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EUROPEAN STATISTICAL
DATA SUPORT

ESDS

ESDS - European Statistical Data Support

Eurostat spolu s národnými štatistickými inštitúciami 
zodpovedá za Európsky štatistický systém, ktorého 
poslaním je poskytovať všetkým záujemcom nezá- 
vislé   a  kvalitné  štatistiky  na  európskej,  národnej
a regionálnej úrovni. 

V rámci projektu European Statistical Data Support 
(ESDS) zriadil Eurostat sieť centier ESDS, ktoré 
fungujú väčšinou pri národných štatistických 
inštitúciách.   Záujemcom   o   štatistiky    poskytujú
informačný servis v národnom jazyku používateľa.

Centrum podpory používateľom európskej 
štatistiky (Centrum ESDS) pri Štatistickom úrade 
Slovenskej republiky poskytuje záujemcom tieto 
služby:

Všetky údaje zverejňované na internetovej stránke 
Eurostatu a informácie poskytované prostredníc- 
tvom Centra ESDS pri Štatistickom úrade SR sú 
bezplatné.

Jednoduchý prístup k európskym štatistikám

Štatistický úrad SR má na svojej internetovej 
stránke blok s informáciami o  európskej  štatistike.
Z ponuky Služby / Európska štatistika (ESDS) 
možno vstúpiť priamo do databáz Eurostatu podľa 
tematických oblastí.
V bloku ESDS možno nájsť tiež demo verzie pre 
prácu s webovými stránkami Eurostatu a odkazy na 
ďalšie užitočné internetové stránky. 

pomoc pri vyhľadávaní európskych štatis- 
tických údajov a informácií,
navigáciu na internetovej stránke Eurostatu,
odpovede na telefonické, e-mailové a písom- 
né otázky.



Súčasťou hlavného navigačného panelu je záložka 
Help,  ktorá  obsahuje  odkazy  na webové stránky 
s informáciami pre vybrané cieľové skupiny, a to 
bežných používateľov (User support); inštitúcie EÚ, 
medzinárodné organizácie a národné štatistické 
inštitúcie (Institutional support); novinárov a médiá 
(Press, media support). Pre nového používateľa, 
ktorý internetovú stránku Eurostatu ešte nepozná, je 
určený odkaz First visit a nápomocné môžu byť aj 
odkazy na Demo tours a často kladené otázky (FAQ).

Rubrika Publications ponúka odkazy na  posledné 
zverejnené publikácie vydané Eurostatom. Všetky 
publikácie na internetovej stránke sú k dispozícii na 
stiahnutie zdarma v PDF formáte. Ďalej sú tu odkazy 
na internetovú stránku Statistics Explained a odkaz 
na web stránku pre objednávanie tlačených publikácií.

V rubrike Data nájdete napr. odkazy do databázy 
Eurostatu, na webové stránky umožňujúce hľadanie 
štatistík podľa tém, prístup k mikroúdajom pre 
výskumné a vedecké účely, odkaz na hromadné 
sťahovanie údajov (Bulk download), geografický 
informačný systém (GISCO), metaúdaje.

Hlavnou úlohou Eurostatu je spracovávať a publikovať 
štatistické informácie na európskej úrovni, ktoré  umož- 
ňujú  porovnania  medzi  krajinami a  regiónmi.  
Eurostat ponúka množstvo významných a zaujíma- 
vých údajov, ktoré môžu vlády, podnikatelia, veda, 
výskum, školstvo, žurnalisti i široká verejnosť využiť pri 
svojej práci a v každodennom živote.

Povinnosťou členských štátov EÚ a ich národných 
štatistických inštitúcií je zbierať národné údaje, 
overovať ich, analyzovať a následne zasielať 
Eurostatu.
Úlohou Eurostatu je konsolidovať údaje, zaistiť ich 
porovnateľnosť, použijúc harmonizovanú metodiku. 
Európske štatistiky sú zverejňované na internetovej 
stránke Eurostatu http://ec.europa.eu/eurostat, 
ktorá v širšej miere využíva nástroje na uľahčenie 
prístupu k údajom a ich vizualizáciu.

Domovská stránka Eurostatu ponúka prístup k naj- 
aktuálnejším prvým zverejneniam (News releases), 
kalendáru zverejňovania euro-indikátorov (Release 
calendar), informáciám podľa štatistických tém 
(Statistics by theme), článkom publikovaným na 
internetovej stránke Statistics Explained (encyklopédia  
o štatistikách EÚ  fungujúca  na  princípe  wikipédie)
a k novinkám zverejňovaným v bloku What´s new?

V pravej časti v bloku DATA je prístup k najpopulárnej- 
ším tabuľkám, do databázy Eurostatu a na webovú 
stránku Vizualizations and Tools, s ponukou prehľadu 
nástrojov na vizualizáciu údajov. Viac nájdete na 
http://ec.europa.eu/eurostat/help/first-visit/tools.

Domovská stránka obsahuje blok Focus on so 
zoznamom zaujímavých tém, z ktorých sú odkazy na 
ďalšie webové stránky Eurostatu s detailnejšími 
informáciami z príslušnej oblasti. Interaktívny nástroj 
Economic trends ponúka rýchly a jednoduchý prehľad 
vývoja vybraných ôsmych základných ekonomických 
ukazovateľov.

Hlavný navigačný panel domovskej stránky Eurostatu 
s rubrikami News, Data, Publications, About 
Eurostat a Help umožňuje používateľovi rýchly 
prístup k hľadanej informácií. 
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