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Čl. 1 

Úvodné ustanovenia  
 

(1) Štatút koordinačnej rady pre štátnu štatistiku sa vydáva podľa § 10 ods. 3 zákona 
č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon“) a na základe Smernice o riadení vnútorných predpisov ŠÚ SR.  

 
(2) Štatút vymedzuje postavenie, úlohy, zloženie rady, práva a povinnosti jej členov. 
 
 

Čl. 2 
Postavenie rady 

 
Koordinačná rada pre štátnu štatistiku (ďalej len „rada“) je zriadená na zabezpečenie 
plnenia úloh Štatistického úradu Slovenskej republiky (ďalej len „úrad") podľa § 8 
ods. 1 písm. k) zákona.  
 
 

Čl. 3 
Úlohy rady 

 
Rada je odborný koordinačný orgán pre otázky týkajúce sa plnenia úloh štátnej 
štatistiky inými orgánmi vykonávajúcimi štátnu štatistiku v oblasti. Rada v rámci 
výkonu svojej činnosti koordinuje najmä  
a) štatistické plánovanie a podávanie správ o plnení štatistického plánu, 
b) tvorbu základného metodického rámca a rámca kvality štátnej štatistiky, 
c) metodické usmerňovanie iných orgánov vykonávajúcich štátnu štatistiku 

pri rozvoji, tvorbe a šírení štátnej štatistiky, 
d) monitorovanie kvality štátnej štatistiky a dodržiavania základných princípov 

štátnej štatistiky, 
e) určovanie a kontrolu plnenia požiadaviek na štatistické produkty, 
f) určovanie spôsobu prenosu a šírenia štatistických údajov, 
g) vydávanie výkladových stanovísk k ustanoveniam zákona, ustanoveniam 

všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na vykonanie zákona, 
ak ide o dôležité otázky alebo ak výkon úloh štátnej štatistiky nie je jednotný, 

h) iné otázky štátnej štatistiky predložené predsedom úradu alebo členmi rady. 
 
 

Čl. 4 
Zloženie rady 

 
(1) Radu tvoria predseda a členovia. 
 
(2) Predsedom rady je predseda úradu podľa § 10 ods. 2 zákona. 
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(3) Členmi rady sú zástupcovia nominovaní orgánmi, ktoré vykonávajú štátnu 
štatistiku. Zástupcom v rade je osoba v postavení vedúceho štátneho 
zamestnanca, ktorá je podľa § 11 ods. 3 písm. a) zákona zodpovedná za plnenie 
úloh štátnej štatistiky alebo v nevyhnutnom prípade osoba podľa § 11 ods. 3 
písm. b) zákona zaradená v organizačnom útvare zodpovednom za vykonávanie 
úloh štátnej štatistiky. 

 
(4) Členstvo v rade je čestné a z jeho titulu nevzniká nárok na odmenu. 
 
(5) Členstvo v rade zaniká odvolaním na návrh príslušného orgánu vykonávajúceho 

štátnu štatistiku alebo zrušením rady. 
 
(6) Účasť člena rady na zasadnutí je nezastupiteľná. 
 
(7) Na zasadnutí rady sa môžu zúčastniť prizvaní odborníci z interného aj externého 

prostredia podľa prerokúvanej agendy. 
 
 

Čl. 5 
Práva a povinnosti predsedu, tajomníka a ďalších členov rady 

 
(1) Predseda rady 

a) schvaľuje štatút a rokovací poriadok rady, 
b) riadi činnosť rady, 
c) zvoláva rokovanie rady, 
d) navrhuje program zasadnutia rady, 
e) vedie rokovanie rady, 
f) vydáva odporúčania iným orgánom vykonávajúcim štátnu štatistiku vo vzťahu 

k plneniu úloh štátnej štatistiky, 
g) navrhuje závery zo zasadnutia a schvaľuje záznam zo zasadnutia rady, 
h) rozhoduje o prizvaní ďalších osôb na zasadnutie rady. 

 
(2) Predsedu rady zastupuje počas jeho neprítomnosti ním poverený člen rady. 
 
(3) Tajomníka rady vymenúva a odvoláva z radov zamestnancov úradu predseda 

úradu. Tajomník rady nie je členom rady. 
 
(4) Tajomník rady 

a) plní administratívne úlohy súvisiace s činnosťou rady, 
b) zabezpečuje prípravu podkladov pre predsedu rady, 
c) zabezpečuje vyhotovenie záznamu zo zasadnutia rady a jeho odsúhlasenie 

členmi rady. 
 
(5) Člen rady je povinný 

a) aktívne sa zúčastňovať na zasadnutiach rady, 
b) zachovávať mlčanlivosť o štátnom, služobnom a obchodnom tajomstve, ako aj 

o dôverných údajoch zo štatistických zisťovaní, s ktorými sa pri výkone svojej 
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funkcie zoznámil. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť trvá i po skončení jeho 
členstva v rade, 

c) oznámiť tajomníkovi rady svoju neúčasť na zasadnutí rady. 
 
(6) Člen rady má právo 

a) predkladať návrhy, informácie a ďalšie materiály na rokovania rady, 
b) požadovať potrebné informácie a vysvetlenia pre svoju činnosť v rade 

a nazerať do podkladov, ktoré mu pre tento účel poskytne úrad, 
c) vyjadrovať sa k prerokúvaným materiálom. 

 
 

Čl. 6 
Expertné skupiny 

 
(1) Predseda rady môže na riešenie vybraných oblastí zriadiť ďalšie stále alebo 

dočasné expertné skupiny zložené z členov rady alebo z radov iných externých 
alebo interných odborníkov. 

 
(2) Vedúcich expertných skupín a ich členov vymenúva a odvoláva predseda rady. 
 
(3) Vedúci expertných skupín predkladajú správy o riešení daných oblastí 

na rokovanie rady.  
 
 

Čl. 7 
Záverečné ustanovenia 

 
(1) Činnosť rady a expertných skupín organizačne a administratívne zabezpečuje 

úrad. 
 
(2) Štatút koordinačnej rady a rokovací poriadok zverejňuje úrad na svojom webovom 

sídle. 
 
(3) Úhrada nákladov spojených s činnosťou rady a expertných skupín 

sa zabezpečuje z rozpočtu úradu. 
 
(4) Vydaním tohto štatútu stráca platnosť Štatút Štatistickej rady ŠTA-6/2017. 
 
(5) Tento štatút nadobúda účinnosť dňom 3. mája 2021. 
 
 
 
 
 

Alexander Ballek v. r. 
predseda 


