedna osoba (účtovníčka), spracováva štatistický eForm pre viacero
organizácií a používa jednu e-mailovú adresu pre všetky organizácie. Vtedy na e-mailovú
adresu zadanú cez „Zabudnuté heslo“ príde e-mail, ktorý obsahuje viacej linkov. Každá
organizácia je definovaná podľa login a podľa mena. Kliknutím na link pri vybranej organizácii,
bude doručený e-mail iba za túto vybranú organizáciu.
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V prípade, že ako spravodajská jednotka v našom systéme nemáte uvedený žiadny
e-mailový kontakt, alebo Vám z nejakého dôvodu nie je známy, príp. je nedostupný,
kontaktujte Pracovisko ŠÚ SR, ktoré spracováva Váš eForm. Názov a adresa Pracoviska
ŠÚ SR je uvedená v úvodnej časti eForm. Všetky kontaktné údaje vrátane mena, telefónu
a e-mailovej adresy pracovníka ŠÚSR Vám boli zaslané v Oznámení o zaradení do
štatistického zisťovania a kontaktné údaje sú uvedené aj v eForm v module 100387.
Kontakty na všetky Pracoviská nájdete aj na našej stránke v infografike „Kontakty“.

Kontaktované Pracovisko ŠÚSR Vám zašle tlačivo, na ktorom uvediete e-mailovú adresu za
spravodajskú jednotku definovanú podľa IČO. Pracovník ŠÚ SR k danému IČO doplní Vami
uvedený e-mail a uloží do štatistického informačného systému, o čom budete informovaný.
Ďalej postupujete cez ponuku „Zabudnuté heslo“, zadaním e-mailovej adresy. Na tento e-mail
Vám bude doručený link, na ktorý keď kliknete, potvrdíte vygenerovanie nového hesla. Nové
heslo Vám bude doručené na Vami zadaný e-mail. Je to Vaše prístupové heslo do
elektronického zberu údajov.
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