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Vážené dámy, vážení páni, milí čitatelia,

práve si otvárate výročnú správu Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorá vám ponúkne 
obraz o kľúčových činnostiach úradu v procesoch prípravy, zberu, spracovania a publikovania 
štatistických údajov v SR počas roka 2019. Na úvod mi dovoľte spomenúť niektoré najvýznam-
nejšie aktivity úradu, ktoré sme realizovali v priebehu roka. 

Nepochybne najvýznamnejšou udalosťou minulého roka bola pre Štatistický úrad SR skutočnosť, 
že sme na Slovensku zrealizovali významné medzinárodné podujatie - 105. odbornú konferenciu 
predsedov národných štatistických inštitúcií DGINS 2019. Naša úloha hostiteľa bola úspešná, 
viac ako stodvadsiatim najvyšším predstaviteľom Eurostatu, európskych štatistických úradov 
a rôznych organizácií, sme poskytli zázemie pri rokovaniach o nastavení štatistického zazname-
návania globalizácie v Európe a o rozvoji Európskeho štatistického systému.

Súčasne sme počas celého roka posilňovali našu spoluprácu na medzinárodnej úrovni, osobitne 
so štatistickými autoritami krajín V4. V prvej polovici roka sme úspešne zavŕšili predsedníc-
tvo vo Vyšehradskej skupine. Naďalej sme rozvíjali odbornú spoluprácu najmä so štatistikmi 

Slovo na úvod

Alexander Ballek
predseda Štatistického úradu SR

Slovo na úvod
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z Českej republiky. V rámci medzinárodných aktivít sa náš úrad podieľa tiež na 30 grantových 
projektoch spolufinancovaných Európskou úniou, ktoré prispievajú k zavádzaniu nových štatis-
tických nástrojov a metód v Európe.
 
Veľmi dôležitou aktivitou v rámci skvalitnenia Národného štatistického systému bola pre úrad 
realizácia europrojektu Reforma zberu a spracovania štatistických údajov vo verejnej správe. 
Ako národný koordinátor v oblasti štatistiky sme uskutočnili niekoľko významných čiastkových 
aktivít, ktoré povedú k vytvoreniu národnej metodiky a zjednoteniu procesu zberu a spracovania 
údajov všetkých členov systému.
 
Z hľadiska bežnej činnosti bol rok 2019 v poradí druhým rokom v rámci napĺňania schvále-
ného Programu štátnych štatistických zisťovaní na roky 2018 až 2020. V Slovenskej republike 
sa v rámci tohto programu počas roka zrealizovalo 189 naplánovaných štatistických zisťovaní 
cez 252 štatistických formulárov. Výstupy väčšiny z nich spracoval náš úrad, ostatnú časť povere-
né ministerstvá a štátne organizácie SR.
 
Uvedomujeme si, že rozsah zisťovaní zaťažuje najmä podnikateľské subjekty, preto medzi dlho-
dobé priority úradu patrí znižovanie administratívnej záťaže spravodajských jednotiek. Počas 
roka 2019 sme elektronický zber dát rozšírili o ďalšie predvyplnené údaje, zvýšili sme rozsah dát 
využívaných priamo z administratívnych zdrojov a vylepšili existujúcu infraštruktúru a aplikač-
nú výbavu pre realizáciu zisťovaní. 

Osobne som veľmi hrdý na rozsah a profesionalitu práce, ktorá sa počas minulého roka veno-
vala príprave najväčšieho štatistického zisťovania - Sčítaniu obyvateľov, domov a bytov 2021 
(SODB 2021). Práce na tomto projekte desaťročia sú náročnejšie ako v minulosti, pretože historicky 
prvýkrát sa sčítanie zrealizuje plne elektronicky a s maximálnym využitím údajov z administratív-
nych zdrojov. Úrad v rámci prípravných procesov sčítania inicioval žiadanú harmonizáciu údajov 
o počte obyvateľov obcí a miest, ktorá zosúladí dáta z administratívnych zdrojov s údajmi demo-
grafickej štatistiky. Pripravili sme tiež kvalitný zákon o SODB 2021 a ďalšie legislatívne predpisy pre 
vymedzenie rozsahu, spôsobu realizácie a organizačné zabezpečenie sčítania.
 
V rámci štatistiky rodinných účtov sme rozšírili zisťovanie o príjmoch a zložení domácností SR 
na obdobie celého roka a uskutočnili sme ho podľa nového redizajnu. Naše odborné schopnosti 
sme ponúkli aj pri dvoch jedinečných špeciálnych zisťovaniach o príjmoch a životných pod-
mienkach v marginalizovaných rómskych komunitách. 

K významným zmenám počas roka 2019 prišlo aj v oblasti národných účtov. Zrealizovali sme veľ-
kú benchmarkovú revíziu ročných aj štvrťročných dát za sektorové a národné účty od roku 1995 
až po rok 2017. Súčasne sme v súlade s novými usmerneniami zrevidovali údaje štatistiky zahra-
ničného obchodu za obdobie rokov 2010 – 2018 a údaje za štvrťročné a ročné účty za rok 2018. 

Slovo na úvod
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Slovo na úvod

V oblasti podnikových štatistík sme sa v priebehu roka 2019 sústredili na skvalitnenia výstupov 
podľa požiadaviek Eurostatu, medzinárodných inštitúcií aj národných užívateľov. Táto oblasť šta-
tistiky poskytuje o. i. dáta o stave, výkonnosti, produkcii, tržbách, či zamestnanosti v odvetviach 
priemyslu, poľnohospodárstva, stavebníctva, bytovej výstavby, obchodu a služieb, ako aj údaje 
o doprave, informáciách a komunikáciách, o cestovnom ruchu, energetike, životnom prostredí, 
o cenách či o oblasti vedy, techniky a inovácií. 

Som veľmi rád, že Slovensko participovalo aj na projekte Európskeho štatistického systému 
ESSnet Big Data v časti, ktorá rieši inovatívne metódy pre štatistiky cestovného ruchu. Začali sme 
s testovaním zberu údajov z internetu pomocou tzv. „webscrapingu“. V rámci projektu sa testujú 
možnosti prepájania nových zdrojov údajov s údajmi z tradičných zisťovaní.

Súčasná doba zrýchlila a znásobila rozsah informácií, s ktorými sa denne stretávame. Štatistický úrad SR 
produkuje tisíce užitočných údajov a som veľmi rád, že aj počas roka 2019 sme zvyšovali kvalitu 
a rozsah našich produktov. Pre ilustráciu to podložím, ako inak, štatistikami. Od januára do konca 
decembra 2019 sme kľúčovým partnerom či odberateľom poskytli spolu 539 produktov (súborov 
údajov a tabuliek), vydali sme 70 publikácií. Vo verejnej databáze DATAcube. sme aktualizovali tak-
mer 1200 dátových kociek, ktoré zachytávajú rôzne ukazovatele hospodárskeho a sociálneho vývoja. 
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Slovo na úvod

Rok 2019 bol pre Štatistický úrad SR náročný aj v oblasti zabezpečenia volebnej štatistiky, 
spracovali sme výsledky dvoch kôl volieb prezidenta SR a volieb do Európskeho parlamentu. 
V tomto procese sme zvýšili rozsah aj kvalitu dát priebežných aj definitívnych volebných 
výsledkov.
 
Úrad už druhý rok aktívne participoval na aplikácii zákona o ochrane pred legalizáciou príj-
mov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, ktorého hlavným cieľom 
je zabraňovanie tzv. „praniu špinavých peňazí“. Štatistický úrad SR v zmysle ustanovení tohto 
zákona priebežne vedie aktuálne údaje o konečných užívateľoch výhod v Registri právnických 
osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci. Počas celého roka 2019 sme poskytovali údaje 
z tohto registra orgánom verejnej moci a povinným osobám.

Na záver mi dovoľte poďakovať sa všetkým partnerom, respondentom a užívateľom našich 
štatistík za spoluprácu a cennú spätnú väzbu, pretože tým prispievajú k zvýšeniu kvality a spo-
ločenskej hodnoty oficiálnej štatistiky. Rovnako ďakujem viac ako 800 zamestnanom všetkých 
pracovísk úradu za výkony a iniciatívy, ktoré viedli k zdokonaleniu štátnej štatistickej služby. 
Podrobnosti o rozsahu a výsledkoch ich práce počas roka 2019 si prečítate na stránkach tejto 
výročnej správy.
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Identifikácia organizácie

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 a sleduje jeho 
plnenie,

c) zostavuje v súčinnosti s ministerstvami 
a štátnymi organizáciami charakteristiky 
štatistických zisťovaní a určuje spôsob 
získavania štatistických údajov na účely 
štátnej štatistiky,

d) určuje metodiku štatistických zisťovaní 
organizovaných a vykonávaných úradom, 
zhromažďuje a spracováva štatistické 
údaje,

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

f) vytvára, zverejňuje a spravuje v súčin-
nosti s ministerstvami a štátnymi organi-
záciami štatistické klasifikácie, číselníky 
a registre,

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

h) vypracováva analýzy vybraných charak-
teristík sociálno-ekonomického a ekolo-
gického vývoja SR,

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

j) zverejňuje výsledky štatistických zisťova-
ní za SR a za jednotlivé územné a správne 
celky, pravidelne informuje verejnosť 
o sociálno-ekonomickom a demografic-
kom vývoji, poskytuje štatistické infor-
mácie a vydáva štatistické publikácie,

k) organizuje a zabezpečuje projektovú a pro-
gramovú prípravu spracúvania štatis-
tických zisťovaní a určuje spôsob zberu 
a technológie spracúvania štatistických 
údajov pre štatistické zisťovania vykoná-
vané úradom,

l) riadi, usmerňuje a dohliada na zber a spra- 
covanie štatistických údajov na vnútro- 
štátnej úrovni,

m) poskytuje na základe písomnej žiadosti me-
todickú pomoc na výkon štátnej štatistiky 

Identifikácia organizácie

Názov:   Štatistický úrad Slovenskej republiky
Skrátený názov: ŠÚ SR
Sídlo úradu:  Miletičova 3, 824 67 Bratislava 26
Kontakt:  telefón  +421 2 50236 222
   internet  www.statistics.sk 

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

1 Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov
2 Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov
3 Zákon č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov
4 Zákon č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

alebo európskej štatistiky ministerstvám, 
ostatným ústredným orgánom štátnej 
správy, štátnym organizáciám, orgánom 
územnej samosprávy a verejnoprávnym 
inštitúciám,

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

o) kontroluje dodržiavanie spravodajskej po-
vinnosti v oblasti štátnej štatistiky a ukladá 
pokuty za jej porušenie a

p) plní ďalšie úlohy ustanovené zákonom.

K špecifickým činnostiam ŠÚ SR patrí prí-
prava a spracovanie výsledkov volieb do Ná-
rodnej rady Slovenskej republiky2, volieb do 
orgánov samosprávy obcí2, volieb do orgánov 
samosprávnych krajov2, príprava spracovania 
a spracovanie výsledkov hlasovania o voľbe 
prezidenta Slovenskej republiky2, výsledkov 
hlasovania v referende2, výsledkov volieb do 
Európskeho parlamentu2, sčítanie obyvateľov, 
domov a bytov3 a správa registra právnických 
osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci4.
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Pokračujeme v rozvíjaní integrovaného SMK ŠÚ SR v zmysle normy ISO 9001:2015
a aktualizovanej verzie Kódexu postupov

V rámci implementovaného integrovaného 
systému manažérstva kvality ŠÚ SR sme sa 
v minulom roku sústredili na prvý dozorný 
audit v certifikačnom období do roku 2021, 
ktorý vykonal certifikačný orgán s medziná-
rodnou akreditáciou. Prípravu na audit sme 
zamerali najmä na vyhodnotenie aktivít vo 
vzťahu k aktuálnej stratégii rozvoja úradu. 
Dôraz sa kládol tiež na kontext organizácie, 
požiadavky týkajúce sa vodcovstva, pláno-
vania, ľudských zdrojov a ich kompeten-
tnosti, ako aj na vyhodnotenie efektívnosti 
opatrení na zvládanie identifikovaných rizík 
vo vzťahu k zainteresovaným stranám a vý-
konu procesov, aktualizácii nastavených ri-
zík a dokumentácie.

Prvý dozorný audit bol úspešný a bol vykona-
ný organizáciou Bureau Veritas Slovakia v sep- 
tembri 2019. Audit potvrdil, že ŠÚ SR udržia-
va systém manažérstva kvality jednoznačne  
v súlade s požiadavkami normy ISO 9001:2015 
a preukázal schopnosť systému plniť požia-
davky v rámci rozsahu certifikácie a v súlade 
so svojou politikou a so svojimi cieľmi.

Dôležitou aktivitou, ktorá rozvíjala integrova-
ný systém manažérstva kvality ŠÚ SR v roku 
2019 bola postupná implementácia požiada-
viek Kódexu postupov pre európsku štatistiku 
a súvisiaceho rámca pre zabezpečenie kvality, 

a to predovšetkým na implementáciu noveli-
zovaných zásad inštitucionálneho prostredia 
upravených v súlade s nariadením o európskej 
štatistike. 

Ďalšie aktivity súviseli so spoluprácou v rámci 
Európskeho štatistického systému na príprave 
postupov, dotazníkov, príručiek a ďalších do-
kumentov pre 3. kolo peer review. 

Podstatnou súčasťou rozvoja systému bolo pl-
nenie akčných programov Stratégie rozvoja 
ŠÚ SR do roku 2022. Boli zamerané najmä na 
tvorbu hodnoty pre zákazníka a ďalšie zainte-
resované strany, na využitie údajov z nových 
zdrojov pre tvorbu štatistických výstupov, ako 
aj projektov podporujúcich realizáciu týchto 
programov, na efektívnu externú komunikáciu 
a využívanie partnerstiev. ŠÚ SR v rámci akč-
ných programov stratégie naďalej venoval po-
zornosť rozvoju ľudských zdrojov, IT podpore, 
riadeniu vzťahov so zákazníkmi a dodávateľmi 
údajov vr. zvyšovania štatistickej gramotnosti 
mladej generácie, internej komunikácii, finan-
čným zdrojom a nákladovému riadeniu, legis-
latívnej podpore, ako aj neustálemu rozvoju 
celého systému manažérstva kvality. 

Úroveň integrovaného systému manažérstva 
kvality ŠÚ SR preskúmali interné audity. Au-
dity boli zamerané na preskúmanie úrovne 

Pokračujeme v rozvíjaní integrovaného 
SMK ŠÚ SR v zmysle normy ISO 9001:2015 
a aktualizovanej verzie Kódexu postupov
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Pokračujeme v rozvíjaní integrovaného SMK ŠÚ SR v zmysle normy ISO 9001:2015
a aktualizovanej verzie Kódexu postupov

zhody s požiadavkami normy ISO 9001:2015 
s dôrazom na aspekt vnímania externého 
a interného prostredia, externých a interných 
zainteresovaných strán, uvedomenia si vzniku 
možných rizík vo vzťahu k zainteresovaným 
stranám a vlastnému procesu, aspekt plánova-
nia, získavania a zdieľania znalostí nevyhnut-
ných pre výkon procesu a trvalého zlepšovania 
výkonnosti procesu. 

V súvislosti s aktivitami smerujúcimi k roz-
víjaniu zavedeného integrovaného systému 
manažérstva kvality ŠÚ SR naďalej pokračo-
val v  dvoch projektoch, a to v projekte – Ná-
rodný program kvality Slovenskej republiky 
2017 – 2021, ktorý prijala vláda Slovenskej 
republiky v decembri 2016, ako aj v projekte 
Zavádzanie a podpora manažérstva kvality 
v organizáciách verejnej správy v rámci Ope-
račného programu Efektívna verejná správa, 
ktorý zastrešuje Úrad pre normalizáciu, met-

rológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.
Pre potreby manažérskeho riadenia bol vy-
užívaný Informačný systém na sledovanie 
odpracovaného času (ISSOČ), ktorého vý-
stupy v kombinácii s údajmi zo mzdového 
a účtovného systému umožňovali sledovať 
a následne efektívnejšie alokovať vynalože-
né náklady na jednotlivé štatistické projekty. 
Koncom roka bola začatý projekt budova-
nia manažérskeho informačného systému. 
Cieľom jeho realizácie je automatizovaná in-
tegrácia údajov z existujúcich transakčných 
systémov tak, aby bolo možné pre potreby 
manažmentu ŠÚ SR sledovať na krátkodobej 
báze a neskôr aj plánovať náklady projektov, 
útvarov, činností. Tento informačný sys-
tém umožní riadiacim pracovníkom ŠÚ SR 
získať prehľad o využívaní intelektuálne-
ho potenciálu zamestnancov s cieľom jeho 
optimalizácie a orientácie na hodnotu pri-
dávajúce činnosti.
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Čo priniesol uplynulý rok v oblasti metodiky

štruktúra navrhnutá Eurostatom, ktorá zjed-
nocuje formáty správ o kvalite jednotlivých 
členov EŠS.

Metodický útvar pokračoval aj v roku 2019 
v poskytovaní odborných školení pre inter-
ných zamestnancov, a to najmä v oblasti me-
todiky a spracovania výberových zisťovaní, 
výpočtu indikátorov kvality i ochrany dôver-
ných štatistických údajov. Realizácia týchto 
školení je kľúčová pre zvyšovanie odbornej 
kvalifikácie zamestnancov úradu. 

Tento útvar pravidelne zabezpečuje aplikáciu 
ochrany dôverných štatistických údajov vo 
výstupoch požadovaných externými zákaz-
níkmi, a to tak v tabuľkovej forme, ako aj 
vo forme mikroúdajov určených na vedeckú 
prácu. Študentom a výskumníkom pracujú-
cim s takýmito údajmi v safe centre úradu 
poskytuje odbornú pomoc a zabezpečuje, aby 
ich práca neporušovala prísne kritériá ochra-
ny údajov. 

Zamestnanci útvaru sa významnou mierou 
podieľali aj na riešení niektorých európskych 
grantových projektov. V rámci nich bola 
napríklad vypracovaná metodika pre výpočet 
matíc prechodu medzi jednotlivými stavmi 
v štatistike práce. Dokončený bol program 
na ochranu dôverných štatistických údajov  
v štatistike priemyselnej produkcie, použitím 
ktorého sa výraznejšie zvyšuje objem publi-
kovaných údajov. 

V oblasti administratívnych zdrojov údajov 
ŠÚ SR rozšíril v roku 2019 spoluprácu s minis-
terstvami a štátnymi organizáciami, ktoré vy-
tvárajú administratívne zdroje údajov (AZÚ) 
a pokračoval tak v napĺňaní Koncepcie využí-
vania AZÚ. Jej cieľom je zintenzívniť využíva-
nie existujúcich zdrojov údajov a informácií 
za účelom znižovania administratívnej záťaže 
respondentov štatistických zisťovaní, zvyšo-
vania kvality štátnej štatistiky a znižovania jej 
nákladovosti. V roku 2019 ŠÚ SR podpísal so 
správcami AZÚ ďalšie nové dohody a dodat-
ky k dohodám o poskytovaní údajov, pričom 
na konci roka 2019 mal uzavreté dohody so 
43 inštitúciami štátneho a verejného sektora 
a ďalších 5 dohôd s komerčnými organizá- 
ciami. Získané AZÚ umožnili v priebehu roka 
2019 skvalitňovať výstupy štátnej štatistiky, na-
pomáhali pri aktualizácii štatistického registra 
organizácií a príprave budúceho Sčítania oby-
vateľov, domov a bytov v roku 2021.

V oblasti sezónnej analýzy časových ra-
dov ŠÚ SR v rámci harmonizácie postupov 
a metód v Európskom štatistickom systéme 
(EŠS) naďalej aktívne implementuje softvér 
JDEMETRA+ pri aplikovaní metód sezón-
nych úprav časových radov.

V záujme zvýšenia dôvery v štatistické výstu-
py začal ŠÚ SR na portáli publikovať správy 
o kvalite pre používateľov. V nich sú zhrnuté 
informácie o kvalite vybraných štatistických 
produktov. Použitá bola štandardizovaná 

Čo priniesol uplynulý rok
v oblasti metodiky
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Neoddeliteľnou súčasťou práce metodické-
ho útvaru sú aj externé odborné prezentá-
cie. V rámci task force skupiny k zisťovaniu 
EU-SILC – Zisťovanie o príjmoch a život-
ných podmienkach domácností, bol na pôde 
Univerzity v Essexe prezentovaný vlastný  
nástroj Calif určený na kalibráciu váh v šta-
tistických zisťovaniach. Pre zahraničných 
študentov Fakulty manažmentu Univerzity 
Komenského bola zabezpečená prednáš-
ka k výpočtu veľkosti výberových súborov.  
V oblasti zahraničnej spolupráce si určite 
zaslúži pozornosť aj poskytnutie odborných 
konzultácií a školenia pre Grécky štatistický 
úrad v rámci realizácie európskeho projek-
tu k ochrane dôverných štatistických údajov 
v štatistike priemyslu. 

ŠÚ SR sa zapojil do grantovej výzvy Eurosta-
tu s cieľom modernizovať cenové štatistiky 
využitím rôznych zdrojov údajov a preskú-
mať okrem iného možné použitie multilate-
rálnych metód výpočtu cenových indexov, 
s cieľom skvalitnenia výpočtu harmonizova-
ného indexu spotrebiteľských cien (HICP) 
a indexu spotrebiteľských cien (CPI). Výpo-
čet HICP, ktorý sa používa na medzinárod-
né porovnanie cenového vývoja v Európskej 
únii, je jedným z konvergenčných kritérií 
pre vstup do Eurozóny. CPI je zase dôležitý 
a významný makroekonomický ukazovateľ 
pre Národnú banku Slovenska, Ministerstvo 
financií Slovenskej republiky, Ministerstvo 
práce, sociálnych vecí a rodiny a ďalšie ús-
tredné orgány štátnej správy a je tiež kľúčo-
vým ukazovateľom pre hodnotenie vplyvu 
cenového vývoja na životnú úroveň obyvateľ-
stva. Je uplatňovaný pri valorizácii dôchod-
kov a miezd a na hodnotenie vplyvu ceno-
vého vývoja na životné minimum. Cieľom  
ŠÚ SR je využívanie údajov z viacerých 

zdrojov a zavedenie robustných metód, ktoré 
zabezpečia zvýšenú kvalitu cenových indexov 
a detailnejšiu úroveň sledovania ich zmien.

V priebehu roku 2019 pokračoval projekt 
EŠS - ESSnet Big Data, do ktorého je spolu 
so Slovenskom zapojených 28 krajín. Tento 
medzinárodný projekt bude pokračovať až 
do konca roku 2020. Slovensko participuje na 
časti projektu, ktorá má za cieľ riešiť inova-
tívne metódy pre oblasť štatistiky cestovného 
ruchu. V rámci projektu boli doteraz identifi-
kované, popísané a zatriedené vhodné zdroje 
údajov, boli navrhnuté najvhodnejšie postu-
py, metódy a tiež nástroje na získavanie úda-
jov z týchto zdrojov, ako aj na ich následnú in-
tegráciu. Začalo sa s testovaním zberu údajov 
z internetu pomocou techniky webscrapingu 
a analyzujú sa prvé výsledky prepájania zís-
kaných údajov s údajmi dostupnými v rámci 
štatistických zisťovaní. Pri prepájaní údajov 
z rôznych zdrojov sa testujú viaceré postupy 
(napr. porovnanie zhodnosti textových reťaz-
cov, využívanie zemepisných súradníc) a hľa-
dá sa najvhodnejšie univerzálne riešenie. Do 
projektu je okrem sekcie všeobecnej metodi-
ky a registrov zapojená aj sekcia podnikových 
štatistík a sekcia informatiky. Výstupy z pro-
jektu poskytnú ŠÚ SR metódy na presnejšiu 
aktualizáciu registra ubytovacích zariadení, 
umožnia vytvoriť metodický rámec pre vý-
počet rýchlych odhadov v cestovnom ruchu 
a takisto rozšíria množinu analyzovateľných 
a publikovateľných údajov. Jeho úspešná rea-
lizácia bude odrazovým mostíkom pre ďalšiu 
modernizáciu štatistiky cestovného ruchu.

V rámci posilnenia koordinačnej role ŠÚ SR 
pokračoval v realizácii projektu Reforma 
zberu a spracovania štatistických údajov vo 
verejnej správe, ktorý je spolufinancovaný 
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Production Architecture), modelu GAMSO 
(Generic Activity Model for Statistical Or-
ganizations) a zároveň analyzovať štatistické 
procesy členov NŠS. Na uvedené ukončené 
etapy projektu budú v roku 2020 nadväzovať 
jeho ďalšie fázy, ktorých cieľom je vypraco-
vanie jednotnej a harmonizovanej metodi-
ky vrátane Národnej príručky kvality, ktorá 
bude prepoužiteľná všetkými členmi NŠS. 
Stanoví povinné procesy, vstupy a výstupy, 
ktoré budú členovia NŠS v rámci výkonu šta-
tistických zisťovaní realizovať pre zabezpeče-
nie súladu s Kódexom postupov pre európsku 
štatistiku a súčasne umožní ŠÚ SR aktívnejšie 
koordinovať plnenie medzinárodných záväz-
kov členmi NŠS. Súčasťou projektu je aj jed-
noznačná definícia koordinačnej role ŠÚ SR 
a jej detailné legislatívne ukotvenie vrátane 
návrhu novely zákona o štátnej štatistike.

Proces implementácie Agendy 2030 pre 
udržateľný rozvoj v Slovenskej republike 
odštartovala vláda SR v roku 2016 a intenzívne 
v ňom pokračovala aj v nasledujúcich rokoch. 
Nezávisle od participatívneho procesu de-
finovania národných priorít implementácie 

z Európskych štrukturálnych investičných 
fondov v rámci Operačného programu Efek-
tívna verejná správa 2014-2020. Projekt ad-
resuje požiadavky Eurostatu na vytvorenie 
národnej metodiky, jej následné zjednotenie 
smerom k členom národného štatistického 
systému (NŠS), pričom umožní zjednotenie 
procesu zberu a spracovania štatistických 
údajov naprieč všetkými členmi NŠS, ako aj 
ochranu a bezpečnosť zbieraných a spracú-
vaných údajov. V roku 2019 bola ukončená 
analýza regulácie, ktorej účelom bolo vypra-
covať komplexnú analýzu regulačného pro-
stredia v zmysle súvisiacich právnych pred-
pisov a zákonných a podzákonných noriem 
v kontexte naplnenia cieľov projektu. Analý-
za regulačného prostredia predstavuje bázu 
pre definovanie základného rámca procesov, 
úloh a záväzkov, ktoré tieto normy definujú 
pre členov NŠS. V rámci projektu bola vypra-
covaná aj analýza procesov a procesných mo-
delov u členov NŠS, s cieľom analyzovať šta-
tistický proces v kontexte Kódexu postupov 
pre európsku štatistiku, štandardu GSBPM 
(Generic Statistical Business Process Mo-
del), architektúry CSPA (Common Statistical 
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Agendy 2030 prebiehal proces definovania 
zoznamu indikátorov k národným priori-
tám. Práce na zozname indikátorov sa vyko-
návali koncom roka 2018 a začiatkom roka 
2019. Spoluprácou na vypracovaní indiká-
torov k národným prioritám bol poverený 
ŠÚ SR (uznesenie vlády SR č. 273/2018). 
ŠÚ SR koordinoval práce na tvorbe zoznamu 
indikátorov udržateľného rozvoja SR otvore-
ným a inkluzívnym spôsobom. Do procesu 
boli zapojené ministerstvá a ostatné ústredné 
orgány štátnej správy. So vstupnou situačnou 
analýzou prispela Organizácia pre hospodár-
sku spoluprácu a rozvoj (OECD). Návrhy in-
dikátorov sa preskúmavali na základe vopred 
stanovených zásad a kritérií, týkajúcich sa 
relevantnosti k široko koncipovaným témam 
národných priorít a požiadavkám na kvalitu. 
Indikátory boli vybrané s ohľadom na ich 
politický význam z hľadiska SR, na dostup-
nosť, regionálne pokrytie krajiny a kvalitu 
údajov. Viaceré z vybraných ukazovateľov sa 
už použili na monitorovanie existujúcich ná-
rodných, európskych alebo medzinárodných 
politík. Prvky Agendy 2030, ktoré sú pre SR 
menej relevantné, pretože sa zameriavajú na 
iné časti sveta (napríklad na rozvojové kraji-
ny), sa nezohľadňovali. Vytvoril sa finálny zo-
znam indikátorov (ďalej len „národné indiká-
tory“), ktorý pokrýva sociálny, ekonomický, 
environmentálny a inštitucionálny rozmer 
udržateľnosti, ktorý predstavuje Agenda 2030. 
Súbor národných indikátorov vznikol ako 
súbor, ktorý je otvorený pravidelným pre-
skúmaniam, s cieľom zvážiť nový vývoj po-
litík alebo zahrnúť nové indikátory, keďže 
metodológie, technológie a zdroje údajov sa 
postupom času vyvíjajú. Do preskúmania 
by sa mali zapájať externí experti (minister-
stvá, resp. analytické centrá ministerstiev, 
inštitúty pre rôzne politiky pôsobiace pri  

ministerstvách a iné externé zainteresované 
strany). Súčasný zoznam národných indiká-
torov, hoci nie je zastrešený normatívnym 
referenčným rámcom, má potenciál, aby bol 
využívaný pri hodnotení národných priorít, 
resp. udržateľného rozvoja. Je súčasťou doku-
mentu Návrh: Vízia a stratégia rozvoja SR do 
roku 2030 (SlovLex č. LP/2019/541).

V roku 2019 ŠÚ SR pokračoval aj vo vyko-
návaní úloh týkajúcich sa globálneho moni-
torovania z pozície národného kontaktného 
bodu pre organizácie OSN a európskeho mo-
nitorovania z pozície člena EŠS. V júli 2018 
ŠÚ SR spustil samostatnú stránku venovanú 
Agende 2030 (https://agenda2030.statistics.sk 
/Agenda2030) s informáciami o globálnej, 
európskej a národnej úrovni implementácie 
Agendy, ktorá je operatívne dopĺňaná o nové 
informácie. V súčasnej dobe stránka posky-
tuje prístup k údajom vybraných globálnych 
indikátorov OSN a je pripravená na zverejňo-
vanie údajov k budúcim národným indiká-
torom prostredníctvom štatistickej databázy 
DATAcube. 

V oblasti klasifikácií a číselníkov bolo 
v roku 2019 naďalej prioritou zabezpečenie 
ich súladu s právne záväznými aktmi Európ-
skej únie, medzinárodnými normami a me-
dzinárodnými štandardami. 

Na národnej úrovni bol tento cieľ napĺňa-
ný formou novelizácie príslušných vyhlášok 
v súlade so splnomocnením daným § 19 ods. 
2 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike 
v znení neskorších predpisov a tiež formou 
metodickej pomoci poskytovanej spravo-
dajským jednotkám pre správnu interpre-
táciu a aplikáciu klasifikácií a číselníkov pri 
realizácii štatistických zisťovaní. 
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Na základe podnetu Ministerstva zdravot-
níctva SR, ktorý bol odôvodnený potrebami 
aplikačnej praxe v odvetví zdravotníctva, bola 
vyhláškou Štatistického úradu SR č. 286/2019 
Z. z. doplnená vyhláška Štatistického úradu 
SR č. 384/2015 Z. z., ktorou sa vydáva šta-
tistická klasifikácia zamestnaní. Národná 
štatistická klasifikácia zamestnaní slúži na 
vnútroštátne účely a na účely medzinárodné-
ho porovnávania štatistických ukazovateľov 
zamestnanosti a predstavuje najvýznamnej-
ší zdroj vstupných údajov pre informačný 
systém Národná sústava povolaní, ktorý ako 
celoštátny, jednotný informačný systém po-
pisuje štandardné nároky trhu práce na jed-
notlivé pracovné miesta. 

Na základe aktualizačných listov k norme 
ISO 3166-1 bola vyhláškou Štatistického úra-
du SR č. 402/2019 Z. z. novelizovaná vyhláš-
ka Štatistického úradu SR č. 112/2012 Z. z., 
ktorou sa vydáva Štatistický číselník krajín 
v znení vyhlášky č. 108/2014 Z. z. Predmetná 
technická norma určuje kódy a názvy krajín, 
závislých území a ďalších oblastí na základe 
zoznamu názvov krajín vedeného Organizá-
ciou spojených národov.

V súlade s príslušnými ustanoveniami záko-
na č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente ŠÚ SR 
priebežne zabezpečoval správu 15 základ-
ných číselníkov, ktoré sú oficiálne publikova-
né na portáli METAIS Úradu podpredsedu 
vlády SR pre investície a informatizáciu. Zá-
kladné číselníky sú záväzné pri poskytovaní 
údajov z informačných systémov spravo-
vaných orgánmi verejnej moci, čo je nevy-
hnutným predpokladom pre zabezpečenie 
integrácie a synchronizácie údajov vedených 
v rôznych informačných systémoch verejnej 
správy na národnej úrovni. 

Hlavné aktivity súvisiace so správou štatis-
tických registrov boli zamerané na stabilizá-
ciu procesov súvisiacich so zvyšovaním ich 
kvality a na riešenie metodických a vecných 
požiadaviek potrebných na zabezpečenie sú-
ladu registrov s novým nariadením Európ-
skeho parlamentu a Rady (EU) č. 2019/2152 
o európskych podnikových štatistikách, kto-
rým sa zrušuje 10 právnych aktov v oblasti 
podnikových štatistík (FRIBS). Pri správe 
štatistických registrov boli naďalej dôsledne 
využívané prístupné administratívne a exter-
né zdroje údajov, ktorých metodika aplikácie 
v registroch bola koordinovaná s viacerými 
útvarmi nielen v rámci úradu, ale aj s Mi-
nisterstvom financií SR (aplikácia európskej 
metodiky národných účtov ESA 2010). Uve-
dené aktivity boli významným krokom pre 
pravidelné, spätné generovanie ročného sta-
vu registra, ktorý je ako jediná referenčná da-
tabáza používaný pri kompilácii štatistických 
údajov v oblasti podnikových štatistík. 

V spolupráci s Eurostatom a s ostatnými člen-
skými krajinami pokračovali práce na aktuali-
zácii registra nadnárodných skupín podnikov, 
ktorý Eurostat spravuje v systéme EuroGroups 
Register (EGR). Výsledkom tejto spolupráce 
je konečná populácia EGR 2017, ktorá bola 
ukončená a Eurostatom sprístupnená na šta-
tistické účely v prvých mesiacoch roku 2019.

Do registra právnických osôb a podnika-
teľov (RPO) bolo v priebehu roku 2019 in-
tegrovaných ďalších 15 zdrojových regis-
trov, resp. evidencií, čím ich celkový počet 
dosiahol hodnotu 59. Viaceré povinné osoby 
si svoju povinnosť, vyplývajúcu im zo zákona 
č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, 
podnikateľov a orgánov verejnej moci, z rôz-
nych dôvodov nesplnili ani do konca roka 2019. 
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V záujme urýchliť ich technickú a vecnú in-
tegráciu, ŠÚ SR vykonal viaceré pracovné 
stretnutia, osobné konzultácie a školenia, 
vo väčšine prípadov aj s účasťou zástupcov 
Úradu podpredsedu vlády SR pre investície 
a informatizáciu. V oblasti sledovania kvality 
údajov RPO, ŠÚ SR zabezpečil vývoj a imple-
mentáciu nových funkcií do informačného 
systému RPO, čím boli vytvorené optimálne 
predpoklady pre rýchlu a efektívnu reakciu 
povinných osôb súvisiacu s nápravou chyb-
ných údajov identifikovaných už pri pokuse 
o ich zápis do RPO. V spolupráci s Úradom 
podpredsedu vlády SR pre investície a infor-
matizáciu bolo vypracovaných prvých 67 in-
dikátorov kvality údajov zapísaných v RPO. 
Testovanie indikátorov prebehlo v decembri 
2019 a prvá komplexná správa z výsledkov 
prvého rutinného merania kvality údajov 
RPO bude k dispozícii koncom marca 2020. 
Počas roka 2019 naďalej pokračovala spolu-

práca so správcami zdrojových registrov v 
oblasti stotožňovania subjektov, vedených v 
príslušných zdrojových evidenciách, pred ich 
migráciou do RPO prostredníctvom gene-
rického registra. Na základe opodstatnených 
požiadaviek povinných osôb boli tiež para-
lelne upravované základné číselníky použí-
vané pri evidencii subjektov v RPO. 

V súlade s príslušnými ustanoveniami záko-
na č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizá-
ciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane 
pred financovaním terorizmu, ŠÚ SR prie-
bežne zabezpečoval činnosti spojené s ve-
dením aktuálnych identifikačných údajov o 
konečných užívateľoch výhod v neverejnej 
časti registra právnických osôb – v module 
Register konečných užívateľov výhod, a tiež s 
poskytovaním týchto údajov Finančnej spra-
vodajskej jednotke, príslušným orgánom ve-
rejnej moci a povinným osobám.



Výročná správa Štatistického úradu SR18 Výročná správa Štatistického úradu SR

Tvorba nákladovo optimálnej údajovej základne pre potreby NŠS a EŠS

Základným legislatívnym dokumentom pre 
tvorbu nákladovo optimálnej údajovej zá-
kladne bol Program štátnych štatistických 
zisťovaní na roky 2018 až 2020 (PŠŠZ). 
PŠŠZ je z pohľadu získavania štatistických 
údajov harmonizovaný s Európskym šta-
tistickým programom na roky 2013 až 
2020. V rámci troch príloh PŠŠZ sú vyme-
dzené štátne štatistické zisťovania ŠÚ SR, 
ministerstiev a štátnych organizácií a admi-
nistratívne zdroje údajov využívané na šta-
tistické účely.

Na plnení úloh spomenutých programov sa 
okrem ŠÚ SR podieľali ministerstvá a štátne 
organizácie, ktoré spolu tvoria Národný šta-
tistický systém (NŠS). Počet orgánov tvoria-
cich NŠS sa v roku 2019 nezmenil.

Zoznam členov tvoriacich NŠS v roku 2019 
obsahoval 13 inštitúcií:

Štatistický úrad SR,
Ministerstvo dopravy a výstavby SR,
Ministerstvo kultúry SR,
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR,
Ministerstvo práce, sociálnych vecí 
a rodiny SR,
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 
a športu SR,

Tvorba nákladovo optimálnej údajovej 
základne pre potreby NŠS a EŠS

Ministerstvo vnútra SR,
Ministerstvo zdravotníctva SR,
Ministerstvo životného prostredia SR,
Ministerstvo hospodárstva SR,
Správa štátnych hmotných rezerv SR,
Úrad pre reguláciu elektronických 
komunikácií a poštových služieb,
Inštitút informatiky a štatistiky.

Do zoznamu vnútroštátnych orgánov, 
ktoré sú zodpovedné za rozvoj, tvor-
bu a šírenie európskej štatistiky, ktorý 
vedie a zverejňuje Eurostat, ŠÚ SR v roku 
2019 pridal dva vnútroštátne orgány. Na 
základe rokovaní medzi zástupcami ŠÚ SR 
a Ministerstvom práce, sociálnych vecí  
a rodiny SR, týkajúcich sa zisťovania o ro-
dovo podmienenom násilí (Gender based 
violence survey) sme identifikovali potrebu 
úzkej spolupráce pri zabezpečení zisťova-
nia a reportovania o situácii a vývoji násilia 
páchaného na ženách a domáceho násilia 
pre potreby Európskeho štatistického systé-
mu. Po posúdení dopadov tejto spolupráce  
ŠÚ SR okrem Ministerstva práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR pridal do zoznamu Inštitút 
pre výskum práce a rodiny. ŠÚ SR požiadal 
generálnu riaditeľku Eurostatu, aby dopl-
nok zoznamu zverejnila na svojej stránke  
https://ec.europa.eu/eurostat/web/ess/
about-us.
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Okrem ŠÚ SR boli do uvedeného zoznamu 
zaradené nasledujúce vnútroštátne orgány, 
ktoré sú zodpovedné za rozvoj, tvorbu a ší-
renie európskej štatistiky:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR – Národné lesnícke centrum,
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR – Ústredný kontrolný a skúšob-
ný ústav poľnohospodársky,
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu  
a športu SR – Centrum vedecko-technic-
kých informácií SR,
Ministerstvo vnútra SR – Migračný úrad,
Ministerstvo vnútra SR – Úrad hraničnej 
a cudzineckej polície Prezídia policajného 
zboru,
Ministerstvo životného prostredia SR –  
Slovenská agentúra životného prostredia,
Ministerstvo životného prostredia SR –
Slovenský hydrometeorologický ústav,
Ministerstvo hospodárstva SR – Slovenská 
inovačná a energetická agentúra,
Ministerstvo práce, sociálnych vecí
a rodiny SR,
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodi-
ny SR - Inštitút pre výskum práce a rodiny,
Správa štátnych hmotných rezerv SR,
Inštitút informatiky a štatistiky. 

Rok 2019 bol druhým rokom v programo-
vom období stanovenom na roky 2018 až 
2020. PŠŠZ na trojročné obdobie 2018 až 
2020 bol novelizovaný vyhláškou č. 266/2018 
Z. z. Do PŠŠZ na rok 2019, ŠÚ SR, minis-
terstvá a štátne organizácie zaradili všetky 
platné každoročné štátne štatistické zisťova-

nia a všetky platné zisťovania s viacročnou 
periodicitou. ŠÚ SR na rok 2019 naplánoval 
79 štatistických zisťovaní prostredníctvom 
139 štatistických formulárov. Ministerstvá 
a štátne organizácie naplánovali 110 štatis-
tických zisťovaní prostredníctvom 113 šta-
tistických formulárov.

V roku 2019 ŠÚ SR v spolupráci s minister-
stvami a štátnymi organizáciami pripravil 
novelu PŠŠZ na rok 2020. Zmeny a doplne-
nia boli vydané vyhláškou č. 358/2019 Z. z. 
Podnety na zmeny a doplnenia vychádzali 
z poznatkov aplikačnej praxe, zmien súvisia-
cich právnych predpisov a z potrieb spolupra-
cujúcich ministerstiev a štátnych organizácií. 
Na podnet Ministerstva dopravy a výstavby 
SR sa do PŠŠZ opätovne zaradilo jedno štát-
ne štatistické zisťovanie naposledy realizova-
né v roku 2008 - Výkaz o vlastníctve bytové-
ho fondu BF (MDV SR) 1-01. Podnetom pre 
opakovanie zisťovania bol zákon č. 246/2015 
Z. z. o správcoch bytových domov a o zmene 
a doplnení zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. 
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 
v znení neskorších predpisov. Zákon o vlast-
níctve bytov ukončil možnosť výhodného 
prevodu štátnych a obecných bytov v termí-
ne do 31. 12. 2016 s tým, že do 31. 12. 2018 
museli byť všetky byty prevedené. Ďalším 
vykonaním zisťovania sa dosiahne pokry-
tie obdobia rokov 2009 – 2019 informáciou  
o bytoch prevedených do vlastníctva fyzic-
kých osôb. Žiadne nové štátne štatistické 
zisťovanie sa do PŠŠZ nezaradilo a zároveň 
sa žiadne štátne štatistické zisťovanie nevyra-
dilo. Z legislatívno-technického hľadiska išlo 
o zmeny a doplnenia piatich príloh vyhlášky, 
ktoré však nenarušili štruktúru ani podstat-
ne nezmenili obsah doterajšej vyhlášky.
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Makroekonomické štatistiky

Národné účty tvoria kompatibilný účtovný 
rámec pre systematický a detailný popis eko-
nomiky, v ktorom sa zaznamenávajú všetky 
stupne ekonomického procesu (produkcia, 
tvorba a rozdelenie dôchodkov, ich použitie, 
akumulácia a finančné transakcie). Zostave-
nie národných účtov v podmienkach Sloven-
skej republiky sa riadi metodikou ESA 2010, 
čo je v praxi zaužívaná skratka pre Európsky 

systém národných a regionálnych účtov 
(European System of National and Regional 
Accounts). Rozvoj systému národných účtov 
v súlade s novými nariadeniami a smernica-
mi Európskej únie je jedným z hlavných cie-
ľov v oblasti makroekonomických štatistík. 
Štatistika zahraničného obchodu poskytuje 
dôležité vstupné údaje pre konštrukciu kľú-
čových makroekonomických agregátov. 

HDP v mil. Eur

Aktuálne ročné údaje vývoja HDP v časovom rade 1995 – 2019

Poznámka: 
   - metodika ESA 2010
   - stále ceny vypočítané reťazením objemov s použitím referenčného roka 2015
   - rok 20191) je štvrťročným odhadom (súhrn štvrťrokov za rok)

   - stav k 6. 3. 2020
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1)

V oblasti národných účtov ŠÚ SR vykonal 
veľkú benchmarkovú revíziu, ktorá sa dotkla 
ročných aj štvrťročných údajov za sektorové 
a národné účty, v niektorých prípadoch od 
roku 1995 až po rok 2017. Upravili sme tiež 
predbežné odhady ročných údajov za rok 
2018. Do existujúcich tabuliek celého systé-
mu národných účtov boli zapracované in-
formácie z aktualizovaných zdrojov údajov, 
revidované údaje o zahraničnom obchode  
a metodické spresnenia pre jednotlivé uka-
zovatele národných účtov. Okrem toho údaje 

v stálych cenách zostavených reťazením obje-
mov v celom časovom rade 1995 - 2018 boli 
prepočítané na referenčný rok 2015.

V rámci jarnej a jesennej notifikácie údajov 
pre Postup pri nadmernom deficite (notifi-
kácia EDP) boli v riadnych termínoch zasla-
né údaje v notifikačných tabuľkách (vrátane 
EDP dotazníka a ďalších požadovaných in-
formácií štandardne poskytovaných Euros-
tatu) pre hodnotenie kvality fiškálnych dát 
Slovenskej republiky. 

Prírastky medziročného vývoja HDP v %

Poznámka: 
   - metodika ESA 2010
   - ROMR - rovnaké obdobie minulého roka
   - stále ceny vypočítané reťazením objemov s použitím referenčného roka 2015
   - rok 20191) je štvrťročným odhadom (súhrn štvrťrokov za rok)
 
  - stav k 6. 3. 2020
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Pre prípravu rozpočtu EÚ sa požadujú od 
členských krajín údaje o DPH (3. vlastný 
zdroj) a údaje o hrubom národnom dôchod-
ku (4. vlastný zdroj). Údaje o DPH poskytu-
je Ministerstvo financií SR, pričom sekcia 
makroekonomických štatistík štandardne 
pripravuje vstupný podklad vo forme úda-
jov o kompenzáciách za malé od DPH oslo-
bodené firmy a údajov o váženej priemernej 

sadzbe DPH (WAR). V riadnom septembro-
vom termíne boli do Eurostatu zaslané úda-
je o hrubom národnom dôchodku (HND) 
spolu s popisom zmien a doplnení metodic-
kých postupov pri zostavovaní HDP/HND. 

Na základe údajov o HND sa podľa kľúča 
stanoveného európskym nariadením vypočí-
ta pre každý členský štát jeho príspevok do 
rozpočtu EÚ. Údaje poskytované Komisii pre 
administratívne účely (EDP, HND, DPH) 
podliehajú pravidelným kontrolným návšte-
vám Eurostatu s cieľom overiť správnosť po-
užitých postupov a samotných zostavených 
údajov. V roku 2019 sa na Slovensku usku-
točnili 3 návštevy Eurostatu s cieľom diskusie 
o jednotlivých metodických otázkach, a to 
k problematike hrubého národného dôchod-
ku, Výkazu DPH aj Procedúry nadmerného 
deficitu.
 
Okrem úloh, ktoré sa priamo viažu k rutin-
ným prácam podľa jednotlivých štatistických 
tém zamestnanci na úseku národných účtov 
v spolupráci s odborom cenových štatistík 
pokračovali v prácach na projekte Poskyto-
vanie základných informácií o parite kúpnej 
sily (GP 04-19) a ukončili práce na projekte 
Národné účty a platobná bilancia – zlepšenie 
údajov HND (GP 02 – 18) a projekte o parite 
kúpnej sily (GP 07-16).

V priebehu roka 2019 sa uskutočnilo niekoľ-
ko pracovných stretnutí s kolegami z Národ-
nej banky Slovenska a Ministerstva financií 
SR. Vzájomné diskusie boli zamerané na 
problematiku zaznamenávania metodických 
a koncepčných zmien údajov zahraničné-
ho obchodu a revíznych úprav vykonaných 
v rámci benchmarkovej revízie údajov NÚ, 
najmä s dopadom na HDP a HND. Boli tiež 
diskutované metodické otázky ohľadom za-
znamenávania miezd v rámci sektora verej-
nej správy, problematika oddlženia zdravot-
níckych zariadení, výpočtu superdividend 
a zelenej energie.  
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Okrem plánovaných úloh sa pracovníci na 
úseku národných účtov zapájali do riešenia 
aktuálnych problémov v rámci medzirezort-
ných pracovných skupín. Nemalá časť práce 
bola venovaná vypĺňaniu rôznych dotazní-
kov pre medzinárodné organizácie (CMFB, 
Eurostat, ILO, OECD, UNECE a iné) a príp-
rave podkladových materiálov pre ekono-
mické analýzy ministerstiev a štátnych inšti-
túcii (IFP, MF SR, NBS, MH SR a iné). 

Údaje štatistiky zahraničného obchodu 
a ich aktualizácie boli v roku 2019 posky-
tované mesačne a v súlade so stanovenými 
termínmi. Odbor štatistiky zahraničného 
obchodu (ŠZO) pripravil a zrealizoval re-
víziu údajov ŠZO za obdobie 2010 - 2018. 
Využitie nových zdrojov údajov pre dovozy 
a vývozy elektriny a zemného plynu, aktu-
alizácia postupov pre overovanie zmeny 
ekonomického vlastníctva lodí a lietadiel 
viedlo k skvalitneniu tejto štatistiky najmä 
z pohľadu relevantnosti údajov. Na kvalitu 
ŠZO, najmä z hľadiska geografickej porov-
nateľnosti údajov, bolo zamerané stretnutie 
expertov zo štatistických úradov krajín V4, 
ktoré sa uskutočnilo 24. a 25. júna 2019 v 
Bratislave. Cieľom stretnutia bolo analyzo-
vať asymetrie vo vzájomnom obchode kra-
jín V4. Analýza bola založená na údajoch 
zostavených v súlade s konceptom EÚ. Za-
hŕňala definitívne údaje za rok 2017 a pred-
bežné údaje za rok 2018. 

Zamestnanci ŠZO sa aktívne zúčastňovali 
na diskusiách o pripravovaných zmenách 
v zostavovaní ŠZO. Nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2152 o eu-
rópskych podnikovým štatistikách (FRIBS), 
pod ktoré spadá aj ŠZO, po legislatívnej 

stránke implementuje plánovanú moder-
nizáciu systému Intrastat, a teda zavádza 
výmenu mikroúdajov o intra-EÚ vývozoch 
medzi členskými štátmi EÚ vrátane ID 
partnera v členskom štáte intra-EÚ dovo-
zu. Nariadenie zároveň umožní väčšiu voľ-
nosť pri použití rôznych zdrojov údajov pri 
zostavovaní štatistiky intra-EÚ dovozov. 
Navrhované opatrenia by mali viesť k cel-
kovému zníženiu administratívnej záťaže 
spravodajských jednotiek systému Intrastat 
pri zachovaní kvality údajov. V rámci príp-
ravy vykonávacích ustanovení boli diskuto-
vané aj rôzne aspekty výmeny mikroúdajov 
vrátane termínov, zjednodušeného vykazo-
vania a metaúdajov.

Na konferenciu DGINS (predsedovia ná-
rodných štatistických úradov), ktorá sa 
v roku 2019 konala v Bratislave, prispel od-
bor ŠZO prezentáciou a aktívnou diskusiou 
na tému globalizácia v ŠZO.
 
V roku 2019 boli zabezpečené 4 semináre pre 
spravodajské jednotky v rôznych mestách, 
ale aj priamo v priestoroch ŠÚ SR, na ktorých 
sa zúčastnilo 53 záujemcov. Na seminároch 
sme poskytli okrem základných informácií 
o systéme Intrastat aj prehľad o najnovších 
zmenách v legislatíve a účastníci dostali od-
povede na špecifické otázky týkajúce sa vy-
kazovania údajov. Konzultačné pracovisko 
pre systém Intrastat poskytovalo individu-
álne poradenstvo spravodajským jednot-
kám, pričom priemerne týždenne vybavilo  
170 telefonátov a emailov. To je v priemere 
o 24 telefonátov a emailov viac ako v roku 
2018. Rovnakou formou boli zamestnancami 
Pracoviska ŠÚ SR v Trnave intenzívne počas 
celého roka overované zozbierané údaje.
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Počas kalendárneho roka 2019 pokračovali 
práce na niekoľkoročnej príprave o európ-
skych podnikových štatistikách, ktorým sa 
zrušuje 10 právnych aktov v oblasti podni-
kových štatistík. V novembri 2019 vyústila 
prvá etapa prác do zverejnenia základného 
aktu Nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2019/2152 o európskych pod-
nikových štatistikách v Úradnom vestníku 
Európskej únie. V rámci spolupráce s Eu-
rostatom sme formou pripomienkového 
konania, vo všetkých doménach podniko-
vých štatistík, aktívne participovali na príp-
rave vykonávacích a delegovaných aktov, 
ktoré je potrebné prijať Komisiou s cieľom 
implementovať požiadavky predmetného 
nariadenia. Zároveň prebiehali prípravné prá-
ce zamerané na splnenie požiadaviek vyplý-
vajúcich z nového nariadenia o európskych 
podnikových štatistikách vo všetkých štatis-
tických doménach na národnej úrovni.

V oblasti štrukturálnej podnikovej štatis-
tiky boli národným užívateľom a Eurostatu 
poskytnuté definitívne ukazovatele za sek-
tor nefinančných a finančných korporácií 
za referenčný rok 2017 a predbežné údaje 
za rok 2018. ŠÚ SR realizoval analytické 
práce z vybraných údajov ročného podni-
kového výkazníctva na populácii vybraných 
ťažiskových spravodajských jednotiek s cie-
ľom následne s nimi konzultovať a valido-
vať kvalitu poskytovaných údajov v zmysle 
nových operačných pravidiel Eurostatu za 
oblasť podnikového výkazníctva. V každo-
ročnom hodnotení kompatibility posky-

tovaných údajov s európskym nariadením 
o štrukturálnej štatistike sa ŠÚ SR zara-
dil do skupiny členských krajín s vysokou 
mierou kompatibility. Vypracované boli aj 
štruktúrované správy o kvalite údajov pre 
používateľov, ktoré sú dostupné na stránke 
Eurostatu.

V krátkodobých štatistikách boli realizova-
né diseminácie údajov národným používa-
teľom a prenos údajov vo forme SDMX-ML 
prostredníctvom novej platformy eDAMIS4 
web portálu na Eurostat v súlade s požia-
davkami a harmonogramom kalendára 
prvého zverejnenia a edičného programu.  
V ročnom hodnotení kompatibility s naria-
dením o krátkodobej štatistike je ŠÚ SR aj 
naďalej v prvej kategórii členských krajín 
s najvyšším stupňom kompatibility. Každo-
ročná aktualizácia metadátových súborov, 
prostredníctvom ESS - Metadata Handler 
v súlade s požiadavkami a v termíne stano-
venom Eurostatom, bola realizovaná mi-
moriadne kvalitne a vyhodnotená so 100 % 
stupňom kompatibility. Pokračovali práce na 
projekte zavedenia tzv. činnostných jedno-
tiek v doméne krátkodobej štatistiky v rám-
ci prípravy na splnenie požiadaviek vyplý-
vajúcich z nového nariadenia o európskych 
podnikových štatistikách.

Kompilácia požadovaných výstupov za ob-
lasť vnútorných a vonkajších zahraničných 
afilácií za referenčný rok 2017 bola realizo-
vaná na základe časovo a obsahovo inten-
zívnej validácie údajov na administratívne 
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zdroje údajov. Dátové súbory boli zostave-
né a odoslané Eurostatu v požadovaných 
štruktúrach, kvalite a v stanovenom termí-
ne, čo sa prejavilo v hodnotení kompatibi-
lity s nariadením o štatistike vnútorných 
 a vonkajších zahraničných afilácií a opätov-
ne sa ŠÚ SR zaradil do skupiny členských 
krajín s najvyšším hodnotením. Po druhý-
krát sme zostavili indikátory kvality po-
rovnania štatistiky za vnútorné a vonkajšie 
zahraničné afilácie s údajmi z EuroGroups 
registra a poskytli ich Eurostatu. Boli vypra-
cované štruktúrované správy o kvalite úda-
jov pre používateľov a zverejnené na stránke 
Eurostatu. 

V štatistike priemyslu aj v kalendárnom 
roku 2019 pokračovali práce zamerané na 
spracovanie štatistických výstupov pre Eu-
rostat a spracovanie špecifických požiada-

viek zadefinovaných národnými používa-
teľmi, ako aj medzinárodnými inštitúciami. 
Analytické práce boli zacielené na mapo-
vanie vývoja základných ukazovateľov cha-
rakterizujúcich vývoj priemyslu v SR na zá-
klade údajov z krátkodobých aj dlhodobých 
štatistických zisťovaní. Boli ukončené práce 
na projekte zosúlaďovania údajov medzi 
štatistikou výroby výrobkov a štatistikou 
zahraničného obchodu, čo malo za násle-
dok dosiahnutie oveľa väčšej prepojenosti 
údajov medzi týmito štatistickými domé-
nami a možnosť publikovania zvýšeného 
počtu poskytovaných údajov na národnej aj 
medzinárodnej úrovni. Ďalšie činnosti boli 
zamerané na zosúlaďovanie údajov medzi 
výrobkovou štatistikou a ročnou štruktu-
rálnou štatistikou. Záver roka bol venova-
ný prácam na novom zozname výrobkov 
PRODSLOV.

Využívanie IKT v podnikoch v roku 2019 (%)
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ERP (Enterprise Resource Planning) je softvérový balík používaný na riadenie podnikových zdrojov zdieľaním 
informácií medzi rôznymi funkčnými oblasťami (napr. účtovníctvo, plánovanie, výroba, marketing, atď.).
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Na úseku štatistiky poľnohospodárstva 
pokračovali práce na realizácii grantového 
projektu Eurostatu, týkajúceho sa vypraco-
vávania bilancií hlavných obilnín (pšenica 
mäkká, pšenica tvrdá, jačmeň a kukurica 
na zrno) a olejnín (repka olejka, slnečnica 
a sója). Výsledkom bilančných prehľadov 
za referenčný rok 2018 sú údaje o celkovej 
produkcii, percentuálnej vlhkosti, impor-
toch, počiatočných zásobách, dodávkach 
(domáce a exporty), použití, zmenách v zá-
sobách a stave zásob na konci hospodár-
skeho roka v rámci Slovenskej republiky. 
Spracované bilancie boli zaslané Eurostatu 
v novembri 2019. Na úrovni EÚ sa otvo-
rila diskusia k novému návrhu nariadenia 
o štatistikách poľnohospodárskych vstupov 
a výstupov (tzv. SAIO nariadenie), na ktorej 
ŠÚ SR participoval v rámci pripomienkové-
ho konania. Cieľom nariadenia je integrovať 
agregované štatistiky rastlinnej výroby, ži-

vočíšnej výroby, ekologického poľnohospo-
dárstva, bilancie živín v pôde a prípravkoch 
na ochranu rastlín do jedného spoločného 
nariadenia. Predpoklad nadobudnutia jeho 
platnosti je 1. január 2023. V roku 2019 po-
kračovali aj práce na spracovaní výstupov 
pre národných používateľov a medzinárod-
né organizácie a zostavení Ekonomického 
poľnohospodárskeho účtu SR v spolupráci 
s Národným poľnohospodárskym a potra-
vinárskym centrom – Výskumným ústavom 
ekonomiky poľnohospodárstva a potravi-
nárstva. Údaje za rok 2018 boli zverejnené 
v decembri 2019.

V štatistikách stavebníctva, bytovej výstav-
by, obchodu a služieb pokračovali práce na 
spracovaní štatistických výstupov vyplýva-
júcich z požiadaviek Eurostatu, medziná-
rodných organizácií a osobitných požia-
daviek od národných používateľov. Ďalšie 
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práce boli zacielené na implementáciu no-
vých požiadaviek pripravovanej európskej 
legislatívy a zvýšenie kvality publikovaných 
informácií vrátane metadát. V oblasti šta-
tistiky bytovej výstavby pokračovali čin-
nosti zamerané na skvalitňovanie údajovej 
základne a spracovanie štatistických infor-
mácií o začatých, rozostavaných a dokonče-
ných bytoch požadovaných širokým spek-
trom používateľov.

V rámci štatistiky dopravy, informácií 
a komunikácie sa práce sústredili na spra-
covanie a odoslanie štatistických výstupov 
Eurostatu, medzinárodným organizáciám 
UNECE, International Transport Forum, 
Dunajská komisia, International Road Fede-
ration, do spoločného informačného systé-
mu EUROSTAT-UNECE-ITF, EUROSTAT-
REGIO, ako aj národným používateľom. 
V spolupráci s Eurostatom boli prvýkrát vy-
pracované správy o kvalite za leteckú a cestnú 
nákladnú dopravu. Realizovalo sa spoločné 
zisťovanie o informačných a komunikač-
ných technológiách v podnikoch krajín EÚ, 
ktoré koordinoval Eurostat. V súlade s po-
žiadavkami boli odoslané požadované vý-
stupy v dohodnutej štruktúre a stanovených 
termínoch.  

V štatistike cestovného ruchu sme za-
bezpečili publikovanie štandardných šta-
tistických výstupov za štatistiku o vývoji 
cestovného ruchu v ubytovacích zariade-
niach, organizovaného cestovného ruchu, 
domáceho a výjazdového cestovného ruchu 
a realizovali veľký počet neštandardných 
štatistických výstupov na základe požia-
daviek národných používateľov. V priebe-
hu roka sme pripravovali revíziu tabuliek 
satelitného účtu cestovného ruchu za ob-

dobie rokov 2013 - 2017 v zmysle nových 
metodických odporúčaní komunikovaných 
z medzinárodných organizácií s cieľom 
skvalitniť a zabezpečiť porovnateľné údaje 
medzi jednotlivými členskými krajinami 
zostavujúcimi satelitný účet cestovného 
ruchu. V roku 2019 sa zvýšila včasnosť do-
stupných štatistických informácií o činnos-
tiach ubytovacích zariadení publikovaných 
v elektronickej podobe v DATAcube.. Re-
alizovala sa aktualizácia Štatistického re-
gistra ubytovacích zariadení informáciami 
získanými od obcí formou personalizova-
ného elektronického formulára. V spolu-
práci s profesijným zväzom sa aktualizovali 
a spresnili metodické usmernenia štatistic-
kého zisťovania o vybraných službách v ces-
tovnom ruchu za referenčný rok 2019 vo 
väzbe na účinnosť zákona č. 170/2018 Z. z. 
o zájazdoch, spojených službách cestovné-
ho ruchu a niektorých podmienkach pod-
nikania v cestovnom ruchu.

V doméne štatistiky vedy, techniky a inová-
cií bola hlavná pozornosť venovaná imple-
mentácii zmien vyplývajúcich z revízie Oslo 
manuálu pre štatistiku o inováciách a z reví-
zie Frascati manuálu pre štatistiku o výskume 
a vývoji. V rámci harmonizovaného zisťovania 
členských štátov EÚ (Community Innovation 
Survey - CIS 2018) bolo pripravené a vyko-
nané štatistické zisťovanie o inováciách Inov 
1-92/2018. Za oblasť výskumu a vývoja bolo 
zrealizované štatistické zisťovanie VV 6-01,  
z ktorého boli výsledky spracované v požado-
vaných štandardných i neštandardných štruk-
túrach podľa požiadaviek Eurostatu v zmysle 
nariadenia EK č. 995/2012. Rovnako v zmys-
le tohto nariadenia boli vypracované správy 
o kvalite za jednotlivé sektory vykonávania 
výskumu a vývoja. 
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Štatistika energetiky bola zameraná na im-
plementáciu nových požiadaviek na prenos 
údajov do databáz medzinárodných organi-
zácií. V súlade s požiadavkou vykonávacie-
ho nariadenia Komisie (EÚ) 2019/803 boli 
vypracované správy o kvalite štatistiky cien 
zemného plynu a elektriny. Ďalšie práce 
boli zamerané na zvýšenie kvality štatisti-
ky o spotrebe palív a energií v domácnos-
tiach podľa spôsobu použitia. Participovali 
sme na pripomienkovaní pripravovaných 
zmien v prílohách nariadenia Európskej únie 
o energetickej štatistike, pokiaľ ide o vyko-
návanie aktualizácií ročnej a krátkodobej 
energetickej štatistiky. 

V štatistike životného prostredia pokra-
čovali práce zamerané na ďalšie zdokona-
ľovanie štatistiky za environmentálne účty, 
predovšetkým za účet sektora environmen-
tálnych tovarov a služieb. Úspešne boli spl-
nené všetky vykazovacie povinnosti v ob-
lasti environmentálnych účtov vyplývajúce 
z príslušného európskeho nariadenia, ako aj  
v oblasti štatistiky odpadu, štatistiky vody 
a štatistiky pesticídov. Významnou aktivi-
tou v roku 2019 bolo zabezpečenie jednora-
zového výberového štatistického zisťovania 
o použití spaľovacích zariadení a spotrebe pa-
lív v domácnostiach (ŽP 14-01/2019) v spolu-
práci so Slovenským hydrometeorologickým 
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ústavom. Výsledkom zisťovania bolo zís-
kanie cenných informácií pre zabezpečenie 
údajovej základne potrebnej pre spracova-
nie výstupov v súvislosti s plnením záväz-
kov Slovenskej republiky v oblasti ochrany 
ovzdušia a zmeny klímy. 

V roku 2019 boli práce cenovej štatistiky 
v oblasti spotrebiteľských cien zamerané 
najmä na širšie využitie údajov získaných 
z obchodných reťazcov. Údaje boli využité 
aj pri tvorbe váhovej schémy výpočtu In-
dexu spotrebiteľských cien za odbor klasi-
fikácie COICOP Potraviny a nealkoholické 
nápoje. V štatistike cien nehnuteľností bola 
vykonaná analýza pilotných údajov po-
skytnutých Úradom geodézie, kartografie 
a katastra SR pre potreby testovania meto-
diky výpočtu indexov cien nehnuteľností. 
V oblasti produkčných štatistík boli práce 
zamerané najmä na mapovanie administra-
tívnych zdrojov údajov o cenách výrobcov 
a poskytovateľov služieb. Výsledkom je zís-
kanie administratívnych zdrojov údajov pre 
štatistiku cien prenájmu poľnohospodárskej 
pôdy a vybraných odvetví štatistiky cien tr-
hových služieb. Zdrojom uvedených údajov 
sú databázy v gescii Ministerstva pôdohos-
podárstva a rozvoja vidieka Slovenskej re-
publiky a Ministerstva dopravy a výstavby  
Slovenskej republiky.

V rámci medzinárodného projektu Business 
and Consumer Surveys organizovaného 
Európskou komisiou v konjunkturálnych 
podnikových a spotrebiteľských priesku-
moch sa venovala pozornosť skvalitňovaniu 
vstupných údajov, ako aj výstupov charak-
terizujúcich očakávaný krátkodobý vývoj 
príslušnej oblasti ekonomického prostredia. 
Osobitné práce boli zamerané na prípravu 

platformy a testovanie elektronickej formy 
zberu kvalitatívnych informácií od respon-
dentov. 

V oblasti medzinárodných aktivít pokra-
čovala spolupráca s Eurostatom na príprave 
návrhu nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady o európskej podnikovej štatistike, 
ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 184/2005 
a zrušuje desať právnych aktov v oblasti 
podnikovej štatistiky, ako aj v ostatných do-
ménach podnikových štatistík, kde sa nové 
legislatívne normy pripravujú. 

V rámci grantových projektov organizova-
ných Eurostatom za účelom implementácie 
nových požiadaviek na štatistické výstupy 
sme sa zapojili do oblasti harmonizácie šta-
tistiky priemyslu s doménou zahraničného 
obchodu a s ročnou štrukturálnou štatisti-
kou, v rámci štatistiky o výskume a vývoji 
do zdokonalenia zberu údajov a v inová-
ciách do tvorby výstupov zo spájania údajov 
z Community Innovation Survey a ročnej 
štrukturálnej štatistiky. 

Podnikové štatistiky aktívne participovali aj 
na 105. medzinárodnej štatistickej konferen-
cii venovanej téme globalizácie v kontexte 
štatistických dôsledkov v podmienkach me-
niaceho sa spoločenského, ako aj ekonomic-
kého prostredia. Príspevok bol zameraný na 
oblasť pôsobenia multinárodných spoloč-
ností v podmienkach globalizácie a spolu-
prácu multinárodnej spoločnosti z oceliar-
skeho priemyslu so ŠÚ SR. Hlavný dôraz 
bol venovaný potrebe mať k dispozícii pod-
klady nevyhnutné pre zachytenie činností 
podnikateľských subjektov operujúcich na 
národnej úrovni vrátane tých, ktoré sú sú-
časťou nadnárodných spoločností.
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Demografia 
a sociálne štatistiky

V oblasti štatistiky obyvateľstva ŠÚ SR po-
kračoval v rozvoji zberu, spracovania a šíre-
nia demografických údajov. 

Vývoj obyvateľstva bol prezentovaný kniž-
nými titulmi vydanými v edícii My v číslach: 
Pohyb obyvateľstva 2018 a Zahraničné sťa-
hovanie 2018. Obe publikácie pozostávajú z 
dvoch častí – prvá sa venuje údajom za aktu-
álny referenčný rok 2018 a druhá poskytuje 
10-ročné vývojové časové rady. 

V edícii s analytickým zameraním Štatistika v 
súvislostiach bola vydaná publikácia Hlavné 
trendy vývoja sobášnosti v SR v roku 2018, 
ktorá prezentuje analýzu sobášnosti v Sloven-
skej republike. Zameriava sa na zhodnotenie 
tohto demografického procesu na základe 
vybraných údajov sobášnosti z hľadiska mi-
nulého a súčasného vývoja. Je doplnená ta-
buľkami s časovými radmi, vývojovými graf-
mi a tematickými mapami. Súčasťou analýzy 
je i regionálne a medzinárodné porovnanie.

Vývoj sobášnosti v SR, 1918 - 2019
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V súvislosti s prípravou Sčítania obyvate-
ľov, domov a bytov, ktoré sa bude konať  
v roku 2021 sa ŠÚ SR obrátil na primáto-
rov miest a starostov obcí a zahájil možnosť 
harmonizácie údajov o počte obyvateľov na 
úrovni obcí z administratívnych zdrojov 
s údajmi demografickej štatistiky. Navrhova-
ný systém harmonizácie umožňuje dôkladnú 
predprípravu pre zabezpečenie a realizáciu 
sčítania v roku 2021 a môže významne pris-
pieť k jeho kvalite.

Významným medzníkom v príprave sčíta-
nia bolo prijatie zákona (č. 223/2019 o sčí-
taní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov) 
(ďalej len „zákon o sčítaní“) v júni 2019 vlá-
dou SR. Zákon o sčítaní ustanovuje rozsah 
a spôsob vykonania sčítania obyvateľov, 
domov a bytov ako osobitného druhu šta-
tistického zisťovania, rozhodujúci okamih 
sčítania, dobu sčítania, povinnosti osôb 
súvisiacich so sčítaním, pôsobnosť orgánov 
štátnej správy a obcí na účel sčítania. Pred-
metom zákona o sčítaní je aj zoznam tém, 
týkajúcich sa demografických, sociálnych, 
ekonomických a geopriestorových charak-
teristík obyvateľov, domácností, domov 
a bytov zisťovaných sčítaním, samotné or-
ganizačné zabezpečenie sčítania a poskyto-
vanie údajov získaných sčítaním.

Na podporu organizačného zabezpečenia 
sčítania vydal ŠÚ SR v roku 2019 rad opat-
rení (napr. opatrenie o preukaze asistenta 
sčítania; opatrenie o systéme identifikácie 
elektronickej identity obyvateľa a systéme 
overenia elektronickej identity obyvateľa 
prostredníctvom jeho autentifikácie; opat-
renie, ktorým sa ustanovujú podrobnosti 
o technickom zabezpečení poskytovania 

údajov z administratívnych zdrojov; opat-
renie, ktorým sa ustanovujú podrobnosti 
o podmienkach prevádzky kontaktného 
miesta).

V štatistike nákladov práce boli v štvrť-
ročnej periodicite spracované informácie 
o vývoji priemernej nominálnej a reálnej 
mesačnej mzdy pre potreby výpočtu nad-
väzujúcich ukazovateľov v sociálnej oblasti. 

Pre potreby integrovaného systému štatisti-
ky miezd a nákladov práce Európskej únie 
boli vypočítané a poskytnuté štvrťročné 
indexy nákladov práce, ktoré merajú vývoj 
priamych, nepriamych a celkových pracov-
ných výdavkov zamestnávateľov na odpra-
covanú hodinu, ako aj nákladov očistených 
o nepravidelné odmeny. Spracované boli aj 
komplexné ročné údaje o nákladoch a ich 
jednotlivých komponentoch, ktoré zamest-
návatelia vynaložili v súvislosti so zamest-
návaním pracovných síl.

Publikované boli podrobné ročné údaje 
o úrovni a štruktúre miezd podľa pohlavia, 
zamestnania, veku a vzdelania. Zverejne-
né boli aj informácie o rodových rozdie-
loch v odmeňovaní, podiele zamestnancov 
v mzdových pásmach, priemernej čistej me-
sačnej mzde a mediánovej mzde. Zostavené 
boli aj krajské a okresné prehľady zárobkov 
podľa miesta výkonu práce. 

Štatistika práce zabezpečovala a poskytovala 
štvrťročné informácie o zamestnanosti, neza-
mestnanosti a ekonomickej neaktivite z vý-
berového zisťovania pracovných síl v domác-
nostiach (VZPS). Podniková štatistika o práci 
zabezpečovala dostupnosť informácií o počte 
a miere voľných pracovných miest. 
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V 2. štvrťroku bolo vykonané doplnkové 
zisťovanie VZPS o organizácii práce a roz-
vrhnutí pracovného času. Výsledky sú po-
trebné na monitorovanie a analýzu pokroku 
smerom k naplneniu cieľov Stratégie Európa 
2020 a Európskeho piliera sociálnych práv 
v súvislosti s organizáciou práce a úprav 
v pracovnom čase. Európska stratégia za-
mestnanosti, smernice v oblasti zamestná-
vania a Európsky pilier sociálnych práv vy-
žadujú zvýšenie prispôsobivosti podnikov aj 
zamestnancov v Európe a zdôrazňujú potre-
bu zhromažďovať údaje o využívaní rôznych 
foriem a nových praktík v organizácii práce 
a rozvrhnutí pracovného času. SR sa zapojila 
aj do projektu zameraného na prípravu dopln- 
kového zisťovania VZPS, ktoré EÚ plánuje 
realizovať v roku 2020. V rámci projektu bola 
testovaná formulácia a optimalizácia štruk-
túry premenných a doplnkového dotazníka, 

prostredníctvom ktorých bude možné efek-
tívne zistiť informácie o pracovných úrazoch 
a zdravotných problémoch spôsobených za-
mestnaním. Zahájená bola aj práca na 3-roč-
nom projekte súvisiacom s odhadom vplyvu 
zavedenia novej legislatívy EÚ do VZPS na 
hlavné európske indikátory o zamestnanosti 
a nezamestnanosti. 

K základným údajom o vývoji trhu práce, 
ktoré boli zverejňované štvrťročne, boli zor-
ganizované aj 2 tlačové besedy so zástupca-
mi médií a stretnutia s analytikmi. Vybrané 
informácie boli vystavené v elektronických 
databázach úradu a podrobné výsledky všet-
kých štatistických zisťovaní v tejto oblasti boli 
spracované vo forme publikácií, ktoré sú do-
stupné na webovej stránke úradu. Zostavené 
boli aj neštandardné výstupy a anonymizova-
né súbory mikrodát pre vedecké účely.

Vývoj priemernej nominálnej mesačnej mzdy v SR
(prepočítaný v EUR)
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Štatistika rodinných účtov (RÚ) zisťuje 
údaje o príjmoch, výdavkoch, spotrebe a zlo-
žení súkromných hospodáriacich domácnos-
tí v Slovenskej republike. V roku 2019 sa pr-
výkrát po roku 2015 uskutočnilo zisťovanie 
o príjmoch a zložení domácností SR počas 
celého roka. Zisťovanie prebiehalo podľa no-
vého redizajnu, ktorý spočíval v prepojení zis-
ťovania RÚ so zisťovaním o príjmoch a život-
ných podmienkach domácností (EU SILC). 
Na základe tohto redizajnu bude zisťovanie 
rodinných účtov realizované od roku 2019 
každoročne. Pomocou údajov z predchádza-
júcich zisťovaní RÚ a dostupných externých 
informácií, prognóz a kvalifikovaných od-
hadov vybraných ukazovateľov bol urobený 
odhad údajov za rok 2018 simuláciou mik-
roúdajov. Výsledky boli zverejnené na inter-
netových stránkach ŠÚ SR a v elektronickej 
publikácii Príjmy, výdavky súkromných do-
mácností SR za rok 2018.

Výberové Zisťovanie o príjmoch a život-
ných podmienkach domácností (EU SILC), 
ktoré ŠÚ SR pravidelne realizuje od roku 
2005, je hlavným zdrojom údajov o chudobe, 
sociálnom vylúčení a životných podmien-
kach. V roku 2019 boli spracované a zasla-
né do Eurostatu mikroúdaje a indikátory zo 
zisťovania EU SILC 2018 a anonymizované 
mikroúdaje boli na základe štandardných, 
ako aj ad hoc požiadaviek poskytnuté pre 
externých užívateľov na vedecké a výskumné 
účely. Údaje boli prezentované v dvoch pub-
likáciách: EU SILC 2018 - Zisťovanie o príj-
moch a životných podmienkach domácností 
v SR a EU SILC 2018 - Indikátory chudoby 
a sociálneho vylúčenia. Jedným z hlavných 
výstupov zo zisťovania je indikátor chudoby 
alebo sociálneho vylúčenia, ktorý slúži na 
meranie a analýzu jedného z hlavných cieľov 
v rámci stratégie EU 2020  za SR. Indikátor 
je vytvorený kombináciou troch čiastkových 

16,3 % - indikátor chudoby alebo sociálneho vylúčenia
(EU SILC 2018 - SR)
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indikátorov: miera rizika príjmovej chudoby, 
miera závažnej materiálnej deprivácie a mie-
ra veľmi nízkej pracovnej intenzity. Podľa vý-
sledkov EU SILC 2018, ktoré boli zverejnené 
v roku 2019, bolo na Slovensku 16,3 % oby-
vateľstva ohrozených chudobou alebo sociál-
nym vylúčením.

Na základe požiadavky skvalitnenia zberu 
a analýzy dát o Rómoch začal ŠÚ SR v roku 
2018 spolupracovať s Úradom splnomocnen-
ca vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK) 
na riešení projektu Monitorovanie a hod-
notenie inkluzívnych politík a ich dopad na 
marginalizované rómske komunity. Úlohou 
ŠÚ SR bolo v spolupráci s ÚSVRK pripraviť 
a realizovať dve špeciálne zisťovania - Zisťo-
vanie o príjmoch a životných podmienkach 
v marginalizovaných rómskych komuni-
tách na Slovensku (EU SILC MRK) a násled-
ne spracovať výstupy zo zisťovania. Príprava 
zisťovania vychádzala predovšetkým z meto-
diky zisťovania EU SILC za účelom analyzo-
vania príjmovej situácie, životných podmie-
nok a indikátorov chudoby tejto komunity. 
Prvé zisťovanie bolo realizované v priebehu 
rokov 2018 a 2019 a zo strany ŠÚ SR bolo 
ukončené podľa časového harmonogramu 
v septembri 2019 odovzdaním databázy mik-
roúdajov a metaúdajov spolu s vypracova-
ním správy o kvalite. Následná diseminácia 
výsledkov zo zisťovania EU SILC MRK je už 
v plnej kompetencii ÚSVRK vrátane analýzy 
získaných údajov a vypracovania analytickej 
správy. Realizácia druhého zisťovania je plá-
novaná na roky 2020 až 2021.

Výberové Zisťovanie o využívaní infor-
mačných a komunikačných technológií v 
domácnostiach a u jednotlivcov (IKT) zis-
ťuje na úrovni domácnosti ich prístup k IKT 

a u jednotlivcov sa získavajú informácie 
o využívaní internetu vo všeobecnosti. V ro- 
ku 2019 sa v rámci využívania internetu zís-
kavali podrobnejšie informácie o využívaní 
elektronickej verejnej správy a elektronic-
kého obchodu. Ďalej sa zisťovali informácie 
o elektronických zručnostiach jednotlivých 
osôb a aké majú problémy so zabezpečením 
internetovej bezpečnosti. Výsledky zo zis-
ťovania IKT uverejnil ŠÚ SR na internetovej 
stránke vo forme publikácie Zisťovanie o vyu-
žívaní informačných a komunikačných tech-
nológií v domácnostiach 2019.

V druhej polovici roka 2019 ŠÚ SR realizo-
val zber údajov pre výberové Európske zis-
ťovanie o zdraví (EHIS). Zisťovanie EHIS sa 
povinne uskutočňuje vo všetkých členských 
štátoch EÚ pravidelne každých 5 rokov. Cie-
ľom je vytvoriť harmonizovaný zdroj údajov 
o zdravotnom stave, zdravotnej starostlivosti 
a faktoroch ovplyvňujúcich zdravie obyva-
teľstva na Slovensku aj v ostatných krajinách 
EÚ. Zisťovanie je cenným zdrojom infor-
mácii subjektívneho charakteru (o vlastnom 
vnímaní a hodnotení zdravia respondentov), 
ktoré nie je možné získať inak, len prostred-
níctvom zisťovaní vykonávaných priamo v sú-
kromných domácnostiach. Takto zistené úda-
je pomáhajú dopĺňať dáta z bežných zberov 
realizovaných u poskytovateľov zdravotnej 
starostlivosti a vytvárať tak komplexný obraz 
o zdraví obyvateľstva a rozsahu využívania 
zdravotnej starostlivosti v SR. Spracovanie 
získaných údajov a následné zverejnenie vý-
sledkov prebehne v roku 2020.

V rámci štatistiky spotreby potravín boli 
v roku 2019 na základe bilančnej metódy od-
vodené údaje o spotrebe jednotlivých dru-
hov potravín za rok 2018. Pre používateľov 
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sú údaje voľne dostupné v databáze ŠÚ SR 
v porovnateľnom časovom rade od roku 
1990. Údaje o spotrebe potravín za rok 2018 
boli obsahom publikácie Spotreba potravín 
v SR každoročne vydávanej ŠÚ SR, ktorá tiež 
hodnotí vývoj spotreby potravín v SR a aj 
v porovnaní s krajinami EÚ. Údaje o spotrebe 
potravín sú pravidelne, ako jeden zo štatis-
tických podkladov, súčasťou situačných vý-
hľadových správ Ministerstva pôdohospo-
dárstva a rozvoja vidieka SR, ktoré hodnotia 
vývoj trhu v SR za jednotlivé potravinové 
komodity.

ŠÚ SR zbiera, spracováva a poskytuje údaje 
ohľadom výdavkov na zdravotnú starostlivosť 
za SR podľa metodiky Systému zdravotníckych 

účtov (System of Health Accounts – SHA) 
od roku 2005 (referenčný rok 2003 a ďalšie). 
V marci 2015 začalo platiť nariadenie Komi-
sie (EÚ) 2015/359, ktorým sa vykonáva Na-
riadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 1338/2008, pokiaľ ide o štatistiku výdavkov 
na zdravotnú starostlivosť a jej financovanie. 
Podľa predmetného nariadenia ŠÚ SR v roku 
2019 poskytol údaje za referenčný rok 2017, 
a to v rámci účtovného rámca metodiky 
SHA 2011. Spracované údaje boli v rámci 
spoločného dotazníka poskytnuté Eurosta-
tu, OECD a WHO. Publikované údaje slúžia 
na porovnanie výdavkov na zdravotníctvo 
nielen v rámci Európskej únie, ale aj krajín 
OECD a WHO. Údaje sú zároveň zverejnené 
na internetovej stránke ŠÚ SR.
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Výsledky 1. kola volieb
prezidenta SR

Platné hlasy
pre kandidátov

Volebná štatistika

ŠÚ SR zabezpečoval v roku 2019 v rámci vo-
lebnej štatistiky spracovanie výsledkov volieb 
prezidenta Slovenskej republiky a volieb do 
Európskeho parlamentu.

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa 
uskutočnili v dvoch kolách, prvé 16. marca 
2019 a druhé 30. marca 2019. Na základe roz-
hodnutia predsedu NR SR č. 8/2019 Z. z. ŠÚ SR 
zabezpečil spracovanie výsledkov hlasovania 
podľa zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach 
výkonu volebného práva a o zmene a doplne-
ní niektorých zákonov. Príprava spracovania 
prebiehala v spolupráci s Ministerstvom vnút-
ra Slovenskej republiky od októbra 2018. Na 
zabezpečenie spracovania úrad vytvoril od-
borné sumarizačné útvary pre Štátnu komisiu 
pre voľby a kontrolu financovania politických 
strán. Súčasťou príprav spracovania boli tri 

skúšky, ktoré preverili organizačno-technic-
kú a personálnu pripravenosť odborných su-
marizačných útvarov okresných volebných 
komisií a Štátnej komisie pre voľby a kontro-
lu financovania politických strán. Výsledky 
hlasovania vo voľbách prezidenta Slovenskej 
republiky spracovali odborné sumarizačné út-
vary okresných volebných komisií na základe 
zápisníc okrskových volebných komisií. Zo za-
znamenaných zápisníc okrskových volebných 
komisií boli sumarizáciou vytvorené a voleb-
nými komisiami schválené zápisnice okres-
ných volebných komisií. Na základe zápisníc 
okresných volebných komisií bola vytvorená 
a následne schválená zápisnica Štátnej komisie 
pre voľby a kontrolu financovania politických 
strán. Občania Slovenskej republiky mohli už 
piatykrát v priamych voľbách voliť prezidenta 
Slovenskej republiky. 
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Výsledky 2. kola volieb
prezidenta SR

Platné hlasy
pre kandidátov

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu
Počty mandátov pridelené politickým subjektom

Voľby do Európskeho parlamentu sa na 
základe vyhlásenia predsedu Národnej rady 
Slovenskej republiky konali 25. mája 2019. Do 
volieb kandidovalo 31 politických subjektov 
a za každý mohlo kandidovať 14 kandidátov.

Na spracovanie výsledkov volieb preziden-
ta Slovenskej republiky 2019 ako aj volieb 
do Európskeho parlamentu v roku 2019 bol 
použitý Integrovaný volebný informačný sys-

tém. Využili ho nielen členovia odborných 
sumarizačných útvarov volebných komisií, 
ale aj obce, ktoré  prejavili záujem o elektro-
nické spracovanie výsledkov volieb. 

Na plnení všetkých úloh na úseku volebnej 
štatistiky sa významnou mierou podieľali aj 
zamestnanci pracovísk ŠÚ SR z krajských 
miest SR ako členovia odborných sumarizač-
ných útvarov okresných volebných komisií.
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Spolupráca s Inštitútom informatiky  
a štatistiky

Inštitút informatiky a štatistiky (INFOSTAT) 
ako výskumno-vývojové pracovisko pre ob-
lasť štátnej štatistiky každoročne spolupra-
cuje so Štatistickým úradom SR na riešení 
výskumno-vývojových úloh v oblasti štát-
nej štatistiky. Spolupráca sa uskutočňuje na 
základe kontraktu uzatvoreného obidvoma 
organizáciami na príslušný rok na základe 
uznesenia vlády SR. Obsahové zameranie 
kontraktu zohľadňuje prioritné štatistické 
činnosti úradu a aktuálne potreby vyplýva-
júce z požiadaviek zákazníkov. 

V roku 2019 INFOSTAT riešil 27 výskumno-
-vývojových úloh pozostávajúcich zo 75 čiast-
kových výstupov vecne zameraných predo-
všetkým na:

metodické riešenia – návrh metodiky 
použitia web scrapingu; zostavenie Sa-
telitného účtu cestovného ruchu za rok 
2017; metodika konštrukcie odvodených 
populačných prognóz pre jednotlivé 
domény (pracovná sila, ľudský kapitál, 
školstvo, Rómovia a domácnosti);
aktualizáciu a vývoj – programátorské 
riešenia v štatistike energetiky; realizácia 
zmien do spracovaní cenových štatistík 
s mesačnou a štvrťročnou periodicitou; 
nový model zberu demografických dát 
pre Eurostat - SDMX;

výpočty a konštrukcie – spracovanie me-
sačných pohybov obyvateľstva a bilan-

covanie stavu obyvateľstva ku koncu re-
ferenčného obdobia z údajov zdrojovej 
bázy dát integrovaného štatistického in-
formačného systému (ZBD IŠIS); 
analýzy, štúdie, prognózy a prieskumy – 
spolupráca na bilancii TDP za rok 2017 
v systéme SNA-NT; analýza a prognóza 
vývoja hospodárskeho cyklu v slovenskej 
ekonomike v roku 2019; zostavenie revi-
dovaných tabuliek Satelitného účtu ces-
tovného ruchu za roky 2005-2016; rýchle 
odhady HDP a zamestnanci v čase T+45 
dní; demografická prognóza obyvateľstva 
krajov a okresov Slovenska;
analytické výstupy – úmrtnostné ta-
buľky; bilancie obyvateľstva; bilancia 
obyvateľstva a vzdelanostná štruktúra 
obyvateľstva SR.

V rámci spolupráce s INFOSTATom je po-
trebné tiež spomenúť činnosť Výskumného 
demografického centra (VDC), ktoré v roku 
2019 riešilo alebo sa spolupodieľalo na rie-
šení celkovo 7 úloh zadaných Štatistickým 
úradom SR v rámci kontraktu, výsledkom 
ktorých boli viaceré analyticko-metodolo-
gické materiály.

Išlo o štúdie:

Metodika konštrukcie regionálnych (sub-
národných) populačných prognóz

Komplexná analýza populačného vývoja 
krajov a okresoch Slovenska v kontexte 
konštrukcie populačnej prognózy
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Popis konštrukčných postupov a zhod-
notenie výsledkov prognózy krajov a ok-
resov Slovenska do roku 2040

Metodika odvodených populačných prog-
nóz pre jednotlivé domény: pracovná 
sila, ľudský kapitál, školstvo, Rómovia 
a domácnosti

Popis konštrukčných postupov a zhodno-
tenie výsledkov odvodených populač-
ných prognóz: pracovná sila, školstvo, 
Rómovia a domácnosti

Identifikácia nových štatistických a ana-
lytických metód využívaných v demogra-
fickom výskume

Metodické zhodnotenie praktického 
využitia výberových zisťovaní EU-SILC 
a VZPS (pre potreby demografického 
výskumu)

Aplikácia vybraných prístupov v konkrét-
nych oblastiach demografického výskumu 
na Slovensku (využitie EU-SILC a VZPS 
pre potreby demografického výskumu)

Identifikácia hlavných cieľových krajín, 
nadviazanie a prehĺbenie spolupráce s ná-
rodnými štatistickými úradmi s cieľom 
v oblasti zrkadlových štatistík

Prierezové a kohortné tabuľky života; 
úmrtnostné tabuľky, tabuľky plodnosti, 
sobášnosti a rozvodovosti

Odhad vzdelanostnej štruktúry populácie 
Slovenska podľa pohlavia a jednotiek 
veku k 31. 12. 2017

Spolupráca so ŠÚ SR, činnosť INFOSTATu 
a VDC v roku 2019 je podrobne zdoku-
mentovaná vo výročnej správe inštitútu za 
rok 2019 a na stránkach www.infostat.sk  
a www.infostat.sk/vdc.
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Slúžime zákazníkom

V oblasti služieb zákazníkom ŠÚ SR pokračo-
val v plnení akčných programov stanovených 
v strategických cieľoch úradu. Aktivity reali-
zované v súlade so schváleným Marketingo-
vým plánom ŠÚ SR na rok 2019 boli zamera-
né na čo najlepšie uspokojovanie požiadaviek 
používateľov štatistických informácií.

ŠÚ SR zabezpečoval v priebehu roka posky- 
tovanie súborov údajov pre domácich 
a zahraničných zákazníkov. V súlade s plá-
novaným portfóliom produktov na rok 2019 
spracoval a poskytol národným a medziná-
rodným organizáciám spolu 539 produktov 
vo forme súborov údajov, rôznych dotazní-
kov a preddefinovaných tabuliek z rôznych 
štatistických okruhov. Z domácich odbera-
teľov to boli hlavne zákonodarné a výkonné 
orgány štátnej správy, z nich najmä Národná 
banka Slovenska (39 %), Ministerstvo fi-
nancií SR, Ministerstvo pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR, Ministerstvo práce, so-
ciálnych vecí a rodiny SR a Ministerstvo hos-
podárstva SR. Národným inštitúciám bolo 
poskytnutých spolu 240 produktov v rôznej 
periodicite. Rezorty využili získané štatistic-
ké informácie v rozhodovacích a riadiacich 
procesoch a pre analýzy sociálno-ekonomic-
kého vývoja spoločnosti. Z produktov po-
skytnutých medzinárodným organizáciám 
tvorili najvyšší podiel súbory pre Eurostat 
(84 %). Ďalšími odberateľmi produktov boli 
predovšetkým Medzinárodná agentúra pre 
energetiku, Organizácia spojených národov 
a Organizácia pre hospodársku spoluprácu 

a rozvoj. V priebehu roka bolo medzinárod-
ným organizáciám poskytnutých celkom 
299 produktov.

Úrad ďalej zabezpečoval marketingové ak-
tivity zamerané na poznanie a rozšírenie 
znalostí našich zákazníkov v oblasti štatis-
tiky a na zistenie ich očakávaní. V priebehu 
roka odborné útvary v ústredí a pracoviská 
ŠÚ SR v krajoch organizovali semináre, pra-
covné stretnutia, prezentácie a prednášky 
spojené s diskusiou. Akcií sa zúčastnili zá-
stupcovia ústredných orgánov štátnej správy, 
miestnej samosprávy, finančných inštitúcií, 
študenti a pedagógovia stredných a vysokých 
škôl. ŠÚ SR zorganizoval celkom 53 stretnutí 
za účasti takmer 1 200 existujúcich a potenciál-
nych používateľov štatistiky. Zákazníkom bola 
prezentovaná štruktúra a obsah internetového 
portálu a databáz úradu, ponuka štatistických 
produktov a služieb, formy ich šírenia a mož-
nosti využitia štatistických informácií. Zákaz-
níci získali tiež informácie o pripravovanom 
Sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2021. 

ŠÚ SR sa pripojil k oslavám v poradí už 
štvrtého Európskeho dňa štatistiky, ktorý 
sa niesol pod heslom - Pozrite sa na fakty. 
Podujatie malo za cieľ zvýšiť povedomie 
občanov o prínose a význame oficiálnej šta-
tistiky. ŠÚ SR na svojom internetovom por-
táli vytvoril webovú stránku s informáciami 
o podujatí a produktoch, ktoré pripravil na
jeho podporu a propagáciu. Pri príležitosti
Európskeho dňa štatistiky úrad vydal novú
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publikáciu Slovensko v EÚ 2019, informa-
tívno-propagačnú publikáciu Slovenská re-
publika v číslach 2019. Ďalej úrad pripra-
vil slovenskú verziu digitálnej publikácie 
Eurostatu Ľudia v pohybe – štatistika mobi-
lity v Európe, ako aj plagáty a informačno-
propagačné letáky z rôznych tematických 
oblastí štatistiky. 

V roku 2019 útvary poskytovania štatistic-
kých informácií ŠÚ SR vybavili spolu 2 647 
požiadaviek na štatistické informácie z rôz-
nych tematických oblastí. Ústredie úradu zaz-
namenalo 1 802 požiadaviek, z toho 83,5 % od 
domácich zákazníkov. Najviac žiadostí uplat-
nili podniky, asociácie, združenia a odbory 
(24,5 %). Vysoký záujem o štatistické infor-
mácie prejavili aj študenti a pedagógovia 
(17,4 %). Podiel požiadaviek od zákazníkov 
zo štátnej správy a samosprávy tvoril 15,3 % 
všetkých žiadostí. Rovnaký záujem bol aj zo 
strany širokej verejnosti. Nižší záujem o šta-
tistické informácie mali finančné inštitúcie 
a odborníci z oblasti vedy a výskumu. Z hľa-

diska tematických oblastí, rovnako ako v pred- 
chádzajúcich rokoch, najväčší podiel tvori-
li požiadavky na údaje z oblasti demografie 
a sociálnej štatistiky (33,5 %). Náročnejšie po-
žiadavky vyžadujúce spracovanie v odborných 
útvaroch úradu tvorili pätinu všetkých žiadostí. 
Z nich najviac bolo z okruhu odvetvových štatis-
tík, demografie a sociálnych štatistík. Pracovis-
ká ŠÚ SR v krajoch vybavili spolu 845 požiada-
viek na štatistické informácie, z nich najviac pre 
samosprávu a štátnu správu (44,7 %) a študen-
tov a pedagógov (20,1 %). Najväčší záujem bol 
o informácie zo štatistického okruhu demo-
grafia a sociálne štatistiky.

K náročným požiadavkám zákazníkov patrili 
aj žiadosti o poskytnutie anonymizovaných 
mikroúdajov pre vedecké účely. V roku 2019 
úrad uzatvoril 12 zmlúv na poskytnutie mikro-
údajov s inštitúciami z vedeckej a akademickej 
obce. V poskytovaní štatistických informácií sa 
prejavila sezónnosť rovnako ako v minulých 
rokoch. Najväčší záujem o štatistické infor-
mácie bol v marci a najnižší v júni. V rámci 

Záujem o štatistické informácie podľa skupín zákazníkov v ústredí ŠÚ SR a krajoch

Veda a výskum

Médiá

Verejnoprávne organizácie

Medzinárodné organizácie

Podniky, asociácie, združenia

Štátna správa a samospráva

rok 2018

rok 2019
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medzinárodnej siete European Statistical 
Data Support (ESDS) úrad zabezpečoval 
pomoc zákazníkom pri vyhľadávaní štatis-
tických údajov a informácií týkajúcich sa eu-
rópskej štatistiky. Aktivity boli v tejto oblasti 
realizované na základe džentlmenskej doho-
dy s Eurostatom prostredníctvom Centra 
podpory používateľom európskej štatistiky, 
ktoré je zriadené v ústredí ŠÚ SR. Používate-
ľom bola poskytovaná pomoc predovšetkým 
formou navigácie na internetových stránkach 
Eurostatu. 

Úrad zabezpečoval publikačnú činnosť 
v súlade s Edičným programom na rok 2019. 
V priebehu roka úrad  vydal spolu 70 publi-
kácií vrátane štyroch titulov nad rámec edič-
ného programu. Ťažiskovými publikáciami 
boli Štatistická ročenka SR 2019, Štatistická 
ročenka regiónov 2018, Štatistická správa 
o základných vývojových tendenciách v hos-
podárstve SR a Správa o hospodárskom vý-
voji v krajoch SR. Zaujímavými titulmi, ktoré 
vyšli mimo edičný program boli Zahraničný
obchod SR – definitívne údaje za rok 2018
v novej metodike 2019 a Pohyb obyvateľstva

v SR za rok 2018 (pramenné dielo). V súlade 
so strategickými cieľmi úrad venoval pozor-
nosť produktom s pridanou hodnotou, ku 
ktorým patrili napr. Vyšehradská štvorka: in-
dikátory udržateľného rozvoja Agendy 2030, 
Bratislava v číslach 2019, Naše regióny, Kraj 
v číslach 2019, Základné ukazovatele za do-
volenkové a služobné cesty, Rodová rovnosť 
2019 a Sociálna ochrana v SR v roku 2017. 
Okrem toho úrad vydal 9 druhov informač-
no-propagačných letákov z rôznych štatistic-
kých oblastí.  Všetky publikácie boli zverej-
nené na internetovom portáli ŠÚ SR. 

Služby knižnice využilo v priebehu roka 117 
čitateľov (zamestnancov úradu a externých 
návštevníkov). V roku 2019 do fondu kniž-
nice pribudlo 564 nových zväzkov, z toho 501 
nových publikácií úradu. Zaevidovaných bolo 
143 výpožičiek. Na základe požiadaviek jed-
notlivých útvarov úradu knižnica objednala 
6 titulov dennej tlače (z toho 2 on-line prístu-
py), 7 on-line prístupov k odbornej literatúre 
a 13 titulov časopisov. Na nákup odbornej li-
teratúry a predplatné denníkov a časopisov sa 
vynaložilo takmer 10 000 eur.

Počet vybavených požiadaviek v ústredí ŠÚ SR a krajoch
podľa tematických okruhov
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V priebehu roka ŠÚ SR pravidelne aktualizo-
val a rozširoval obsah informácií na interneto-
vom portáli úradu. Do stránok štatistických 
tém pribudla web stránka časopisu Sloven-
ská štatistika a demografia, ako aj podstrán-
ka Štatistika jednoducho určená na podporu 
zvyšovania štatistickej gramotnosti. Spustená 
bola nová interaktívna webová aplikácia Ako 
žijeme v štatistikách, ktorá umožňuje prezen-
táciu vybraných štatistických ukazovateľov za 
všetky obce Slovenska. Na portál úradu bola 
doplnená slovenská verzia digitálnej pub-
likácie Eurostatu Ľudia v pohybe – štatisti-
ka mobility v Európe a animácia Vyberáme 
z geografie Slovenska, ktorá formou zobra-
zenia grafických prvkov približuje na mape 
geografické a demografické informácie o Slo-
vensku. Do prezentácie výsledkov volieb prezi-
denta SR a volieb do Európskeho parlamentu 
boli v rámci novej obsahovej štruktúry po-
skytovaných informácií doplnené nové inter-
aktívne prvky vrátane vizualizácie volebných 
údajov. Katalóg publikácií v súčasnosti zahŕ-
ňa takmer 2 780 elektronických publikácií, 
v roku 2019 pribudlo 225 nových publikácií. 
Internetový portál v priebehu roka navštívi-
lo 1 276 223 používateľov (oproti roku 2018 
návštevnosť vzrástla o 12,1 %). Počas roka si 
používatelia zobrazili celkovo 6 137 212 web 
stránok (počet zobrazení oproti roku 2018 
vzrástol o 5,4 %). Z hľadiska obsahu bol zá-
ujem najmä o register organizácií, elektronic-
ký zber údajov, štatistiky podľa jednotlivých 
okruhov, číselníky, klasifikácie, vzory štatis-
tických formulárov a databázu DATAcube.

V roku 2019 pokračoval proces modernizá-
cie verejnej databázy DATAcube. V databáze 
pribudla nová funkčná stránka Aktuality, ktorá 
zobrazuje mesačný zoznam aktualizovaných 
kociek. Jednotná verejná databáza DATAcube. 

obsahuje 1 190 dátových kociek za ukazovatele 
hospodárskeho a sociálneho vývoja a databáza 
STATdat. zahŕňa 484 dynamických reportov. 
Počas roka navštívilo databázu DATAcube. 
97 985 používateľov (o 25,2 % viac ako v roku 
2018), ktorí si zobrazili 546 521 dátových ko-
ciek. Zaujímali sa najmä o ukazovatele z oblas-
ti obyvateľstva a migrácie, trhu práce, národ-
ných účtov a  príjmov a spotreby. Databázu 
STATdat. navštívilo 301 686 zákazníkov, ktorí 
uskutočnili spolu 1 482 418 zobrazení dáto-
vých reportov. Najvyšší záujem bol o ukazo-
vatele spotrebiteľských cien, cien produkčných 
štatistík, nákladov práce, obyvateľstva a migrá-
cie a národných účtov.

Na základe akčného plánu Iniciatívy pre 
otvorené vládnutie ŠÚ SR zverejnil v prie-
behu roka na portáli otvorených údajov 
(https://data.gov.sk) 89 nových datasetov. Pri 
výbere ukazovateľov úrad prihliadal na dô-
ležitosť, dopyt verejnosti po najžiadanejších 
údajoch a spoločenskú objednávku. ŠÚ SR zo-
stáva naďalej lídrom v poskytovaní datasetov, 
s celkovým počtom 739 zverejnených, čo pred-
stavuje 33 % zo všetkých 2 223 publikovaných 
datasetov za inštitúcie štátnej správy. 

Cieľom úradu je v súlade so Stratégiou rozvo-
ja ŠÚ SR do roku 2022 systematicky zvyšovať 
hodnotu inštitúcie pre zainteresované strany 
a jej uznanie na národnej a medzinárodnej 
úrovni. Plnenie cieľa úrad monitoruje pomo-
cou ukazovateľa dôveryhodnosť Štatistic-
kého úradu SR. V roku 2019 úrad realizoval 
prieskum dôveryhodnosti a miery využívania 
poskytovaných informácií verejnosťou pro-
stredníctvom externej nezávislej organizácie 
na  reprezentatívnej vzorke 1 021 obyvateľov 
SR vo veku od 18 rokov. Podľa výsledkov pries-
kumu dôveru úradu vyjadrilo 64 % opýtaných.
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Vydávame časopis 
Slovenská štatistika a demografia

Slovenská štatistika a demografia, vedec-
ký recenzovaný časopis aj v roku 2019 po-
kračoval cestou, na ktorú sa vydal s cieľom 
začleniť časopis do registrov podporujúcich 
open access a do medzinárodných citačných 
databáz. Jednou z podmienok bolo vytvore-
nie nového webového sídla časopisu, ktoré 
bolo v priebehu roka 2019 naplnené potreb-
ným obsahom. Na modernom webe, ktorý 
pozitívne reprezentuje časopis rešpektova-
ný doma i v zahraničí, čitatelia a prispie-
vatelia nájdu štyri čísla ročne, ktoré sú im 
k dispozícii v elektronickej podobe ihneď 
po vyjdení, rovnako ako tlačená verzia.

Redakcia pripravuje aktuálne demografické 
a štatistické témy a pokračuje v aktivitách 
smerujúcich k pozitívnemu vnímaniu ča-
sopisu verejnosťou. Príležitosť dostávajú aj 
noví autori prezentujúci zaujímavé výsled-
ky vedeckého úsilia, ktoré vznikli s využi-
tím štatistických metód a postupov. V roku 
2019 sme v redakčnej rade privítali novú 
členku a rozlúčili sa s jedným členom re-
dakčnej rady.

Na tradíciu monotematického čísla nadvia-
zalo tento rok druhé číslo Slovenskej štatis-
tiky a demografie zamerané na demografic-
ké projekcie a prognózy. Séria príspevkov 
slovenských autorov upriamuje pozornosť 
na niektoré špecifické aspekty budúceho 
demografického vývoja vyplývajúceho z vý-
sledkov prognózy.

Čitateľom a podporovateľom časopisu ďa-
kujeme. Veríme, že postupnými inovatív-
nymi krokmi bude časopis intenzívnejšie 
prezentovať výsledky vedeckých výskumov, 
propagovať miesto a význam štatistiky a de-
mografie a šíriť dobré meno Štatistickému 
úradu SR.
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V oblasti európskych záležitostí kládol v roku 
2019 Štatistický úrad SR dôraz na zabezpe-
čenie efektívneho pôsobenia v rámci aktivít 
Európskeho štatistického systému, ako aj na 
aktívnu participáciu na procese prijímania 
právnych aktov EÚ.

Nepochybne najvýznamnejšou udalosťou v ob-
lasti európskych záležitostí a medzinárodnej 
spolupráce bola 105. konferencia DGINS, 
ktorá sa po prvýkrát konala na Slovensku, 
9. a 10. októbra 2019 v Bratislave. Je to odbor-
ná konferencia predsedov národných štatistic-
kých inštitúcií, ktorú zorganizoval ŠÚ SR
v spolupráci s Eurostatom. Konferencie DGINS
sa každoročne konajú v inom členskom štáte
EÚ s cieľom vytvoriť platformu pre diskusie
o otázkach týkajúcich sa budúceho smerova-
nia Európskeho štatistického systému (EŠS)
a jeho ďalšieho rozvoja, najmä v súvislosti s po- 
trebami používateľov štatistík. Viac ako sto-
dvadsať najvyšších predstaviteľov európskych
štatistických úradov a odborníkov pre oblasť
štatistiky z iných medzinárodných organizácií
a  finančných inštitúcií diskutovalo v Bratislave
na tému The statistical implications of globa-
lization. Konkrétnym výstupom  konferencie
sú  tzv. Bratislavské závery (Bratislava Conclu-
sions), ktoré sú zhrnutím všetkých podnetných 
myšlienok, ktoré na konferencii odzneli.

Veľmi významnou iniciatívou v oblasti eu-
rópskych záležitostí v prvej polovici roka 
bolo aj predsedníctvo SR v rámci krajín V4. 

Cieľom spolupráce je dosiahnutie metodic-
kých a kvalitatívnych zlepšení pri tvorbe 
štatistík, výmena poznatkov a skúseností 
v identifikovaných oblastiach a vydávanie 
spoločných publikácií. Prioritami boli vý-
znamné iniciatívy v rámci EŠS, akými sú 
globalizácia, poskytovanie údajov na tvorbu 
kohéznych a regionálnych politík, štatistika 
migrácie, oblasť sociálnej štatistiky a štatis-
tika zahraničného obchodu, ale aj pripra-
vovaný cenzus fariem a príprava sčítania 
obyvateľov, domov a bytov s využívaním ad-
ministratívnych zdrojov údajov. 

Na úrovni ESSC a PG rezonovali v uplynu-
lom roku viaceré zaujímavé témy, napr. cel-
ková metodika pre ďalšie kolo peer review, 
zdieľaná ekonomika, stanovenie priorít v EŠS, 
zabezpečenie základných hodnôt EŠS, návrh 
viacročného akčného plánu EŠP 2021 - 2027, 
revízia legislatívnych pravidiel vzťahujúcich 
sa k poľnohospodárskej štatistike po roku 
2020, implementácia Vízie EŠS 2020, globa-
lizácia a konferencia DGINS 2019, zmena 
rokovacieho poriadku ESSC a PG, vznik 
task force pre strategickú komunikáciu, vy-
tvorenie siete tzv. data protection officers 
v členských štátoch. 

V októbri 2019 prijala Rada ECOFIN - Zá-
very o štatistike EÚ, v ktorých schválila tzv. 
štatistický balík, identifikujúci smerovanie 
a nastavenie priorít v oblasti štatistiky a hod-
notiaci hlavné aktivity v uplynulom roku. 
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V rámci aktivít za oblasť prijímania práv-
nych aktov EÚ bolo v novembri 2019 pri-
jaté nariadenie o európskych podnikových 
štatistikách, ktorého cieľom je zabezpečiť 
harmonizáciu konceptov podnikových šta-
tistík. SR sa bude naďalej aktívne zapájať do 
prípravy vykonávacích predpisov v jednot-
livých štatistických doménach. V štatistike 
poľnohospodárstva boli vykonané príprav-
né práce na zabezpečenie realizácie poľno-
hospodárskeho cenzu v roku 2020 v súlade 
s nariadením o integrovaných štatistikách 
fariem. V nadväznosti na schválenie rám-
cového nariadenia pre sociálne štatistiky SR 
pripomienkovala vykonávacie nariadenia, 
ktorých implementácia sa začne v budúcom 
kalendárnom  roku. V systéme produkcie 
sociálnych štatistík to znamená pripraviť 
zber a spracovanie údajov tak, aby SR splni-

la požiadavky na harmonizáciu výberových 
zisťovaní EÚ. Európsky štatistický program 
na roky 2021 – 2027 je po prvýkrát schvaľo-
vaný v rámci návrhu nariadenia o Programe 
pre jednotný trh. SR vo všeobecnosti pod-
porovala návrh štatistickej časti EŠP. Inten-
zívnejšie rokovania sa predpokladajú pokiaľ 
ide o zavedenie nových štatistík o praní špi-
navých peňazí, Európskeho akčného obran-
ného plánu a boja proti finančnému teroriz-
mu, ktoré požaduje EP. V uplynulom roku 
bola na úrovni zákonodarcov EÚ schválená 
aj novela nariadenia o štatistike migrácie, 
na ktorej ŠÚ SR úzko spolupracoval s Minis-
terstvom vnútra SR. Cieľom je, aby novela 
nariadenia bola uverejnená v úradnom vest-
níku v marci 2020. Štatistický úrad SR sa do  
prípravy nariadení zapájal aktívnou účasťou 
na Pracovnej skupine Rady pre štatistiku 
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v Bruseli, v písomných pripomienkových 
konaniach, aj vo fáze jazykových úprav ju-
rist lingvistov a prekladateľov. 

V roku 2019 uskutočnili zamestnanci ŠÚ SR 
193 zahraničných pracovných ciest, čo pred-
stavuje 254 individuálnych vycestovaní. Za-
hraničné pracovné cesty boli zamerané hlav-
ne na aktivity realizované v rámci EŠS, ktoré 
organizovalo generálne riaditeľstvo Európskej 
komisie zodpovedné za štatistiku – Eurostat. 
Išlo predovšetkým o účasť expertov na zasad-
nutiach pracovných skupín a výborov, ktoré 
zodpovedajú za implementáciu EÚ legislatí-
vy a užších pracovných skupín, tzv. task for-
ce, ktorých úlohou je vývoj novej metodiky 
a nástrojov.

Riadiaci zamestnanci úradu sa zúčastňovali 
stretnutí riaditeľských skupín a riadiacich vý-
borov. Predseda zastupoval úrad na zasadnu-
tiach Výboru pre európsky štatistický systém 
a na DGINS. Celkovo sa v rámci EŠS zamest-
nanci úradu zúčastnili zasadnutí takmer 90 
pracovných skupín na rôznej úrovni, 15 task 
forces, 22 seminárov a workshopov a 2 akcií 
realizovaných v rámci implementácie granto-

vých projektov. Kurzov odborného vzdeláva-
nia sa v zahraničí zúčastnilo 18 zamestnancov. 
V troch prípadoch pôsobili zástupcovia úradu 
na školeniach ako lektori. Zamestnanci úradu 
sa pravidelne zúčastňovali zasadnutí PS Štatis-
tika pri Rade EÚ a podieľali sa tak na príprave 
legislatívy EÚ. Tento typ zasadnutí bol cieľom 
4 vycestovaní do zahraničia. Spomedzi ďalších 
podujatí mala väčšina charakter bilaterálnej 
a regionálnej spolupráce so susednými kraji-
nami a s týmto cieľom vycestovalo do zahra-
ničia 16 zamestnancov. Zástupcovia úradu sa 
aktívne zúčastňovali štatistických konferencií 
a podujatí ďalších medzinárodných organizá-
cií, ako sú napríklad OSN, OECD či Medzi-
národný štatistický inštitút (ISI). Úrad zorga-
nizoval viacero medzinárodných podujatí na 
Slovensku. Išlo predovšetkým o výmenu skú-
seností v rámci bilaterálnej spolupráce a náv-
števy expertov z Eurostatu.

V roku 2019 sa úrad prihlásil do 12 nových 
grantových projektov spolufinancovaných 
EÚ, ktorých cieľom je zavádzanie nových šta-
tistických nástrojov a metód. Spolu s projek-
tmi z predchádzajúceho obdobia ich v priebe-
hu roka implementoval celkovo 30.

Počet nových projektov podľa rokov

rok
2017
13 projektov

rok
2015
12 projektov

rok
2016
11 projektov

rok
2018
14 projektov

rok
2019
12 projektov
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V roku 2019 pracovalo na Štatistickom úra-
de SR 813,8 zamestnancov (priemerný evi-
denčný prepočítaný počet), z toho na ústredí 
úradu 308,6 zamestnancov a na krajských 
pracoviskách úradu (vrátane sekcie zberu a 
spracovania dát v priemysle a terénnych zisťo-
vaní v Banskej Bystrici) 505,2 zamestnancov. 
V štátnom rozpočte bol pre kapitolu ŠÚ SR 
stanovený limit počtu zamestnancov 863, 
pričom 36 miest bolo určených na plnenie 
špecifických úloh na úseku SODB 2021 (18 na 
ústredí a 18 na pracoviskách ŠÚ SR a sekcii 
zberu a spracovania dát v priemysle a terén-
nych zisťovaní v Banskej Bystrici).

Na úrade pracovalo 76,5 % žien a 23,5 % mu-
žov. Vo vedúcich funkciách pôsobilo 129 za-
mestnancov, z toho bolo 68,0 % žien a 32,0 % 
mužov.

Na rok 2019 mal ŠÚ SR k dispozícii sumu 
13 454 342 eur rozpočtových mzdových 
prostriedkov (v sume sú zahrnuté aj mzdo-
vé prostriedky na SODB a voľby do orgánov 
samosprávy obcí). Za obdobie január až de-
cember 2019 vznikla potreba 13 454 122 eur, 
z čoho vyplýva, že limit záväzného ukazova-
teľa na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné 
osobné vyrovnania za rok 2019 bol dodržaný.

Vzdelanostná štruktúra
k 31. 12. 2019

Veková štruktúra
k 31. 12. 2019

do 30 rokov
7,2 %

31 - 40 rokov
15,6 %

41 - 50 rokov
24,0 %

51 - 60 rokov
39,3 %

nad 60 rokov
13,8 %

stredné 
bez maturity
1,5 %

úplné stredné 
s maturitou
37,3 % 
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Základným dokumentom pre vzdelávanie 
zamestnancov úradu bol schválený Plán vzde-
lávania zamestnancov ŠÚ SR na rok 2019. Za-
mestnanci absolvovali vzdelávacie podujatia 
v oblasti:

adaptačného vzdelávania,

manažérskeho vzdelávania,

vzdelávania zameraného na osob-
 nostný rozvoj,

odborného vzdelávania,

ďalšieho odborného vzdelávania,

informačných technológií,

jazykového vzdelávania.

Okruh vzdelávacích podujatí bol priebežne 
dopĺňaný o ďalšie požiadavky na vzdelávanie, 
ktoré operatívne predkladali jednotlivé organi-
začné útvary.

Prioritami v oblasti odborného vzdelávania 
boli podujatia zamerané na rozvoj spôsobilos-
tí zamestnancov súvisiacich so zabezpečením 
zberu, spracovania, analýzy a diseminácie 
štatistických informácií zo štatistických zis-
ťovaní alebo z administratívnych zdrojov 
údajov, z komplexnej prípravy Sčítania obyva-
teľov domov a bytov v roku 2021, z prípravy 
a spracovania výsledkov volieb prezidenta SR, 
volieb do Európskeho parlamentu a z realizácie 
národných a medzinárodných projektov. 

Zamestnanci úradu sa zúčastnili aj na 36 za-
hraničných vzdelávacích podujatiach (medzi-
národné workshopy, kurzy, semináre a konfe-
rencie s edukačným charakterom), na ktorých, 
okrem rozvoja odborných spôsobilostí, mali aj 
príležitosť k výmene odborných skúseností a po-
znatkov o národnom a európskom štatistickom 

systéme s ostatnými účastníkmi podujatí. Dô-
ležitým prínosom pre odborný rast špecialis-
tov úradu boli odborné kurzy v rámci progra-
mu European Statistical Training Programme. 
V rámci ďalšieho odborného vzdelávania sa 
zamestnanci úradu predovšetkým zúčastňova-
li na podujatiach týkajúcich sa legislatívy, práv-
nych služieb, riadenia štátnej služby, miezd 
a odmeňovania zamestnancov, ochrany osob-
ných údajov, kontroly, auditu, financií, rozpoč-
tu, registratúry a správy majetku štátu.

Jazykové vzdelávanie sa realizovalo prostred-
níctvom skupinových polointenzívnych jazy-
kových kurzov v anglickom jazyku. 

V minulom roku sa uskutočnilo spolu 855 
vzdelávacích aktivít, na ktorých sa zúčastnilo 
5 829 účastníkov. Na vzdelávanie v roku 2019 
úrad vynaložil finančné prostriedky vo výške 
56 992 eur.

Podiel jednotlivých druhov vzde-
lávania v roku 2019

jazykové
vzdelávanie

1,1 % vzdelávanie 
v oblasti IT
4,7 % 

odborné štatistické 
vzdelávanie
56,4 % 

manažérske 
vzdelávanie
8,4 % 

vzdelávanie
zamerané na

osobnostný
rozvoj
2,0 %
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Informačné systémy a informačno-
-komunikačné technológie

V rámci napĺňania cieľov Národnej koncep-
cie informatizácie verejnej správy (NKIVS) 
ŠÚ SR štvrtý rok realizuje zber štatistických 
údajov elektronickou formou, ktorá zvýšila 
návratnosť a kvalitu dát aj vďaka predvyplne-
niu údajov a kontrolám implementovaným 
v elektronických formulároch. ŠÚ SR záro-
veň poskytuje svoje elektronické služby do-
stupné na portáli ŠÚ SR aj prostredníctvom 
Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS). 

V záujme znižovania administratívnej zá-
ťaže spravodajských jednotiek (SJ) ŠÚ SR  
naďalej rozširuje množstvo využívaných ad-
ministratívnych zdrojov, ktoré nahrádzajú 
údaje pôvodne získavané od SJ, alebo dopĺ-
ňajú štatistické údaje zozbierané od SJ zavá-
dzaním nových technológií.

ŠÚ SR sa v rámci plnenia úloh ustanove-
ných zákonom podieľa na aplikácii zákona 
o ochrane pred legalizáciou príjmov z trest-
nej činnosti a o ochrane pred financovaním
terorizmu. Zákon o ochrane pred legalizá-
ciou príjmov z trestnej činnosti a o ochra-
ne pred financovaním terorizmu upravuje
práva a povinnosti právnických a fyzických
osôb pri predchádzaní a odhaľovaní lega-
lizácie príjmov z trestnej činnosti a finan-
covania terorizmu. Jeho hlavným cieľom je
zabraňovať tzv. praniu špinavých peňazí.
V súlade s ustanoveniami uvedeného záko-

na, ktoré nadobudli účinnosť od 1. novem-
bra 2018, ŠÚ SR je povinný priebežne viesť 
aktuálne identifikačné údaje o konečných 
užívateľoch výhod v Registri právnických 
osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci 
(RPO) a súčasne ich poskytovať orgánom ve-
rejnej moci a povinným osobám pri vyko-
návaní základnej starostlivosti vo vzťahu ku 
klientovi. Podľa § 7a zákona č. 272/2015 Z. z. 
o registri právnických osôb, podnikateľov
a orgánov verejnej moci v znení neskorších
predpisov, ŠÚ SR poskytuje od 1. novembra
2018 z RPO údaje o konečných užívateľoch
výhod v elektronickej podobe a automatizo-
vaným spôsobom povinným osobám pod-
ľa § 5 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane
pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
a o ochrane pred financovaním terorizmu
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zriadenie prístupu pre vyššie uvedené po-
vinné osoby je možné na základe žiadosti,
ktorá je prístupná po prihlásení prostred-
níctvom eID v mene povinnej osoby cez
ÚPVS www.slovensko.sk, alebo portál ŠÚ SR
https://rpo.statistics.sk.

Projekt reformy zberu a spracovania štatis-
tických údajov má adresovať požiadavky Eu-
rostatu na vytvorenie národnej metodiky, jej 
následné zjednotenie smerom k povinným 
osobám štatistického zisťovania, ktoré umož-
ní zjednotenie procesu zberu a spracovania 
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štatistických údajov naprieč všetkými povin-
nými osobami, ako aj ochranu a bezpečnosť 
zbieraných a spracúvaných údajov. Výstupy 
tohoto projektu budú predstavovať jednot-
nú a harmonizovanú metodiku, ktorá bude 
prepoužiteľná všetkými povinnými osoba-
mi Národného štatistického systému. 

Úspešne bol v roku 2019 ukončený proces 
ESS IT security certification auditovaný 
spoločnosťou PWC poverenou Eurostatom, 
ako podmienka pre ďalšie kroky k spoloč-
ným projektom pre bezpečnosť IT a plánu 
udeľovania grantov.

Počas roku 2019 boli zrealizované v rámci 
ŠÚ SR zásadné vylepšenia existujúcej infra-
štruktúry a aplikačnej výbavy, potrebnej 

tak pre realizáciu štatistického zisťovania, 
ako aj spoľahlivé a plynulé spracovanie 
výsledkov volieb prezidenta Slovenskej re-
publiky 2019 a volieb do Európskeho par-
lamentu 2019. Paralelne k týmto aktivitám 
prebehlo množstvo prípravných analytic-
kých fáz ako základu realizácie strategické-
ho zámeru rozvoja informačných systémov 
ŠÚ SR. Aktivity boli zamerané predovšet-
kým na oblasti systémov a dátovej bezpeč-
nosti, získavania a spracovania veľkých dát 
(Big Data), typológiu a dostupnosť nástro-
jov umelej inteligencie v oblasti štatistickej 
produkcie, inováciu štatistických nástrojov 
a registrov, ako aj možnosti replatformizá-
cie smerom k väčšiemu využitiu open sour-
ce technológií, príprave migrácie do vlád-
neho cloudu.
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Pre kapitolu Štatistický úrad SR boli zákonom 
č. 370/2018 Z. z. o štátnom rozpočte schválené 
výdavky vo výške 32 931 511 eur. V priebehu 
roka 2019 bol rozpočet úradu upravený 22 roz-
počtovými opatreniami Ministerstva financií 
SR a 4 rozpočtovými opatreniami Ministerstva 
vnútra SR na 32 778 522,63 eur. Úpravy MF 
SR sa týkali najmä prekročenia limitu kapitá-
lových výdavkov o prostriedky z predchádza-
júcich rokov (390 147 eur), o prostriedky na 
nevyhnutný rozvoj informačných systémov 
úradu a doriešenie problémov v oblasti ich 
licenčného zabezpečenia (3 mil. eur), o pros-
triedky určené na sčítanie obyvateľov, domov 
a bytov 2021 (ďalej len „SODB 2021“), a to ka-
pitálové výdavky (160 000 eur) a bežné výdav-
ky (570 000 eur, z toho 126 000 eur na mzdy), 
ďalej prekročenia limitu bežných výdavkov 
určených na realizáciu prieskumov súvisiacich 
s tvorbou a napĺňaním Satelitného účtu cestov-
ného ruchu (245 840 eur), navýšenia osobných 

výdavkov na valorizáciu platov zamestnancov 
aparátu ústredného orgánu (1 672 425 eur, 
z toho na mzdy 1 239 708 eur) a pre príspevkovú 
organizáciu INFOSTAT 65 420 eur, navýšenia 
limitu bežných výdavkov na zabezpečenie 
technických a technologických podmienok 
pre spracovanie výsledkov volieb do NR SR 
v roku 2020 (320 000 eur) a presunu z bežných 
výdavkov do kapitálových v celkovom objeme 
247 639 eur. Ďalšie úpravy sa týkali viazania li-
mitu bežných výdavkov z dôvodu nepriaznivé-
ho vývoja rozpočtu verejnej správy v roku 2019 
(1 100 tis. eur), viazania bežných výdavkov 
v prospech kapitoly MF SR v zmysle Centrálnej 
dohody na poskytnutie licencií a produktov 
Oracle (407 919,94 eur) a viazania kapitálových 
výdavkov (5 799 848,04 eur) a prostriedkov Eu-
rópskej únie a spolufinancovania zo štátneho 
rozpočtu (126 721,22 eur), s možnosťou ich po-
užitia v nasledujúcom rozpočtovom roku. Roz-
počtovými opatreniami MV SR bol navýšený 

Rozpočet výdavkov kapitoly ŠÚ SR v rokoch 2014 - 2019 v tis. eur
- porovnanie schváleného a upraveného rozpočtu
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limit bežných výdavkov o prostriedky Európ-
skej únie a spolufinancovania zo štátneho roz-
počtu určených na riešenie projektu Reforma 
zberu a spracovania štatistických údajov vo 
verejnej správe v rámci Operačného progra-
mu Efektívna verejná správa (884 668,83 eur), 
ktorého riadiacim orgánom je MV SR.

Na rok 2019 bol ŠÚ SR schválený záväzný uka-
zovateľ - limit príjmov vo výške 120 000 eur. 
Rozpočtovým opatrením MF SR bol limit príj-
mov znížený na 93 000 eur. Príjmy v skutoč-
nosti dosiahli plnenie 93 009 eur. 

Upravený rozpočet výdavkov 32 778 522,63 eur 
bol čerpaný vo výške 32 721 306 eur – na 
99,8 % (z toho prostriedky Európskej únie 
595 595,20 eur a prostriedky na spolufinan-
covanie zo štátneho rozpočtu (ďalej len „ŠR“) 
162 352,41 eur, ktoré spolu činia 757 947,61 eur). 

Upravený rozpočet na mzdy, platy 13 407 882 eur 
(bez prostriedkov EÚ a prostriedkov na spo-
lufinancovanie k nim zo ŠR v celkovej sume 
46 461,85 eur) bol čerpaný vo výške 13 407 660 
eur, z toho 999 965 eur na voľby preziden-
ta a voľby do Európskeho parlamentu (ďalej 
len „EP“) a 420 664 eur na SODB 2021. 

Na platby poistného a príspevku do poisťov-
ní, ktoré hradí zamestnávateľ, bolo použitých 
5 010 482 eur (bez prostriedkov EÚ a pros-
triedkov na spolufinancovanie zo ŠR v celko-
vej sume 16 181,98 eur), z toho 422 393 eur 
z prostriedkov na voľby prezidenta a voľby do 
EP a 124 271 eur z prostriedkov určených na 
SODB 2021.

Na tovary a služby bolo celkom použitých 
9 787 718 eur (bez prostriedkov EÚ a pros-
triedkov na spolufinancovanie zo ŠR v celko-

vej sume 695 303,78 eur), z toho 603 208 eur 
z prostriedkov na voľby prezidenta a voľby do 
EP, 536 952 eur z prostriedkov na SODB 2021 
a 5 654 985 eur z prostriedkov určených na 
informačné technológie financované zo štát-
neho rozpočtu. Na bežnú činnosť ŠÚ SR bolo 
použitých 2 992 573 eur, a to najmä na štatis-
tické zisťovania, cestovné výdavky, výdavky 
súvisiace so zberom štatistických informá-
cií, prídel do sociálneho fondu a stravovanie 
zamestnancov. Podstatnú časť predstavujú 
tiež výdavky na energie a telekomunikácie, 
ochranu objektov, prevádzku motorových 
vozidiel a údržbu prevádzkových strojov, za-
riadení a budov.

Bežné transfery boli čerpané vo výške 
1 207 825 eur, z toho 1 044 120 eur pre prís-
pevkovú organizáciu INFOSTAT. Ostatné 
transfery boli použité na odchodné, odstup-
né a nemocenské dávky.

Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 
2 549 674 eur, z toho 2 269 338 eur na in-
formačné technológie financované zo štátne-
ho rozpočtu, 30 tis. eur na voľby prezidenta 
a voľby do EP a 42 840 eur na SODB 2021. 
Prostriedky určené na podporné činnosti 
vo výške 207 496 eur boli použité na nákup 
osobných automobilov, prevádzkových stro-
jov a zariadení a rekonštrukciu a modernizá-
ciu stavieb.

Osobitné druhy výdavkov

Voľby prezidenta a voľby do Európskeho 
parlamentu

Na voľby v roku 2019 bolo použitých celkom 
2 055 566 eur. Výdavky boli čerpané najmä 
na príplatky za nadčasy, odmeny a súvisiace 
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odvody do poisťovní zamestnancov podieľajú-
cich sa na spracovaní výsledkov volieb. Výdav-
ky na tovary a služby boli použité na materiá-
lové zabezpečenie odborných sumarizačných 
útvarov, telekomunikačné služby, všeobecný 
materiál a dohody o vykonaní prác.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Prostriedky v objeme 1 125 773 eur boli použité 
predovšetkým na mzdy a súvisiace odvody do 
poisťovní zamestnancov dočasne prijatých na 
plnenie úloh pri príprave SODB 2021, na vy-
pracovanie štúdie zameranej na možnosti skva-
litnenia výstupov cenzu a výberových zisťovaní 
v domácnostiach, na vypracovanie štúdie za-
meranej na systémovú analýzu implementácie 
ISCED 2011, na marketingové poradenstvo pri 
výbere dodávateľa kreatívnych služieb, medi-
álnej kampane a komunikácie pre SODB 2021 
a na poradenstvo pre ďalšie oblasti súvisiace 
s procesom prípravy SODB 2021, ďalej na ško-
lenia, propagáciu, pracovné cesty, na úhradu 
dohôd a režijné výdavky.

Reforma zberu a spracovania štatistických 
údajov vo verejnej správe

Na informačné technológie financované zo 
štátneho rozpočtu bolo použitých 8 014 623 eur, 
v tom na tovary a služby 5 654 985 eur, na trans-
fer pre príspevkovú organizáciu INFOSTAT 
90 300 eur a kapitálové výdavky 2 269 338 eur. 
Výdavky boli čerpané na zaistenie udržateľnos-
ti výsledkov vyplývajúcich z projektov Elektro-
nické služby a Register a identifikátor práv-
nických osôb a podnikateľov, na zabezpečenie 
informačných technológií pre spracovanie vý-
sledkov volieb a pre prípravu SODB 2021, ako 
aj na zabezpečenie informačných technológií 
pre systémy vnútornej správy, podpornú infra-
štruktúru a špecializované systémy.

Informačné technológie financované 
zo štátneho rozpočtu – ŠÚ SR

Na financovanie projektu Reforma zberu 
a spracovania štatistických údajov vo verej-
nej správe, ktorý úrad rieši v rámci Operačné-
ho programu Efektívna verejná správa – Prio-
ritná os 1, boli použité prostriedky Európskej 
únie a prostriedky štátneho rozpočtu určené na 
spolufinancovanie spoločných programov SR 
a EÚ v celkovom objeme 757 947,61 eur. V tom 
prostriedky Európskej únie 595 595,20 eur 
a prostriedky štátneho rozpočtu na spolufi-
nancovanie 162 352,41 eur. Väčšia časť pros-
triedkov v objeme 695 303,78 eur bola použi-
tá v súlade s ich účelovým určením na tovary 
a služby, a to na analýzu regulácie, analýzu 
procesov a existujúcich procesných modelov, 
návrh optimálneho procesného modelu a ná-
vrh funkčných a nefunkčných požiadaviek 
pre jednotný IS na získanie a vyhodnocova-
nie štatistických údajov v NŠS a časť v objeme 
62 643,83 eur na refundáciu osobných nákla-
dov pracovníkov podieľajúcich sa na prácach 
v rámci projektu.

Samostatné účty

V roku 2019 ŠÚ SR získal bežné zahranič-
né granty na samostatný účet grantov prog-
ramov EÚ v objeme 1 335 599 eur v zmysle 
§ 22 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách, 
ktoré boli poskytnuté Európskou komisiou,
s cieľom zaviesť nové štatistické zisťovania.
Prostriedky boli čerpané vo výške 1 206 589 eur
a použité najmä na refundáciu mzdových
nákladov zamestnancov podieľajúcich sa na
prácach EÚ projektov, ich materiálne zabez-
pečenie, ďalej úhradu dohôd a zahraničné
pracovné cesty.
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Rozvoj integrovaného SMK ŠÚ SR sa v roku 
2020 zameria na ďalšiu postupnú implemen-
táciu požiadaviek novely Kódexu postupov 
pre európsku štatistiku a súvisiaceho rámca 
pre zabezpečenie kvality, konkrétne na pokra-
čovanie implementácie novelizovaných zásad 
inštitucionálneho prostredia a na začatie im-
plementácie novelizovaných zásad v oblasti 
štatistických procesov a štatistických produk-
tov. Ďalšie práce súvisiace s integrovaným 
SMK sa sústredia na spoluprácu v rámci EŠS 
pri príprave postupov, dotazníkov a ďalších 
dokumentov pre tretie kolo peer review. Po 
ich schválení vo Výbore pre Európsky štatis-
tický systém začnú prípravné práce pre absol-
vovanie tohto peer review. K rozvíjaniu integ-
rovaného SMK ŠÚ SR prispeje pokračovanie 
plnenia cieľov, priorít a princípov Národného 
programu kvality Slovenskej republiky na 
obdobie 2017 – 2021, ako aj pokračovanie 
účasti na projekte Zavádzanie a podpora 
manažérstva kvality v organizáciách verej-
nej správy. Významnou prioritou v rámci 
rozvoja systému bude druhý rok implemen-
tácie akčných programov Stratégie rozvoja 
ŠÚ SR do roku 2022. Dôraz bude naďalej 
kladený na implementáciu programov pri-
spievajúcich k tvorbe hodnoty pre zákazníkov 
a ďalšie zainteresované strany, a tým k hod-
note ŠÚ SR, k zvýšeniu efektivity procesov 
využitím údajov z  nových zdrojov údajov pri 
tvorbe štatistických výstupov, ako aj projektov 
podporujúcich realizáciu týchto programov, 
s dôrazom najmä na efektívnu externú komu-
nikáciu a využívanie partnerstiev.

Jednou z prioritných úloh v oblasti metodi-
ky pre rok 2020 budú pokračujúce aktivity 
súvisiace s projektmi, do ktorých je ŠÚ SR 
zapojený. V projekte na modernizáciu ceno-
vých štatistík to bude konceptuálna štúdia 
a empirické štúdie zamerané na analýzu vplyvu 
použitia rôznych metód na agregované cenové 
zmeny, t. j. vážené vs nevážené metódy, mesač-
né reťazené vs priame indexy alebo bilaterálne 
vs multilaterálne metódy súvisiace s využi-
tím rôznych zdrojov údajov pre výpočet har-
monizovaného indexu spotrebiteľských cien 
(HICP) a indexu spotrebiteľských cien (CPI). 
V rámci aktivít v ďalšom projekte Big Data 
predpokladáme, že sa využitím týchto dát po-
darí dosiahnuť presnejšiu aktualizáciu regis-
tra ubytovacích zariadení a vytvoria sa rámce 
na ďalšiu modernizáciu štatistiky cestovného 
ruchu. Jednou z priorít bude aj preskúmanie 
ďalších možností využitia administratívnych 
zdrojov údajov (AZÚ) v podnikových štatis-
tikách, za účelom skvalitnenia štatistík, resp. 
zníženia záťaže respondentov. Jedna z rieše-
ných úloh sa bude týkať analýzy možností mo-
delovania závislostí medzi premennými do-
stupnými z AZÚ a premennými dostupnými 
zo štatistických zisťovaní pre ročné štatistické 
zisťovania v malých podnikoch. Rovnako plá-
nujeme skvalitnenie existujúcich používaných 
modelov, resp. overenie použitia nových mo-
delových prístupov aj v krátkodobej štatistike. 
V oblasti klasifikácií a číselníkov bude naďa-
lej prioritou zabezpečenie ich súladu s právne 
záväznými aktmi Európskej únie, medziná-
rodnými normami a štandardami. V prípade 
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číselníkov vytvorených pre účely evidencie 
subjektov v Registri právnických osôb vrátane 
modulu Register konečných užívateľov výhod, 
hlavným cieľom bude ich plná harmonizácia 
s príslušnými národnými právnymi predpis-
mi a štandardami. V oblasti štatistických re-
gistrov a štatistických jednotiek bude dôraz 
kladený na zvyšovanie kvality registrov vrá-
tane zabezpečenia ich súladu s novým naria-
dením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 
č. 2019/2152 o európskych podnikových šta-
tistikách, ktorým sa zrušuje 10 právnych ak-
tov v oblasti podnikových štatistík (FRIBS). 
V rámci registra právnických osôb a podnika-
teľov (RPO), kľúčovou prioritou naďalej zo-
stáva integrácia všetkých zdrojových registrov 
do RPO tak, ako je to stanovené v § 12 zákona 
č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, 
podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zme- 
ne a doplnení niektorých zákonov. Neme-
nej významným cieľom bude tiež stabilizácia 
procesov merania kvality údajov RPO a pri-
jatie ďalších rozhodnutí, opatrení a postupov 
zameraných na odstránenie zistených nedos-
tatkov v spolupráci s dotknutými povinnými 
osobami. Z hľadiska RPO – modul Register 
konečných užívateľov výhod, kľúčovou úlohou 
ŠÚ SR bude vývoj a implementácia nových 
funkcií do informačného systému RPO tak, 
aby tento plne zodpovedal novým požiadav-
kám na zverejňovanie údajov z tohto registra, 
vyplývajúcim z novely zákona č. 297/2008 Z. z. 
a tiež smernice 2018/843 (Business Registers 
Interconnection System).

V oblasti tvorby nákladovo optimálnej 
údajovej základne bude hlavnou aktivitou 
príprava základného legislatívneho doku-
mentu - Programu štátnych štatistických 
zisťovaní na nové trojročné obdobie 2021 
až 2023 (PŠŠZ). V roku 2020 bude nariadením 

o Programe jednotného trhu 2021-2027 (Single 
Market Programme) vydaný aj nový Európ-
sky štatistický program na roky 2021 – 2027 
(EŠP), ktorý bude obsahom prílohy II da-
ného nariadenia. Program jednotného trhu, 
ako aj EŠP sa vypracoval a prijme v súvislosti 
s Viacročným finančným rámcom 2021 – 2027 
Európskej únie. V nasledujúcich rokoch jeho 
účinnosti budú nové požiadavky kladené na 
NŠS, t. j. na úpravu štatistických zisťovaní, či 
získavanie administratívnych údajov alebo 
iných údajov z externých zdrojov implemen-
tované do národného PŠŠZ.

Aktivity v rámci makroekonomických štatis-
tík budú v roku 2020 zamerané na prípravu 
a zostavenie revidovaných údajov národných 
účtov podľa novej Politiky revízií ŠÚ SR, prí-
pravu finálnej správy v rámci GP 04 – 19 k jed-
notlivým čiastkovým úlohám a zabezpečenie 
riešenia výhrad udelených Komisiou ako vý-
sledku verifikačného cyklu HND 2016 – 2019. 
Štatistiku zahraničného obchodu, okrem štan-
dardných rutinných prác, čaká príprava rozší-
reného publikovania štatistiky zahraničného 
obchodu v DATAcube., príprava pilotného 
zberu nových premenných na Hlásení o odo-
slaní tovaru v systéme Intrastat (ID partnera 
v členskom štáte intra-EÚ dovozu a krajiny 
pôvodu) a príprava implementácie nariade-
nia FRIBS vrátane výmeny mikroúdajov 
o zahraničnom obchode realizovaná v rámci 
projektu GP 03-19.

Hlavnou prioritou v oblasti podnikových 
štatistík bude pokračovať v pripomienko-
vaní delegovaných a vykonávacích nariade- 
ní k Nariadeniu Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2019/2152 o európskych pod-
nikových štatistikách. Na národnej úrovni 
budú práce zacielené na prípravu podmienok 
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na implementáciu nových požiadaviek vyplý-
vajúcich z predmetného rámcového nariadenia 
v jednotlivých štatistických doménach. Pôjde 
o implementáciu činnostných jednotiek v krát-
kodobej štatistike, implementáciu zmenenej
metodiky subdodávateľských vzťahov vo väz-
be na PRODCOM, zabezpečenie prechodu
z Klasifikácie stavieb na Štatistickú klasifikáciu
ekonomických činností v doméne štatistiky
stavebníctva, mapovanie dostupnosti informá-
cií o miere neobsadenosti komerčných nehnu-
teľností, zmena postupov kompilácie výstupov
za ročnú štrukturálnu štatistiku a ďalšie čin-
nosti zamerané na harmonizáciu štatistických
domén patriacich do podnikových štatistík.
V štatistke poľnohospodárstva budú práce
zamerané na prípravu a realizáciu Štrukturál-
neho zisťovania fariem 2020, ktoré sa vyko-
náva každých 10 rokov a jeho výstupy sú dô-
ležitou údajovou základňou pre rozhodovací
proces prijímania opatrení a regulácií v oblasti
spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ, ako
aj na národnej úrovni. V oblasti štatistiky
vedy, techniky a inovácií budú aktivity zame-
rané na pokračovanie implementácie zmien
vyplývajúcich z revízií Oslo manuálu a Fras-
cati manuálu formou spracovania povinných
výstupov v novej štruktúre za inovácie, na ich
odoslanie prvýkrát v tvare SDMX vr. vypraco-
vania správy o kvalite a spracovanie vybraných 
ukazovateľov nad rámec nariadenia za štatisti-
ku výskumu a vývoja. V energetickej štatis-
tike budú pokračovať práce na implementácii
nových požiadaviek na zisťovania vyplývajú-
cich zo zmien nariadenia o energetickej šta-
tistike č. 2019/2146. Jednou z hlavných priorít
cenovej štatistiky bude príprava metodiky zis-
ťovaní cien produkčných štatistík pre prechod
výpočtu cenových indexov na nové bázické
obdobie - priemer roka 2021 = 100. Zároveň
bude pokračovať príprava metodiky výpočtu

indexu cien nehnuteľností s využitím údajov 
získaných z informačného systému Úradu ge-
odézie, kartografie a katastra SR. Vo všetkých 
oblastiach podnikových štatistík sa zame-
riame aj na ďalšie prehĺbenie kvality štatistík 
a harmonizácie s európskou metodikou. 

Hlavnou prioritou v rámci sociálnych štatistik 
a demografie v roku 2020 je príprava a realizá-
cia sčítania obyvateľov, domov, bytov. Práce sa 
sústredia najmä na ukončenie prác pri tvorbe 
Informačného systému pre územnú prípravu 
a samotnú územnú prípravu, na pilotné zisťo-
vanie pre sčítanie domov a bytov, sčítanie do-
mov a bytov, ktoré budú realizovať obce a na 
činnosti v rámci prípravy elektronického sys-
tému SODB 2021. V oblasti štatistiky práce 
a vzdelávania sústredíme pozornosť, okrem 
vykonania pravidelného výberového zisťovania 
pracovných síl v 2. štvrťroku, aj na doplnkové 
zisťovanie o pracovných úrazoch a zdravot-
ných problémoch spôsobených zamestnaním. 
Ďalšími prioritami bude adaptovať výbero-
vé zisťovanie pracovných síl na vstup nových 
právnych predpisov EÚ súvisiacich s Integro-
vanou európskou sociálnou štatistikou (IESS) 
do platnosti v roku 2021 a zahájiť prípravné 
práce na zabezpečení výberového zisťovania 
o ďalšej odbornej príprave v podnikoch v roku
2021. V rámci štatistiky životnej úrovne oby-
vateľstva bude prioritou v roku 2020 realizácia
štatistických zisťovaní na základe nariadení
a požiadaviek Eurostatu. Zároveň sa bude pri-
pravovať adaptácia výberových sociálnych šta-
tistických zisťovaní na nové nariadenie Európ-
skeho parlamentu a Rady, ktorým sa zavádza
spoločný rámec pre európsku štatistiku, týka-
júcu sa osôb a domácností na základe údajov
na individuálnej úrovni získaných zo vzoriek.
V rámci týchto zmien sa v roku 2020 zre-
alizuje zlepšenie harmonizácie výberových
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sociálnych štatistických zisťovaní, redizajn 
dotazníkov jednotlivých zisťovaní a prepája-
nie údajov z rôznych zdrojov, čím sa poskytnú 
zákazníkom včasnejšie a nové údaje pre hod-
notenie životnej úrovne.

Prioritou volebnej štatistiky bude spracova-
nie výsledkov volieb do Národnej rady Slo-
venskej republiky, ktoré vyhlásil Predseda NR 
SR svojím rozhodnutím č. 351/2019 Z. z. zo 
4. novembra 2019 na 29. februára 2020. Voľby 
sa vykonajú v súlade so zákonom č. 180/2014 
Z. z. o podmienkach výkonu volebného prá-
va a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Okrem týchto úloh bude ŠÚ SR priebežne rea-
lizovať aktivity v zmysle príslušného zákona, 
súvisiace so zabezpečením nových volieb do 
orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia 
v termínoch v zmysle rozhodnutia predsedu 
Národnej rady Slovenskej republiky. 

V oblasti šírenia štatistických informácií sa 
úrad zameria na plnenie stanovených strate-
gických cieľov v snahe lepšie poznať svojich 
zákazníkov a uspokojovať ich stále rastúce po-
žiadavky na kvalitu a komplexnosť produktov 
a služieb. V súlade s marketingovým plánom 
bude pozornosť sústredená na spracovanie 
a poskytovanie súborov údajov pre národné 
a medzinárodné inštitúcie a zabezpečovanie 
rôznych komunikačných aktivít. Snahou úra-
du je efektívnou externou komunikáciou a vy-
užitím účinných komunikačných kanálov pri-
spievať k zvyšovaniu vedomostného potenciálu 
v oblasti štatistiky. Komunikácia so zákazník-
mi bude orientovaná na stretnutia s kľúčový-
mi používateľmi štatistiky. Odborné útvary 
úradu v ústredí a pracoviská ŠÚ SR v krajoch 
budú organizovať semináre cielene zamerané 
na vybrané segmenty zákazníkov, so záme-
rom informovať o postavení a úlohách úradu, 

jeho produktoch a službách. Tieto aktivity 
budú príležitosťou dozvedieť sa o potrebách 
a očakávaniach našich zákazníkov. Prínosom 
v získaní spätnej väzby bude plánovaný pries-
kum spokojnosti používateľov s produktmi 
a službami ŠÚ SR, kde respondenti budú mať 
možnosť vyjadriť aj svoje pripomienky a ná-
vrhy na zlepšenie. Tieto podnety úrad v rámci 
svojich možností zohľadní pri tvorbe a šírení 
produktov a poskytovaní služieb zákazníkom. 
K zvýšeniu povedomia o oficiálnej štatistike 
a ŠÚ SR prispejú aj aktivity, ktoré budú orga-
nizované pri príležitosti v poradí druhého Sve-
tového dňa štatistiky, ktorý bol rozhodnutím 
OSN prvýkrát stanovený na 20. októbra 2015, 
slávi sa každých päť rokov. V súlade s celko-
vou stratégiou rozvoja bude úrad pokračovať 
v rozširovaní obsahu a foriem produktov zve-
rejňovaných na internetovom portáli úradu, 
ktorý naďalej zostáva hlavným komunikačným 
nástrojom pre šírenie štatistických informácií. 
Pri zverejňovaní štatistických údajov prostred-
níctvom web portálu sa úrad sústredí na ďal-
ší rozvoj a modernizáciu verejnej databázy 
DATAcube., konsolidáciu a rozširovanie úda-
jovej základne databázy v zmysle požiadaviek  
zákazníkov a zvyšovanie užívateľského kom-
fortu pri práci s údajmi. Pre väčšiu dostupnosť 
otvorených údajov v strojovo spracovateľnej 
forme úrad zabezpečí publikovanie nových 
datasetov a sprístupnenie údajov prostredníc-
tvom REST API poskytujúcej údaje v JSON-stat 
formáte. V oblasti rozvoja šírenia bude úrad 
flexibilne reagovať na nové trendy zverejňova-
nia s uplatnením nástrojov pre interaktívnu vi-
zualizáciu údajov, s cieľom prezentovať štatis-
tické údaje v ľahko zrozumiteľnej a inovatívnej 
forme. Pozornosť sa zameria na poskytovanie 
produktov s pridanou hodnotou s využitím 
interaktívnych nástrojov a príťažlivých foriem 
prezentácie štatistických informácií.  
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Primárnym cieľom na úseku európskych 
záležitostí a medzinárodnej spolupráce 
bude v roku 2020 prispieť k lepšiemu pre-
pojeniu a bližšej kooperácii s inými národ-
nými štatistickými úradmi. Prvým krokom 
v tomto smere bude snaha o zviditeľnenie 
aktivít úradu v rámci task force venovanej 
strategickej komunikácii. V kontexte uda-
losti zo začiatku roka 2020 vyznieva snaha 
lepšie nastaviť komunikačné kanály voči 
širšej verejnosti ešte naliehavejšie. Riadenie 
a rozhodovanie v každej modernej demo-
kratickej spoločnosti je založené na dispo-
nibilite kvalitných dát, ktoré majú jednotlivé 
štatistické úrady k dispozícii. Preto je veľ-
kým predpokladom, že participácia v tejto 
skupine bude veľmi dôležitou zložkou budú-
ceho postavenia ŠÚ SR nielen v rámci EŠS, 
ale aj na úrovni ostatných orgánov štátnej 
správy SR.  Rovnako dôležitým aspektom 
ostáva kooperácia s partnermi v rámci kra-
jín V4 prípadne aj iných regionálnych zo-
skupení ako napr. Slavkovský formát. 

V riadení ľudských zdrojov je neustálou 
naliehavou výzvou, pri limitovaných finan-
čných zdrojoch a personálnych kapacitách, 
motivovať všetkých zamestnancov ku kva-
litnému plneniu úloh aj uspokojovaním 
mzdových nárokov nad celoštátny priemer. 
Úrad bude naďalej vynakladať úsilie pre sta-
bilizáciu výkonných, kľúčových a angažova-
ných zamestnancov. Významnou prioritou 
ďalšieho obdobia bude personálne zabezpe-
čenie špecifických úloh Sčítania obyvateľov, 
domov a bytov 2021. V oblasti vzdelávania 
a rozvoja budeme pokračovať v posilnení an-
gažovanosti, flexibility a adaptability zamest-
nancov pri plnení významných úloh ŠÚ SR. 
V tejto súvislosti budeme klásť hlavný dô-
raz na kľúčových zamestnancov s líderským 

potenciálom, vytvorenie štandardov v ob-
lasti manažérskeho vzdelávania a zefektív-
ňovanie foriem vzdelávania expertov. 

Prioritou roku 2020 v oblasti informačných 
systémov a informačno-komunikačných 
technológií bude dokončiť proces reorgani-
zácie sekcie pre zefektívnenie poskytovania 
služieb v kontexte nových úloh a výziev, zabez-
pečovať bezproblémovú funkčnosť prevádz-
kovaných systémov vrátane RPO (Register 
a identifikátor právnických osôb, podnikate-
ľov a orgánov verejnej moci), RKÚV (Register 
konečných užívateľov výhod), IŠIS (Integro-
vaný štatistický informačný systém) a príp-
ravu IVISu (Integrovaný volebný informačný 
systém) na nové legislatívne požiadavky. Zá-
roveň bude ŠÚ SR naďalej poskytovať súčin-
nosť povinným osobám pri ich práci s RPO 
a RKÚV, zabezpečovať aktivity súvisiace s do-
budovaním informačného systému pre pod-
poru Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 
a spustením prvej etapy tvorby Jednotného 
informačného systému pre získavanie a vy-
hodnocovanie štatistických údajov v národ-
nom štatistickom systéme. K prioritám bude 
patriť aj dokončenie migrácie vybraných sys-
témov ŠÚ SR do vládneho cloudu, ktorá bude 
realizovaná v rámci Operačného programu 
Integrovaná infraštruktúra (OPII). ŠÚ SR 
bude v spolupráci s Eurostatom naďalej po-
kračovať v zosúladení zabezpečenia ochrany 
osobných údajov s nariadením EÚ (GDPR) 
a v dokončení realizácie projektu Reforma 
zberu a spracovania štatistických údajov vo 
verejnej správe v rámci Operačného prog-
ramu Efektívna verejná správa. Jednou z vý-
znamných priorít ŠÚ SR bude tiež rozvoj 
existujúcich nástrojov štatistickej produkcie 
v rámci výzvy OPII pre Manažment údajov 
inštitúcií verejnej správy.
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