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Zamestnanci úradu a ich odborný potenci-
ál patrili aj v roku 2010 k najväčším aktívam 
úradu, pretože zamestnanca nevnímame ako 
nákladovú položku, ale ako aktívum, ktoré sa 
stáva kapitálom. Starostlivosti o zamestnan-
cov, ich formovaniu a rozvoju, bola zo strany 
vedenia úradu venovaná osobitná pozornosť, 
či už zlepšovaním pracovného prostredia, ich 
ďalším odborným rastom realizovaným účas-
ťou na vzdelávacích podujatiach organizo-
vaných úradom a vzdelávacími inštitúciami 
nielen v tuzemsku a v zahraničí, ale i indivi-
duálnym prístupom k osobnostnému rozvoju 
zamestnancov. V závere roka 2010 sa úrad 
rozlúčil s časťou zamestnancov, ktorých štát-
nozamestnanecké a pracovné miesta boli zru-
šené na základe úsporných opatrení vlády SR, 
ktoré sa premietli do rozpočtu úradu na rok 
2011 a uskutočnenej optimalizácie činností vy-
konávaných na úrade. I napriek odchodu nie-
ktorých dlhoročných a skúsených zamestnan-
cov a sťaženým podmienkam v mzdovej oblas-
ti, ktorá je spôsobená nedostatkom finančných 
zdrojov, úrad má potrebné personálne a od-
borné zázemie pre plnenie stanovených úloh.

V dôsledku krízovej ekonomickej a finančnej 
situácie sa v uplynulom roku 2010 enormne 
zvýšil tlak a požiadavky na oficiálne európske 
štatistiky a tým aj požiadavky na národné šta-
tistické úrady zo strany Eurostatu. Paralelne 
prebiehali viaceré nové iniciatívy, ako straté-
gia EÚ 2020, Stiglitz-Senova správa, HDP a čo 
je za ním, vízia rozvoja európskej štatistiky 
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na ďalšie desaťročie, či projekt merania kva-
lity života. Celkový nárast objemu poskytova-
ných štatistických informácií bol však sprevá-
dzaný najmä výrazným tlakom na zvyšovanie 
spoľahlivosti a kvality oficiálnych štatistík.

Štatistický úrad SR sa všemožne usiloval za-
chytiť všetky nové trendy a vývojové tenden-
cie, a to tak participáciu na ich príprave, ako 
aj ich implementáciu do praxe v národnom 
prostredí. Konkrétne sa to premietlo do no-
vely zákona o štátnej službe, do rozsiahlej 
optimalizácie štatistických procesov, zmeny 
organizačnej štruktúry a prípravy prechodu 
na nákladové riadenie.

V súlade s novými nariadeniami a smernica-
mi Európskej únie bol rozvoj systému národ-
ných účtov aj v roku 2010 jedným z hlavných 
cieľov v oblasti makroekonomických štatistík. 
V uplynulom roku boli zostavené definitívne 
ročné sektorové účty za rok 2007, predbežné 
za rok 2008 a na základe nových a spresne-
ných údajov aj odhad roku 2009.



4 Výročná správa Štatistického úradu SR za rok 2009

V oblasti cenových štatistík bolo do výpočtu 
indexu spotrebiteľských cien implementova-
né nariadenie Eurostatu týkajúce sa zisťo-
vania cien sezónnych tovarov. Zaviedli sme 
taktiež novú metodiku očisťovania kvality to-
varov a služieb spotrebného koša do výpočtu 
indexu spotrebiteľských cien.

V roku 2010 došlo k zmene zákona o štátnej 
štatistike, čo pre odbor štatistiky zahraničného 
obchodu znamenalo zabezpečiť zasielanie hlá-
sení o zahraničnom obchode spravodajskými 
jednotkami od 1. 4. 2010 výhradne elektronicky.

Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2011 pat-
rilo k prioritným oblastiam sekcie sociálnych 
štatistík a demografie, ale i celého úradu. Ak-
tivizovali sa predovšetkým činnosti súvisiace 
s legislatívou ako Opatrenie o charakteristi-
kách, základných znakoch a štruktúre zisťo-
vaných údajov a Nariadenie vlády, ktorým sa 
ustanovuje čas sčítania, vzory sčítacích tlačív, 
metodika zisťovaných údajov, príprava auto-

matizovaného spracovania a dodávateľsky 
boli zabezpečené práce na elektronickú tvor-
bu sčítacích obvodov.

V súlade s novými trendmi vývoj štatistiky 
práce a miezd pokročil smerom k integrácii 
s informačnými systémami dostupnými v ex-
ternom prostredí. Zlúčenie ročného štatistic-
kého výkazu s rezortným zisťovaním malo po-
zitívny dopad na zníženie administratívneho 
zaťaženia spravodajských jednotiek, odstrá-
nenie duplicít a úsporu finančných a kapacit-
ných zdrojov úradu.

Rok 2010 bol aj rokom spracovania údajov 
z prvého európskeho zisťovania o zdraví 
(EHIS) a systematickej produkcie údajov z rôz-
nych oblastí sociálnych štatistík, menovite 
ESSPROS-u.

Rodinné účty zabezpečovali okrem štandard-
ného zberu aj zber údajov o výdavkoch a príj-
moch domácností na rozšírenej vzorke spra-
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vodajských jednotiek potrebných pre účely 
prehodnotenia konštrukcie životného mini-
ma. Harmonizácia výberových zisťovaní v do-
mácnostiach (Výberové zisťovanie v domác-
nostiach a Zisťovanie o príjmoch a životných 
podmienok) pokračovala implementáciou po-
užitia tzv. jadrových premenných.

V oblasti šírenia štatistických informácií sa 
postupne prioritnou formou, v súlade so stra-
tegickým zámerom, stáva internetová stránka 
štatistického úradu. Rozvoj internetu prebiehal 
v smere zabezpečenia čo najplnšieho uspoko-
jovania potrieb používateľov prostredníctvom 
vytvárania interaktívnych služieb. Rozšíril sa 
obsah on-line databáz, preddefinovaných ta-
buliek a počet elektronických produktov. Roz-
víjali sa aj formy priamej komunikácie s hlav-
nými používateľmi a poskytovania štatistickej 
osvety. Názory a požiadavky zákazníkov boli 
zohľadnené pri tvorbe štatistických produktov 
a vo formách ich šírenia. V publikačnej činnos-
ti sa úrad zameral na tvorbu produktov s pri-

danou hodnotou, t. j. produktov so znalostnou 
a vizuálnou interpretáciou.

V súvislosti s pripomenutím si Svetového dňa 
štatistiky, ktorý OSN stanovila na 20. október 
2010, úrad zabezpečil viaceré aktivity, s cie-
ľom viac priblížiť slovenskej verejnosti posla-
nie a hlavné úlohy oficiálnej štatistiky v rôz-
nych oblastiach spoločnosti a prezentovať do-
siahnuté výsledky ŠÚ SR. Jednou z hlavných 
aktivít, ktorou štatistický úrad prispel k osla-
vám Svetového dňa štatistiky, bol Deň otvore-
ných dverí na ústredí a pracoviskách ŠÚ SR 
v krajských mestách. V tento deň boli poskyt-
nuté informácie z rôznych štatistických oblas-
tí a prezentované výsledky práce štatistikov 
pre viac ako 1200 záujemcov. Stretnutie s po-
užívateľmi štatistických údajov a informácií 
malo pre úrad veľký prínos v získaní spätnej 
väzby o ich potrebách, požiadavkách, očaká-
vaniach a tiež spôsoboch ako ďalej rozvíjať 
obsah a formy tvorby štatistických produktov 
a šírenie štatistických informácií.
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Názov:  Štatistický úrad Slovenskej republiky

Skrátený názov:  ŠÚ SR

Sídlo úradu:  Miletičova 3, 824 67 Bratislava 26

Kontakt:  telefón (operátor)  50236 111

 internet  http://www.statistics.sk

Forma hospodárenia:  ŠÚ SR je rozpočtovou organizáciou, ktorá je svojimi príjmami 
 a výdavkami napojená na štátny rozpočet Slovenskej republiky

Identifikácia organizácie

s ministerstvami a štátnymi organizáciami 
štatistické klasifikácie, číselníky a registre,

f) určuje spôsob tvorby registrov, prideľuje 
a oznamuje identifikačné čísla,

g) vypracováva analýzy vybraných charakte-
ristík sociálno-ekonomického a ekologické-
ho vývoja SR,

h) spolupracuje s medzinárodnými orgánmi 
a organizáciami pri zavádzaní štandardov 
a klasifikácií v oblasti štatistiky,

i) zverejňuje výsledky štatistických zisťovaní 
za SR a za jednotlivé územné a správne 
celky, pravidelne informuje verejnosť o so-

Hlavné činnosti:

ŠÚ SR1:
a) vypracúva a zverejňuje koncepciu štátnej 

štatistiky,
b) zostavuje v súčinnosti s ministerstvami 

a štátnymi organizáciami program štát-
nych štatistických zisťovaní,

c) určuje metodiku štatistických zisťovaní, zhro-
mažďuje a spracováva štatistické údaje,

d) určuje metodiku vedenia systému národ-
ných účtov a zostavuje národné účty,

e) vytvára, zverejňuje a spravuje v súčinnosti 



1 Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších 
predpisov

2 Zákon č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej 
republiky v znení neskorších predpisov

3 Zákon SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy 
obcí v znení neskorších predpisov

4 Zákon č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych 
krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení 
zákona č. 335/2007 Z. z.

5 Zákon č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta SR, o ľudo-
vom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďal-
ších zákonov v znení neskorších predpisov

6 Zákon NR SR č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda 
v znení neskorších predpisov

7 Zákon č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu 
v znení neskorších predpisov

8 Zákon č. 263/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov 
v roku 2011 a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. 
o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov

Identifikácia organizácie

ciálno-ekonomickom a demografickom vý-
voji, poskytuje štatistické informácie a vy-
dáva štatistické publikácie,

j) organizuje a zabezpečuje projektovú a pro -
gramovú prípravu spracúvania štatistic-
kých zisťovaní a určuje spôsob zberu a tech-
nológie spracúvania štatistických údajov 
pre štatistické zisťovania vykonávané úra-
dom,

k) riadi, usmerňuje a dohliada na zber a spra-
covanie štatistických údajov na vnútroštát-
nej úrovni,

l) vyjadruje sa k metodike tvorby, obsahu 
a štruktúre štatistických údajov a štatistic-
kých informácií, ktoré ministerstvá a štát-
ne organizácie získavajú pri výkone svojej 
činnosti,

m) získava a zhromažďuje zahraničné štatis-
tické informácie na účely porovnania sta-
vu a vývoja ekonomiky SR so zahraničím a

n) plní ďalšie úlohy ustanovené zákonom.

K špecifickým činnostiam ŠÚ SR patrí prípra-
va a spracovanie výsledkov volieb do Národ-
nej rady Slovenskej republiky2, volieb do or-
gánov samosprávy obcí3, volieb do orgánov 

samosprávnych krajov4, príprava a spracova-
nie výsledkov hlasovania o voľbe prezidenta 
Slovenskej republiky5, výsledkov hlasovania 
v referende6, výsledkov volieb do Európske-
ho parlamentu7 a sčítanie obyvateľov, domov 
a bytov.8
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Pokračujeme v zvyšovaní efektívnosti 
a účinnosti integrovaného manažérskeho systému

Rozvíjanie systému manažérstva kvality 
ŠÚ SR zavedeného podľa štandardu ISO 
9001:2008 pokračovalo v uplynulom roku re-
alizáciou aktivít, ktoré vytvárajú vhodné 
predpoklady pre zvyšovanie jeho efektívnos-
ti a účinnosti tak, aby v silne regulovanom 
prostredí a pri limitovaných finančných zdro-
joch umožnil zvládnuť zvyšujúce sa nároky 
zákazníkov na rozsah a kvalitu štatistických 
produktov.

K naplneniu uvedeného zámeru prispela rea-
lizácia akčného programu Stratégie rozvoja 
ŠÚ SR do roku 2012 optimalizácia rozhraní 
procesov zameraného predovšetkým na kom-
plexnú optimalizáciu hodnototvorného proce-
su, t. j. celej produkcie a diseminácie štatistic-
kých produktov. Príprava implementácie tejto 
zmeny bola ukončená koncom roku 2010, jej 
samotná implementácia začne v nasledujú-
com roku.

V rámci prípravy zmeny bol optimalizova-
ný model hodnototvorného procesu, ktorý 
zohľadnil podprocesy a činnosti všeobecné-
ho štatistického pracovného modelu zavá-
dzaného v európskom štatistickom systéme, 

ako aj model umožňujúci vytvárať z údajov 
získaných z rôznych zdrojov rôzne štatistické 
produkty. Súčasne boli využité výsledky a po-
znatky z optimalizácie na úrovni štatistické-
ho výkazníctva. Výstupom optimalizácie bola 
aj nová organizačná štruktúra (rešpektujúca 
optimalizovaný procesný model) so zníženým 
počtom miest ŠÚ SR.

Ďalším akčným programom, ktorý prispieva 
k realizácii uvedeného zámeru je projekt ná-
kladového riadenia a postupného zavedenia 
kontrolingu v ŠÚ SR. Realizácia programu 
pokračovala v uplynulom roku definovaním 
prístupu k zavedeniu kontrolingu v podmien-
kach úradu – monitorovacieho systému dosa-
hovania cieľov ŠÚ SR za optimálne vynalože-
ných zdrojov, ako aj prístupu k vybudovaniu 
jeho informačnej podpory – manažérskeho 
informačného systému ŠÚ SR. Súčasne bol 
do skúšobnej prevádzky zavedený Informač-
ný systém na sledovanie odpracovaného času, 
t. j. nástroj na sprehľadnenie alokácie ľud-
ských zdrojov (najväčšej položky nákladov ŠÚ 
SR) a dôležitý predpoklad budúceho funkčné-
ho kontrolingu. Tento systém má umožniť ve-
dúcim zamestnancom ŠÚ SR sledovať efekti-
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vitu výkonov v oblasti ich pôsobenia a cielene 
zamerať úsilie na znižovanie (resp. až elimi-
náciu) nákladov na neefektívne (hodnotu ne-
pridávajúce) činnosti.

Implementáciu programov naďalej podporo-
valo presadzovanie spoločne uznávaných hod-
nôt ŠÚ SR, ktoré vyzdvihujú osobnú zodpoved-
nosť zamestnancov za dosahovanie výsledkov 
úradu za optimálne vynaložených nákladov.

Úroveň systému manažérstva kvality preskú-
mali interné audity vykonané vo vybraných 
procesoch ŠÚ SR. Audity overili zhodu systé-
mu s požiadavkami štandardu ISO 9001:2008 
so zameraním na plnenie strategických cie-
ľov úradu a súvisiacich akčných programov. 
Námety na zlepšenia, ktoré vyplynuli z inter-
ných auditov, ako aj z iných zdrojov zlepšení 
boli zahrnuté do súhrnnej, v poradí už piatej, 
Správy o hodnotení systému manažérstva 
kvality ŠÚ SR.

Zhodu implementovaného systému manažér-
stva kvality s požiadavkami ISO 9001:2008 
preukázal aj dozorný audit, ktorý v októbri 
2010 vykonala certifikačná organizácia Bu-

reau Veritas Certification. Úspešný audit opä -
tovne potvrdil, že SMK ŠÚ SR vytvára vhodné 
predpoklady pre rozvoj úradu smerom k vyš-
šej efektivite a účinnosti.
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Čo priniesol uplynulý rok v oblasti 
metodiky

Strategickou prioritou ŠÚ SR do roku 2012 je 
znižovanie záťaže respondentov z pohľadu 
respondenta, ako aj z pohľadu producenta. 
Získavanie údajov o čase potrebnom na vypl-
nenie štatistického formulára sa týmto stalo 
súčasťou každého štatistického zisťovania. 
ŠÚ SR vykonal meranie o čase v roku 2008 
a počnúc rokom 2010 ho bude vykonávať kaž-
doročne. Ako koordinátor štátnych štatistic-
kých zisťovaní do tohto procesu od roku 2011 
zapojí aj ministerstvá a štátne organizácie vy-
konávajúce štátne štatistické zisťovania. Tak 
vznikne a postupne sa bude napĺňať základ-
ná báza údajov pre meranie a analyzovanie 
záťaže respondenta pri plnení spravodajskej 
povinnosti.

Vyhodnocovanie záťaže z pohľadu producen-
ta, pri ktorom sa v roku 2010 meralo položkové 
zaťaženie, ukázalo pozitívne výsledky. ŠÚ SR 
v roku 2009 v porovnaní s rokom 2008 znížil 
položkové zaťaženie o 22,29 %. Úsilie v oblasti 
optimalizácie štatistického výkazníctva ne-
prinieslo iba redukciu počtu položiek v štatis-
tických formulároch o 21,53 %, ale aj zníženie 
počtu spravodajských jednotiek o 7,99 %. Ne-
zanedbateľný podiel na redukcii záťaže malo 
aj prehodnotenie periodicity modulov v štatis-
tických formulároch.

Dlhodobým problémom je respondovanie živ-
nostníkov, ktorí v porovnaní s veľkými podnik-
mi znášajú vyššiu záťaž, keďže často nemajú 
prístup k vyspelým technológiám alebo nema-
jú špecializovaných zamestnancov na plnenie 
administratívnych povinností. Musia sa obra-
cať na príslušných poskytovateľov služieb, 
čo zvyšuje ich náklady. Z tohto dôvodu boli 
v roku 2010 živnostníci vynechaní zo súborov 
spravodajských jednotiek v mesačnom šta-

tistickom zisťovaní v obchode, pohostinstve 
a ubytovaní. Rovnakým spôsobom sa upravili 
vymedzenia ďalších mesačných štatistických 
zisťovaní na rok 2011, a to v odvetví doprava, 
informácie a komunikácie a vybrané trhové 
služby. ŠÚ SR podobne zúžil aj rozsah sle-
dovaných údajov a vzorku v zisťovaní Ročný 
výkaz o fyzických osobách nezapísaných v ob-
chodnom registri (Roč 3-01) na rok 2010.

V týchto aktivitách hrá významnú úlohu 
uplatnenie matematicko-štatistických me-
tód pri tvorbe štatistických výberov, spraco-
vaní údajov, modelovaní a integrácii údajov 
z rôznych zdrojov. V súlade s celoeurópskym 
trendom budú údaje za nezisťované skupiny 
podnikateľov získavané z administratívnych 
zdrojov a na základe štatistických modelov.

Harmonizácia národnej štatistiky v rámci 
európskeho štatistického systému sa zabezpe-
čuje preberaním právnych aktov Európskeho 
spoločenstva a Európskej únie. ŠÚ SR na zá-
klade týchto skutočností vydal zmeny a dopl-
nenia Programu štátnych štatistických zisťova-
ní na roky 2009 až 2011 (ďalej len „Program“). 
V roku 2011 sa vykonajú zisťovania o ďalšej 
odbornej príprave v podniku (CVTS 1-99) 
a zisťovanie o vzdelávaní dospelých (AES 
1-99). Účelom týchto zisťovaní, ktoré sa opa-
kujú s 5 ročnou periodicitou, je získať infor-
mácie o ďalšej odbornej príprave z hľadiska 
vzdelávacej politiky podniku a koncipovanie 
a usmerňovanie politiky celoživotného vzde-
lávania v rámci Európskej únie. Na základe 
prehodnotenia potrieb Ministerstva vnútra 
SR sa z Programu vypustilo zisťovanie Práca 
6-99 Zisťovanie o práci za obce a samosprávne 
kraje. V oblasti cenovej štatistiky sa periodici-
ta 14 zisťovaní zníži z mesačnej na štvrťročnú.



Čo priniesol uplynulý rok v oblasti metodiky

Klasifikácie a registre
V priebehu roka 2010 pokračoval rozvoj štatis-
tických klasifikácií a číselníkov v súlade s ich 
medzinárodnými normami a štandardami.

V rámci procesu implementácie revidovanej 
medzinárodnej štandardnej klasifikácie za-
mestnaní ISCO 08 do štatistického informač-
ného systému boli vypracované základné me-
todické dokumenty, ktoré pozostávajú zo vše-
obecnej metodickej časti, vysvetliviek a koreš-
pondenčnej tabuľky medzi predchádzajúcou 
a novou klasifikáciou zamestnaní. Podkladom 
pre vypracovanie týchto dokumentov, zverej-

nených v druhej polovici roka 2010 na portáli 
ŠÚ SR, boli materiály vydané Medzinárodnou 
organizáciou práce (ILO), ako aj závery a sta-
noviská prijaté členskými štátmi EÚ v rámci 
príslušnej pracovnej skupiny Eurostatu.

Pre účely vnútroštátnych služieb zamestnanos-
ti a pre iné služby so zameraním na klientov 
bola vyhláškou ŠÚ SR č. 407/2010 Z. z. vydaná 
štatistická klasifikácia zamestnaní, ktorá je pl-
ne harmonizovaná s klasifikáciou ISCO 08.

V spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, 
výskumu a športu SR bola pripravená vyhláš-
ka ŠÚ SR č. 161/2010 Z. z., ktorou sa vydáva 
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štatistická klasifikácia odborov vzdelania. Prí-
loha vyhlášky je doplnená o prevodník na me-
dzinárodný stupeň vzdelania podľa medziná-
rodnej klasifikácie vzdelania ISCED 1997.

Pre potreby štátnej štatistiky bola v druhej 
polovici roka 2010 vyhláškou ŠÚ SR vydaná 
aj štatistická klasifikácia stavieb (vyhláška 
č. 323/2010 Z. z.), štatistický číselník krajín (vy-
hláška č. 377/2010 Z. z.) a štatistický číselník 
orgánov ústrednej štátnej správy (vyhláška 
č. 429/2010 Z. z.).

Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny 
SR bola v rámci projektu Integrovaný systém 
typových pozícií naďalej poskytovaná me-
todická pomoc pri aplikácii klasifikácie za-
mestnaní a Ministerstvu financií SR pri koor-
dinácii využívania ekonomických klasifikácií 
SK NACE Rev. 2 a CPA 2008 na daňové účely. 
Podnikateľským subjektom bol na základe 
klasifikácie CPA 2008 zatrieďovaný hmotný 
a nehmotný majetok a stavby za účelom ich 
zaradenia do príslušných odpisových skupín.

V oblasti štatistických registrov pokračovali 
činnosti súvisiace so štandardizáciou proce-

su integrácie údajov medzi európskym regis-
trom skupín podnikov (EGR) spravovaným 
Eurostatom a národným registrom spravova-
ným v rámci systému pre správu štatistických 
registrov AŠIS REGIS.

V kontexte nariadenia Komisie (ES) č. 192/2009,
ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 177/2008, ktorým 
sa zriaďuje spoločný rámec pre registre eko-
nomických subjektov na štatistické účely, po-
kiaľ ide o výmenu dôverných údajov medzi 
Komisiou (Eurostatom) a členskými štátmi, 
bol pod vedením Eurostatu vypracovaný po-
pis systému AŠIS REGIS z hľadiska štruktúry 
dát, dátových tokov, aktuálnych a plánova-
ných funkčných nástrojov potrebných na in-
tegráciu s EGR, ako aj popis plánovaných 
budúcich procesov prepájania, porovnávania 
a vyhodnocovania údajov v národnom systé-
me s údajmi v EGR. Hlavným cieľom týchto 
aktivít je plynulá integrácia národného systé-
mu AŠIS REGIS do systému európskej elek-
tronickej siete EGR.

Za účelom zvýšenia kvality kľúčových para-
metrov štatistického registra bola v priebehu 
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roka 2010 rozšírená funkcionalita systému 
AŠIS REGIS o nástroje pre automatizovaný 
vstup a aktualizáciu údajov o subjektoch, kto-
ré sú registrované v centrálnom registri práv-
nických osôb Ministerstva vnútra SR.

V marci 2010 boli ukončené práce na zbere 
a výpočte ukazovateľov o demografii podni-
kov so zamestnancami a ukazovateľov o de-
mografii rýchlorastúcich podnikov podľa 
spoločnej metodiky Eurostatu a OECD. Pri 
výpočte ukazovateľov bola opakovane apli-
kovaná metodika dopočtu údajov o počte za-
mestnancov v malých podnikoch na základe 
administratívnych údajov poskytnutých pre 
tento účel z Datacentra.
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Makroekonomické štatistiky

V súlade s novými nariadeniami a smernica-
mi Európskej únie, bol rozvoj systému národ-
ných účtov aj v roku 2010 jedným z hlavných 
cieľov v oblasti makroekonomických štatistík.

V uplynulom roku boli zostavené definitívne 
ročné sektorové účty za rok 2007, predbežné 
za rok 2008 a na základe nových a spresne-
ných údajov aj odhad roku 2009. Pokiaľ ide 
o implementáciu pravidiel systému národ-
ných účtov, ŠÚ SR vykonal v celom časovom 
rade niekoľko zlepšení. Hlavné zmeny sa tý-
kali metodických zmien na základe odporú-
čaní GNI misie, a to: zapracovanie pašovania 
alkoholu a tabaku ako jednej z nelegálnych 
aktivít do národných účtov v celom časovom 
rade a zaznamenávanie nákladov súvisiacich 
s likvidáciou poistných udalostí.

Na základe vypracovanej metodiky Eurostatu 
a v súlade s požiadavkou Ministerstva finan-
cií SR, ŠÚ SR v roku 2010 vypočítal kompen-
záciu za malé firmy oslobodené od DPH pre 
účely vlastných zdrojov plynúcich z DPH.

V priebehu minulého roku boli zostavené aj 
definitívne komoditno–odvetvové tabuľky do-
dávok a použitia za rok 2007 v bežných a stá-
lych cenách predchádzajúceho roka. Do časo-
vého radu za roky 1995 až 2007 boli premiet-
nuté zmeny z titulu zapracovania pašovania 
alkoholu a tabaku a zaznamenávania nákla-
dov súvisiacich s likvidáciou poistných uda-
lostí v súlade s ročnými národnými účtami. 
Na báze revidovaných vybilancovaných tabu-
liek dodávok a použitia za roky 2000 až 2005 
a revidovaných štvrťročných odvetvových 
štruktúr za 1. štvrťrok 1995 až 2. štvrťrok 2010 
sa uskutočnil prepočet časového radu ukazo-
vateľov výrobnej a výdavkovej metódy zosta-

venia HDP do stálych cien predchádzajúceho 
roka a reťazením objemových indexov k refe-
renčnému roku 2000.

Dôraz sa kládol na vypracovanie Správy 
o úrovni deficitu a dlhu verejnej správy (no-
tifikačné tabuľky) v pravidelných termínoch 
k 1. aprílu a 1. októbru ako aj dôsledné plne-
nie termínov odosielania údajov do Eurosta-
tu v platných formátoch tabuliek podľa na-
riadenia Európskeho parlamentu a Rady ES 
č. 1392/2007 z 13. 11. 2007, ktorým sa mení 
a dopĺňa nariadenie rady (ES) č. 2223/96, po-
kiaľ ide o zasielanie údajov národných účtov.

V termíne 45 dní po ukončení referenčného 
štvrťroka bol pravidelne poskytovaný rýchly 
odhad HDP hlavných agregátov a zamestna-
nosti. Štvrťročné údaje boli zostavené v plnom 
rozsahu transmisijného programu ESNÚ 95 
a pravidelne zverejňované do 65 dní po ukon-
čení referenčného štvrťroka. Dáta zo štvrťroč-
ných účtov sú sezónne očisťované v zmysle na-
riadení a smerníc Európskej únie.

Okrem vyššie uvedených činností bola vyda-
ná publikácia Vývoj HDP a jeho komponentov 
za roky 2005 – 2010, ktorá bola poskytnutá uni-
verzitám, výskumným pracovníkom ako aj 
širšej analytickej obci.

V oblasti cenových štatistík bolo do výpočtu 
indexu spotrebiteľských cien implementova-
né nariadenie Eurostatu týkajúce sa zisťo-
vania cien sezónnych tovarov. Zaviedli sme 
taktiež novú metodiku očisťovania kvality to-
varov a služieb spotrebného koša do výpočtu 
indexu spotrebiteľských cien. V spolupráci 
s Eurostatom sme vstúpili do ďalšej fázy pro-
jektu týkajúceho sa experimentálneho výpoč-
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tu indexu cien nehnuteľností a jeho včlenenia 
do výpočtu HICP a mesačne sme pokračovali 
taktiež v zasielaní Harmonizovaného indexu 
spotrebiteľských cien (HICP) s konštantnými 
daňami do Eurostatu. V oblasti cien produkč-
ných štatistík sme začali s prípravou revízie 
váhových schém pre výpočet cenových inde-
xov produkčných štatistík.

Zvýšeným úsilím sa podarilo realizovať úlohy 
z grantového projektu Eurostatu týkajúceho 
sa parity kúpnej sily (GP 01 – 09 PPP Produc-
tion of data by 25 member states). Na úseku 
prípravy podkladov pre zostavovanie parít 
kúpnej sily boli zabezpečené všetky úlohy 

požadované Eurostatom. Z najvýznamnej-
ších možno uviesť výpočet váh HDP (objemy 
a ceny) pre potreby vyjadrenia HDP v parite 
kúpnej sily pre účely medzinárodného porov-
nania, cenové zisťovania vybraných porovna-
teľných tovarov, služieb, stavebných projektov 
a investičných celkov, zisťovania miezd v štát-
nej správe a zisťovania cien nájomného.

V roku 2010 došlo k zmene zákona o štátnej 
štatistike, čo pre štatistiku zahraničného ob-
chodu znamenalo zabezpečiť zasielanie hlá-
sení o zahraničnom obchode spravodajskými 
jednotkami od 1. 4. 2010 výhradne elektronic-
ky. Tomuto dôležitému kroku predchádzalo 
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zabezpečenie kampane, v rámci ktorej ŠÚ SR 
upozorňoval spravodajské jednotky so spravo-
dajskou povinnosťou na zmenu zákona a teda 
i na zmenu ich povinnosti. Cieľom prechodu 
z hlásení poskytovaných na papieri na hláse-
nia poskytované elektronicky bolo nielen zní-
žiť zaťaženosť spravodajských jednotiek, ale 
aj zvýšiť kvalitu a zabezpečiť včasnosť posky-
tovaných údajov.

Popri tejto úlohe sme zabezpečili aj poskyto-
vanie mesačných údajov o dovoze a vývoze 
tovarov, spolu s indexmi importných cien pre 
Eurostat a indexmi exportných a importných 
cien pre potreby národných účtov, ako aj pre 
potreby rezortov.

Tak, ako po iné roky, bola aj v roku 2010 za-
bezpečená implementácia novelizovanej le-
gislatívy. Zmeny sa dotkli tiež aplikačného 
programového vybavenia pre spracovanie 
údajov. Úpravy boli riešené dvomi grantmi, 
na ktorých sa okrem riešiteľa podieľal odbor 
štatistiky zahraničného obchodu, ktorý riadil 
úpravy APV metodicky a následne po imple-
mentácii úprav zabezpečoval ich testovanie.

Pre zvýšenie informovanosti spravodajských 
jednotiek o systéme INTRASTAT-SK bolo v ro-
ku 2010 zabezpečených 7 seminárov, ktorých 
sa zúčastnilo takmer 100 záujemcov. Semináre 
poskytli okrem základných informácií o sys-
téme INTRASTAT-SK aj prehľad o najnovších 
zmenách a predovšetkým priniesli odpovede 
na špecifické otázky zúčastnených. Uskutoč-
nili sa stretnutia so spravodajskými jednotka-
mi, ktoré mali problémy s kvalitou a včasnos-
ťou zasielaných údajov. Po stretnutiach bolo 
u týchto spravodajských jednotiek zazname-
nané zlepšenie spravodajskej disciplíny.
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Podnikové štatistiky

Ťažiskové práce v podnikových krátkodobých 
štatistikách boli zamerané na dodržanie ter-
mínov prvého prenosu dát, čo patrí medzi pri-
ority Eurostatu a Európskej centrálnej banky. 
V celkovom hodnotení kompatibility s naria-
dením o krátkodobej štatistike je ŠÚ SR za-
radený do prvej kategórie členských krajín 
s najlepším stupňom kompatibility. V rámci 
akčného plánu kvality krátkodobej štatistiky 
bol vypracovaný a odoslaný špeciálny do-
tazník o spôsobe kompilácie ukazovateľa vý-
stupné ceny v službách. ŠÚ SR sa zúčastnil 
aj na hodnotení zaťaženosti spravodajských 
jednotiek a nákladov štatistického úradu vy-
plývajúcich zo zabezpečenia požiadaviek na-
riadenia o krátkodobej štatistike na základe 
údajov o pracovnom čase potrebnom na vypl-
nenie dotazníkov a na proces spracovania dát 
za referenčný rok 2009.

V ročnej štrukturálnej štatistike boli zosta-
vené a v termíne odoslané súbory defini-
tívnych ukazovateľov za rok 2008 a súbory 
predbežných údajov za rok 2009. Ťažisko 
prác v tejto oblasti bolo zamerané na prípra-
vu súborov dát v novej štruktúre klasifikácie 
SK NACE Rev. 2, ako aj na implementáciu 
požiadaviek nových vykonávacích nariadení 
o štrukturálnej štatistike týkajúcich sa novej 
štruktúry výstupných súborov, nových triede-
ní ukazovateľov a nového technického formá-
tu prenosu údajov. Aj v tejto oblasti bol ŠÚ SR 
zaradený do prvej kategórie členských krajín 
s najlepším stupňom kompatibility s nariade-
ním o štrukturálnej štatistike. Realizovalo sa 
jednorazové zisťovanie o prístupe podnikov 
k financiám. Výstupné súbory sa odoslali 
v požadovanom termíne na Eurostat. Zosta-
vili sa a odoslali súbory údajov za rok 2008 
za vnútorné zahraničné afilácie v štruktúre 

novej klasifikácie SK NACE Rev. 2 a za von-
kajšie zahraničné afilácie v štruktúre pôvod-
nej klasifikácie OKEČ v zmysle európskych 
nariadení.

V oblasti podnikateľských štatistík pokračo-
vala realizácia úloh so zameraním na ďalšie 
zvyšovanie stupňa harmonizácie s európ-
skou legislatívou, kvality vstupov a výstupov 
zo štatistického systému a miery dostupnos-
ti údajov v databázach Eurostatu aj ŠÚ SR. 
V oblasti medzinárodnej spolupráce sa aktivi-
ty, v súčinnosti s Eurostatom a Európskou ko-
misiou, sústredili na realizáciu projektových 
úloh súvisiacich s implementáciou nových 
nariadení a harmonizáciou klasifikácií a čí-
selníkov. V súlade s odporúčaniami Eurosta-
tu sa zvýšená pozornosť venovala znižovaniu 
administratívnej zaťaženosti respondentov. 
Realizovali sa analytické práce, na základe 
ktorých sa rozhodlo, že v kalendárnom roku 
2011 sa mesačne nebudú oslovovať živnostní-
ci v odvetví doprava, vybrané trhové služby, 
informácie a komunikácie. Opätovne bol pre-
hodnotený rozsah zisťovaných ukazovateľov 
s mesačnou periodicitou a niektoré do zisťo-
vania nebudú zaradené.

V odvetvových štatistikách stavebníctva, ob-
chodu a služieb sa najväčšia pozornosť veno-
vala zabezpečovaniu údajovej základne pre 
publikačný systém ŠÚ SR a medzinárodné 
organizácie. Pravidelne mesačne sa do Euros-
tatu zasielali predpísané ukazovatele v zmys-
le požiadaviek nariadenia ku krátkodobým 
štatistikám č. 1165/98 v požadovanom rozsa-
hu a v zmysle predpísaného harmonogramu. 
V priebehu roka sa dopracovávali prepočty 
časových radov podľa SK NACE Rev. 2 v pod-
robnejších štruktúrach a postupne sa rozši-
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rovala údajová základňa dát publikovaných 
na portáli a v databázach ŠÚ SR. Zvýšená 
pozornosť sa naďalej venovala dopracovaniu 
metodiky vstupov a zvyšovaniu kvality vý-
stupov informačného systému. Pravidelnými 
konzultáciami s pracovníkmi regionálnych 
pracovísk ŠÚ SR a spravodajskými jednotka-
mi sa riešili metodické problémy vykazovania 
zisťovaných ukazovateľov, problémy zabez-
pečovania zberu a spracovania štatistických 
dát.

V konjunkturálnych prieskumoch sa ťažisko 
prác sústredilo na zabezpečenie podkladov 
a realizáciu retrospektívnych prepočtov ča-
sových radov dostupnej údajovej základne 
podľa klasifikácie SK NACE Rev. 2 na mesač-

nej báze od začiatku realizácie harmonizo-
vaných konjunkturálnych prieskumov. Pravi-
delne mesačne sa odosielali požadované uka-
zovatele za odvetvia priemyslu, stavebníctva, 
maloobchodu, služieb, investícií v priemysle 
a spotrebiteľského barometra v zmysle har-
monogramov medzinárodných projektov. 
Indivi duál nymi konzultáciami s respondent-
mi a zlepšovaním návratnosti dotazníkov sa 
pokračovalo v skvalitňovaní údajovej základ-
ne  pre výpočet indikátorov dôvery v jednot-
livých odvetviach a pre tvorbu syntetického 
kompozitného ukazovateľa indikátor eko-
nomického sentimentu. V spolupráci s vý-
skumnou sférou boli v odvetvových štatisti-
kách realizované rozvojové úlohy so zame-
raním na aktualizáciu bilančných nástrojov 
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a softvérových produktov, širšie využívanie 
modelových riešení a matematicko-štatistic-
kých metód na krátkodobé prognózovanie 
a predikciu budúceho vývoja, vrátane zosta-
venia rýchlych odhadov makroekonomických 
ukazovateľov a inovovanej verzie predstihové-
ho indikátora v podmienkach SR, s využitím 
zisťovaných krátkodobých kvantitatívnych 
a kvalitatívnych štatistických informácií.

Medzi najdôležitejšie realizované činnosti 
štatistiky priemyslu patrilo úspešné ukonče-
nie grantového projektu Eurostatu, ktorého 
cieľom bolo dosiahnuť zníženie zaťaženosti 
spravodajských jednotiek, a tým aj zníženie 
nákladov na krátkodobé zisťovania za výrob-
kovú štatistiku. Znížil sa počet sledovaných 
výrobkov v mesačnom výkaze a v priamej 
väzbe na to aj počet spravodajských jednotiek 
oslovovaných výrobkovým modulom. Zároveň 
došlo k zníženiu zaťaženosti spravodajských 
jednotiek v krátkodobom výkaze aj v dôsled-
ku zrušenia zisťovania údajov na úrovni zá-
vodových jednotiek. Štatistika priemyslu, ako 
gestor štatistických údajov za potravinovú 
bezpečnosť na základe rozhodnutia Európ-
skej komisie, upriamila svoju pozornosť na tri 
základné okruhy: kontrolu a monitorova-
nie potravín, ekologické poľnohospodárstvo 
a spotrebu potravín. Naďalej pokračuje spo-
lupráca s príslušnými gestormi za dané prob-
lematiky z Ministerstva pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR, Štátnej veterinárnej 
a potravinovej správy SR, Ústredného kon-
trolného a skúšobného ústavu poľnohospo-
dárskeho a ďalších organizácií.

V štatistike poľnohospodárstva  sa sily sústre-
dili predovšetkým na zabezpečenie dvoch veľ-
mi významných štatistických zisťovaní v poľ-

nohospodárstve, ktoré sa organizujú vo všet-
kých členských štátoch Európskej únie. Jedno 
sa týkalo vinohradníctva, ktoré sa organizuje 
v desaťročných intervaloch a Slovenská re-
publika organizovala toto zisťovanie prvý 
krát od vstupu do Európskej únie. Ide o veľ-
mi náročné a špecifické zisťovanie o štruktú-
re a využití plôch kultivovaných vinohradov. 
Druhým štatistickým zisťovaním bola prípra-
va Poľnohospodárskeho cenzu fariem, ktorý 
obsahovo patrí medzi najrozsiahlejšie a naj-
komplexnejšie štatistické zisťovanie o činnosti 
a štruktúre poľnohospodárskych fariem. Zis-
ťovanie sa dotýka dvoch základných skupín 
spravodajských jednotiek. Ide o podnikateľ-
ské subjekty s jednoznačnou identifikáciou, 
ktoré vykonávajú poľnohospodársku činnosť 
ako hlavnú alebo vedľajšiu a domácnosti s poľ-
nohospodárskou činnosťou, bez jednoznačnej 
identifikácie.

Štatistika životného prostredia sa sústredila 
najmä na zavádzanie troch prioritných eko-
nomických účtov životného prostredia, ktoré 
sú súčasťou návrhu nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady o ekonomických účtoch 
životného prostredia. Prebehol pilotný pro-
jekt, ktorého výstupom sú zostavené údaje 
za účet materiálových tokov. V rámci štatisti-
ky odpadového hospodárstva boli na základe 
povinnosti vyplývajúcej z nariadenia spraco-
vané a zaslané do Eurostatu údaje o štatistike 
odpadov. V spolupráci so Slovenskou agentú-
rou životného prostredia bola vypracovaná 
správa o kvalite štatistiky odpadov.

V oblasti vedy, techniky a inovácií sa zvýše-
ná pozornosť venovala kvalite zisťovaných 
údajov o výskume a vývoji a rozpracovaniu 
metodických vysvetliviek pre sektor vysokých 
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škôl, s cieľom získavania informácií zodpo-
vedajúcich metodike Frascati manuálu. Zo 
zisťovaných údajov boli spracované a zverej-
nené informácie v rozšírenom rozsahu, aj 
podľa technologických sektorov. Bol úspešne 
ukončený projekt v oblasti zisťovania o inová-
ciách podľa revidovanej verzie Oslo manuá-
lu, výsledky boli poskytnuté medzinárodným 
inštitúciám a širokej verejnosti v rámci publi-
kačného systému úradu. Podľa štandardných 
kritérií hodnotenia kvality boli vypracované 
správy o kvalite týchto štatistík a poskytnuté 
Eurostatu. Pokračovalo sa v spolupráci s prís-
lušnými odbornými pracoviskami úradu a vý-
skumnou sférou, a to najmä v oblasti aktua-
lizácie softvérových produktov pre spracova-
nie dát v štatistike výskumu, vývoja a inovácií, 
optimalizácie tvorby výberových vzoriek, ako 
aj na úlohách zameraných na vyhodnocova-
nie kvality štatistických údajov.

V rámci štatistiky energetiky sme sa zúčastni-
li druhej fázy celosvetových konzultácií k pra-
covnej verzii Medzinárodných odporúčaní pre 
energetickú štatistiku, ktoré sú pripravované 
štatistickou divíziou OSN. Tieto odporúčania 
budú obsahovať popis základných pojmov 
a zdrojov údajov, stratégií spracovania úda-
jov, energetických bilancií, hodnotenia kvality 
a šírenia údajov. Budú pokračovať konzultá-
cie k pripravovaným zmenám v spoločných 
medzinárodných dotazníkoch Eurostatu / IEA 
/ OSN a na základe ich výsledku sa pripravia 
zmeny do systému zberu a spracovania štatis-
tických zisťovaní za oblasť energetiky.

Štatistické zisťovania v oblasti dopravy, in-
formácií a komunikácie a následný prenos 
údajov do databáz Eurostatu, International 
Transport Forum, UNECE, Dunajskej komisie, 

Rýnskej komisie a Svetovej banky sa v zmysle 
nariadení EÚ realizovali vo všetkých oblas-
tiach relevantných pre Slovenskú republiku. 
Za účelom lepšej informovanosti verejnosti sa 
rozšíril rozsah publikovaných údajov za do-
pravu na portáli ŠÚ SR. V oblasti cestnej do-
pravy sa úrad zapojil do grantovej spolupráce 
s Eurostatom. Uskutočnili sa štatistické zisťo-
vania o najazdených kilometroch metódami, 
ktoré ŠÚ SR realizoval prvý krát (zisťovanie 
v domácnostiach, využitie údajov z databan-
ky staníc technickej kontroly).

V štatistike cestovného ruchu pokračovalo zo-
stavovanie satelitného účtu cestovného ruchu. 
Základné údaje sú pravidelne zverejňované 
na portáli ŠÚ SR. Zapojili sme sa do medziná-
rodného projektu, ktorého cieľom je znížiť za-
ťaženosť podnikateľov v cestovnom ruchu pri 
poskytovaní štatistických údajov. Tento stav 
sa dosiahne priamym nalinkovaním systému 
zberu dát ŠÚ SR s informačnými systémami 
ubytovacích zariadení. Po prvýkrát sme zrea-
lizovali zisťovanie o aktívnom cestovnom ru-
chu, kde respondentmi boli zahraniční náv-
števníci v SR.

Pokračovala dobrá spolupráca s medziná-
rodnými organizáciami. Zástupcovia ŠÚ SR 
sa zúčastňovali na medzinárodných worksho-
poch organizovaných Eurostatom, Európskou 
komisiou, OECD, Medzinárodnou energetic-
kou agentúrou a UNECE. V rámci twinningo-
vého projektu spolupráce zabezpečili podni-
kové štatistiky na ŠÚ SR dvojdňovú odbornú 
konzultáciu pre tadžických expertov, týkajúcu 
sa prípravy vstupných dát pre výpočet indexu 
priemyselnej produkcie. V októbri sa uskutoč-
nila dvojtýždňová misia v Štatistickej agentú-
re Tadžikistanu v Dušanbe. Predmetom misie 



Podnikové štatistiky

bola analýza experimentálnych výsledkov in-
dexov priemyselnej produkcie Tadžikistanu 
a školenie zamerané na prácu s aplikáciou 
slovenskej procedúry výpočtu indexov. Ex-
pertné konzultácie v Tadžikistane prebiehali 
aj v oblasti štatistiky cestnej dopravy. Zástup-
covia Štatistickej agentúry Tadžikistanu sa 
počas marcovej návštevy detailne oboznámi-
li s týždenným zisťovaním v cestnej doprave, 
vrátane programového vybavenia. Pracovné 
rokovania zamerané na odovzdávanie skú-
seností pokračovali aj návštevou našich ex-
pertov v Tadžikistane. Podnikové štatistiky 
sa zúčastnili projektu Program modernizácie 
podnikovej a obchodnej štatistiky (MEETS) za-
meraného na využívanie administratívnych 
zdrojov dát v ročných podnikových výkazoch. 
V rámci tohto programu sa realizovali 2 od-

borné konzultácie na národných štatistických 
úradoch Slovinska a Maďarska. V spolupráci 
s odborom štatisticko-matematických metód 
ŠÚ SR sa na základe získaných poznatkov 
pripravila zmena procesu spracovania úda-
jov za živnostníkov.
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Sociálne štatistiky a Výskumné 
demografické centrum

V medzinárodnej spolupráci boli najdôleži-
tejšími aktivitami spolupráca na príprave 
európskej legislatívy, resp. jej implementácie 
súvisiacej s poskytovaním údajov zo sčítania 
obyvateľov, domov a bytov v roku 2011. V ro-
ku 2010 boli prijaté Nariadenie komisie (ES) 
č. 1201/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa 
vykonáva nariadenie Európskeho parlamen-
tu a Rady (ES) č. 763/2008 o sčítaní obyvate-
ľov, domov a bytov, pokiaľ ide o technické 
špecifikácie tém a ich členení, Nariadenie ko-
misie (EÚ) č. 519/2010 zo 16. júna 2010, ktorým 
sa prijíma program štatistických údajov a me-
taúdajov pre sčítanie obyvateľov, domov a by-
tov stanovený nariadením Európskeho parla-
mentu a Rady (ES) č. 763/2008 a Nariadenie 
komisie (EÚ) č. 1151/2010 z 8. decembra 2010, 
ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 o sčítaní 
obyvateľov, domov a bytov, pokiaľ ide o formu 
a štruktúru správ o kvalite a technický for-
mát na zasielanie údajov.

V demografickej štatistike sa pokračova-
lo v štandardnom sledovaní vývoja počtu 
a štruktúry obyvateľstva. Používateľom boli 
poskytované a prezentované informácie o vý-
voji obyvateľstva, overovali sa možnosti získa-
vania údajov z administratívnych zdrojov.

Pri rozvoji systému migračnej štatistiky sa 
na ďalej metodicky zosúlaďovali informácie 
vyžadované európskou legislatívou získavané 
z administratívnych zdrojov.

V oblasti prípravy sčítania obyvateľov, domov 
a bytov v roku 2011 (SODB) sa aktivizovali 
činnosti súvisiace s vytvorením legislatívnych 
podmienok na jeho realizáciu, bolo spracova-
né opatrenie štatistického úradu, ktorým sa 

ustanovujú podrobnosti o charakteristikách, 
základných znakoch a štruktúre zisťovaných 
údajov a vydáva sa vzor sčítacieho tlačiva 
a nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje čas 
sčítania. V súlade s harmonogramom prí-
pravy sčítania boli spracované vzory sčíta-
cích tlačív, spracovaná metodika zisťovaných 
údajov a jej zosúladenie s požiadavkami EÚ, 
dodávateľsky bolo zabezpečené elektronické 
vytvorenie sčítacích obvodov a zabezpečená 
komplexná príprava automatizovaného spra-
covania a diseminácie údajov zo sčítania.

Rodinné účty v roku 2010 zabezpečovali zber 
údajov o výdavkoch a príjmoch súkromných 
domácností na rozšírenej vzorke spravo-
dajských jednotiek (podľa uznesenia vlády 
č. 263/2009 k návrhu na vytvorenie podmie-
nok na zabezpečenie skvalitnenia výberové-
ho zisťovania o príjmoch, výdavkoch a spotre-
be domácností). Získané údaje budú využité 
v rokoch 2011 – 2012 v úlohách o prehodnote-
ní konštrukcie životného minima.

Realizovala sa ďalšia vlna zisťovania o príj-
moch a životných podmienkach domácnos-
tí (EU SILC), ktoré je plne harmonizované 
s požiadavkami EÚ. Požadované informácie 
za rok 2009 boli odoslané Eurostatu, údaje zo 
zisťovania boli poskytnuté aj ďalším externým 
záujemcom. Uskutočnilo sa zisťovanie za rok 
2010, metodicky a organizačne sa pripravova-
lo zisťovanie v roku 2011.

Vývoj štatistiky práce a miezd pokročil sme-
rom k integrácii s informačnými systémami 
dostupnými v externom prostredí. Ročné 
zisťovanie o práci, ktoré ŠÚ SR vykonával 
pracoviskovou metódou, bolo zlúčené s re-
zortným Informačným systémom o cene práce 



Sociálne štatistiky a Výskumné demografické centrum

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 
SR. Zrušenie zisťovania sa prejavilo v znížení 
administratívneho zaťaženia spravodajských 
jednotiek, odstránení duplicitného zberu rov-
nakých ukazovateľov a v úspore finančných 
a kapacitných zdrojov úradu.

V dôsledku zaradenia doplnkových informá-
cií o voľných pracovných miestach zo zdro-
jov Ministerstva práce, sociálnych vecí a ro-
diny SR do svojich výpočtov štatistický úrad 
poskytuje v súčasnosti komplexné informácie 
o počte a štruktúre voľných a obsadených 
pracovných miest v hospodárstve SR v zmys-
le požiadaviek EÚ. Uvedená štatistická oblasť 
bola plne zosúladená s ustanoveniami európ-
skej legislatívy a požiadavkami Eurostatu.

Výberové zisťovanie pracovných síl bolo 
v 2. štvrťroku rozšírené o doplnkové zisťova-

nie o zosúladení práce a rodinného života. 
Okrem toho sa začali prípravné práce na za-
vedení počítačového zberu informácií v terén-
nej fáze výberového zisťovania pracovných síl.

Za účelom zabezpečenia rovnakého prístupu 
všetkých záujemcov k štatistickým informá-
ciám o trhu práce sa začali všetky publiká-
cie z tejto domény vystavovať v plnom znení 
na internete.

Najvýznamnejšou úlohou v oblasti sociálnych 
štatistík bola realizácia a ukončenie prvého 
európskeho zisťovania o zdraví (EHIS 2009), 
ktoré bude pokračovať v roku 2011 publiko-
vaním zozbieraných údajov. Systematicky bo-
li poskytované údaje o štatistikách sociálnej 
ochrany, vzdelávania, kultúry, kriminality, 
o spotrebe potravín, o pracovnej neschopnosti 
pre chorobu a úraz, o neziskových organizá-
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ciách, povinnom sociálnom poistení a štatistic-
ké údaje o zdravotníctve príslušným štátnym 
inštitúciám, medzinárodným organizáciám 
a do verejnej bázy dát. ŠÚ SR poskytol Euros-
tatu štatistické informácie z oblasti finančných 
a nefinančných údajov za zdravotníctvo, údaje 
o chorobách z povolania, pracovných úrazoch 
a kriminalite za rok 2008. V súlade s legislatí-
vou a metodikou ESSPROS bolo zabezpečené 
poskytovanie kvantitatívnych a kvalitatívnych 
údajov o sociálnej ochrane za rok 2008 a v sú-
lade s metodikou databázy politík trhu práce 
bolo zabezpečené poskytovanie kvalitatívnych 
a kvantitatívnych údajov o aktívnej a pasívnej 
politike trhu práce za rok 2009.

Výskumné demografické centrum (VDC) 
v rámci kontraktu na rok 2010 realizovalo pre 
ŠÚ SR 8 plánovaných úloh. Všetky úlohy sa 
riešili v úzkej súčinnosti s pracovníkmi sekcie 
sociálnych štatistík a demografie. Výsledkom 
činnosti VDC bolo 7 publikácií vydaných pria-
mo v INFOSTAT-e. Päť z nich je analytických 
(Populačný vývoj v okresoch SR, Stredná dĺžka 
života podľa EHIS, Migračné toky v SR, Príči-
ny smrti a Vzdelanie ako diferenčný faktor re-
produkčného správania) a dve sú zamerané 
metodologicky (Výpočet experimentálnej prog-
nózy obyvateľstva SR do roku 2050 a Metodika 
výpočtu tabuliek plodnosti). V rámci plánova-
ných úloh vypracovalo VDC pre ŠÚ SR aj pod-
klady pre publikáciu Pohyb obyvateľstva SR 
2009 a podklady pre vydanie tabuliek života.
Okrem plánovaných úloh sa v rámci mož-
ností pracovníci VDC zapájali aj do riešenia 
neplánovaných (aktuálnych) úloh pre potre-
by jednotlivých rezortov, ktoré mali obvykle 
formu pracovných materiálov, podkladov, 
stanovísk a hodnotení. VDC naďalej rozvíjalo 
spoluprácu s domácimi a zahraničnými de-

mografickými inštitúciami. Veľmi intenzívna 
bola spolupráca s Prírodovedeckou fakultou 
UK. Pracovníci VDC sa podieľali na napísaní 
jednej zahraničnej a jednej domácej vedeckej 
monografie, prispeli desiatimi článkami do od-
borných časopisov a napísali viacero recenzií. 
Účasť na konferenciách znamenala 3 aktívne 
vystúpenia v zahraničí a 8 príspevkov na do-
mácich konferenciách a seminároch. VDC má 
zastúpenie v redakčnej rade dvoch časopisov 
– Slovenská štatistika a demografia a Gender, 
rovné příležitosti, výzkum. VDC bolo spoluor-
ganizátorom Demografických diskusných po-
poludní (v spolupráci so Slovenskou štatistic-
kou a demografickou spoločnosťou a s Príro-
dovedeckou fakultou UK). Témy boli zamerané 
na aktuálne demografické problémy.

Veľká pozornosť je stále venovaná komuniká-
cii cez internet prostredníctvom vlastnej web 
stránky, ako aj stránky SLOVAKPOPIN, ktorá 
je výsledkom spolupráce so ŠÚ SR a ktorá ob-
sahuje podrobné demografické údaje.



Volebná štatistika

Volebná štatistika

Rok 2010 bol na úseku volebnej štatistiky vý-
znamným a náročným rokom. Konali sa riad-
ne voľby do Národnej rady SR a do orgánov 
samosprávy obcí, ako aj referendum iniciova-
né petíciou občanov.

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 
sa uskutočnili v júni 2010. Na príprave spra-
covania výsledkov volieb a ich spracovaní 
spolupracoval ŠÚ SR s Ministerstvom vnútra 
SR. V súlade s organizačno-technickým za-
bezpečením volieb vydal metodiku a vypra-
coval projekt automatizovaného spracovania 
výsledkov volieb. Zo zaregistrovaných kan-
didátnych listín bol pripravený elektronický 
register kandidátov, ktorý bol verejnosti prí-
stupný na internetovej stránke štatistického 

úradu. Počas spracovania výsledkov volieb 
boli na internetovej stránke úradu prístupné 
priebežné výsledky. Definitívne výsledky vo-
lieb, po podpise zápisnice Ústrednej volebnej 
komisie, úrad publikoval v printovej podobe 
a súčasne, až do úrovne okrskov, aj na svojej 
internetovej stránke.

Na základe petície občanov vyhlásil prezident 
SR na 18. septembra 2010 referendum. Obča-
nia rozhodovali o šiestich otázkach. Príprava 
spracovania referenda bola náročná, pretože 
sa prekrývala s prípravou spracovania volieb 
do orgánov samospráv obcí. ŠÚ SR splnil všet-
ky svoje úlohy – vydal metodiku, vypracoval 
projekt automatizovaného spracovania vý-
sledkov hlasovania v referende a vytvoril od-

Počty mandátov pridelené politickým stranám Účasť oprávnených občanov v referende

Nezúčastnilo sa  77,16 %

SaS  22

SNS  9

KDH  15

SDKÚ – DS  28

SMER  62

MOST – HÍD  14 Zúčastnilo sa  22,84 %
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borné (sumarizačné) útvary v zmysle zákona 
č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referen-
da v znení neskorších predpisov a spracoval 
výsledky referenda. Na internetovej stránke 
úradu boli publikované priebežné aj definitív-
ne výsledky. Štatistický úrad vydal aj publiká-
ciu s výsledkami referenda.

Koncom novembra uskutočnil ŠÚ SR spraco-
vanie výsledkov volieb do orgánov samosprá-
vy obcí. Pri príprave volieb vydal metodiku 
a vypracoval projekt automatizovaného spra-
covania výsledkov volieb. V súlade so záko-
nom č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov sa-
mosprávy obcí v znení neskorších predpisov 
vytvoril odborné (sumarizačné) útvary pre 
Ústrednú volebnú komisiu, všetky obvodné 
volebné komisie a miestne (mestské) voleb-
né komisie v mestách (miestnych častiach) 
s viac ako 50 okrskami. Nad rámec zákona 

bolo pripravené a všetkým obciam SR ponúk-
nuté programové vybavenie pre spracovanie 
volieb. Programové vybavenie bolo vystave-
né na internetovej stránke úradu. Využilo ho 
279 obcí, t. j. 9,57 %. Výsledky volieb boli prie-
bežne zverejňované na internetovej stránke 
úradu. Definitívne výsledky ŠÚ SR zverejnil 
na internete a vydal aj publikácie a CD nosič 
s výsledkami volieb.

V prvej polovici roku 2010 okrem uvedených 
hlavných úloh ŠÚ SR spracoval aj výsledky 
dvoch nových volieb do orgánov samosprávy 
obcí (doplňujúcich volieb do orgánov obec-
ných (miestnych) a mestských zastupiteľstiev).
Na plnení všetkých úloh na úseku volebnej 
štatistiky sa významnou mierou podieľali aj 
zamestnanci pracovísk ŠÚ SR z krajských 
miest SR.



Spolupráca s Inštitútom informatiky a štatistiky

Spolupráca s Inštitútom informatiky 
a štatistiky

Inštitút informatiky a štatistiky (INFOSTAT) 
už tradične každoročne spolupracuje so šta-
tistickým úradom na riešení výskumno – vý-
vojových úloh v oblasti štátnej štatistiky. Spo-
lupráca sa uskutočňuje na základe kontraktu 
uzatváraného obidvoma stranami na prísluš-
ný rok a je zameraná na prioritné štatistické 
činnosti úradu.

V roku 2010 INFOSTAT riešil 27 výskumno – 
vývojových úloh pozostávajúcich zo 66 čiast-
kových výstupov vecne zameraných predo-
všetkým na:

 inováciu a rozvoj – konsolidovanej bázy 
dát a podsystémov ZBER, METIS a REGIS 
v rámci automatizovaného štatistického in-
formačného systému (AŠIS); programové-
ho vybavenia v BLAISE na roky 2010 – 2011;

 metodické riešenia – sektora domácností 
a neziskových inštitúcií slúžiacich domác-
nostiam; nezaznamenanej ekonomiky; zo-
stavenia údajov nezamestnanosti; tabuliek 
dodávok a použitia; problémov odvetvo-
vých štatistík; vybraných problémov rodin-
ných účtov; systému výberových zisťovaní 
u obyvateľstva (LFS, EU SILC, HBS, AES, 
ICT) pre potreby EPSS a požiadaviek SR;

 aktualizáciu a vývoj – databázy Mestskej 
a obecnej štatistiky (MOŠ) a Mestského 
informačného systému (MIS); softvéru pre 
VZCD, konjunkturálnych prieskumov, poľ-
nohospodárskych odhadov a bilancovania 
energetiky;

  výpočty – THFK na štvrťročnej úrovni me-
tódou komoditných tokov; strednej dĺžky 
života v zdraví podľa EHIS 2009; úmrtnost-
ných tabuliek, sobášnych tabuliek a tabu-
liek plodnosti;

 analýzy, štúdie a prognózy – penzijných 
fondov; štvrťročných národných účtov; od-
hadov HDP a zamestnanosti; súborov fa-
riem v sektore domácností; populačného 
vývoja v okresoch SR 2009; vývoja obyva-
teľstva SR do roku 2009; migračných tokov 
v SR; vzdelania ako diferenčného faktora 
reprodukčného správania; účtov v sociál-
nych štatistikách.

Činnosť INFOSTAT-u za rok 2010 je komplex-
ne zdokumentovaná v osobitnej správe do-
stupnej na internetovej stránke úradu www.
statistics.sk v časti O nás / Kľúčové dokumenty 
/ Výročné správy.
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Slúžime zákazníkom

Snaha o uspokojovanie potrieb zákazníkov 
bola určujúca pri komunikácii s používateľmi, 
pri vybavovaní ich požiadaviek a pri napĺňa-
ní strategických cieľov v oblasti marketingu. 
V rámci schváleného Marketingového plánu 
ŠÚ SR na rok 2010 sa uskutočnil rad aktivít, 
zameraných na splnenie stanovených cieľov.

Štatistický úrad zameral pozornosť na poža-
dované portfólio produktov a ich včasné po-
skytovanie zákazníkom. Z domácich to boli 
predovšetkým zákonodarné a výkonné orgá-
ny štátnej správy, z nich hlavne Národná ban-
ka Slovenska, Ministerstvo financií SR, Mi-
nisterstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, 
Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a športu SR. Týmto 
inštitúciám bolo poskytnutých spolu 128 sú-
borov údajov v rôznej periodicite. Poskytnuté 
štatistické informácie využili rezorty pre svo-
je riadiace a rozhodovacie procesy.

Zabezpečovanie požiadaviek medzinárod-
ným a medzivládnym organizáciám smero-
valo najmä do Eurostatu, Organizácie pre 
medzinárodnú spoluprácu a rozvoj (OECD), 
Európskej hospodárskej komisie Organizácie 
spojených národov (EHK/OSN), Výboru Eu-
rópskej komisie pre hospodárske a finančné 
záležitosti (ECFIN), Medzinárodnej organizá-
cie práce (ILO) a Medzinárodnej energetickej 
agentúry (IEA). V roku 2010 im bolo poskytnu-
tých 277 produktov vo forme rôznych dotaz-
níkov, súborov údajov a tabuliek zo všetkých 
štatistických okruhov.

Marketingové aktivity boli orientované aj 
na poznanie a rozšírenie znalostí svojich zá-
kazníkov z oblasti štatistiky a na zistenie oča-
kávaní kľúčových zákazníkov. Jednotlivé od-

borné útvary a pracoviská ŠÚ SR v krajoch 
zorganizovali viaceré pracovné stretnutia, 
besedy a osobné diskusie s významnými zá-
kazníkmi.

Najvýznamnejšou aktivitou roka bol Svetový 
deň štatistiky, ktorý Organizácia spojených 
národov vyhlásila na 20. október 2010. Cieľom 
bolo zvýšiť povedomie spoločnosti o úlohe ofi-
ciálnej štatistiky a fundamentálnych hodno-
tách, ktorými sú služba verejnosti, profesiona-
lita a integrita. V súvislosti s touto udalosťou, 
ktorej oslava sa konala prvýkrát v histórii 
štatistiky, ŠÚ SR pripravil mnohé zaujímavé 
akcie ako napríklad Deň otvorených dverí, 
elektronický kvíz o štatistike na internetovej 
stránke úradu, súťaž Mladý štatistik roka, 
Športový deň ŠÚ SR.

V rámci Dňa otvorených dverí mali záujem-
covia príležitosť zoznámiť sa s prácou a pro-
duktmi ŠÚ SR priamo v priestoroch ústre-
dia a jednotlivých pracovísk v krajoch, ďalej 
sa mohli dozvedieť informácie o blížiacom sa 
SODB 2011, o šírení štatistických informácií, 
o výberoch z registra organizácií, mali mož-
nosť vyskúšať si prácu s on-line databázami 
štatistického úradu a Eurostatu. Jednou zo 
sprievodných aktivít boli aj štatistické dopo-
ludnia a popoludnia, organizované praco-
viskami ŠÚ SR v krajoch pre rôzne cieľové 
skupiny. Stretnutia s používateľmi mali veľký 
prínos pre získanie spätnej väzby úradu o ich 
potrebách, očakávaniach a spôsoboch ako 
ďalej rozvíjať obsah a formy tvorby štatistic-
kých produktov a šírenie štatistických infor-
mácií. Pri príležitosti Svetového dňa štatisti -
ky úrad a pracoviská v krajoch vydali pre-
zentačno-informačné materiály zamerané 
na rôzne štatistické témy. Deň otvorených 



Slúžime zákazníkom

dverí bol zo strany širokej verejnosti prijatý 
veľmi pozitívne.

ŠÚ SR poskytoval prostredníctvom informač-
ného servisu štatistické informácie z rôznych 
tematických oblastí. V roku 2010 bolo infor-
mačným servisom ústredia vybavených spolu 
3 118 požiadaviek, z  toho 2 654 pre domácich 
a 464 pre zahraničných zákazníkov. Najviac 
požiadaviek bolo zaregistrovaných od štu-
dentov a pedagógov (28,4 %), ďalej od zákazní-
kov zo skupiny podniky, asociácie, združenia, 
odbory (21,6 %) a od širokej verejnosti (17,9 %). 
Najväčší záujem bol o informácie z oblasti 
demografie a sociálnej štatistiky (35 %). Požia-
davky používateľov smerovali aj na informač-
né útvary pracovísk v krajoch, ktoré v prie-
behu roka vybavili spolu 3 225 požiadaviek. 
Okrem toho bolo úradom vybavených značné 
množstvo požiadaviek telefonicky alebo pri 
osobnej návšteve zákazníka.

Verejná databáza SLOVSTAT na internetovej 
stránke úradu bola v priebehu roka intenzív-
ne využívaná odbornou aj laickou verejnosťou. 
Celkove navštívilo databázu 10 743 zaregistro-
vaných používateľov, ktorí uskutočnili 169 503 
výberov údajov z 814 tabuliek. Zo štatistických 
okruhov sa používatelia zaujímali najmä 
o ukazovatele z oblasti trhu práce, štvrťroč-
ných národných účtov, cien a demografickej 
štatistiky. Najviac výberov uskutočnili študen-
ti (takmer polovicu) a (takmer štvrtinu) použí-
vatelia z podnikateľského sektora

Regionálnu databázu RegDat navštívilo 
v uplynulom roku 50 831 používateľov, ktorí 
uskutočnili 68 805 návštev a urobili 292,8 tisíc 
výberov údajov z 280 dátových matíc. V porov-
naní s predchádzajúcim rokom počet výberov 
vzrástol približne o tretinu. Najväčší záujem 
prejavili používatelia o štatistické regionálne 
údaje z oblasti demografie a trhu práce, čo 
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Podiel výberov z databázy SLOVSTAT podľa tematických oblastí

predstavovalo takmer 60 percentný podiel 
z desiatich tematických oblastí.

V súlade s Edičným programom 2010 priebež-
ne vychádzali štatistické publikácie v tlačenej 
i elektronickej verzii. Ústredie ŠÚ SR vydalo 
v mesačnej, štvrťročnej a ročnej periodicite 

spolu 71 titulov, z toho 53 titulov v elektro-
nickej forme na internetovej stránke ŠÚ SR. 
Zvýšená pozornosť bola venovaná príprave 
užívateľsky orientovaných publikácií s pri-
danou hodnotou, t. j. so zakomponovanými 
analytickými textami a vizualizáciou údajov 
(grafy, mapy), pre lepšie porozumenie zverej-

Viacstranné štatistiky  2,7%

Demografia a sociálne štatistiky  43,1%

Štatistická infraštruktúra  3,3%Podnikateľské štatistiky  15,5%

Peňažníctvo, financie, zahraničný obchod  3,6%

Makroekonomické štatistiky  28,5%

Poľnohospodárstvo, lesníctvo  3,3%
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nených údajov. V zmysle uplatnenia nových 
koncepčných zámerov pri tvorbe štatistic-
kých produktov úrad vydal prezentačné pub-
likácie Veľkostné skupiny obcí v číslach 2010, 
Vývoj HDP a jeho komponentov 2005 – 2010 a 
EU SILC – Vývoj chudoby a životných podmie-
nok v SR 2005 – 2008. Medzi ťažiskové súbor-

né a odvetvové publikácie patrili Štatistická 
ročenka SR 2010, Štatistická ročenka regiónov 
Slovenska 2009, ročenky priemyslu, staveb-
níctva, zahraničného obchodu, dopravy, pôšt 
a telekomunikácií, ročenka vedy a techniky 
a štvrťročná Štatistická správa o základných 
vývojových tendenciách v SR. Ďalšími zaují-

Podiel vygenerovaných tabuliek z databázy RegDat podľa tematických oblastí

Demografia

Trh práce

Podnikateľské štatistiky

Sociálne štatistiky
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Makroekonomické štatistiky

Poľnohospodárstvo a lesníctvo

Organizačné štatistiky

Viacstranné štatistiky
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mavými titulmi, ktoré úrad vydal boli Sloven-
ská republika v číslach 2010 a Trendy sociál-
neho vývoja v SR 2010. Mimo edičný program 
vyšla publikácia ESSPROS – Výdavky a príjmy 
na sociálnu ochranu 2007 – 2008.

Podľa jednotnej koncepcie publikačnej činnos-
ti pracovísk ŠÚ SR v krajoch vydalo v roku 
2010 každé z nich tri publikácie (Vývoj obyva-
teľstva v ... kraji 2009, Náš región a .... kraj v čís-
lach), ktoré obsahovali základné demografic-
ké, ekonomické a sociálne štatistiky za jednot-
livé kraje. Po prvýkrát boli vydané v rovnakej 
štruktúre a dizajne. Zaujímavými boli aj dva 
tituly, ktoré vyšli mimo edičný program – pre-
zentačná publikácia v tlačenej forme Rodová 
rovnosť v SR a EÚ a elektronická publikácia 
Rodová rovnosť 2010.

V rámci medzinárodných aktivít bol úrad 
v roku 2010 zapojený v grantovom projekte 
Eurostatu European Statistical Data Support 
(ESDS) zameranom na podporu používateľov 
európskych štatistických informácií. Centrum 
podpory používateľom európskych štatistík 
pri štatistickom úrade (Centrum) poskytova-
lo pomoc pri navigácii používateľov na inter-

netovej stránke Eurostatu, pri hľadaní európ-
skych štatistických údajov v databázach Eu-
rostatu, ako aj pri zodpovedaní metodických 
otázok. Informácie zverejnené v bloku Európ-
ska štatistika – ESDS na internetovej stránke 
ŠÚ SR boli priebežne aktualizované. So zá-
merom viac spropagovať európske štatistiky 
bol vydaný propagačný leták o Eurostate, 
o informáciách šírených na jeho internetovej 
stránke a o službách, ktoré používateľom po-
skytuje Centrum. Pre študentov a akademic-
kú obec UK Podnikovo-hospodárskej fakulty 
v Košiciach a Fakulty stredoeurópskych štúdií 
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre pri-
pravil úrad prednášky za účelom rozšírenia 
znalostí o bezplatnom prístupe k európskym 
štatistikám šíreným na internetovej stránke 
Eurostatu.



Vydávame časopis Slovenská štatistika a demografia

Vydávame časopis 
Slovenská štatistika a demografia

Časopis Slovenská štatistika a demografiaSlovenská štatistika a demografia 
oslávil v roku 2010 svoje 20. výročie vychádza-
nia.

Pri tejto príležitosti sa redakčná rada časopi-
su rozhodla vydať mimoriadne číslo zostave-
né z príspevkov členov redakčnej rady, ktoré 
zhodnotia jednotlivé oblasti zamerania časo-
pisu v jeho 20 ročnej histórii.

Časopis v kapitolách vedecké články a infor-
matívne články, v diskusii a názoroch pre-
zentuje odborné príspevky z oblasti štatistiky 
a demografie, ktoré do redakčnej rady ča-
sopisu predkladajú zamestnanci ŠÚ SR, od-
borníci z vysokých škôl z celého Slovenska, 
vedeckých pracovísk a ďalších inštitúcií. V ča-
sopise sú prezentované aj analytické štúdie, 
prehľady a odborné názory jednotlivých pri-
spievateľov. V roku 2010 bolo v časopise opäť 
zverejnených aj niekoľko historických štúdií 
z oblasti demografie.

Redakčnú radu od roku 2010 viedla jej no-
vá predsedníčka, generálna riaditeľka sek-
cie sociálnej štatistiky a demografie ŠÚ SR, 
Ľudmila Ivančíková. Ďalší členovia redakčnej 
rady časopisu v roku 2010 boli: Pavol Baláž 
(ŠÚ SR), František Bernadič (ŠÚ SR), Miku-
láš Cár (NBS), Ján Haluška (INFOSTAT), Ivan 
Janiga (STU), Milan Olexa, Rastislav Potoc-
ký (MFF UK), Eva Rublíková (EÚ), Marianna 
Štalmašková (ŠÚ SR), Boris Vaňo (INFOSTAT 
– VDC), Anna Volná.
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Medzinárodné aktivity

Úrad sa zapájal do mnohých medzinárod-
ných aktivít, predovšetkým v rámci Európ-
skeho štatistického systému (EŠS). Jeho zá-
stupcovia sa pravidelne zúčastňovali na po-
četných pracovných skupinách Eurostatu 
v Luxemburgu a Rady EÚ v Bruseli, kde sa 
vyjadrovali k predloženým návrhom nových 
právnych aktov v oblasti štatistiky. V roku 
2010 bol legislatívny proces zameraný najmä 
na prípravu nariadenia Rady (EÚ) č. 679/2010 
z 26. júla 2010, ktorým sa mení a dopĺňa na-
riadenie (ES) č. 479/2009, pokiaľ ide o kvalitu 
štatistických údajov v kontexte postupu pri 
nadmernom deficite, ako aj prípravu naria-
denia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 1090/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa 
mení a dopĺňa smernica 2009/42/ES o šta-
tistických údajoch o námornej nákladnej 
a osobnej doprave. Rozpracované boli aj ďal-
šie právne akty, napr. návrh nariadenia o šta-
tistike cestovného ruchu, účtoch životného 
prostredia, trvalých porastoch v poľnohospo-
dárstve, cestnej nákladnej doprave a o systé-
me národných a regionálnych účtov. Komisia 
prijala 29 vykonávacích nariadení z rôznych 
oblastí štatistiky.

Okrem činnosti v rámci EŠS spolupracoval 
úrad aj s ďalšími medzinárodnými organizá-
ciami a inštitúciami, ako sú Štatistická komi-
sia OSN, Konferencia európskych štatistikov 
pri EHK OSN, OECD, ILO, FAO, UNESCO, 
WTO a jeho predstavitelia sa aktívne podie-
ľali na ich činnostiach.

V roku 2010 sa zvýšila aktivita úradu na po-
li poskytovania pomoci tretím krajinám. Už 
tretí rok pokračovala realizácia projektu 
Posilnenie štatistického systému Tadžikista-
nu financovaná Svetovou bankou, v rámci 
ktorého experti úradu zastrešovali viacero 
komponentov. V priebehu roka sa ukončili 
komponenty štatistiky chudoby a štatistiky 
dopravy, kým práce na komponentoch šta-
tistiky priemyslu a štvrťročných národných 
účtov pokračujú aj v roku 2011. Tadžickí 
partneri v priebehu roka štyrikrát navštívili 
ŠÚ SR za účelom konzultácií v oblasti štatisti-
ky priemyslu, chudoby a dopravy a zástupcom 
najvýznamnejších tadžických ministerstiev 
boli poskytnuté informácie o formách spolu-
práce úradu so slovenskými ministerstvami 
a o organizačných záležitostiach. Zamestnan-
ci úradu 6-krát vycestovali do Tadžikistanu, 



Medzinárodné aktivity

čo predstavovalo 13 individuálnych vyces-
tovaní, počas ktorých pomáhali tadžickým 
kolegom priamo na mieste. Práca vykonaná 
slovenskými odborníkmi v rámci projektu 
bola ocenená zo strany vedúceho konzorcia 
i zo strany štatistického inštitútu prijímajúcej 
krajiny.

Expertnú pomoc poskytovali pracovníci 
ŠÚ SR aj pre srbský štatistický úrad, najmä 
v oblasti zisťovania príjmov a životných pod-
mienok domácností. V máji navštívil úrad 
pracovník Úradu vlády Srbskej republiky 
s cieľom konzultovať implementáciu predvstu-
povej pomoci poskytovanej kandidátskym 
krajinám. Zamestnankyňa štatistického úra-

Členenie ZPC podľa účelu

Eurostat/EK  59,53 %
Rada   4,66 %

Projekty EÚ  2,79 %

Bilaterálne akcie  6,51 %

Školenia/účastníci  6,51 %

Školenia/lektori  3,72 %

Semináre a konferencie  16,28 %
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du Čiernej Hory absolvovala na ŠÚ SR 4-me-
sačnú odbornú stáž zameranú na sociálnu 
štatistiku.

Úrad navštívili viaceré delegácie zahranič-
ných a medzinárodných štatistických inšti-
túcií. Medzi najvýznamnejšie patrí návšteva 
novej predsedníčky Českého štatistického 
úradu Ivy Ritschelovej krátko po jej vymeno-
vaní do tejto funkcie. Počas svojej marcovej 
návštevy poskytli dve zástupkyne ČSÚ vyso-
kému a strednému manažmentu ŠÚ SR cen-
né poznatky a praktické skúsenosti z pred-
sedníctva v EÚ.

Zamestnanci ŠÚ SR v roku 2010 absolvovali 
215 zahraničných pracovných ciest (ZPC), čo 
predstavovalo 292 individuálnych vycestova-
ní. Takmer dve tretiny týchto ciest smerovali 
na zasadnutia pracovných skupín inštitúcií 
EÚ. Ďalšie cesty sa uskutočnili v rámci gran-
tových projektov, bilaterálnej spolupráce ale-
bo ich cieľom bola aktívna účasť na seminá-
roch a konferenciách organizovaných inými 
medzinárodnými inštitúciami. Zamestnanci 
ŠÚ SR sa zúčastnili ako poslucháči na 14 kur-
zoch v zahraničí a 8 ZPC tvorili misie, pri kto-

rých zástupcovia ŠÚ SR pôsobili ako lektori 
alebo ako experti v rámci technickej asisten-
cie.

Zamestnanci úradu riešili v uplynulom ro-
ku 35 grantových projektov financovaných 
z finančných zdrojov EÚ, ktoré významným 
spôsobom prispeli k implementácii nových 
európskych nariadení a rozvoju slovenskej 
štatistiky.



Ľudské zdroje

Ľudské zdroje

Uplatňovanie personálnej politiky ŠÚ SR bo-
lo v roku 2010 významne ovplyvnené optima-
lizáciou procesov, úspornými opatreniami 
a potrebou personálne zabezpečiť plnenie 
špecifických úloh volieb do Národnej rady SR, 
samosprávy miest a obcí a SODB 2011. V zlo-
žitých podmienkach (predovšetkým z hľadiska 
finančných zdrojov) bolo snahou ďalej rozvíjať 
komplexný systém personálnej práce, ktorý 
ovplyvní a posilní identifikáciu zamestnan-

Vzdelanostná štruktúra

vysokoškolské II. stupňa  48,1%

vysokoškolské I. stupňa  2,9%

úplné stredné s maturitou  45,7%

stredné bez maturity  2,7%
základné  0,6%

cov s prácou a inštitúciou, vytvorí dostatočný 
priestor pre neustály rozvoj znalostnej základ-
ne, profesijný rast a sebarealizáciu zamest-
nancov a ktorý je založený na dostatočnom 
množstve a kvalite personálnych informácií.

V roku 2010 pracovalo na štatistickom úrade 
1 018,1 zamestnancov (priemerný evidenčný 
prepočítaný počet), z toho na ústredí úradu 
351,2 zamestnancov a na krajských pracovis-
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kách úradu 666,9 zamestnancov. Vzdelanost-
nú a vekovú štruktúru zamestnancov úradu 
k 31. 12. 2010 znázorňujú grafy.

Na úrade pracovalo 79 % žien a 21 % mužov. 
Z celkového počtu 130 vedúcich zamestnan-
cov bolo 70 % žien a 30 % mužov.

Významnou úlohou v oblasti personálneho 
riadenia bolo v roku 2010 pokrytie špecific-
kých úloh sčítania obyvateľov, domov a bytov 
kvalifikovanými ľudskými zdrojmi. K 31. 12. 
2010 bolo z celkového plánovaného počtu 
1 116 miest práve pre tieto úlohy dočasne vy-
tvorených 99 miest, z ktorých sa ku koncu ro-
ka 2010 podarilo obsadiť až 96 %.

Veková štruktúra

do 30 rokov  9,3%

31 – 40 rokov  16,0%

41 – 50 rokov  29,0%

51 – 60 rokov  36,9%

nad 60 rokov  8,8%



Ľudské zdroje

Vzhľadom na neustály tlak na maximálne 
hospodárne využívanie rozpočtových pros-
triedkov bolo nevyhnutné v roku 2010 pristú-
piť k optimalizačným a úsporným opatre-
niam, ktorých úspešnosť bude možné overiť 
až v nasledujúcich rokoch. Rozhodnutie o or-
ganizačnej zmene, ktorou sa na úrade znížil 
počet miest o 10 % a zmenila sa organizačná 
štruktúra ústredia, bolo schválené s účinnos-
ťou od 1. 1. 2011. V dôsledku tejto organizačnej 
zmeny skončilo štátnozamestnanecký resp. 
pracovný pomer z dôvodu zrušenia miesta 
(nadbytočnosti) 71 zamestnancov. Činnosti sú-
visiace s úspornými opatreniami a so zmenou 
organizačnej štruktúry (prerokovávanie skon-
čenia štátnozamestnaneckého / pracovného 
pomeru, príprava výstupnej dokumentácie, 
zmena číselníka útvarov a následná aktualizá-
cia všetkých personálnych databáz, oznámenie 
zamestnancom o zmene organizačného útva-
ru, dočasné a trvalé preloženie zamestnancov, 
vymenovanie nových vedúcich zamestnancov 
a iné) sa výrazne premietli do rozšírenia admi-
nistratívnych činností osobného úradu.

Kvalitu personálnych informácií sa podarilo 
zvýšiť zavedením jednotného elektronického 

dochádzkového systému, ktorý vytvára pred-
poklad pre úspešnú implementáciu nového 
informačného systému sledovania odpraco-
vaného času.

V rámci vzdelávania zamestnancov úradu 
sa realizovali vzdelávacie aktivity schválené 
v Pláne vzdelávania zamestnancov ŠÚ SR 
na rok 2010, ktorý sa v priebehu roka dopĺňal 
o ďalšie odborné školenia a kurzy vychádza-
júce z operatívnych požiadaviek jednotlivých 
útvarov a potrieb zamestnancov. V minulom 
roku sa vzdelávanie zamestnancov úradu za-
meriavalo predovšetkým na oblasti:

 manažérskej prípravy a zvyšovania profe-
sionálneho výkonu zamestnancov,

 získania alebo prehlbovania odborných 
vedomostí a zručností,

 rozvoja zručností v používaní informačno-
-komunikačných technológií,

 jazykovej prípravy.

V oblasti manažérskej prípravy a zvyšova-
nia profesionálneho výkonu zamestnancov 
sa uskutočnili kurzy Koučing, Tréning efektív-
nej komunikácie so zákazníkmi, Prezentácia 
a efektívne vystupovanie, Kurz osobnostného 
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rozvoja, Ako sa vedieť vynájsť a workshop 
zameraný na prípravu a realizáciu optima-
lizácie procesov v podmienkach úradu. Kur-
zy, ktorých sa zúčastnilo celkom 99 vedúcich 
zamestnancov, personálnych rezerv a ďalších 
špecialistov, sa podieľali na skvalitňovaní ma-
nažérskych rozhodovacích procesov a roz-
víjaní schopnosti flexibilne reagovať na me-
niace sa interné a externé prostredie úradu 
a požiadavky zákazníkov.

Osobitné miesto v rámci získavania a prehl-
bovania odborných vedomostí a zručností ma-
jú špecialisti v oblasti štatistiky. Osobný úrad 
v spolupráci s internými a externými lektormi 
uskutočnil vzdelávací program Schola Statis-
tica. Jeho súčasťou je nielen kurz určený pre 
nových zamestnancov, resp. zamestnancov 
s minimálnou odbornou praxou, ale aj odbor-
né kurzy zamerané na vybrané matematic-
ko-štatistické metódy, ktoré sa používajú pri 
spracovávaní štatistických údajov. Kurzy boli 
realizované v priestoroch Školiaceho stredis-
ka v Klátovej Novej Vsi alebo v učebniach IN-
FOSTAT-u. Vzdelávacieho programu Schola 
Statistica sa zúčastnilo celkom 88 zamestnan-
cov.

Na medzinárodnej úrovni sa 82 zamestnancov 
zúčastnilo 58 odborných vzdelávacích podu-
jatí. Súčasťou týchto podujatí boli aj odborné 
štatistické kurzy v rámci European Statistical 
Training Programme. Cieľom kurzov bolo roz-
šíriť potrebné vedomosti a zručnosti v oblasti 
európskej štatistiky, podieľať sa na výmene 
skúseností a poskytnúť podstatné informácie 
o Európskom štatistickom systéme.

Okrem štatistických vzdelávacích podujatí sa 
odborného vzdelávania zúčastňovali aj ďalší 

zamestnanci úradu podľa ich odborného za-
merania (napr. legislatíva, riadenie ľudských 
zdrojov, mzdy, ekonomika a prevádzka, verej-
né obstarávanie a iné). S odborným vzdeláva-
ním je úzko prepojená aj ďalšia oblasť vzde-
lávania – rozvoj zručností v používaní infor-
mačno-komunikačných technológií. V roku 
2010 vzdelávanie v tejto oblasti súviselo hlav-
ne s kľúčovými úlohami úradu a zúčastnilo sa 
ho celkom 922 zamestnancov.

Jazykové vzdelávanie sa stalo neoddeliteľ-
nou súčasťou interného vzdelávania. Poloin-
tenzívnych a intenzívnych kurzov anglického 
a francúzskeho jazyka sa zúčastnilo celkom 
280 zamestnancov.

V roku 2010 sa 6 281 zamestnancov zúčastnilo 
celkom 595 vzdelávacích aktivít. Celkovo sa 
vynaložili náklady na vzdelávanie vo výške 
32 049 eur. Okrem tradičného vzdelávania sa 
do popredia dostávalo aj sebavzdelávanie za-
mestnancov, ktoré sa významnou mierou po-
dieľalo na ich osobnostnom a profesionálnom 
rozvoji. Túto formu vzdelávania využívalo 653 
zamestnancov.

Knižnica ŠÚ SR poskytla svoje služby 2 937 či-
tateľom (z toho 2 141 tvorili externí návštevní-
ci a 796 zamestnanci úradu). V priebehu roka 
bolo v knižnici evidovaných 5 062 výpožičiek. 
Hlavnou činnosťou knižnice je dopĺňanie, evi-
dovanie a sprístupňovanie knižničného fon-
du, do ktorého v priebehu uplynulého roka 
pribudlo 1 076 zväzkov (z toho 504 tvorili pub-
likácie vydávané ŠÚ SR). Priebežne knižnica 
evidovala 72 titulov dennej tlače a časopisov. 
Vo finančnom vyjadrení sa na nákup odbor-
nej literatúry, predplatné denníkov a časopi-
sov použilo 14 923 eur.
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Informačné zdroje 
a informačno-komunikačné technológie

V oblasti rozvoja informačných systémov 
úrad postúpil do realizačnej fázy národného 
projektu Elektronické služby ŠÚ SR. Po schvá-
lení projektového zámeru sprostredkovateľ-
ským orgánom ŠF EÚ, Ministerstvom financií 
SR, bola podpísaná zmluva o poskytnutí ne-
návratného finančného príspevku na projekt 
a následne po úspešnom verejnom obstará-
vaní bola podpísaná dodávateľská zmluva 
na realizáciu projektu. Cieľom projektu je:

Zavedenie kvalitných, na zákazníka oriento-
vaných elektronických služieb:

 zvýšenie informačnej hodnoty, dostupnosti 
a prehľadnosti štatistických údajov a infor-
mácií pomocou produktovo orientovaného 
prístupu,

 zníženie administratívneho zaťaženia spra-
vodajských jednotiek pomocou plnej elek-
tronizácie zberu údajov pre všetky formy 
štatistických zisťovaní,

 elektronizácia procesov pre zadávanie vý-
sledkov hlasovania pri voľbách a referen-
dách,

 zabezpečenie geografickej prezentácie 
štatistických údajov.

Vytvorenie jednotného, plne integrovaného 
informačného prostredia ŠÚ SR v kontexte in-
formačného systému verejnej správy (ISVS):

 vytvorenie prehľadného internetového 
portálu statistics.sk, ktorý umožní jednot-
nú prezentáciu štatistických údajov zo 
všetkých verejných zdrojov a bude prepo-
jený s ústredným portálom verejnej správy 
(ÚPVS) a medzinárodnými zdrojmi údajov,

 vytvorenie funkčných prepojení všetkých 
informačných systémov štatistického úra-
du, aby bol možný procesný chod organi-
zácie,

 používanie základných modulov ÚPVS pri 
poskytovaní elektronických služieb,

 vybudovanie elektronických prepojení so 
zdrojmi administratívnych údajov a infor-
mačnými systémami medzinárodných šta-
tistických organizácií.

Podpora koncepčného pohľadu pri činnostiach 
súvisiacich s prácou so štatistickými údajmi:

 zavedenie štandardov pre výmenu štatis-
tických údajov v informačnom systéme ve-
rejnej správy,

 zabezpečenie integrácie a využitia regis-
trov ISVS pre spravovanie spravodajskej 
povinnosti a všetky formy štatistických zis-
ťovaní,

 nasadenie modulu pre správu základných 
číselníkov v ISVS.

Doba realizácie projektu, ktorého implemen-
tácia začala v auguste 2010, bola stanovená 
na 24 mesiacov.

Úrad sa už v roku 2009 začal zaoberať aj 
dostupnosťou služieb a s tým súvisiacich 
komponentov informačno – komunikačných 
technológií (IKT). Dôvodmi pre naštartovanie 
zmien bola predovšetkým zastaraná servero-
vá architektúra, ako aj nedostatočné zabezpe-
čenie kľúčových komponentov IKT a relatívne 
vysoké nároky na správu IKT. Cieľovým sta-
vom novej stratégie malo byť vysoko dostupné 
riešenie IT služieb s dôrazom na redundanciu 
komponentov a lokalít IKT. Celý proces mo-
dernizácie bol rozčlenený do troch etáp:

1. vybudovanie primárneho výpočtového 
centra (VC I) v priestoroch ŠÚ SR na Hanu-
lovej ul. s možnosťou fyzickej kópie zálohy 
na inú lokalitu (ŠÚ SR, Miletičova 3),
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2. modernizácia sekundárneho výpočtového 
centra (VC II) v centrále ŠÚ SR,
3. vytvorenie záložného výpočtového centra 
(VC III) v Nitre pre prípad havárie – slúži ako 
bezpečné úložisko dôležitých dát slúžiacich 
na úplnú obnovu IS.

Prvá etapa procesu modernizácie IKT bola 
úspešne zrealizovaná ešte v priebehu roku 
2009. Jej súčasťou bola aj konsolidácia da-
tabáz a infraštrukturálnych služieb. V roku 
2010 pokračoval proces modernizácie druhou 
etapou. Z finančných zdrojov, ktoré úrad zís-
kal, bolo vybudované moderné sekundárne 
výpočtové centrum na úrovni Tier III (podľa 
Uptime Institute) s dôrazom na redundanciu 
kľúčových komponentov IKT. Zámerom tejto 
etapy bolo vybudovať druhé výpočtové cen-
trum (VC II) v lokalite ústredia ŠÚ SR na Mi-
letičovej ulici tak, aby spolu s existujúcim vý-

počtovým centrom na Hanulovej ulici (VC I) 
vytvorili dvojicu vzájomne zastupiteľných vý-
počtových centier. Stratégiou takéhoto uspo-
riadania výpočtových centier je zabezpečiť’ 
vysoko dostupnú infraštruktúru IKT pre 
všetky centralizované služby automatizova-
ného spracovania dát ŠÚ SR, schopnú odolať 
incidentom až na úrovni neplánovaného vý-
padku ľubovoľného z centier. Podobne ako vo 
VC I sa implementovali moderné virtualizač-
né technológie na každej úrovni – uskutočnila 
sa virtualizácia serverov a dátových úložísk, 
sieťových komponentov aj aplikačných serve-
rov.

Keďže v IKT prostredí ŠÚ SR neexistoval žia-
den sofistikovaný nástroj, ktorý by zabezpe-
čoval správu serverov a pracovných staníc, 
hľadalo sa vhodné riešenie na elimináciu 
tohto nedostatku. Na správu pracovných sta-

Microsoft Download Center

SCCM Distribution Point

SCCM Distribution Point

SCCM Clients

SCCM Clients

SCCM Clients
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níc bol nasadený produkt Microsoft System 
Center Configuration Manager 2007. Tento 
nástroj zvyšuje produktivitu a efektivitu IT ob-
medzovaním ručných postupov a uvoľnením 
času na projekty s vyššou hodnotou. Maxima-
lizuje využitie investícií do hardvéru a softvé-
ru a podporuje produktivitu koncových užíva-
teľov a zároveň prispieva k väčšej efektivite 
IT útvaru poskytovaním komplexnej správy 
osobných počítačov a mobilných zariadení 
centralizovaným spôsobom.

Moderné technológie si však vyžiadali aj väč-
šie nároky na sieťové technológie. Z toho dô-
vodu bolo potrebné pristúpiť k modernizácii 
aktívnych sieťových LAN komponentov ústre-
dia a krajských pracovísk. Zároveň bolo nutné 

aj rozšírenie WAN kapacity siete STATNET, 
ktorá slúži na prepojenie krajských pracovísk 
ŠÚ SR s ústredím úradu, na 10 Mbs.

V roku 2010 úrad pristúpil aj k rozšíreniu mo-
nitorovacích systémov prevádzky IKT z port-
fólia HP OpenView o systémy OVO, NNM 
a SE. Touto implementáciou IT útvar ŠÚ SR 
splnil svoj zámer zriadiť monitorovací systém 
prierezovo nad dôležitými komponentmi IKT.

Od zriadenia monitorovacieho systému sa 
očakáva zvýšenie dostupnosti služieb IKT, 
skrátenie času servisných zásahov, zvýšenie 
úrovne bezpečnosti IKT a v neposlednom ra-
de získanie podkladov na kapacitné plánova-
nie údržby a rozvoja IKT.

Dohľadové servery Dohľadované  zariadenia

APP01HPOM
10.10.3.108

SERVER 01
w/OVO agent

DEVICE 01

STORAGE 01

SERVER nn
w/OVO agent

DEVICE M

STORAGE NN

OVO agents:
SSH (deploy)

OVO HTTPS
(both ways)

NNM: ping
SNMP get & trap

SE: SSH (deploy),
web, EVA perf, 

cmdview SMI-S, 
SNMP get & trap

alarms

tcp 383

udp 162

udp 162

tcp 22
tcp 383

udp 161

tcp 22, 
80, 863,
5988-9
udp 161APP01HPSE

10.10.3.110

APP01HPNNM
10.10.3.109

SE

NNM
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Finančné výsledky

Pre kapitolu ŠÚ SR boli zákonom č. 497/2009 
Z. z. o štátnom rozpočte schválené výdavky 
vo výške 29 546 627 eur. V priebehu roka 2010 
bol rozpočet štrnástimi rozpočtovými opat-
reniami upravený na 35 195 517 eur. Úpravy 
rozpočtu sa týkali najmä zvýšenia rozpočtu 
na štatistické zisťovania o príjmoch, výdav-
koch a spotrebe domácností, zvýšenia rozpoč-
tu o prostriedky v objeme 7 000 000 eur urče-
né na vybudovanie sekundárneho pracoviska 
informačno-technologickej základne ŠÚ SR 
a o prostriedky na krytie výdavkov spojených 
s prípravou, technickým zabezpečením a vy-
konávaním referenda v objeme 1 260 000 eur. 
Ďalšími rozpočtovými opatreniami povolilo 
Ministerstvo financií SR prekročenie limitu 
kapitálových výdavkov o zdroje predchádza-
júceho roku vo výške 2 459 144 eur určené 
na SODB 2011 a presun prostriedkov rozpoč-
tovaných na voľby z kapitálových výdavkov 

do bežných. Na základe uznesenia vlády SR 
týkajúceho sa úsporných opatrení pre 2. pol-
rok 2010 boli ŠÚ SR viazané bežné výdavky 
v sume 315 000 eur. Ministerstvo financií SR 
ďalej viazalo 1 600 000 eur bežných výdavkov 
rozpočtovaných na SODB a v zmysle § 8 záko-
na č. 523/2004 Z. z. kapitálové výdavky v cel-
kovom objeme 3 227 194 eur (3 061 275 eur 
určených na SODB a 165 919 eur na podpor-
né činnosti) s možnosťou použitia v ďalšom 
rozpočtovom roku. Posledným rozpočtovým 
opatrením bolo viazanie príjmov a výdavkov 
vo výške 28 000 eur z titulu neplnenia roz-
počtovaných príjmov schválených v zákone 
o štátnom rozpočte na rok 2010.

Príjmy kapitoly schválené vo výške 225 388 
eur boli vyššie uvedeným rozpočtovým opat-
rením znížené na 197 388 eur. Neplnenie príj-
mov a ich následné viazanie bolo zapríčine-
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Finančné výsledky

né nižším záujmom o prenájom priestorov 
ŠÚ SR a tiež dlhodobým poklesom príjmov 
za predaj štatistických informácií z dôvodu 
ich bezplatného prístupu na internete. Príj-
my v skutočnosti dosiahli 1 358 550 eur, v tom 
nedaňové 199 832 eur a mimorozpočtové zo 
zahraničných grantov 1 158 718 eur. Tieto boli 
poskytnuté Európskou komisiou s cieľom za-
viesť nové štatistické zisťovania.

Upravený rozpočet výdavkov 35 195 517 eur 
bol čerpaný vo výške 34 795 304 eur, t. j. 
na 98,9 %. Nižšie čerpanie sa týkalo prostried-
kov rozpočtovaných na SODB, ktoré bolo za-
príčinené prijatím úsporných opatrení a niž-
šími cenami tovarov a služieb dosiahnutými 
v procese verejného obstarávania oproti pô-
vodným predpokladom. Z celkových výdav-
kov predstavovali osobitné druhy výdavkov 
17 974 898 eur (SODB 6 869 270 eur; voľby 
do Národnej rady SR, voľby do orgánov sa-
mosprávy obcí a referendum spolu 4 113 574 
eur; vybudovanie sekundárneho pracoviska 
informačno-technologickej základne ŠÚ SR 
6 992 054 eur). Z ostatných výdavkov vo výške 
16 820 406 eur, použitých na bežnú štatistic-
kú činnosť, tvorili výdavky na mzdy a poistné 
73,3 %, tovary a služby 16,4 %, bežné transfery 
9,3 % a kapitálové výdavky 1 %.

Výdavky na mzdy boli čerpané vo výške 
9 031 965 eur a súvisiace odvody do poisťovní 
dosiahli objem 3 294 208 eur.

Výdavky na tovary a služby vo výške 2 765 217 
eur boli použité najmä na tlač štatistických 
výkazov, spracovanie štatistických informá-
cií, služby technickej podpory informačno-ko-
munikačných technológií, cestovné výdavky, 
vzdelávanie zamestnancov, výdavky súvisia-

ce so zberom štatistických zisťovaní, prídel 
do sociálneho fondu, stravovanie zamestnan-
cov. Podstatnú časť predstavovali výdavky 
na energie, ochranu objektov, údržbu techni-
ky a budov a prevádzku motorových vozidiel.

Bežné transfery boli čerpané vo výške 
1 563 227 eur, z toho 1 251 718 eur bolo použi-
tých pre príspevkovú organizáciu INFOSTAT 
na riešenie úloh špecifikovaných v kontrak-
toch. Ostatné transfery boli použité na od-
chodné, odstupné a nemocenské dávky.

Kapitálové výdavky v objeme 165 789 eur boli 
použité na rekonštrukciu budov ŠÚ SR, ná-
kup softvéru, špeciálnych strojov a zariadení 
a motorových vozidiel.

Osobitné druhy výdavkov
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011

Na práce súvisiace s prípravou SODB bo-
lo použitých 6 869 270 eur, z toho na tovary 
a služby 2 514 116 eur a kapitálové výdavky 
3 447 526 eur. Z výdavkov na tovary a služby 
bola podstatná časť použitá na nákup vý-
počtovej techniky, informačno-komunikačné 
technológie, informačnú kampaň, interiéro-
vé vybavenie a režijné výdavky. Kapitálové 
výdavky boli použité na nákup softvéru, pre-
vádzkových strojov a zariadení.

Voľby

Na voľby do NR SR, voľby do orgánov sa-
mosprávy obcí a referendum bolo spolu po-
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užitých 4 113 574 eur. Výdavky boli čerpané 
najmä na príplatky za nadčasy, odmeny a sú-
visiace odvody do poisťovní zamestnancov po-
dieľajúcich sa na spracovaní výsledkov volieb 
a hlasovania v referende. Výdavky na tovary 
a služby boli použité na materiálové zabez-
pečenie odborných sumarizačných útvarov, 
nákup výpočtovej techniky, služby technickej 
podpory a na dohody o vykonaní prác. Ďal-
šie výdavky vo výške 797 500 eur boli trans-
ferom poukázané INFOSTAT-u, ktorý tech-
nicky a technologicky zabezpečoval prípravu 
a spracovanie výsledkov volieb a referenda. 
Kapitálové výdavky vo výške 429 715 eur bo-
li použité na nákup softvéru, prevádzkových 
strojov a zariadení a komunikačnej infraš-
truktúry.

Výpočtové centrum

Za účelom vybudovania sekundárneho pra-
coviska informačno-technologickej základ-
ne štatistického úradu navýšilo Ministerstvo 
financií SR rozpočtovým opatrením limit 
výdavkov o 7 000 000 eur. Tieto boli použité 
na nákup softvéru, výpočtovej techniky, pre-
vádzkových strojov a zariadení, rekonštruk-
ciu priestorov a výpočtovej techniky, počíta-
čové a spojovacie siete.
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Priority 2011

Prioritou v nasledujúcom období bude naďa-
lej rozvíjať systém manažérstva kvality ŠÚ SR 
tak, aby v čo najväčšej miere podporil zvyšo-
vanie efektívnosti jeho aktivít. Z toho dôvodu 
sa pozornosť sústredí na implementáciu kom-
plexnej optimalizácie hodnototvorného proce-
su, t. j. produkcie a diseminácie štatistických 
produktov, ktorej príprava bola ukončená v ro-
ku 2010. V oblasti monitorovania výkonnosti 
a postupného vytvárania kontrolingu úradu 
sa pozornosť sústredí na zavedenie systému 
na sledovanie odpracovaného času do rutinnej 
prevádzky na všetkých útvaroch ŠÚ SR. Tým-
to počinom sa vytvoria podmienky pre ďalšie 
zvýšenie efektívnosti a účinnosti riadenia opti-
malizáciou využívania ľudských zdrojov.

Súbežne s optimalizáciou hodnototvorného 
procesu bude pokračovať znižovanie záťaže 
a nákladov vyvolaných povinnosťou poskyto-
vať štatistické informácie, čo je ambíciou nie-
len národnej štatistiky, ale aj celého európske-
ho štatistického systému. Prioritou do roku 
2012 bude pokračujúca optimalizácia štatis-
tických zisťovaní a redukcia štatistického za-
ťaženia na strane respondenta a producenta. 
Do procesov štatistického spracovania sa bu-
dú zavádzať nové prístupy k modelovaniu ča-
sových radov, umožňujúce znížiť periodicitu 
zisťovania niektorých ukazovateľov. Naďalej 
sa budú skúmať nové možnosti využívania ad-
ministratívnych zdrojov údajov ako náhrady 
štatistických zisťovaní.

Ruka v ruke so znižovaním záťaže respon-
dentov a nákladov na štatistické zisťovania sa 
však musí rozvíjať prísne a dôsledné hodnote-
nie a zaisťovanie kvality štatistických výstu-
pov. Pri redukcii rozsahu a zmene štruktúry 
výberových vzoriek to znamená zdokonale-

nie metodológie štatistických odhadov. Ako 
príklad aktivít v tomto smere možno uviesť 
vytvorenie aplikácie na tzv. kalibráciu váh 
v štatistickom softvéri.

Významnou úlohou bude spolupráca na roz-
voji štatistického informačného systému. 
Okrem implementácie moderných matema-
ticko-štatistických metód bude pokračovať 
konsolidácia a harmonizácia metadát ako 
logickej súčasti prebiehajúcej konsolidácie 
báz dát a projektových prác súvisiacich s ná-
rodným projektom Elektronické služby ŠÚ SR. 
Táto aktivita pokrýva štrukturálne metadáta 
(číselníky a premenné). Úlohou do roku 2012 
je pokryť údaje šírené úradom referenčný-
mi metadátami, pričom sa bude prihliadať 
na implementovanie štandardu pre výmenu 
štatistických informácií SDMX (Statistical 
Data and Metadata Exchange) a európsky 
štandard pre referenčné metadáta. Cieľom 
je zdokonalenie národného systému meta-
dát, harmonizovanie a integrovanie v rámci 
európskeho štatistického systému. ŠÚ SR sa 
v tejto súvislosti bude aj naďalej zúčastňovať 
monitorovania národných systémov metadát, 
ktoré vykonáva Eurostat, aby stimuloval ich 
zdokonaľovanie.

Prioritou v metodickej oblasti bude vývoj a le-
gislatívne vydanie národnej klasifikácie od-
borov vzdelania, ktorá bude plne harmonizo-
vaná s pripravovanou medzinárodnou štan-
dardnou klasifikáciou vzdelania ISCED 2011.

V oblasti štatistických registrov bude dôle-
žitou úlohou plynulá integrácia národného 
systému pre správu štatistických registrov 
AŠIS REGIS do európskeho systému elektro-
nickej siete pre výmenu dôverných údajov 
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o skupinách podnikov EGR. Súčasťou tohto 
procesu bude aj implementácia nástrojov vy-
víjaných v súčasnosti Eurostatom za účelom 
aplikácie výmenného štandardu SDMX.

Popri štandardných prácach na zostavení 
ročných účtov za rok 2010 a štvrťročných 
účtov (4. štvrťrok 2010 a prvé tri štvrťroky 
2011) bude úsilie v oblasti národných účtov 
v roku 2011 venované aktivitám zameraným 
na zlepšenie kvality údajovej základne pre 
zostavenie národných účtov. Ďalšie aktivi-
ty budú zamerané na prípravu zostavenia 
postupnosti národných účtov na štvrťročnej 
úrovni za všetky sektory ekonomiky. Zároveň 
sa budú finalizovať práce na príprave trans-
formačných matíc pre zabezpečenie imple-
mentácie klasifikácie SK NACE Rev. 2 do ná-
rodných účtov v zmysle novoprijatého imple-
mentačného nariadenia. Vzhľadom na to, že 
v roku 2011 Eurostat uskutoční na Slovensku 
dialógovú misiu k problematike procedúry 
nadmerného deficitu a dlhu ako aj kontrol-
nú misiu k problematike výkazov DPH, bude 
potrebné venovať zvýšenú pozornosť, ako aj 
ľudské kapacity, dôkladnej príprave podkla-
dov na obidve kontrolné návštevy.

Pokiaľ ide o úlohy v roku 2011, štatistika cien 
sa sústredí najmä na pilotné zisťovanie spot-
rebiteľských cien, ktorého cieľom je zblížiť 
metodiky zisťovania spotrebiteľských cien 
a zisťovania cien v rámci Európskeho porov-
návacieho programu. Zároveň sa pristúpi 
k revízii váhových schém pre výpočet vybra-
ných indexov cien produkčných štatistík.

Prioritnou úlohou štatistiky zahraničného ob-
chodu bude naďalej zvyšovať kvalitu poskyto-
vaných údajov spravodajskými jednotkami. 
Pre jej dosiahnutie budú pokračovať pracov-
né stretnutia predovšetkým s ťažiskovými 
spravodajskými jednotkami. Pokračovať bu-
dú tiež semináre pre spravodajské jednotky, 
nakoľko je o túto formu získavania informácií 
veľký záujem.

V odvetvových štatistikách budú aj v roku 2011 
pokračovať práce na modernizácii postupov 
pri zabezpečovaní vstupov a  výstupov štatis-
tického informačného systému. Pokračovať 
bude aj proces optimalizácie štatistických zis-
ťovaní s cieľom dosiahnuť zníženie zaťaženos-
ti respondentov a v nadväznosti na Program 
modernizácie podnikovej a obchodnej štatis-
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tiky MEETS postupná implementácia nových 
postupov, ktorej cieľom je znížiť zaťaženosť 
spravodajských jednotiek širším využívaním 
administratívnych zdrojov údajov, implemen-
táciou sofistikovanejších metód a nástrojov, 
viacnásobným a efektívnejším využívaním 
zisťovaných údajov v informačnom a publi-
kačnom systéme štatistického úradu.

Štatistika zahraničných afilácií sa bude za-
meriavať predovšetkým na implementáciu 
štruktúry SK NACE Rev. 2 v súboroch dát 
za vonkajšie zahraničné afilácie a podvoj-
né zostavenie súborov údajov za referenčný 
rok 2009. Prioritou štrukturálnej podnikovej 
štatistiky bude vypracovanie správy o kva-
lite v zmysle nového nariadenia Európskej 
komisie a prehlbovanie porovnateľnosti s os-
tatnými relevantnými štatistickými oblasťami. 
Aktivity v oblasti životného prostredia budú 
naďalej zamerané na rozvoj účtu daní súvisia-
cich so životným prostredím, na skvalitnenie 
zostavovania účtu materiálových tokov a úč-
tu emisií do ovzdušia, v spolupráci so Sloven-
ským hydrometeorologickým ústavom.

Prioritou sekcie sociálnych štatistík bude za-

bezpečenie prípravy, realizácie a spracova-
nia sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011. 
Oblasť výberových zisťovaní bude zameraná 
na realizáciu doplnkového zisťovania o za-
mestnanosti osôb s dlhodobým zdravotným 
problémom v rámci bežného výberového zis-
ťovania pracovných síl v 2. štvrťroku 2011.

Mimoriadne významné bude v rámci sociál-
nych štatistík uskutočnenie dvoch výberových 
zisťovaní zameraných na celoživotné vzde-
lávanie, a to štatistického zisťovania o ďal-
šej odbornej príprave v podnikoch (CVTS4) 
a zisťovania o vzdelávaní dospelých (AES) 
v domácnostiach.

Rok 2011 bude aj rokom komplexného publi-
kovania výsledkov z európskeho zisťovania 
o zdraví (EHIS 2009), posilnenia využívania 
a kvality administratívnych zdrojov (najmä 
v oblasti ESSPROS) a harmonizácie výbero-
vých zisťovaní v domácnostiach implementá-
ciou a vyhodnocovaním výsledkov projektu 
jadrových premenných.

V oblasti volebnej štatistiky bude ŠÚ SR prie-
bežne realizovať aktivity, v zmysle príslušné-
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ho zákona, súvisiace so zabezpečením nových 
volieb do orgánov samosprávy obcí v termí-
noch podľa rozhodnutia predsedu Národnej 
rady Slovenskej republiky.

V rámci šírenia a poskytovania štatistických 
informácií bude pokračovať implementácia 
marketingovej stratégie úradu. Pozornosť sa 
bude naďalej zameriavať na rozširovanie ob-
sahu a foriem produktov sprístupňovaných 
prostredníctvom internetu.

Dôležitým cieľom bude tiež rozširovanie ob-
sahu a rozsahu štatistických údajov v on-line 
databázach, vo väčšej miere sa budú spraco-
vávať aj produkty s pridanou hodnotou, t. j. 
produkty, ktoré používateľom poskytnú do-
plňujúce informácie v podobe analýz, grafic-
kého a mapového spracovania štatistických 
údajov a metodických komentárov k nim. Pln-
šie sa v tomto smere využije odborný poten-
ciál zamestnancov, technické a technologické 
možnosti úradu.

V rámci implementácie strategického cieľa 
pre marketing bude potrebné zamerať sa 
na rôzne cieľové skupiny používateľov, zin-
tenzívniť komunikáciu medzi používateľmi 
a tvorcami štatistiky a na základe získaných 
skúseností a poznatkov rozvíjať užívateľsky 
orientovanú štatistiku.

Za účelom čo najlepšie uspokojovať požia-
davky používateľov štatistiky sa v priebehu 
roku 2011 zabezpečí prostredníctvom do-
tazníka prieskum spokojnosti používateľov 
s produktmi a službami ŠÚ SR. Výsledky 
z prieskumu sa následne premietnu do zlep-
šovania činností a procesov v rámci ŠÚ SR. 
Na základe spolupráce s externým dodávate-

ľom a v súlade so Stratégiou rozvoja ŠÚ SR 
do roku 2012 bude realizovaný aj prieskum 
dôveryhodnosti Štatistického úradu SR.

Riadenie ľudských zdrojov bude v roku 2011 
ovplyvnené pokračujúcou optimalizáciou 
procesov na pracoviskách úradu v krajoch, 
na ktorej sa osobný úrad bude výrazne po-
dieľať predovšetkým prípravou personálnych 
podkladov a súvisiacou dokumentáciou vo 
vzťahu k zamestnancom. Vzhľadom na usku-
točnenú zmenu organizačnej štruktúry úra-
du na ústredí bude potrebné v prvom polro-
ku 2011 zrealizovať viac ako 10 výberových 
konaní na pozície vedúcich zamestnancov. 
Významnou úlohou, na ktorej osobný úrad 
spolupracuje, je implementácia nákladového 
riadenia odštartovaná sledovaním využívania 
pracovného času na celom úrade od 2. pol-
roku 2011. Príležitosťou je pripravovaný pro-
jektový zámer v oblasti vzdelávania zamest-
nancov ŠÚ SR, ktorý by mal byť financovaný 
z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu. 
Predpokladáme, že do vzdelávacích aktivít 
v rámci projektu sa zapojí približne 800 za-
mestnancov. Samotný projekt bude zameraný 
na rozvoj manažérskych kompetencií, sociál-
no-psychologických spôsobilostí zamestnan-
cov, odborné štatistické vzdelávanie a jazy-
kovú prípravu. Vzdelávacie aktivity, ktoré sa 
budú v rámci projektu realizovať, zohľadňujú 
nové vzdelávacie potreby súvisiace s optima-
lizáciou procesov v ŠÚ SR.
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Web: http://www.statistics.sk

Štatistický úrad SR – pracovisko ŠÚ SR v Bratislave
Hanulova 5/c, P.O.BOX 18
840 00 Bratislava 4
Telefón: +421-2-69250 101
Fax: +421-2-64368 145
E-mail: ks.ba@statistics.sk

Štatistický úrad SR – pracovisko ŠÚ SR v Trnave
Osvaldova 2
917 23 Trnava
Telefón: +421-33-5566 111
Fax: +421-33-5511 772
E-mail: trnava@statistics.sk

Štatistický úrad SR – pracovisko ŠÚ SR v Trenčíne
Kniežaťa Pribinu 28
911 54 Trenčín
Telefón: +421-32-7460 111
Fax: +421-32-7460 209
E-mail: pracovisko.tn@statistics.sk

Štatistický úrad SR – pracovisko ŠÚ SR v Nitre
Rázusova 9, P.O.BOX 9B
949 55 Nitra
Telefón: +421-37-7752 200, 37-7752 201
Fax: +421-37-7722 035
E-mail: katarina.stodolova@statistics.sk

Informačný servis a predajňa ŠÚ SR
Telefón: +421-2-50236 341
 +421-2-50236 339
 +421-2-50236 335
Fax: +421-2-55561 361
E-mail: vladimir.cicmanec@statistics.sk
 peter.heidinger@statistics.sk
 renata.leskovska@statistics.sk
Stránkové hodiny:
 Po – Ut 8.30 – 12.00 13.00 – 14.30
 Str 8.30 – 12.00 13.00 – 16.00
 Št 8.30 – 12.00 13.00 – 14.30
 Pi 8.30 – 13.00 

Kontakty

Inštitút informatiky a štatistiky
Dúbravská cesta 3
845 24 Bratislava 45
Telefón: +421-2-59379 111
Fax: +421-2-54791 463
 
E-mail: infostat@infostat.sk
Web: http://www.infostat.sk

Štatistický úrad SR – pracovisko ŠÚ SR v Žiline
Framborská 23
011 21 Žilina
Telefón: +421-41-5113 201, 41-5626 649
Fax: +421-41-5626 650
E-mail: olga.chovanova@statistics.sk

Štatistický úrad SR – pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici
Trieda SNP 75
974 89 Banská Bystrica
Telefón: +421-48-4323 111
Fax: +421-48-4144 767
E-mail: Danica.Turekova@statistics.sk

Štatistický úrad SR – pracovisko ŠÚ SR v Prešove
Plzenská 2, P.O.BOX 16
080 16 Prešov
Telefón: +421-51-7735 223 
Fax: +421-51-7724 769
E-mail: admin.po@statistics.sk

Štatistický úrad SR – pracovisko ŠÚ SR v Košiciach
Werferova 3
040 11 Košice
Telefón: +421-55-6410 200 
Fax: +421-55-6410 227
E-mail: kosice@statistics.sk

Knižnica
Telefón:  +421-2-50236 768
E-mail:  daniela.oslejova@statistics.sk
Stránkové hodiny:
 Po – Ut 8.00 – 12.00  
 Str 8.00 – 12.00 13.00 – 15.00
 Št – Pi 8.00 – 12.00

Podateľňa
Telefón: +421-2-50236 475
Stránkové hodiny:
 Po – Pi 8.30 – 10.30 14.30 – 15.30

Vrátnica
Telefón: +421-2-50236 222

Str 8.30 – 12
Št 8.30 – 12
Pi 8.30 – 13.




