Ciele rozpočtových programov Štatistického úradu SR

Vláda SR pri prerokúvaní Správy o pokroku pri zavádzaní programového rozpočtovania v máji 2005 uložila uznesením
číslo 400/2005 ministrom, predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR a správcom ďalších rozpočtových
kapitol uskutočňovať každoročne prezentácie s cieľom informovať verejnosť o cieľoch v jednotlivých oblastiach činnosti
rezortov a o ich väzbe na alokované finančné zdroje rozpočtových programov.
Rozpočet kapitoly Štatistického úradu SR tvorí jeden rozpočtový program s názvom Štatistické zisťovania.
Zámerom tohto programu je zabezpečiť štatistické zisťovania v zmysle Programu spoločenstva a Programu štátnych
štatistických zisťovaní tak, aby úrad priebežne poskytoval štatistické údaje všetkým užívateľom (verejnosti, verejnej
správe, zahraničným subjektom). Tento zámer vyjadruje v skratke hlavné poslanie úradu. Zabezpečenie štatistických
zisťovaní podľa Programu štátnych štatistických zisťovaní v sebe zahŕňa prípravu metodiky zisťovaní, priamu realizáciu
získavania dát, ich spracúvanie, poskytovanie, hodnotenie údajov a zabezpečenie ich porovnateľnosti. Štatistický úrad
SR zabezpečuje aj metodickú koordináciu zisťovaní, ktoré realizujú ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy
a ďalšie štátne organizácie podľa Programu štátnych štatistických zisťovaní.
Pre zabezpečenie medzinárodnej porovnateľnosti úrad zabezpečuje v spolupráci s ostatnými ministerstvami
vytváranie, zverejňovanie a správu štatistických klasifikácií, číselníkov a registrov.
Poskytovanie štatistických informácií v sebe zahŕňa celý komplex činností súvisiacich s prípravou Kalendára prvého
zverejnenia údajov, Edičného programu a zverejnením informatívnych správ a publikácií podľa nich, poskytovanie
informácií prostredníctvom verejných báz dát.
Štatistický úrad SR tiež zabezpečuje organizačné, personálne, programové a technické podmienky na spracovanie
výsledkov volieb a referend.
V roku 2016 budú pokračovať práce na optimalizácii výkazníctva, zlepšovaní a skvalitňovaní dostupnosti a šírenia
štatistických informácii, na znižovaní záťaže spravodajských jednotiek, úrad bude zabezpečovať tiež spracovanie výsledkov
volieb do Národnej rady SR.

Ďalšími prioritami roku 2016 bude úspešné zvládnutie prechodu na zber štatistických údajov elektronickou formou
a zavedenie Registra a identifikátora právnických osôb a podnikateľov do rutinnej prevádzky.
Rozpočtový program Štatistické zisťovania sa v roku 2016 člení na 3 podprogramy:







riadenie štatistických zisťovaní,
podporné činnosti,
voľby.




realizácia štatistických zisťovaní,
výskumné a vývojové úlohy.

Podprogram riadenie štatistických zisťovaní sa ďalej člení na dva programové prvky:

Pre jednotlivé programové prvky boli stanovené tieto ciele a merateľné ukazovatele pre ich napĺňanie:
1. Realizácia štatistických zisťovaní:





zabezpečiť štátne štatistické zisťovania vyplývajúce z Programu štátnych štatistických zisťovaní, ktoré organizuje
a vykonáva ŠÚ SR,
zabezpečiť zverejňovanie a poskytovanie štatistických informácií podľa Kalendára prvého zverejnenia údajov a
požiadaviek EUROSTAT-u,
zabezpečiť v určených termínoch implementáciu nových nariadení a smerníc Európskej únie v gestorstve ŠÚ SR.
2. Výskumné a vývojové úlohy:



riešiť v roku 2016 špecifické úlohy v rámci štatistických zisťovaní na základe uzatvoreného kontraktu s INFOSTAT-om na
100%.

3. Podporné činnosti



vytvoriť v roku 2016 finančné, personálne a prevádzkové podmienky na splnenie úloh vyplývajúcich z Programu štátnych
štatistických zisťovaní na 100 %.
4. Voľby
Úspešne a kvalitne zabezpečiť spracovanie výsledkov volieb.
Na rok 2016 schválila vláda pre rozpočtový program kapitoly ŠÚ SR výdavky vo výške 20 180 407 eur. Na
riadenie štatistických zisťovaní je určené 11 137 179 eur, na podporné činnosti je určené 7 468 478 eur a na
voľby 1 574 750 eur.

