
I N F O R M Á C I A 
na účely konzultácií s podnikateľskými subjektmi 

 
 

 Štatistický úrad Slovenskej republiky (ďalej len „ŠÚ SR“) v súlade so zákonom č. 
540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, vydal vyhláškou č. 291/2014 
Z. z. Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2015 až 2017, ktorý pripravil 
v súčinnosti s ministerstvami a štátnymi organizáciami. Podľa § 12 ods. 4 zákona o štátnej 
štatistike môže ŠÚ SR vydať vyhláškou v rokoch, keď sa nový Program štátnych štatistických 
zisťovaní nezostavuje, na základe vlastného rozhodnutia alebo na základe požiadaviek 
ministerstiev alebo štátnych organizácií, zmeny a doplnenia programu zisťovaní. Dôvodom 
pre vypracovanie predmetného návrhu je: 

- zaradiť nové štátne štatistické zisťovania a reagovať tak na nové požiadavky 
používateľov štatistík, ktoré sa tvoria a šíria v rámci európskeho štatistického systému 
a zároveň reagovať aj na požiadavky vznesené na národnej úrovni, a to najmä na účely 
informovaných rozhodnutí príslušných ministerstiev: 
- nové výberové štátne štatistické zisťovanie v domácnostiach vykonávané ŠÚ SR, 

ktoré bude zamerané na zistenie údajov potrebných pre odhad emisií z domácností, 
- nové štátne štatistické zisťovanie vykonávané Ministerstvom pôdohospodárstva a 

rozvoja vidieka Slovenskej republiky (OBCHOD (MPRV SR) 1-04) „Štvrťročný výkaz 
o nákupe a predaji mlieka, mliečnych výrobkov, mäsa, hydiny a vajec“) z dôvodu 
získania informácií o fungovaní celého potravinového dodávateľského reťazca. 
Oslovené budú právnické osoby zapísané v obchodnom registri bez ohľadu na počet 
zamestnancov, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť predaj potravín konečnému 
spotrebiteľovi, a ktorých obrat z predaja potravín konečnému spotrebiteľovi 
v predchádzajúcom kalendárnom roku dosiahol viac ako 10 000 000 eur; 

- upraviť vymedzenie spravodajských jednotiek zmenou parametrov (právna forma, SK 
NACE Rev. 2, nová metodika národných účtov) vzhľadom na aktuálne požiadavky na 
tvorbu štatistických výstupov na základe príslušných štátnych štatistických zisťovaní: 
- do charakteristiky k štátnemu štatistickému zisťovaniu Práca 2-04 „Štvrťročný výkaz 

o práci“ doplniť spravodajské jednotky, ktoré boli reklasifikované v zmysle novej 
metodiky národných účtov zo sektora nefinančných korporácií (S.11) do sektora 
verejnej správy (S.13), 

- do štátneho štatistického zisťovania VTS 1-04 „Štvrťročný výkaz o cenách v oblasti 
vybraných trhových služieb“ doplniť spravodajské jednotky, ktoré vykonávajú činnosť 
podľa kódov SK NACE: 59 - Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, 
príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok a 60 - Činnosti pre rozhlasové a 
televízne vysielanie, 

- upraviť parametre pre vymedzenie spravodajských jednotiek k štátnemu 
štatistickému zisťovaniu Drevo (MPRV SR) 1-01 „Ročný výkaz o spracovaní dreva 
a produkcii výrobkov z dreva“ s cieľom zahrnúť aj spravodajské jednotky, ktoré 
vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností zaradené 
pod kódmi 16.1 – Pilovanie a hobľovanie dreva, 16.2 – Výroba výrobkov z dreva, 
korku, slamy a prúteného materiálu a 17.1 – Výroba celulózy, papiera a lepenky“, 

- zmeniť (posunúť) lehoty na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou 
v jej prospech v 11 ročných štátnych štatistických zisťovaniach realizovaných ŠÚ SR 
s cieľom harmonizovať termíny úradu s termínmi pre podávanie daňových priznaní a pod. 
a tiež poskytnúť väčší časový priestor na vyplnenie výkazu bez toho, aby bola ohrozená 
produkcia štatistického výstupu. Pri štátnom štatistickom zisťovaní: 

- Soc 1-01 „Ročný výkaz o zariadeniach sociálnych služieb a zariadeniach na 
vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately“ zmeniť z 15. 
februára na 22. februára, 

- Dop 8-01 „Ročný výkaz vo vodnej doprave“ zmeniť z 30. marca na 30. apríla, 



- Dop 9-01 „Ročný výkaz v leteckej doprave“ zmeniť z 15. mája na 31. mája, 

- Poi 5-01 „Ročný výkaz v poisťovníctve“, Poi MJ/A 5-01 „Ročný výkaz v poisťovníctve 
– základné ukazovatele zaregistrovanej miestnej jednotky“ a Poi MJ/B 5-01 „Ročný 
výkaz v poisťovníctve – základné ukazovatele nových, nezaregistrovaných miestnych 
jednotiek“ zmeniť z 31. marca na 30. apríla, 

- Pen 5-01 „Ročný výkaz v nebankových finančných inštitúciách“, Pen MJ/A 5-01 
„Ročný výkaz v nebankových finančných inštitúciách – základné ukazovatele 
zaregistrovanej miestnej jednotky“ a Pen MJ/B 5-01 „Ročný výkaz v nebankových 
finančných inštitúciách – základné ukazovatele nových, nezaregistrovaných 
miestnych jednotiek“ zmeniť z 31. marca na 30. apríla, 

- Energ 2-01 „Ročný výkaz o výrobe kvapalných palív z ropy“, Energ 3-01 „Ročný 
výkaz o obnoviteľných zdrojoch palív a energie“, Energ 4-01 „Ročný výkaz o výrobe 
elektriny a tepla“ a Energ 6-01 „Ročný výkaz o zdrojoch a rozdelení palív a energie“ 
zmeniť z 28. februára na 31. marca, 

- Energ 5-01 „Ročný výkaz o maloobchode s tuhými palivami“ z 28. februára na 15. 
marca, 

- VV 6-01 „Ročný výkaz o výskume a vývoji“ zmeniť z 15. februára na 15. marca, 

- rozšíriť okruh štatistických zisťovaní, pri ktorých sa mení poskytovanie údajov z písomnej 
podoby na elektronickú podobu o štátne štatistické zisťovanie Ceny ZO 1-12 „Mesačný 
výkaz o cenách v zahraničnom obchode“, 

- meniť a dopĺňať administratívne zdroje údajov, ktoré možno integrovať do štatistického 
produkčného procesu s cieľom znižovania administratívnej záťaže respondentov, 

- iné zmeny a doplnenia, ktoré nemajú dopad na zvýšenie administratívnej záťaže alebo 
záťaž zvyšujú minimálne tak, aby bola primeraná k potrebám používateľov štatistík, napr. 
v štátnom štatistickom zisťovaní Drevo (MPRV SR) 1-01 spresniť v parametrickom 
vymedzení spravodajských jednotiek hodnoty spotreby dreva a produkcie výrobkov aj 
v tonách a v obsahovej  charakteristike doplniť premenné „drevotrieskové dosky, 
drevovláknité dosky, celulóza, papier a lepenka“; upraviť vymedzenie spravodajských 
jednotiek v charakteristike k štátnemu štatistickému zisťovaniu Práca 5-99 „Hlásenie 
o štrajku“ tak, aby zahŕňala všetky organizácie, ktoré majú právo na štrajk; 
v charakteristike k štátnemu štatistickému zisťovaniu BM (MPRV SR) 1-12 „Mesačný 
výkaz o zabití jatočných zvierat a hodnote ich nákupu podľa akostných tried“ nahradiť 
pojem „akostná trieda“ pojmom „trieda kvality“ a do štátneho štatistického zisťovania 
V (MPSVR SR) 10-01 „Ročný výkaz o vybraných druhoch sociálnych služieb“ prevziať 
terminológiu v súlade so zákonom o sociálnej službe. 

 

Kontaktné údaje: 

 
Štatistický úrad Slovenskej republiky 
e-mail: sylvia.jenovcikova@statistics.sk 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 
e-mail: ivan.visnovsky@land.gov.sk, tel. 59266 337 (OBCHOD (MPRV SR) 1-04) 
e-mail: dusan.seifert@land.gov.sk, tel. 59266 530 (Drevo (MPRV SR) 1-01) 
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