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Ročná správa o plnení Programu štátnych štatistických zisťovaní 

za rok 2013 

 

 

1. Vydanie zmien a doplnení Programu štátnych štatistických zisťovaní na rok 

2013 

 

Štatistický úrad SR v spolupráci s ministerstvami a štátnymi organizáciami v roku 
2011 vydal vyhláškou č. 358/2011 Z. z. Program štátnych štatistických zisťovaní na 
roky 2012 až 2014 (ďalej len „program zisťovaní“). 

Koncom februára 2012 odbor prípravy údajovej základne Štatistického úradu SR 
oslovil príslušné útvary úradu a orgány vykonávajúce štátnu štatistiku a informoval ich 
o príprave novely vyhlášky, ktorou budú vydané zmeny a doplnenie programu 
zisťovaní v súlade s § 12 ods. 4 zákona o štátnej štatistike č. 540/2001 Z. z. Súčasne 
ich požiadal o poskytnutie podkladov v prípade, že požadujú vykonať úpravy v 
programe zisťovaní, ktoré každoročne môžu vyplynúť: 

 z novej alebo novelizovanej národnej a európskej legislatívy, ktorej následkom je 
zmena citácií predpisov atď., 

 z procesu aplikovania redukcie štatistických zisťovaní a vznikajúcich nových 
potrieb, 

 zo znižovania administratívnej záťaže, 

 z aktualizácie prehľadu využívaných administratívnych zdrojov údajov 
v nadväznosti na ich zmeny a skutočné využívanie, 

 z potrieb spresnenia znení jednotlivých charakteristík vykonávaných štátnych 
štatistických zisťovaní v dôsledku vyššie uvedených aktivít. 

Z poskytnutých podkladov Štatistický úrad SR vypracoval materiál, ktorého 
súčasťou je návrh vyhlášky a sprievodné dokumenty spracované v súlade 
s Legislatívnymi pravidlami vlády SR. 

Návrh vyhlášky postupne prešiel troma stupňami pripomienkového konania. Po 
jeho prerokovaní a schválení v Stálej pracovnej komisii Legislatívnej rady vlády pre 
správne právo, úplné znenie vyhlášky bolo v súlade s čl. 32 bod 2, 3 a 6 
Legislatívnych pravidiel vlády SR zaslané Ministerstvu spravodlivosti - redakcii Zbierky 
zákonov SR s požiadavkou na jeho vyhlásenie v Zbierke zákonov SR.  

Zmeny a doplnenia programu zisťovaní boli vydané vyhláškou Štatistického 
úradu SR č. 378/2012 Z. z. z 21. novembra 2012. Účinnosť vyhlášky je od 1. januára 
2013. 

Štatistický úrad SR spolu s ministerstvami a štátnymi organizáciami touto 
vyhláškou pre druhý rok trojročného programu zisťovaní určil, že spolu vykonajú 211 
štátnych štatistických zisťovaní, z toho Štatistický úrad SR 84 a rezorty 127 zisťovaní. 

V programe zisťovaní sa implementovali novo prijaté štatistické nariadenia 
Európskeho Parlamentu a Rady týkajúce sa štatistiky výskumu a vývoja, cestovného 
ruchu, dopravy a pôdohospodárstva:  

 vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 995/2012 z 26. októbra 2012, ktorým sa 
stanovujú podrobné pravidlá vykonávania rozhodnutia Európskeho parlamentu a 
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Rady č. 1608/2003/ES o vypracovaní a vývoji štatistík Spoločenstva o vede 
a technike,  

 nariadenie EP a Rady (EÚ) č. 692/2011 zo 6. júla 2011 o európskej štatistike 
cestovného ruchu, ktorým sa zrušuje smernica Rady 95/57/ES týkajúce sa 
štatistík poskytovaných zo zisťovaní CR 1-12 Mesačné zisťovanie o činnosti 
ubytovacieho zariadenia a CR 3-04 Zisťovanie o domácom a výjazdovom 
cestovnom ruchu,  

 nariadenie EP a Rady EÚ) č. 70/2012 z 18. januára 2012 o štatistickom zisťovaní 
v cestnej nákladnej doprave týkajúce sa štatistík poskytovaných zo zisťovania 
Dop 1-12, 

 nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1337/2011 z 13. decembra 
2011 o európskej štatistike trvalých plodín a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 
357/79 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/109/ES. 

V prílohe č. 3 základnej vyhlášky č. 358/2011 Z. z. Štatistický úrad SR definoval 
200 administratívnych zdrojov využívaných na účely štátnej štatistiky (ďalej len “AZ“). 
Ministerstvá a štátne organizácie uviedli spolu 30 AZ. Pre rok 2013 Štatistický úrad SR 
doplnil 6 nových AZ a zrušil 7 AZ. Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR 
požiadalo o doplnenie 4 AZ a Sociálna poisťovňa vypustila svoje AZ zo zoznamu.  

Základnou vyhláškou č. 358/2011 Z. z. boli do národnej legislatívy notifikované 4 
štatistické smernice (prílohou č. 4). Pre rok 2013 boli vydaním nových európskych 
právnych predpisov zrušené 2 smernice: smernica Rady 95/57/ES z 23. novembra 
1995 o zbere štatistických údajov v oblasti cestovného ruchu v platnom znení 
a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/109/ES z 19. decembra 2001 
týkajúca sa štatistických zisťovaní vykonávaných členskými štátmi s cieľom stanovenia 
produkčného potenciálu sadov určitých druhov ovocných stromov v platnom znení. 

 

2. Plnenie programu zisťovaní za rok 2013 

 

Odpočet plnenia programu zisťovaní sa vykonáva po druhý raz a týka sa 
zisťovaní, ktoré boli v hodnotenom roku zaradené do prílohy č. 1 a 2 vyhlášky 
k programu zisťovaní. Proces prípravy, realizácie zberu údajov a spracovania 
výsledkov štatistických zisťovaní hodnoteného roku sa plánuje najmenej na obdobie 
troch rokov. V tejto správe sa hodnotí rok 2013, čo znamená, že príprava štatistických 
formulárov sa odštartovala v roku 2012 a v roku 2013 sa začal vykonávať zber 
a spracovanie údajov krátkodobých štatistických zisťovaní (mesačných, štvrťročných, 
polročných a taktiež ročných alebo nepravidelných s lehotou poskytovania údajov 
v sledovanom roku). V roku 2014 sa pokračovalo, a v čase prípravy tejto správy sa 
ešte pokračuje v zbere a spracovaní dlhodobých štatistických zisťovaní, t. j. zisťovaní 
s lehotou poskytovania údajov po sledovanom období. 

 

2.1. Plnenie programu zisťovaní za rok 2013 Štatistickým úradom SR 

 

Štatistický úrad SR zaradil do programu zisťovaní na rok 2013 84 štatistických 
zisťovaní, ktoré sa mali realizovať prostredníctvom 97 štatistických formulárov. K júnu 
2014 v skutočnosti realizoval (začal realizovať) zber údajov z 80 štatistických zisťovaní 
prostredníctvom 112 štatistických formulárov. 
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V porovnaní s rokom 2012 došlo k redukcii počtu štatistických zisťovaní 
zaradených do programu zisťovaní na rok 2013, čo bolo výsledkom týchto aktivít: 

 znižovanie administratívnej záťaže spravodajských jednotiek. Štatistický úrad SR 
po overení možností využívať údaje z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR zrušil vyhláškou č. 378/2012 Z. z. k 1. 1. 2013 štvrťročné zisťovanie 
Ceny Les 1-04 o cenách v lesnom hospodárstve. Respondentmi, ktorým bola 
znížená záťaž, boli aj mikropodniky – podniky zapísané v Obchodnom registri 
s počtom zamestnancov od 0 do 9; 

 získanie kvalitnejších údajov o obchode SR s členskými štátmi Európskej únie. V 
snahe naplniť tento zámer boli vyhláškou č. 378/2012 Z. z. k 1. 1. 2013 zrušené 
dve zjednodušené hlásenia o prijatí/odoslaní tovaru INTRASTAT 3-12 a 
INTRASTAT 4-12. V platnosti zostali dve hlásenia INTRASTAT 1 -12 a 2 -12; 

 integrácia údajov z rôznych administratívnych zdrojov, ktorá bola spustená už 
v roku 2012 a umožnila nerealizovanie ročného zisťovania Roč 3-01 o fyzických 
osobách – podnikateľoch nezapísaných v Obchodnom registri. Zisťovanie bolo 
zrušené vyhláškou č. 410/2013 Z. z. k 1. 1. 2014; 

 prehodnotenie potrieb a využívanie údajov len z existujúcich štatistických a 
administratívnych zdrojov, ktoré viedlo k nerealizovaniu zisťovania o regionálnej 
štatistike MOŠ–MIS 1-01. Zisťovanie bolo zrušené vyhláškou č. 410/2013 Z. z. 
k 1. 1. 2014; 

 priradenie negatívnej priority štatistike poštových služieb v európskom ročnom 
pracovnom programe na rok 2013, dôsledkom čoho bolo nerealizovanie 
zisťovania o doručovateľských službách IKaP 2-01 v Slovenskej republike. 
Zisťovanie bolo zrušené vyhláškou č. 410/2013 Z. z. k 1. 1. 2014; 

 zjednodušenie vykazovania a spracovania údajov. Zisťovania o nezárobkových 
organizáciách NSNO 1-01 a NSNO 2-01 sa transformovali do jedného zisťovania 
a realizovali sa pod označením NSNO 1-01. Zisťovanie NSNO 2-01 bolo zrušené 
vyhláškou č. 410/2013 Z. z. k 1. 1. 2014; 

 neukončený legislatívny proces na úrovni EÚ a posun realizácie zisťovania 
o bezpečnosti a kriminalite SASU 1-01 na neurčito. 

V pláne pre rok 2013 bolo realizovanie štatistického zisťovania pod názvom 
Dotazník na aktualizáciu registra ubytovacích zariadení cestovného ruchu. Nakoľko pri 
tomto zisťovaní sa zvýšila periodicita z päťročnej na trojročnú, rozhodlo sa, že 
nasledujúce zisťovanie ORG UZ 2-93 sa v roku 2013 nevykoná a rok realizácie 
zisťovania sa posunie na rok 2014. Zmena roku zisťovania sa upravila vo vyhláške č. 
410/2013 Z. z. 

V porovnaní s rokom 2012 sa počet dlhodobých zisťovaní znížil o ďalšie tri 
zisťovania: GVC 1-01 Jednorazové zisťovanie o globálnej tvorbe hodnoty, ktoré sa 
vykonalo jednorazovo v roku 2012 a dve viacročné zisťovania, ktoré sa taktiež 
vykonali v roku 2012 a majú sa zopakovať v roku 2014: Inov 1-92 Zisťovanie 
o inováciách a Org SP 1-92 Ročný výkaz o skupinách podnikov. 

V roku 2013 bolo do programu zaradené a spracúva sa jedno zisťovanie 
s viacročnou periodicitou - európske zisťovanie Poľ 20-93 Štrukturálne zisťovanie 
fariem, ktoré sa pravidelne opakuje raz za tri roky. 

Navýšenie počtu štatistických formulárov z 97 na 112 súviselo s prechodom na 
nový integrovaný štatistický informačný systém IŠIS a konsolidáciou spracovania 
štatistických údajov. Zo zisťovania Dop 6-01 Ročný výkaz v doprave sa vyčlenili dve 
prílohy a obnovili sa štatistické formuláre pre dve samostatné zisťovania o železničnej 
a vodnej doprave pod značkami Dop 7-01 a Dop 8-01. Zisťovanie Roč 1-01 Ročný 
výkaz produkčných odvetví sa začalo vykonávať prostredníctvom deviatich 
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odvetvových formulárov a troch samostatných formulárov pre závody a miestne 
jednotky. Deväť odvetvových formulárov sa vytvorilo aj pre zisťovanie za malé podniky 
produkčných odvetví Roč 2-01. 

Štatistický formulár Roč 1-01 Ročný výkaz produkčných odvetví patrí medzi 
najrozsiahlejšie formuláre. V roku 2013 boli významne redukované dva moduly s 
finančnými ukazovateľmi Vybrané aktíva a Vybrané pasíva v členení podľa sektorov, 
ktorými sa získavajú údaje s trojročnou periodicitou. 

Termín predkladania štatistických údajov bol v prospech respondentov upravený 
pri formulároch: 

 ÚNP 1-01 Úplné náklady práce z 31. marca na 30. apríla,  

 Inov 1-92 Zisťovanie o inováciách z 15. mája na 31. mája,  

 Roč 2-01 Ročný výkaz produkčných odvetví v malých podnikoch z 30. apríla na 
15. mája 2014.  

 

2.2. Plnenie programu zisťovaní za rok 2013 ministerstvami a štátnymi 

organizáciami 

 

Ministerstvá a štátne organizácie v roku 2013 plánovali vykonať a realizovali 127 
štátnych štatistických zisťovaní, z toho 23 krátkodobých štátnych štatistických 
zisťovaní a 104 dlhodobých štátnych štatistických zisťovaní. 

V porovnaní s rokom 2012 sa v roku 2013 počet zisťovaní znížil o dve zisťovania. 
Škol (MŠVVŠ SR) 31-92 Výkaz o telovýchovných zariadeniach využívaných školou 
s dvojročnou periodicitou a MK (MDVRR SR) 1-93 Ročný výkaz o miestnych 
komunikáciách s trojročnou periodicitou sa vykonali v roku 2012 a ďalšie periódy sa 
zopakujú po roku 2013.  


