
 
Plán štatistických činností na rok 2023 
Sekcia makroekonomických štatistík 

 
Dátum:  28. 2. 2023 
Schválila: Ing. A. Illiťová, GRS 10700 

III. Ekonomické štatistiky, A – Makroekonomická štatistika 
 

1. Produkty spracované pre Eurostat a iné medzinárodné organizácie 
 
 
Názov 
pracovnej 
štatistickej 
témy 
 

 
Ciele a úlohy 

 
Termín 

začiatku 
riešenia 

úlohy 

 
Termín 

ukončenia 
riešenia 
úlohy 

40. Ročné 
ekonomické 
účty 
 

1. Cieľ: 
Zostaviť úplnú sústavu ročných sektorových 
nefinančných národných účtov 
Termín: 31.12.2023 
Hodnotenie: Odchýlka od dodržania termínu: 0 

  

Úlohy: 
1. Zostaviť ročné nefinančné sektorové účty v rozsahu 
transmisijného programu 
 Predbežné údaje za rok 2022 
 Polodefinitívne údaje za rok 2021 
 Polodefinitívne údaje za rok 2020 
 Definitívne údaje za roky 2019 

 
1.1.2023 

 
1.1.2023 

 
31.12.2023 

 
T+3m, T+9m 

 

2. Vybilancovať tabuľky dodávok a použitia (TDP) za rok 
2019 bežných a stálych cenách 

1.1.2023 31.12.2023 
 

 
 
 



40. Ročné 
ekonomické 
účty 
- pokračovanie 
 

3. Odoslať tabuľky podľa platného programu odosielania 
údajov (TP - transmisijný program) v bežných a stálych 
cenách 

1.1.2023 31.12.2023 

4. Zverejniť vybrané ukazovatele národných účtov 
v bežných a stálych cenách podľa harmonogramu 
zverejňovania 

1.1.2023 Podľa 
harmonogra-

mu 
zverejnenia 

2. Cieľ:  
Realizovať politiku revízií v ročných národných 
účtoch 
Termín: 31.12.2023 
Hodnotenie: Odchýlka od dodržania termínu: 0 

  

Úlohy: 
1. Revidovať časový rad ročných účtov v bežných 
a stálych cenách v prepočte na bázu roka 2015 
v kontexte revíznej politiky NÚ 

 
1.1.2023 

 
31.12.2023 

2. Revidovať požadovaný časový rad  tabuliek dodávok 
a použitia v bežných a stálych cenách v kontexte  
revíznej politiky NÚ 

1.4.2023 1.4.2023 

3. Zverejniť zrevidované vybrané ukazovatele 
národných účtov v bežných a stálych cenách podľa 
harmonogramu zverejňovania 
 

28.4.2023 
27.10.2023 

 
 

28.4.2023 
27.10.2023 

3. Cieľ:  
Transformovať podnikové údaje zo štatistických 
zisťovaní do metodiky ESA 2010 pre ročné účty 
Termín: priebežne do 20.4.2023 
Hodnotenie: Odchýlka od dodržania termínu: 0 

  

 Úlohy: 
1. Zostaviť súbory dát transformovaných do metodiky 
ESA 2010 pre ročné účty za rok 2021 z príslušných 
modulov štatistických zisťovaní a z administratívnych 
zdrojov 

 
1.2.2023 

 
31.3.2023 



40. Ročné 
ekonomické 
účty 
- dokončenie 

2. Návrh nových požiadaviek národných účtov do 
Programu štátneho štatistického zisťovania pre roky 
2024-2026 

1.2.2023 26.5.2023 

 
 
Názov 
pracovnej 
štatistickej 
témy 

Ciele a úlohy Termín 
začiatku 
riešenia 

úlohy 

Termín 
ukončenia 

riešenia 
úlohy 

41. Štvrťročné 
účty 
 

1.Cieľ: 
Zostaviť rýchle odhady HDP a zamestnanosti podľa 
ESA 2010  
Termín: štvrťročne  
Hodnotenie: Odchýlka od dodržania termínu: 0 

  

Úlohy: 
1. Zostaviť vybilancovaný a sezónne upravený rýchly 
odhad HDP a zamestnanosti a odoslať do Eurostatu 

za 4. štvrťrok 2022 
za 1. štvrťrok 2023 
za 2. štvrťrok 2023 
za 3. štvrťrok 2023 

 
 
 

štvrťročne 

 
 
 

13.2.2023 
15.5.2023 
14.8.2023 
13.11.2023 

2. Zverejniť rýchle odhady HDP a zamestnanosti na 
webe ŠÚ SR  

za 4. štvrťrok 2022 
za 1. štvrťrok 2023 
za 2. štvrťrok 2023 
za 3. štvrťrok 2023 

 
 

štvrťročne 

 
 

14.2.2023 
16.5.2023 
15.8.2023 
14.11.2023 

 2. Cieľ: 
Zostaviť štvrťročné účty v rozsahu podľa 
transmisijného programu  ESA2010 
Termín: štvrťročne 
Hodnotenie: Odchýlka od dodržania termínu: 0 

  



41. Štvrťročné 
účty 
- pokračovanie 

Úlohy: 
1. Zostaviť a zverejniť štvrťročné národné účty 
výrobnou, výdavkovou a dôchodkovou metódou    

za 4. štvrťrok 2022 
za 1. štvrťrok 2023 
za 2. štvrťrok 2023 
za 3. štvrťrok 2023 

 
 
 

štvrťročne 

 
 
 

7.3.2023 
6.6.2023 
5.9.2023 
5.12.2023 

 2. Zostaviť nefinančný účet (nesezónne očistený) za 
sektor verejnej správy, zahraničia a celej ekonomiky 
v T+85 dní 

za 4. štvrťrok 2022 
za 1. štvrťrok 2023 
za 2. štvrťrok 2023 
za 3. štvrťrok 2023 

 
 
 

štvrťročne 

 
 
 

24.3.2023 
23.6.2023  
22.9.2023  
22.12.2023  

 3. Zostaviť údaje za sezónne očistený nefinančný účet 
v T+85 dní + 3 pracovné dni 

za 4. štvrťrok 2022 
za 1. štvrťrok 2023 
za 2. štvrťrok 2023 
za 3. štvrťrok 2023 

 
 

štvrťročne 

 
 

29.3.2023 
28.6.2022 
27.9.2023 
29.12.2023 

 
 

4. Odoslať tabuľky podľa platného programu odosielania 
údajov (TP - transmisijný program) v bežných cenách a 
sezónne očistené. 

 podľa 
harmonogra

mu TP 
 3. Cieľ: 

Realizovať politiku revízií v štvrťročných národných 
účtoch 
Termín: 31.12.2023 
Hodnotenie: Odchýlka od dodržania termínu: 0 

  

 Úlohy: 
1. Revidovať štvrťročné účty za jednotlivé štvrťroky 
na základe revidovaných ročných účtov  

za 3. štvrťrok 2022 
za 4. štvrťrok 2023 
za 1. štvrťrok 2023 
za 2. štvrťrok 2023 

 
 
 

štvrťročne 

 
 
 

podľa 
harmonogra

mu 
 

41. Štvrťročné 
účty 
- dokončenie 

2. Zverejniť zrevidované ukazovatele štvrťročných 
národných účtov podľa harmonogramu zverejňovania 

štvrťročne podľa 
harmonogra

mu 



 4. Cieľ:  
Transformovať podnikové údaje zo štatistických 
zisťovaní do metodiky ESA2010 pre štvrťročné účty 
Termín: 31.12.2023 
Hodnotenie: Odchýlka od dodržania termínu: 0 

  

 
 

Úlohy: 
1. Zostaviť súbory dát transformovaných do metodiky 
ESA 2010 pre štvrťročné účty 

za 4. štvrťrok 2022 
za 1. štvrťrok 2023 
za 2. štvrťrok 2023 
za 3. štvrťrok 2023 

 
 
 

štvrťročne 

 
 
 

štvrťročne 

2. Návrh nových požiadaviek národných účtov do 
Programu štátneho štatistického zisťovania na roky 
2024-2026 

1.2.2023 30.4.2023 



 
 
Názov 
pracovnej 
štatistickej 
témy 
 

 
Ciele a úlohy 

 
Termín 

začiatku 
riešenia 

úlohy 

 
Termín 

ukončenia 
riešenia 

úlohy 

42. Finančné 
účty 

1.Cieľ: 
Zostaviť sektorové finančné účty – stavy a 
transakcie za celú ekonomiku 
Termín: 31.12.2023 
Hodnotenie: Odchýlka od dodržania termínu: 0 

  

 Úlohy: 
1. Zostaviť ročné finančné sektorové účty v rozsahu 
transmisijného programu 

Predbežné údaje za rok 2022 
Polodefinitívne údaje za rok 2021 
Polodefinitívne údaje za rok 2020 
Definitívne údaje za rok 2019  

 
 
 

1.1.2023 

 
 
 

T+3m, T+9m 
 

 2. Revidovať ročné finančné sektorové účty v súlade 
s revíznou politikou ŠÚ SR 

1.1.2023 20.4.2023 
a 30.9.2023 

 3. Transformovať podnikové údaje zo štatistických 
zisťovaní a AZD do metodiky ESA 2010 a návrh 
požiadaviek do PŠŠZ 

1.1.2023 30.4.2023 
a 26.5.2023 

 4. Zverejniť zrevidované ukazovatele finančných 
sektorových účtov podľa harmonogramu zverejňovania 

28.4.2023 
a 27.10.2023 

28.4.2023 
a 27.10.2023 

 2. Cieľ: 
Zostaviť štvrťročné finančné účty za sektor verejnej 
správy v súlade s požiadavkami Eurostatu 
Termín: štvrťročne 
Hodnotenie: Odchýlka od dodržania termínu: 0 

  



42. Finančné 
účty 
- dokončenie 

Úlohy: 
1.  Zostaviť štvrťročné finančné účty za sektor verejnej 
správy v T+85 dní  

za 4. štvrťrok 2022 
za 1. štvrťrok 2023 
za 2. štvrťrok 2023 
za 3. štvrťrok 2023 

 
 
 

štvrťročne 

 
 
 

24.3.2023 
2.6.2023 

29.9.2023 
22.12.2023 

 2. Kvantifikovať údaje za maastrichtský dlh v súlade 
s požiadavkami Eurostatu 

za 4. štvrťrok 2022 
za 1. štvrťrok 2023 
za 2. štvrťrok 2023 
za 3. štvrťrok 2023 

 
 

štvrťročne 

 
 

31.3.2023 
30.6.2023 
29.9.2023 
22.12.2023 

 3. Zverejniť štvrťročné finančné účty za sektor verejnej 
správy podľa harmonogramu zverejňovania 

štvrťročne podľa 
harmonogramu 

 3. Cieľ: 
Správa o úrovni deficitu a dlhu sektora verejnej 
správy (notifikačné tabuľky) 
Termín: 31.12.2023 
Hodnotenie: Odchýlka od dodržania termínu: 0 

  

Úlohy: 
1. Zostaviť notifikačné tabuľky v roku 2023 

1. notifikácia 
2. notifikácia 

 
 

1.1.2023 
1.1.2023 

 
 

31.3.2023 
30.9.2023 

2. Komunikovať proces validácie a publikovania 
notifikačných tabuliek Eurostatom  

1. notifikácia 
2. notifikácia 

 
 

1.4.2023 
1.10.2023 

 
 

20.4.2023 
20.10.2023 

 3. Zverejniť vybrané údaje z notifikačných tabuliek podľa 
harmonogramu publikovania informatívnych správ 

1.4.2023 
1.10.2023 

20.4.2023 
20.10.2023 



 
 
Názov 
pracovnej 
štatistickej témy 
 

 
Ciele a úlohy 

 
Termín 

začiatku 
riešenia 

úlohy 

 
Termín 

ukončenia 
riešenia 
úlohy 

43. Monitorova-
nie vlastných 
zdrojov 

1.Cieľ: 
Zostaviť a zverejniť tabuľky o hrubom národnom 
dôchodku (HND) 
Termín: 20.10.2023 
Hodnotenie: Odchýlka od dodržania termínu: 0 

  

Úlohy: 
1. Predbežné údaje o HND pre potreby vlastných 
zdrojov 

 
1.1.2023 

 
15.4.2023 

2. Dotazník o HND, vrátane správy o kvalite 
k pravidelnému prenosu pre Eurostat 

1.4.2023 30.9.2023 

3. Zverejniť tabuľky o hrubom národnom dôchodku 
podľa harmonogramu publikovania informatívnych 
správ 

1.4.2023 20.10.2023 

 



 
 
Názov 
pracovnej 
štatistickej 
témy 
 

 
Ciele a úlohy 

 
Termín 

začiatku 
riešenia 

úlohy 

 
Termín 

ukončenia 
riešenia 

úlohy 

57. Štatistika 
pre analýzu 
hospodárs-
kych cyklov 

1. Cieľ: 
Zabezpečiť zostavenie ukazovateľov pre PEEI 
a krátkodobé štrukturálne ukazovatele  
Termín: 31.12.2023 
Hodnotenie: Odchýlka od dodržania termínu: 0 

  

Úlohy: 
1. Zabezpečiť metodické zosúladenie požadovaných 
ukazovateľov a ich zisťovanie podľa požiadaviek 
Eurostatu 

 
podľa 

harmono-
gramu 

 
31.12.2023 

 2. Poskytovať príslušné informácie do Eurostatu podľa 
hamono-

gramu 

31.12.2023 

 3. V spolupráci so všetkými zainteresovanými útvarmi 
ŠÚ SR a ministerstvami participovať na  implementácii 
Agendy 2030 v Slovenskej republike, na európskej 
a globálnej úrovni. 

1.1.2022 31.12.2023 

 



 
 
Názov 
pracovnej 
štatistickej 
témy 
 

 
Ciele a úlohy 

 
Termín 

začiatku 
riešenia 
úlohy 

 
Termín 

ukončenia 
riešenia 
úlohy 

72. Regionálne 
účty 

1.Cieľ: 
Zostaviť a zaslať do Eurostatu regionálne účty 
v rozsahu podľa transmisijného programu ESA 
2010 
Termín: 31.12.2023 
Hodnotenie: Odchýlka od dodržania termínu: 0 

  

Úlohy: 
1.  Zostaviť regionálne účty za rok 2022 a odoslať ich 
v rámci transmisijného programu 

 
1.1.2023 

 
31.12.2023 

2. Zverejniť regionálne účty za rok 2021 v zmysle 
harmonogramu zverejnenia údajov 

1.1.2023 21.1.2023 
a 15.4.2023 

2. Cieľ: 
Realizovať politiku revízií v regionálnych 
národných účtoch 
Termín: 31.12.2023 
Hodnotenie: Odchýlka od dodržania termínu: 0 

  

Úlohy: 
1. Revidovať regionálne účty za roky 2018-2020 

 
1.1.2023 

 
31.12.2023 

 2. Zverejniť regionálne účty za roky 2018-2020 
v zmysle harmonogramu zverejnenia údajov 

1.1.2023 21.1.2023 
a 15.4.2023 

 



2. Produkty spracované pre rezorty, banky a iné štátne inštitúcie 
 

 
Názov 
pracovnej 
štatistickej témy 
 

 
Ciele a úlohy 

 
Termín 

začiatku 
riešenia 
úlohy 

 
Termín 

ukončeni
a riešenia 

úlohy 

Témy 40, 41, 42, 
43, 57, 72 

Pozri blok 1. Produkty spracované pre Eurostat a iné 
medzinárodné oganizácie; slúži aj pre rezorty, banky 
a iné štátne inštitúcie po špecifických úpravách podľa 
uzatvorených dohôd 

Ad-hoc Ad-hoc 
 

43. Monitorova-
nie vlastných 
zdrojov 

1.Cieľ: 
Zabezpečenie a poskytovanie špecifických 
informácií  o vlastných zdrojoch pre rezortných 
partnerov podľa uzatvorených dohôd 
Termín: 31.12.2023 
Hodnotenie: Odchýlka od dodržania termínu: 0 

  

Úlohy: 
1. Výpočet kompenzácie za malé oslobodené firmy, 
právnické a fyzické osoby pre Ministerstvo financií SR 

 
1.1.2023 

 
15.7.2023 

2. Výpočítať váženú priemernú sadzbu DPH 1.1.2023 30.6.2023 
 



3. Produkty spracované v rámci Edičného programu úradu 
 

Názov 
pracovnej 
štatistickej 
témy 

Ciele a úlohy 
Termín 

začiatku 
riešenia 

úlohy 

Termín 
ukončenia 

riešenia 
úlohy 

Témy 40, 41, 
42, 43, 72 

1. Cieľ: 
Aktuálne údaje národných účtov vo verejnej báze 
dát, RegDat, STATdat a DATAcube  
Termín: 31.12.2023 
Hodnotenie: Odchýlka od dodržania termínu: 0 

  

Úlohy: 
1. Priebežne aktualizovať ukazovatele VBD, RegDat, 
STATdat a DATAcube v požadovaných termínoch 

 
1.1.2023 

 
31.12.2023 

2. Koordinovať napĺňanie obsahu Portálu ŠÚ SR za 
sekciu 700 

1.1.2023 31.12.2023 

3. Priebežne aktualizovať údaje dostupné pre 
používateľov Portálu ŠÚ SR 

1.1.2023 31.12.2023 

 2.Cieľ: 
Analytické hodnotenie vývoja ekonomiky 
Slovenskej republiky 
Termín: 31.12.2023 
Hodnotenie: Odchýlka od dodržania termínu: 0 

  

 Úlohy: 
1. Zverejniť údaje z ročných a štvrťročných účtov 
vybraným príjemcom 

 
štvrťročne 

 
podľa 

harmonogramu 
Témy 40, 41, 
42, 43, 72 
- dokončenie 

2. Vytvárať produkty podľa marketingového plánu 
a edičného plánu 

podľa 
harmonogra

mu 

podľa 
harmonogramu 

 
 
 
 
 



4. Produkty spracované ako výstupy z projektov 
 
 
Názov 
pracovnej 
štatistickej 
témy 
 

 
Ciele a úlohy 

 
Termín 

začiatku 
riešenia 

úlohy 

 
Termín 

ukončenia 
riešenia 
úlohy 

Témy 40, 41, 
72 

1.Cieľ: 
Zdokonalenie národných účtov 
Termín: 31.12.2023 
Hodnotenie: Odchýlka od dodržania termínu: 0 

  

   

1. Zabezpečiť úlohy súvisiace s projektom  GP 05-21 
Poskytnutie základných informácií o parite kúpnej sily 

1.1.2022 28.2.2023 

 2. Zabezpečiť úlohy súvisiace s projektom  GP 05-22 
Poskytnutie základných informácií o parite kúpnej sily 

1.1.2023 31.12.2023 

    

 
 



5. Produkty spracované ako interné dodávky pre iné útvary úradu 
 
 
Názov 
pracovnej 
štatistickej 
témy 
 

 
Ciele a úlohy 

 
Termín 

začiatku 
riešenia 
úlohy 

 
Termín 

ukončenia 
riešenia 
úlohy 

Témy 40, 41, 
42, 43, 57, 72 

Pozri blok 1. Produkty spracované pre Eurostat a iné 
medzinárodné oganizácie; slúži aj pre iné útvary úradu 

1.1.2023 Podľa 
požiadaviek 

 
 

6. Iné 
 
 
Názov 
pracovnej 
štatistickej 
témy 
 

 
Ciele a úlohy 

 
Termín 

začiatku 
riešenia 

úlohy 

 
Termín 

ukončenia 
riešenia 
úlohy 

Témy 40, 41, 
42, 43, 57, 72 

1. Cieľ: 
Zabezpečiť poskytovanie informácií zákazníkom 
podľa ich požiadaviek z dostupných zdrojov dát 
Termín: 31.12.2023 
Hodnotenie: Počet výhrad/sťažností: 0 

  

 Úlohy: 
1. Poskytovanie údajov z dátových skladov bez 
spracovania 

 
1.1.2023 

 
31.12.2023 

 2. Poskytovanie informácií, ktoré vyžadujú určitú 
kapacitu na úpravu do požadovanej formy 

1.1.2023 31.12.2023 

 3. Výmena informácií o makroekonomických 
ukazovateľoch vrátane štruktúr medzi kľúčovými hráčmi 
a ŠÚ SR 

štvrťročne štvrťročne 



Témy 40, 41, 
42, 43, 57, 72 
- dokončenie 

2. Cieľ: 
Zvyšovať kvalitu štatistík racionálnymi postupmi v 
zmysle systému manažérstva kvality 
Termín: 31.12.2023 
Hodnotenie: Počet výhrad/sťažností: trend klesajúci 

  

Úlohy: 
1.  Vyhodnocovať kvalitu údajov poskytovaných podľa 
požiadaviek Eurostatu          

 
1.1.2023 

 
podľa 

harmonogramu 
 3. Cieľ: 

Príprava na PEER review 
Termín: 31.3.2023 
Hodnotenie: Odchýlka od dodržania termínu: 0 

  

 Úlohy: 
1. Zabezpečiť sprístupnenie všetkých podkladov 
(Zásady) pre PEER review 
2.Štúdium materiálov v kontexte prípravy na PEER 
review 

1.1.2023 
 

1.1.2023 

31.5.2023 
 

31.5.2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III. Ekonomické štatistiky, A – Štatistika zahraničného obchodu 
 

1. Produkty spracované pre Eurostat a iné medzinárodné organizácie 
 
Názov 
pracovnej 
štatistickej 
témy 

 
Ciele a úlohy 

 
Termín 

začiatku 
riešenia 

úlohy 

 
Termín 

ukončenia 
riešenia 

úlohy 
53. Obchod 
s tovarom  

1. Cieľ: 
Zabezpečiť zostavovanie štatistiky o intra-EÚ a extra-
EÚ obchode s tovarom v roku 2022 podľa 
požiadaviek Eurostatu a UNSD 
Termín: 31.12.2023 
Hodnotenie: Odchýlka od dodržania termínu: 0 

  

 Úlohy: 
1.Validovať údaje pred ich zverejnením 

mesačne najneskôr 2 dni 
pred zverejnením 

 2. Zasielať sumárne a podrobné údaje o extra-EÚ 
obchode s tovarom v stanovenej štruktúre Eurostatu 

mesačne 40 kal. deň po 
mesiaci 

 3. Zasielať podrobné údaje o intra-EÚ obchode s tovarom 
v stanovenej štruktúre Eurostatu 

mesačne 70 kal. deň po 
mesiaci 

 4. Preskúmať chybové správy generované Eurostatom priebežne 31.12.2022 
 5. Zasielať podrobné údaje o intra-EÚ a extra-EÚ 

obchode s tovarom v stanovenej štruktúre UNSD 
mesačne 70 kal. deň po 

mesiaci 
 6. Zaslať údaje o intra-EÚ a extra-EÚ obchode s tovarom 

v členení podľa podnikových charakteristík za rok 2021 
ročne 30.6.2023 

 7. Zaslať údaje o intra-EÚ a extra-EÚ obchode s tovarom 
v členení podľa podnikových charakteristík za rok 2022 

ročne 31.12.2023 

 8. Zaslať údaje o extra-EÚ obchode s tovarom v členení 
podľa fakturovanej meny za rok 2021 

ročne 31.3.2023 

 9. Zaslať súbory monitorovacích metaúdajov v rámci 
výmeny mikroúdajov 

mesačne 35. kal. deň po 
mesiaci 

 10. Zaslať súbory mikroúdajov o intra-EÚ vývoze v rámci 
výmeny mikroúdajov 

mesačne 30. kal. deň po 
mesiaci 



2. Produkty spracované pre rezorty, banky a iné štátne inštitúcie 
 
Názov 
pracovnej 
štatistickej 
témy 

 
Ciele a úlohy 

 
Termín 

začiatku 
riešenia 
úlohy 

 
Termín 

ukončenia 
riešenia 

úlohy 

53. Obchod  
s tovarom 
- dokončenie 

2. Cieľ: 
Zabezpečiť nadväzne na marketingový plán 
realizáciu produktov spracovaných pre rezorty, 
banky a iné štátne inštitúcie v rámci pracovných 
kontaktov, na základe uznesení vlády alebo 
uzatvorených zmlúv o vzájomnom poskytovaní 
informácií  
Termín: 31.12.2023 
Hodnotenie: Odchýlka od dodržania termínu: 0 

  

 Úlohy: 
1. Zabezpečiť vypracovanie a elektronické publikovanie 
mesačnej informatívnej správy a k nej prislúchajúcich 
tabuliek „Zahraničný obchod Slovenskej republiky“. 

 
mesačne 

podľa kal. 1. 
zverejnenia 

 
31.12.2023 

 2. Vypracovať a poskytnúť mesačne štandardizované 
výstupy s podrobnými údajmi pre MH SR, NBS a MPRV 
SR 

mesačne 
podľa 

harmono-
gramu 

31.12.2023 

 3. Vypracovať výstupy pre MZVaEZ SR, NBS, Infostat, 
MPRV SR a MF SR podľa dohodnutých štruktúr 

mesačne 
podľa 

harmono-
gramu 

31.12.203 

 4. Vypracovať výstupy pre Slovak Business Agency ročne podľa 
harmono-

gramu 

31.12.2023 

 5. Vypracovať výstupy pre Slovenský hydrometeoro-
logický ústav 

ročne 31.10.2023 

 6. Vypracovať výstupy pre MPRV SR na vypracovanie 
Správy o lesnom hospodárstve a súhrnného lesníckeho 
ekonomického účtu 

2x ročne 29.4.2023 
31.10.2023 



3. Produkty spracované v rámci Edičného programu úradu 
 
 
4. Produkty spracované ako výstupy z projektov 

 
Názov 
pracovnej 
štatistickej 
témy 

 
Ciele a úlohy 

 
Termín 

začiatku 
riešenia 

úlohy 

 
Termín 

ukončenia 
riešenia 
úlohy 

53. Obchod s 
tovarom 

1. Cieľ 
Zabezpečiť implementáciu nových ustanovení 
legislatívy o európskej podnikovej štatistike  
Termín: 31.12.2023 
Hodnotenie: Odchýlka od harmonogramu: 0 

  

 Úlohy: 
1. Analyzovať asymetrie v štatistike intra-EÚ obchodu 
na základe údajov získaných v rámci výmeny 
mikroúdajov 

1.1.2023 31.5.2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Produkty spracované ako interné dodávky pre iné útvary úradu  

Názov 
pracovnej 
štatistickej 
témy 

Ciele a úlohy Termín 
začiatku 
riešenia 
úlohy 

Termín 
ukončenia 

riešenia 
úlohy 

53. Obchod s 
tovarom 

1.Cieľ 
Nadväzne na marketingový plán zabezpečiť 
realizovanie produktov formou interných dodávok 
pre vnútorné útvary úradu, ako aj vypracovávanie 
iných produktov podľa osobitných požiadaviek 
klientov (ad hoc produkty) 
Termín: 31.12.2023 
Hodnotenie: Odchýlka od dodržania termínu: 0 

  

 Úlohy: 
1.  Vypracovať príslušné časti (metodické vysvetlivky 
a tabuľky) do Štatistickej ročenky SR 

 
ročne 

 

 
podľa harmono-
gramu prípravy 

ŠR 
 2. Pripraviť podklady do súborných materiálov 

a publikácií ŠÚ SR (Správa o vývoji ekonomiky SR, 
Informatívne správy) 

1.1.2023 
 

podľa 
požiadaviek 
a harmono-

gramu 
 3. Poskytovať pracovné výstupy pre vnútorné útvary 

úradu, štatistické produkty pre informačný servis vrátane 
spracovania ad hoc požiadaviek používateľov 

1.1.2023 podľa 
požiadaviek 

 2.Cieľ: 
Zabezpečiť výkazníctvo a metodiku pre mesačné  
spracovanie ukazovateľov podľa harmonogramov 
prípravy výkazníctva a Kalendára prvého 
zverejnenia  
Termín: 31.12.2023 
Hodnotenie: Odchýlka od dodržania termínu: 0 

  



53. Obchod 
s tovarom 
- dokončenie 

Úlohy: 
1. Vypracovať (aktualizovať) štatistické formuláre 
a metodiku zisťovaní INTRASTAT-SK a využívania 
administratívnych zdrojov údajov v štatistike 
zahraničného obchodu 

 
podľa harmo-

nogramu 

 
podľa harmo-

nogramu 

 2. Aktualizovať číselníky, príslušné klasifikácie a 
prevodníky pre štatistiku zahraničného obchodu 

1.1.2023 31.12.2023 

 3. Viesť, aktualizovať a udržiavať register štatistiky 
zahraničného obchodu 

1.1.2023 31.12.2023 

 4. Vypracovávať (aktualizovať) návrhy na zmenu 
a doplnenie informačných systémov pre štatistiku  
zahraničného obchodu 

1.1.2023 31.12.2023 

 5. Zabezpečiť výpočet sezónne očistených údajov 
štatistiky zahraničného obchodu 

Mesačne 31.12.2023 

 3. Cieľ: 
Zabezpečiť aktualizáciu údajov prislúchajúcich 
k štatistickým témam na portáli ŠÚ SR.  
Termín: priebežne podľa schváleného harmonogramu a 
termínov publikovania 
Hodnotenie: Odchýlka od dodržania termínu: 0 

  

 Úlohy: 
1. Aktualizovať preddefinované tabuľky v zmysle 
harmonogramu za štatistiku ZO 

 
1.1.2023 

 
31.12.2023 

 2. Pripraviť publikovanie údajov štatistiky zahraničného 
obchodu v DATAcube. v podrobných komoditných 
štruktúrach 

1.1.2023 31.12.2023 

 



6. Iné 

 
Názov 
pracovnej 
štatistickej 
témy 

 
Ciele a úlohy 

 
Termín 

začiatku 
riešenia 

úlohy 

 
Termín 

ukončenia 
riešenia 
úlohy 

53. Obchod s 
tovarom 

1. Cieľ: 
Zvyšovať kvalitu štatistík racionálnymi postupmi v 
zmysle systému manažérstva kvality 
Termín: 31.12.2023 
Hodnotenie: Počet výhrad/sťažností: trend klesajúci 

  

 1. Zabezpečiť implementáciu odporúčaní zo 
Zostavovateľskej príručky o európskej štatistike 
medzinárodného obchodu s tovarom pri zostavovaní 
štatistiky zahraničného obchodu 

1.1.2023 31.12.2023 

 2. Poskytovať konzultácie spravodajským jednotkám 
zisťovaní INTRASTAT-SK 

1.1.2023 31.12.2023 

 3. Pripravovať a poskytovať aktualizovaný zoznam 
spravodajských jednotiek zisťovaní INTRASTAT-SK 
Finančnému riaditeľstvu SR 

1.1.2023 20. kal. deň 
v mesiaci 

 4. Aktualizovať správu o kvalite a metaúdajoch štatistiky 
zahraničného obchodu v národnom koncepte 

1.1.2023 31.12.2023 

 5. Pripraviť anglickú verziu webovej stránky 
k zisťovaniam INTRASTAT-SK 

1.1.2023 31.12.2023 

 6. Realizovať postup prípravy podkladov pre správne 
konanie vo veci pokutovania spravodajských jednotiek 
štatistických zisťovaní INTRASTAT-SK 

2x ročne 31.12.2023 
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