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Správa o kvalite 2018 

Slovenská republika 

 

Časť 1: Všeobecné informácie 

 

1.0: Súhrn hlavných zmien všetkých údajov a metód vzhľadom k transmisii HND z 

roku  2018 

 
V porovnaní s HND dotazníkom v roku 2017 odhad slovenského HND nebol 

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

výhrady k HND boli dodané komisiou (oficiálny dopis 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 porovnaní s dotazníkom HND 2017, odhad slovenského HND bol upravený 

vzhľadom k revíziám spôsobenými rutinnými (aktuálnymi) revíziami, založenými na 

aktualizovaných informáciách, štatistických a administratívnych zdrojov. Celkový 

dopad je uvádzaný v tabuľke 2. 

 

 
Tabuľka 2 

Revízia HND (ESA 95) 2010-2013 a revízia HND (ESA 2010) 2014-2016 
(v % HND (ESA95) z dotazníka 2017) 

 
 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Celkové revízne zmeny HND 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4 -0,4 

Z toho:               

Celkové revízne zmeny na 
základe výhrad 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Celkové bežné (rutinné) 
revízne 
zmeny) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4 -0,4 
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Nasledujúc konečné zistenia z EDP štandardnej dialógovej návštevy na Slovensku v 

roku 2017, akčný bod 12, požadovaná sektorová reklasifikácia dvoch 

inštitucionálnych jednotiek v dôsledku uplatnenia kvalitatívnych kritérií metodiky 

ESA2010 zo sektora finančných korporácií S.12 do sektora verejnej správy S.13, 

bola vykonaná. Treba poznamenať, že vplyv tejto zmeny je zanedbateľný, preto 

tabuľka 3 zostáva nezmenená. Detailné informácie spolu s vyčíslením dopadu na 

HND za roky 2010-2013 sú poskytnuté v časti 2. 

 

Tabuľka 3, uvedená nižšie, poskytuje 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 2018) 
 

 

 2010 2011 2012 2013 

Celkový dopad implementácie ESA2010 2,2 1,9 1,8 1,8 

 

 

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

účtov  

 

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

dotazníkom HND 2017 vykonal štandardnú revíziu údajov za roky 2015 a 2016 

v dôsledku nových informácií a viac presnejších dát, tak z štatistických ako 

aj administratívnych zdrojov súvisiacich so všetkými sektormi. Pre rok 2015 boli 

zapracované nové údaje zo štatistiky platobnej bilancie za vývoz a dovoz služieb, 

ako aj revidované údaje o dividendách a reinvestovanom zisku získané od Národnej 

banky Slovenska. Na základe predbežných informácií od kolegov Národnej banky 

Slovenska bol vývoz a dovoz služieb a dividend upravený aj v roku 2016. Údaje o 

HDP v roku 2017 sú stále predbežné. 
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1.2 Zmeny v postupe revízií a časového harmonogramu  pre dokončenie odhadov; 

dátum publikácie  predkladaných údajov v SR. 

 

Neexistuje žiadna zmena v postupe revízií a harmonogramu pre dokončenie 

odhadov. Postupy revízie pre národne účty sú zverejnené na našich webových 

stránkach v súlade s platným harmonogramom pre publikovanie údajov ŠÚ SR. 

Údaje budú zverejnene na internetovej stránke ŠÚ SR ku dňu 22. októbra 2018. 

 

1.3 Výsledky analýzy týkajúce sa kvality HND a jeho zložiek 

 

V roku 2017 boli údaje o malých podnikoch na základe porovnania zo zdrojmi 

administratívnych dát dostupné pre predbežný odhad ročného účtu ( 2017) za sektor 

nefinančných korporácií. Vnímame to ako zlepšenie v porovnaní s predchádzajúcim 

obdobím, kde sa odhaduje suma za  štvrťroky pre malé podniky. 

 

Údaje vzťahujúce sa na dôchodky z majetku (D.4) pre rok 2015 boli podstatne 

zmenené v dôsledku spresnených údajov za dividendy a reinvestované zisky z NBS. 

Údaje za roky 2016 a 2017 sú stále predbežné a budú aktualizované po získaní 

konečných revidovaných údajov v súlade s postupmi revízie NBS. 

 

1.4 Popis vývoja hlavných zdrojov 

 

Pokiaľ ide o úplnosť zisťovaných hlavných zdrojových ukazovateľov za sektor 

nefinančných korporácií možno konštatovať, že miera návratnosti za skupinu 

podnikov s počtom zamestnancov viac ako 20 mierne klesla v porovnaní s 

predchádzajúcim rokom (z 95,2% na 94,8%). Čo sa týkalo malých podnikov (počet 

zamestnancov nižší ako 20), miera návratnosti údajov sa mierne zvýšila v porovnaní 

s minulým rokom (zo 64,5% na 65,5%). Miera návratnosti údajov vzrástla oproti 

predchádzajúcemu roku aj v prípade finančných korporácií (z 90,6% na 94,6%) a pri 

poisťovniach sa táto miera nezmenila (97,7%). 
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Časť 2: Zmeny zdrojov a metód do finálnych odhadov 

 

Od začiatku ESA2010 verifikačného cyklu bolo pre Slovensko otvorených 20 akčných 

bodov A a 8 akčných bodov B. Podľa informácií získaných od Eurostatu v súvislosti s 

aktuálnou situáciou v tejto oblasti v marci 2018 sa ukončilo 6 akčných bodov a 2 

akčné body sú pripravené na implementáciu. 

 

Výsledok práce vykonanej na akčnom bode A2 bol validovaný a uzavretý 23. 11. 

2017 a zahrnutý do dotazníka o HND 2017, implementácia čiastočnej práce 

vykonanej na AP4 bola tiež zahrnutá do dotazníka o HND 2017. Naviac, k septembru 

2018, na základe akčného bodu 12 z EDP dialógovej misie v roku 2017 a z toho 

plynúcich konečných zistení pre Slovensko, reklasifikácia Fondu na ochranu vkladov 

(FOV) a Investičného garančného fondu (GFI) do sektora verejnej správy bola 

vykonaná. Údaje pred a po revízii spolu s kvantifikovaným vplyvom na HDP sú 

uvedené v nasledujúcej tabuľke. Keďže je dopad zanedbateľný, je viditeľný iba v 

tabuľke 2 v dotazníku HND 2018, nie v tabuľke 3 Správy o kvalite. 

 
                                                                                   v mil. Eur 

Položka 6 ‐ Vláda, klasifikácia verejného a súkromného 

sektora 
2010 2011 2012 2013 

Hodnoty v HND dotazníku 2017 (Tabuľka 2) 267,404 255,113 157,034 143,848 

Úprava FOV and GFI 0,405 0,477 0,46 0,416 

Hodnoty v HND dotazníku 2018 267,809 255,59 157,494 144,264 

Vplyv na HND (ako % z HND (ESA95 pre 2010-2013) 
z dotazníka 2017) 

-0,001 -0,001 -0,001 -0,001 

 

Diskusie o bodoch A13, B1, B6, B7 a B8 boli tiež ukončené v priebehu roka 2018 s 

očakávanými výsledkami implementácie v rámci benchmarkovej revízie v septembri 

2019 a úplným opisom v správe HND 2019. 

 
Pokiaľ ide o prácu na ďalších akčných bodoch A a B, niektoré akčné body budú 

prediskutované aj počas 2. návštevy HND na Slovensku, ktorá je naplánovaná na 

október 2018. Implementácia výsledkov práce na týchto akčných bodoch bude 
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zahrnutá aj do benchmarkovej revízie 2019, do dotazníka o HND 2019 a popísaná v 

Správe o kvalite 2019. 

 

Časť 3: Revízia rokoch 2010 až 2016 

 

3.1 Bežná revízia 

 

V roku 2015: 

Po zapracovaní novších a presnejších údajov z podnikovej štatistiky a 

administratívnych zdrojových dát bol celkový vplyv revízie na produkciu vo výške  -

124,138 mil. Eur a na medzispotrebu vo výške -365,937 mil. Eur. Celkový vplyv na 

HDP bol 241,799 mil. Eur. 

 

Produkcia bola zmenená o -296,481 mil. Eur z dôvodu zmien v objeme exportu 

a importu a o sumu 172,343 mil. Eur z dôvodu presnejších údajov z podnikovej 

štatistiky a administratívnych zdrojov dát.  

 

Medzispotreba bola zmenená o -214,619 mil. Eur z dôvodu zmien v objeme exportu 

a importu a z dôvodu presnejších údajov z podnikovej štatistiky a administratívnych 

zdrojov dát o sumu -151,318 mil. Eur  

 

Tvorba hrubého fixného kapitálu sa zmenila o 323,143 mil. EUR z dôvodu 

presnejších údajov z administratívnych zdrojov údajov. 

 

Na základe finálnych údajov zo štatistiky zahraničného obchodu bol export tovarov a 

služieb upravený o -296,481 mil. Eur a import tovarov a služieb -214,619 mil. Eur. 

 

Celková zmena v položke D.4 predstavovala -554,871 mil. Eur. Táto hodnota 

pozostáva z upravených dát za úroky, dividendy a reinvestované zisky. Revidované 

hodnoty prezentované v nižšie uvedenej tabuľke boli získané z NBS (oddelenie 

platobnej bilancie) ako finálne údaje za rok 2015. 
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Zmena dôchodkov z majetku v roku 2015                                                     v mil. Eur 

Kód Položka 
Použitie Zdroje 

2015 2015 

D.41 Úroky 13,386 6,576 

D.421 Dividendy 8,859 434,316 

D.43 Reinvestované zisky z PZI 137,287 273,511 

D.44 Ostatné výnosy zo zisku 0 0 

  Zmena D.4 spolu 159,532 714,403 

  

V roku 2016: 

Po zapracovaní aktualizovaných a presnejších údajov z podnikových štatistík, z 

administratívnych zdrojov údajov bol celkový vplyv revízie na produkciu vo výške -

1 622,357 mil. EUR a medzispotrebu vo výške -1 696,714 mil. Eur. Celkový vplyv 

na HDP bol 74,357 mil. Eur. HDP bolo ovplyvnené aj presnejšími údajmi za dane na 

produkty z administratívnych zdrojov dát vo výške -2,250 mil. Eur. Celkový dopad na 

HDP bol 72,107 mil. Eur. 

 

Produkcia bola upravená o -282,389 mil. EUR v dôsledku zmeny objemu dovozu a 

vývozu. Ostatné úpravy súvisia s presnejšími údajmi z podnikových zisťovaní a 

administratívnych zdrojov údajov a dosiahli objem -1 339,968 mil. Eur, z čoho hlavná 

zmena bola spôsobená dopočtom výberového štatistického zisťovania za malé 

podniky. 

 

Medzispotreba bola aktualizovaná v dôsledku zmien v objeme vývozu a dovozu vo 

výške -338,480 mil. Eur a ostatné úpravy vo výške -1 358,234 mil. Eur súvisia s 

presnejšími údajmi z podnikových zisťovaní a administratívnych zdrojov, z čoho 

hlavná zmena bola spôsobená dopočtom výberového štatistického zisťovania za 

malé podniky. 

  

Tvorba hrubého kapitálu bola zmenená z dôvodu aktualizácie tvorby hrubého fixného 

kapitálu vo výške 15,676 mil. EUR a zmeny stavu zásob vo výške 333,838 mil. Eur. 

Zároveň sa vykonala úprava zaznamenania dreva na pni vo výške 67,900 mil. Eur 

(prevod z P.51 do P.52). 
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Na základe polo-definitívnych informácií získaných zo štatistiky zahraničného 

obchodu bol aktualizovaný vývoz tovarov a služieb na základe presnejších údajov za 

služby z administratívnych zdrojov dát. Vývoz tovarov a služieb bol upravený o -

842,389 mil. Eur, z čoho zmena na základe nových informácií z platobnej bilancie je 

vo výške -241,458 mil. Eur a dovoz tovarov a služieb o -448,480 mil. Eur, z čoho 

zmena na základe nových informácií z platobnej bilancie je vo výške -297,549 mil. 

Eur. Aktualizácia údajov o vývoze/dovoze služieb sa na základe nových informácií zo 

štatistiky platobnej bilancie predpokladá v budúcom roku. 

 

Odmeny zamestnancov platené zahraničiu boli zmenené vo výške 38,467 mil. Eur 

z dôvodu presnejších údajov získaných z administratívnych zdrojov dát týkajúcich sa 

počtu nerezidentov pracujúcich na Slovensku. 

  

Dane na produkciu a dovoz platené inštitúciám EÚ boli zmenené o -2,250 mil. Eur z 

dôvodu presnejších údajov súvisiacich z dovoznými clami získanými z 

administratívnych zdrojov dát. 

 

Celková zmena v položke D.4 predstavovala -340,000 mil. Eur. Táto hodnota 

pozostáva z upravených dát za úroky a dividendy. 

 

Zmena dôchodkov z majetku v roku 2016                                                     v mil. Eur 

Kód Položka 
Použitie Zdroje 

2016 2016 

D.41 Úroky 0 0 

D.421 Dividendy 0 400,000 

D.43 Reinvestované zisky z PZI 60,000 0 

D.44 Ostatné výnosy zo zisku 0 0 

  Zmena D.4 spolu 60,000 400,000 
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3.2 Revízie týkajúce sa výhrad 

 

Doposiaľ neboli žiadne nové špecifické výhrady predložené pre Slovenskú 

Republiku. Čo sa týka prierezových výhrad poskytujeme v súčasnosti informácie 

potrebné pre porovnanie medzi krajinami. 

 

3.3 Ostatné revízie v dôsledku zmien v metodike a zdrojoch 

 
V roku 2016 bola vykonaná zmena v úrovniach produkcie a medzispotreby. Je to 

spôsobené zmenou v prístupe dopočtu dát získaných zo štatistického zisťovania Roč 

2-01 (malé podniky), podrobnejšie to bolo popísané v predchádzajúcom HND 

dotazníku. 

Celkový vplyv na produkciu bol v objeme -1 336,027 mil. Eur a v medzispotrebe vo 

výške -1 366,839 mil. Eur. Avšak dopad na HDP bol len 30,812 mil. Eur. 

 

3.4 Revízie vzhľadom na prechod z ESA95 na ESA2010 

 

Zmena spôsobená reklasifikáciou jednotiek podľa metodiky ESA 2010 – Položka 6 – 

Klasifikácia vládneho, verejného a súkromného sektora bola zapracovaná do HND 

dotazníka 2018 a HND správy o kvalite 2018. Dopad na HDP a HND je zanedbateľný 

a je viac popísaný v časti 2 tejto správy o kvalite. 

 

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

 

Táto časť správy o kvalite HND 2018 nie je relevantná pre Slovenskú republiku, ako 

už bolo uvedené v časti 1.0. 

 

 

 

 

 

 

 


