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Slovo na úvod

Slovo na úvod

Štatistický úrad Slovenskej republiky (ŠÚ SR) 
v roku 2011 realizoval niekoľko významných 
štatistických zisťovaní, ktoré ovplyvnili celko-
vú činnosť úradu v tomto roku.

Jednou z najvýznamnejších štatistických ak-
cií bolo sčítanie obyvateľov, domov a bytov. 
Sčítanie sa uskutočnilo  v súlade so zákonom 
č. 263/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov 
a bytov v roku 2011 a bolo v plnom rozsahu 
harmonizované s nariadením Európskeho 
parlamentu (EP) a Rady (ES) č. 763/2008 o sčí-
taní. Do výkonu sčítania boli okrem ŠÚ SR 
zainteresované aj samosprávy obcí a ostatné 
orgány štátnej správy.

Sčítanie sa uskutočnilo tradičnou formou ako 
celoplošné štatistické zisťovanie, pri prípra-
ve boli použité nové formy územnej prípravy 
a prvýkrát mohli občania využiť aj elektronic-
kú formu sčítania. ŠÚ SR zabezpečoval v pro-
cese príprave sčítania koordináciu zúčastne-
ných subjektov, v plnom rozsahu zabezpečil 
územnú prípravu sčítania, spracoval meto-
diku a definoval obsah zisťovaných údajov. 
Zabezpečil tlač a distribúciu sčítacích formu-
lárov, vytvoril organizačné a legislatívne pod-
mienky na výkon sčítania a realizoval zber 
a záznam údajov zistených pri sčítaní. Prvé 
výsledky zverejní úrad v roku 2012.

Pod názvom Štrukturálny cenzus fariem 2010 
(ŠCF) realizoval úrad ďalšie významné štatis-
tické zisťovanie, ktoré je súčasťou celoeuróp-

skeho projektu štatistiky poľnohospodárstva 
riadené štatistickým úradom Európskej únie 
EUROSTAT-om. Cieľom štrukturálneho cenzu 
fariem bolo zabezpečiť kompletné údaje o slo-
venskom poľnohospodárstve kompatibilné 
s požiadavkami Európskej únie (EÚ).

Realizácia štrukturálneho cenzu fariem bola 
mimoriadne náročná úloha, ktorá predstavo-
vala oslovenie všetkých subjektov produkujú-
cich poľnohospodárske produkty bez rozdie-
lu, či ide o trhovú produkciu alebo produkciu 
pre samozásobenie. Súbor zostavený pre toto 
zisťovania musel reprezentovať Slovenskú 
republiku tak, aby obsahoval 98 % využitej 
poľnohospodárskej pôdy a  98 % z celkového 
počtu dobytčích jednotiek. ŠCF bol zameraný 
na zistenie základných ukazovateľov (naprí-
klad  štruktúry využitej poľnohospodárskej 
pôdy, stavu hospodárskych zvierat, pracov-
ných síl na farmách), ale aj na zistenie špeci-
fických ukazovateľov potrebných k posudzo-
vaniu vplyvu poľnohospodárstva na životné 
prostredie a krajinu.
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V novembri 2011 úrad na svojej internetovej 
stránke zverejnil predbežné údaje, ktoré tvo-
ria základné informácie o poľnohospodár-
stve v Slovenskej republike. Komplexné údaje 
budú publikované po validácii EUROSTAT-
-om priebežne v roku 2012.

Úsilie odboru národných účtov bolo okrem 
štandardných prác na zostavení ročných úč-
tov za rok 2010 a štvrťročných účtov venova-
né transformácii odvetvových údajov v rámci 
implementácie klasifikácie SK NACE Rev. 2 
do národných účtov podľa implementačného 
nariadenia platného pre národné účty od ro-
ku 2011.

V 1. štvrťroku 2011 uskutočnil EUROSTAT na 
Slovensku dialógovú misiu k problematike 
procedúry nadmerného deficitu a dlhu, ako 
aj kontrolnú misiu k problematike výkazov 
DPH. Z misií vyplynuli pre prácu štatistikov 
nové úlohy, ktorým bolo potrebné venovať 
zvýšenú pozornosť.

Mimoriadne dôležitá bola príprava nového 
nariadenia k revidovanému systému ESNÚ95, 
ktoré by malo vstúpiť do platnosti v roku 2014 

a na ktorom ŠÚ SR aktívne participuje pros-
tredníctvom svojich expertov. Legislatívne ko-
nanie na úrovni pracovnej skupiny Rady EÚ 
prebiehalo počas celého roka 2011 a naďalej 
bude pokračovať aj v roku 2012.

V oblasti cenových štatistík sa v roku 2011 
uskutočnila revízia váhových schém výpoč-
tu indexu cien priemyselných výrobcov a re-
alizovalo mimoriadne zisťovanie spojené 
s prípravou revízie váhových schém výpoč-
tu indexu cien stavebných prác. Úspešne bol 
uskutočnený projekt EUROSTAT-u pre výpo-
čet indexov cien nehnuteľností a indexov cien 
tovarov a služieb spojených s bývaním vo 
vlastnom obydlí.  Mesačne pokračovalo za-
sielanie Harmonizovaného indexu spotrebiteľ-
ských cien (HICP) s konštantnými daňami do 
EUROSTAT-u. V rámci zbližovania metodiky 
zisťovania spotrebiteľských cien pre potreby 
výpočtu HICP a pre potreby Európskeho po-
rovnávacieho programu bolo v júni 2011 re-
alizované pilotné zisťovanie spotrebiteľských 
cien vybraných tovarov a služieb.

Podarilo sa tiež realizovať úlohy z grantové-
ho projektu EUROSTAT-u týkajúceho sa pa-



Slovo na úvod

rity kúpnej sily PPP Production of Purchasing 
Power Parity data by Member States (GP 01 
– 10). Na úseku prípravy podkladov pre zo-
stavovanie parít kúpnej sily boli zabezpeče-
né všetky úlohy požadované EUROSTAT-om. 
Z najvýznamnejších možno uviesť výpočet 
váh HDP (objemy a ceny) pre potreby parity 
kúpnej sily (PPP), cenové zisťovania vybra-
ných porovnateľných tovarov, služieb, staveb-
ných projektov a investičných celkov, zisťova-
nia miezd v štátnej správe a zisťovania cien 
nájomného.

Odbor štatistiky zahraničného obchodu v ro-
ku 2011 štandardne zabezpečoval spracova-
nie údajov štatistiky zahraničného obchodu 
(ZO), pričom jeho snahou bolo zvyšovať kvali-
tu spracúvaných údajov a zvyšovať štatistické 
povedomie spravodajských jednotiek.

Politiku šírenia štatistických údajov realizo-
val úrad v súlade so strategickým zámerom 
poskytovať kvalitné a objektívne štatistické 
produkty a služby a podporiť zvyšovanie zna-
lostnej úrovne zákazníkov. Úrad uspokojoval 
potreby zákazníkov prostredníctvom rozši-
rovania obsahu on-line databáz, preddefino-

vaných tabuliek a ponuky produktov prístup-
ných na internetovej stránke úradu.

Jednou z hlavných aktivít smerom k verejnos-
ti bol Deň otvorených dverí na ústredí a praco-
viskách ŠÚ SR v krajských mestách, v rámci 
ktorého boli záujemcom poskytnuté informá-
cie z rôznych štatistických oblastí a prezento-
vané výsledky práce štatistikov.

Úrad v roku 2011 realizoval prostredníctvom 
on-line dotazníka pravidelný prieskum spo-
kojnosti používateľov s produktmi a službami 
ŠÚ SR. V porovnaní s rokom 2009 bol zazna-
menaný mierny nárast celkovej miery spokoj-
nosti zákazníkov. Výsledky z prieskumu budú 
zohľadnené pri tvorbe produktov a formách 
ich šírenia, ale aj pri zlepšovaní ďalších čin-
ností úradu.
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Identifikácia organizácie

Názov:  Štatistický úrad Slovenskej republiky

Skrátený názov:  ŠÚ SR

Sídlo úradu:  Miletičova 3, 824 67 Bratislava 26

Kontakt:  telefón (operátor)  50236 111

 internet  http://www.statistics.sk

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

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,

c) určuje metodiku štatistických zisťovaní, zhro-
mažďuje a spracováva štatistické údaje,

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

e) vytvára, zverejňuje a spravuje v súčinnosti 

s ministerstvami a štátnymi organizáciami 
štatistické klasifikácie, číselníky a registre,

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

g) vypracováva analýzy vybraných charakte-
ristík sociálno-ekonomického a ekologické-
ho vývoja SR,

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

i) zverejňuje výsledky štatistických zisťovaní 
za SR a za jednotlivé územné a správne 
celky, pravidelne informuje verejnosť o so-



Identifikácia organizácie

ciálno-ekonomickom a demografickom vý-
voji, poskytuje štatistické informácie a vy-
dáva štatistické publikácie,

j) organizuje a zabezpečuje projektovú a 
programovú prípravu spracúvania štatis-
tických zisťovaní a určuje spôsob zberu 
a technológie spracúvania štatistických 
údajov pre štatistické zisťovania vykonáva-
né úradom,

k) riadi, usmerňuje a dohliada na zber a spra-
covanie štatistických údajov na vnútroštát-
nej úrovni,

l) vyjadruje sa k metodike tvorby, obsahu 
a štruktúre štatistických údajov a štatistic-
kých informácií, ktoré ministerstvá a štát-
ne organizácie získavajú pri výkone svojej 
činnosti,

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

n) 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 obcí3, volieb do orgánov 

samosprávnych krajov4, príprava a spracova-
nie výsledkov hlasovania o voľbe prezidenta 
Slovenskej republiky5, výsledkov hlasovania 
v referende6, výsledkov volieb do Európske-
ho parlamentu7 a sčítanie obyvateľov, domov 
a bytov.8

1  Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších 
predpisov

2  Zákon č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Sloven-
skej republiky v znení neskorších predpisov

3  Zákon SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy 
obcí v znení neskorších predpisov

4  Zákon č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych 
krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení 
zákona č. 335/2007 Z. z.

5  Zákon č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta SR, o ľudo-
vom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďal-
ších zákonov v znení neskorších predpisov

6  Zákon NR SR č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda 
v znení neskorších predpisov

7  Zákon č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu 
v znení neskorších predpisov

8  Zákon č. 263/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov 
v roku 2011 a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. 
o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov
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Pokračujeme v zvyšovaní efektívnosti 

a účinnosti integrovaného manažérskeho systému

Rozvíjanie systému manažérstva kvality 
ŠÚ SR zavedeného podľa štandardu ISO 9001: 
2008 sa v uplynulom roku sústredilo na im-
plementáciu aktivít zameraných na vytvore-
nie predpokladov na zvyšovanie efektívnosti 
a účinnosti systému, ktoré boli pripravené 
v uplynulom roku.

Išlo predovšetkým o implementáciu akčného 
programu Stratégie rozvoja ŠÚ SR do roku 
2012 zameraného na optimalizáciu rozhraní 
hodnototvorného procesu, t. j. produkcie a di-
seminácie štatistických produktov na ústredí 
ŠÚ SR a na realizáciu súvisiacej organizačnej 
zmeny.

K vytvoreniu predpokladov pre monitorova-
nie nákladovosti a tým efektivity ŠÚ SR vý-
znamne prispel akčný program zameraný 
na implementáciu nákladového riadenia ako 
predpokladu zavedenia kontrolingu. V rámci 

programu bola realizovaná skúšobná pre-
vádzka informačného systému na sledova-
nie odpracovaného času a prebehli súvisiace 
školenia zamestnancov ŠÚ SR. Následne bol 
systém od polovice roka uvedený do rutinnej 
prevádzky. V priebehu implementácie bola 
zdôrazňovaná osobná zodpovednosť zamest-
nancov za dosahovanie výsledkov úradu v ob-
lasti optimálne vynaložených nákladov – jed-
nej zo základných spoločne uznávaných hod-
nôt ŠÚ SR.

Pre uľahčenie prístupnosti a zvýšenie transpa-
rentnosti boli všetky prvky tvoriace systém 
manažérstva kvality ŠÚ SR a súvisiace doku-
menty sústredené v elektronickom SMK na 
intranete ŠÚ SR.

Úroveň systému manažérstva kvality preskú-
mali interné audity vykonané vo vybraných 
procesoch ŠÚ SR. Audity overili zhodu systé-
mu s požiadavkami štandardu ISO 9001:2008 
so zameraním na plnenie strategických cie-
ľov úradu a súvisiacich akčných programov. 
Námety na zlepšenia, ktoré vyplynuli z inter-
ných auditov, ako aj z iných zdrojov zlepšení 
boli zahrnuté do súhrnnej v poradí už šiestej 
Správy o hodnotení systému manažérstva 
kvality ŠÚ SR.

Zhodu implementovaného systému manažér-
stva kvality s požiadavkami ISO 9001:2008 
preukázal aj dozorný audit, ktorý v októbri 
2011 vykonala certifikačná organizácia Bu-
reau Veritas Certification. Úspešný audit 
potvrdil, že systém manažérstva kvality ŠÚ 
SR vytvára vhodné predpoklady pre ďalšie 
skvalitňovanie produktov a služieb poskyto-
vaných zákazníkom a pre rozvoj úradu sme-
rom k vyššej efektivite a účinnosti.



Čo priniesol uplynulý rok v oblasti metodiky

Čo priniesol uplynulý rok v oblasti 

metodiky

Znižovanie záťaže respondentov z pohľadu 
respondenta, ako aj z pohľadu producenta je 
strategickou prioritou ŠÚ SR do roku 2012, 
ale aj ambíciou celého európskeho štatistic-
kého systému. Ruka v ruke so znižovaním ná-
kladov na štatistické zisťovania je nevyhnut-
né dôsledne zabezpečovať a hodnotiť kvalitu 
štatistických výstupov. Znamená to zavádza-
nie nových prístupov a postupov do procesov 
štatistických spracovaní, ktoré umožnia znížiť 
periodicitu zisťovania niektorých ukazovate-
ľov, prípadne niektoré ukazovatele zo zisťova-
nia vyradiť a nahradiť ich modelovaním, pri 
zachovaní alebo dokonca zvýšení kvality šta-
tistických výstupov.

Medzi dôležité nástroje zvyšovania kvality 
štatistických výstupov, pri súčasnom znižo-
vaní nákladov a záťaže respondentov, patrí 
využívanie už existujúcich administratívnych 
zdrojov údajov. Príkladom ich efektívneho vy-
užitia je nový spôsob spracovania zisťovania 
ROČ 3-01 za referenčné obdobie 2010, ktoré sa 
po prvýkrát realizovalo spôsobom integrácie 
údajov z rôznych zdrojov. Výsledkom nového 
spracovania je kompletná databáza mikroú-
dajov za celú skupinu samostatne zárobkovo 

činných osôb. Ako pozitívum treba zdôrazniť, 
že realizácia tohto spracovania nepredstavo-
vala pre ŠÚ SR žiadne dodatočné náklady.

V rámci optimalizácie krátkodobého výkazníc-
tva bola v spolupráci s INFOSTAT-om úspešne 
otestovaná možnosť zavedenia modelovania 
a prognózovania časových radov pomocou mo-
delov ARIMAX do procesu štatistického spra-
covania. Vybrané časové rady zo zisťovania 
P13-04 – Štvrťročné zisťovanie produkčných 
odvetví v malých podnikoch budú v procese 
štatistického spracovania modelované a ná-
sledne bude prognózovaný ich vývoj s tým, že 
výsledky budú korigované na základe ročných 
údajov. Navrhnutá metodika bola overená naj-
skôr na historických údajoch a na základe vý-
sledkov bol navrhnutý postup pre prax.

Významnou úlohou bola tiež spolupráca na 
rozvoji štatistického informačného systému 
v oblasti implementácie moderných matema-
ticko-štatistických metód do procesu návrhu 
a hlavne spracovania štatistického zisťovania, 
v oblasti hodnotenia kvality štatistických vý-
stupov a v oblasti ochrany dôverných štatis-
tických údajov.

Klasifikácie a registre

Činnosti realizované v priebehu roka 2011 bo-
li zamerané na rozvoj štatistických klasifiká-
cií a číselníkov a na  zabezpečenie ich súladu 
s európskymi a medzinárodnými normami 
a štandardami.

Po ukončení implementácie medzinárodnej 
štandardnej klasifikácie zamestnaní ISCO-08 
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do štatistického informačného systému bol 
naštartovaný proces vývoja národnej verzie 
tejto klasifikácie za účelom jej efektívneho 
využitia nielen na štatistické účely, ale aj na 
účely vnútroštátnych služieb zamestnanos-
ti a služieb zameraných na klientov. Výsled-
kom procesu je vnútroštátna štatistická kla-
sifikácia zamestnaní SK ISCO-08, ktorá bola 
13. decembra 2011 vydaná vyhláškou ŠÚ SR 
č. 516/2011v Zbierke zákonov SR.

V spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, 
výskumu a športu SR bola pripravená vyhláš-
ka ŠÚ SR č. 114/2011 Z. z., ktorou sa vydáva 
štatistická klasifikácia odborov vzdelania. 
Príloha vyhlášky je doplnená o prevodník na 
medzinárodný stupeň vzdelania podľa medzi-
národnej klasifikácie vzdelania ISCED 1997.

V roku 2011 bola naďalej poskytovaná meto-
dická pomoc Ministerstvu práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR pri aplikácii klasifikácie za-
mestnaní v rámci projektu Integrovaný sys-
tém typových pozícií a Ministerstvu financií 
SR pri koordinácii využívania ekonomických 
klasifikácií SK NACE Rev. 2 a CPA 2008 na 
daňové účely.

Prioritou v oblasti štatistických registrov bo-
la štandardizácia procesov súvisiacich s vý-
menou, konsolidáciou a integráciou údajov 
o skupinách podnikov v európskom registri 
skupín podnikov (EGR) spravovanom EU-
ROSTAT-om.

V marci 2011 boli ukončené práce na tvorbe 
populácie EGR za rok 2009, do ktorej bolo 
v rámci 8 185 globálnych skupín podnikov in-
tegrovaných spolu 3 368 podnikov so sídlom 
na území SR. Ďalší cyklus výmeny údajov sú-
visiaci s tvorbou EGR za rok 2010 začal ŠÚ SR 
realizovať v júli 2011.

Pre potreby monitorovania pokroku aktivít 
zahrnutých do stratégie EÚ 2020 boli Európ-
skej komisii v septembri 2011 poskytnuté indi-
kátory o rýchlo rastúcich inovatívnych podni-
koch v SR za roky 2007 – 2010.

Výpočet požadovaných indikátorov bol reali-
zovaný podľa spoločnej metodiky EUROSTAT-
-u a OECD z údajov evidovaných v štatistic-
kom registri organizácií a v iných administra-
tívnych zdrojoch. Vzhľadom na mimoriadne 
krátky termín dodania požadovaných indiká-
torov boli pri ich výpočte aplikované nové me-
tódy dopočtu údajov o počte zamestnancov 
v malých podnikoch založené na administra-
tívnych údajoch poskytnutých pre tento účel 
v mimoriadnej dávke z daňového informačné-
ho systému.
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Tvorba nákladovo optimálnej údajovej 

základne

Harmonizovaná, integrovaná a nákladovo 
optimálna údajová základňa, spĺňajúca požia-
davky štatistických útvarov na údaje, ktoré sú 
potrebné pre tvorbu štatistických produktov 
požadovaných internými a externými zákaz-
níkmi, je cieľom procesu, ktorý od roku 2011 
riadi novo vzniknutý útvar, sekcia koordiná-
cie údajovej základne. Pri príprave údajovej 
základne útvar uplatňuje princípy spoluprá-
ce so zainteresovanými útvarmi s cieľom 
zvyšovať kvalitu a konzistenciu údajov pri 
znižovaní administratívnej záťaže spravo-
dajských jednotiek a nákladov úradu. Útvar 
stanovuje spôsob tvorby údajovej základne, 
spracúva program štátnych štatistických zis-
ťovaní a zabezpečuje jeho vydanie formou 
legislatívneho predpisu, koordinuje prípravu 
štatistických formulárov, metadát a spraco-
vanie údajov tak z technického, ako aj orga-
nizačného hľadiska a rozhoduje o uvoľnení 
údajov interným zákazníkom. Koordinuje 
vyhľadávanie a využívanie administratív-
nych zdrojov údajov (AZÚ), komunikuje so 
správcami AZÚ a pripravuje návrhy dohôd 
na poskytovanie týchto údajov. Organizuje 
vykonávanie metodicko-inštruktážnych náv-
štev významných spravodajských jednotiek, 
poskytuje poradenstvo a konzultácie v oblasti 
tvorby údajovej základne, prehodnocuje pou-
žívané postupy z hľadiska znižovania záťaže 
respondentov a nákladovosti štatistických zis-
ťovaní.

Znižovanie záťaže respondentov, tak z pohľa-
du respondenta, ako aj z pohľadu producenta, 
je strategickou prioritou ŠÚ SR do roku 2012. 
Meranie záťaže je založené na získavaní úda-
jov o čase potrebnom na vyplnenie štatistic-
kého formulára a vyhodnocovaní položkovej 
zaťaženosti (násobením počtu položiek jed-

notlivých formulárov periodicitou zisťovaní 
a počtom spravodajských jednotiek).

Záťaž respondentov sa podľa položkovej zaťa-
ženosti (PZ) znížila medziročne (2010 k 2009) 
o 15,50 % a oproti roku 2008 až o 34,33 %, čím 
bol už v roku 2010 splnený cieľ zníženia záťa-
že respondentov do roku 2012 o 25 %. Taktiež 
sa medziročne (2010 k 2009) znížil aj počet po-
ložiek vo formulároch, a to o 3,74 % a v porov-
naní s rokom 2008 nastal pokles o 24,46 %.

Štatistické zisťovania boli hodnotené podľa 
3 okruhov spravodajských jednotiek: podniky 
a podnikatelia, domácnosti a verejná správa. 
V roku 2010 bol opätovne najvýznamnejší po-
kles PZ pri štatistikách o podnikoch a podni-
kateľoch. Medziročne (2010 k 2009) táto zaťa-
ženosť poklesla o 24,76 %, v porovnaní s rokom 
2008 je to už pokles o 46,05 %. PZ verejnej sprá-
vy medziročne vzrástla o 6,90 %, v porovnaní 
s rokom 2008 je však stále zaznamenaný po-
kles o 16,18 %. PZ domácností sa mierne zvýši-
la, medziročne o 4,34 %, v porovnaní s rokom 
2008 o 6,56 %. Jej zvýšenie reaguje najmä na 
vzrastajúce potreby merania cieľov stratégií 
trvalo udržateľného rozvoja.

Na znižovaní PZ sa prejavili všetky faktory 
identifikované pre plnenie akčného progra-
mu stratégie ŠÚ SR: redukcia počtov položiek 
vo formulároch, úprava periodicity vykazo-
vania vybraných modulov a prehodnotenie 
kritérií pre výberové zisťovania s možnosťou 
využívania matematicko-štatistických metód 
na odhadovanie údajov.

Pri vyhodnocovaní údajov o zaťaženosti res-
pondentov z ich pohľadu, pričom hlavným 
vstupným údajom bol čas vypĺňania formulá-
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ra, sa skúmali pravidelne opakované zisťova-
nia a respondenti, ktorými sú podniky a pod-
nikatelia. Z 54 zisťovaní, ktoré boli zaradené 
do vyhodnocovania, sa v 15 prípadoch zvýšil 
čas vypĺňania formulára, v jednom prípade sa 
nezmenil a v 38 prípadoch sa znížil. Priemer-
ný čas vypĺňania formulára, vypočítaný ako 
súčet priemerných časov v minútach za všet-
ky hodnotené formuláre, klesol medzi rokmi 
2008 a 2010 o 13,7 %. Pri vyhodnocovaní údajov 
sa hľadali súvislosti najmä vzhľadom na zni-
žovanie počtu položiek vo formulároch. Uká-
zalo sa, že vo väčšine prípadov to má priamy 
vplyv na čas, ktorý potrebujú spravodajské 
jednotky na vyplnenie formulára. Nakoľko 
rozsah formulára je len jedným z faktorov, 
ktorý vplýva na dĺžku vypĺňania formulára, 
ŠÚ SR sa aj naďalej bude zaoberať ostatnými 
relevantnými aspektmi. V súčasnosti, v súvis-
losti s prebiehajúcim národným projektom 

Elektronické služby ŠÚ SR, pôjde o vylepšenie 
dizajnu štatistického formulára a využívanie 
nových prvkov uľahčujúcich vypĺňanie papie-
rového formulára a zvyšujúcich komfort elek-
tronického poskytovania údajov.

Analýza nákladov na štatistické zisťovania 
(s dôrazom na zber a spracovanie) preukáza-
la, že náklady na štatistické zisťovania medzi-
ročne klesajú. Podiel nákladov na štatistické 
zisťovania na celkových nákladoch na činnos-
ti medzi rokmi 2006 a 2010 klesol z 59,2 % na 
54,1 %.

Harmonizácia národnej štatistiky v rámci 
európskeho štatistického systému sa aj v ro-
ku 2011 zabezpečovala preberaním právnych 
aktov Európskeho spoločenstva a EÚ. ŠÚ SR 
aj na základe týchto skutočností vydal v ro-
ku 2011 vyhlášku, ktorou sa vydáva Program 
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štátnych štatistických zisťovaní na roky 2012 
až 2014. Do programu zisťovaní boli zarade-
né dve nové jednorazové európske zisťovania, 
ktoré vykoná ŠÚ SR: SASU 1-01 Zisťovanie 
o bezpečnosti a kriminalite a GVC 1-01 Jedno-
razové zisťovanie o globálnej tvorbe hodnoty.

Pri príprave programu štátnych štatistických 
zisťovaní sa pozornosť sústredila najmä na 
pokračujúci proces optimalizácie výkazníc-
tva. Okrem iného sa prejavila tým, že do nové-
ho trojročného programu sú zaradené zisťo-
vania vykonávané s viacročnou periodicitou: 
dvojročnou, trojročnou a päťročnou. ŠÚ SR 
vykoná osem zisťovaní s viacročnou periodi-
citou, ministerstvá a štátne organizácie vyko-
najú dve takéto zisťovania.

Optimalizáciou výkazníctva sa ŠÚ SR inten-
zívnejšie zaoberá od roku 2008. Optimalizo-
vali sa súbory spravodajských jednotiek vo 
výberových zisťovaniach a analyzovali sa 
možnosti využívania administratívnych zdro-
jov. Oproti predchádzajúcemu trojročnému 
obdobiu je preto v charakteristikách zisťova-
ní v Programe štátnych štatistických zisťovaní 
na roky 2012 až 2014 upravené vymedzenie 

spravodajských jednotiek. V týchto aktivitách 
hrá významnú úlohu uplatnenie matematic-
ko-štatistických metód pri tvorbe štatistic-
kých výberov, spracovaní údajov, modelovaní 
a integrácii údajov z rôznych zdrojov. V súla-
de s celoeurópskym trendom budú údaje za 
nezisťované skupiny podnikateľov získavané 
z administratívnych zdrojov a na základe šta-
tistických modelov.
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Makroekonomické štatistiky

Národné účty tvoria kompatibilný účtovný 
rámec pre systematický a detailný popis eko-
nomiky, ako aj jednotlivých sektorov a sub-
sektorov, kde sa zachytávajú všetky stupne 
ekonomického procesu (produkcia, tvorba 
a rozdelenie dôchodkov, ich použitie, akumu-
lácia a finančné transakcie). Sú zostavené 
podľa metodiky Európsky systém národných 
a regionálnych účtov 1995 – ESNÚ95 (Europe-
an System of National and Regional Accounts 
– ESA95). Rozvoj systému národných účtov 
v súlade s novými nariadeniami a smernica-
mi EÚ je jedným z hlavných cieľov v oblasti 
makroekonomických štatistík.

V roku 2011 boli zostavené definitívne ročné 
sektorové účty za rok 2008, predbežné za rok 
2009 a na základe nových a spresnených úda-
jov  odhad za rok 2010. Okrem štandardných 
úprav, z dôvodu získania nových informácií, 
sa ŠÚ SR zameral na spresnenie výpočtu 
miezd v sektore verejnej správy, pričom táto 
zmena ovplyvnila roky 2006 až 2009. Na zák-
lade zostavených ročných údajov národných 
účtov boli v novembri 2011 zrevidované aj 
štvrťročné údaje národných účtov.

V súvislosti s nariadením komisie (EÚ) č. 715/ 
2010 bola v roku 2011 venovaná veľká pozor-
nosť prácam súvisiacim s transformáciou roč-
ných a štvrťročných údajov národných účtov 
do novej klasifikácie NACE Rev. 2 a CPA 2008. 
Do EUROSTAT-u boli tieto transformované 
údaje zasielané postupne v priebehu roka 
2011 podľa termínov transmisijného progra-
mu v časovom rade 2000 – 2010 v bežných ce-
nách, stálych cenách predchádzajúceho roka 
a reťazením objemových indexov k referenč-
nému roku 2005.

V termíne 45 dní po ukončení referenčného 
štvrťroka boli pravidelne poskytované dáta 
za rýchly odhad HDP a zamestnanosti. Štvrť-
ročné údaje národných účtov úrad zostavil 
v  plnom rozsahu transmisijného programu 
ESNÚ95 a pravidelne zverejňoval do 65 dní 
po ukončení referenčného štvrťroka. Dáta 
zo štvrťročných národných účtov sú sezónne 
očisťované v zmysle nariadení a smerníc EÚ. 
Zverejnené a odoslané boli údaje za 1. štvrť-
rok 2012.

ŠÚ SR na základe vypracovanej metodiky 
EUROSTAT-u a v súlade s požiadavkou Minis-
terstva financií SR v roku 2011 vypočítal kom-
penzáciu za malé firmy oslobodené od DPH 
pre účely vlastných zdrojov plynúcich z DPH.

V prvom štvrťroku 2011 uskutočnil EUROS-
TAT na Slovensku dialógovú misiu k proble-
matike Procedúry nadmerného deficitu a dl-
hu ako aj kontrolnú misiu k problematike vý-
kazov DPH. Z týchto misií vyplynuli pre prácu 
štatistikov ďalšie úlohy, ktorým bolo potrebné 
venovať zvýšenú pozornosť.

V treťom štvrťroku 2011 EUROSTAT schválil 
dlhodobý grantový projekt na tému Metodic-
ké a technické zdokonalenie národných účtov, 
v rámci ktorého bude ŠÚ SR v spolupráci 
s INFOSTAT-om riešiť projektové úlohy zame-
rané na zdokonalenie kvality ročných a štvrť-
ročných národných účtov, skrátenie termínu 
rýchlych odhadov štvrťročného HDP, prvé 
odhady kľúčových regionálnych ukazovateľov 
a prípravu podkladov na výpočet penzijných 
záväzkov. Práce na tomto grantovom projek-
te začali v decembri 2011 a ukončenie sa pred-
pokladá v júni 2014.
Mimoriadnu dôležitosť si vyžaduje príprava 
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nového nariadenia k revidovanému systému 
ESNÚ, ktoré by malo vstúpiť do platnosti v ro-
ku 2014 a na ktorom ŠÚ SR aktívne partici-
puje prostredníctvom svojich expertov. Legis-
latívne konanie na úrovni pracovnej skupiny 
Rady EÚ prebiehalo počas celého roka 2011 
a naďalej bude pokračovať aj v roku 2012.

V oblasti cenových štatistík sa v roku 2011 
uskutočnila revízia váhových schém výpočtu 
indexu cien priemyselných výrobcov a bolo 
realizované mimoriadne zisťovanie spojené 
s prípravou revízie váhových schém výpoč-
tu indexu cien stavebných prác. Úspešne sa 
ukončil grantový projekt EUROSTAT-u spo-
jený s výpočtom indexov cien nehnuteľností 
a indexov cien tovarov a služieb spojených 

Poznámka: 

•  stále ceny vypočítané reťaze-
ním objemov s použitím refe-
renčného roka 2005

•  údaje v grafe za rok 2008 
a 2009 sú polodefinitívne 
údaje a za rok 2010 predbežné 
údaje

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

50 000

55 000

60 000

65 000

70 000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Aktuálne ročné údaje vývoja HDP v časovom rade 1995 – 2010 v mil. Eur

HDP – bežné ceny HDP – stále ceny predchádzajúceho roka HDP – stále ceny vypočítané reťazením objemov

s bývaním vo vlastnom obydlí. ŠÚ SR tiež po-
kračoval v mesačnom zasielaní Harmonizo-
vaného indexu spotrebiteľských cien (HICP) 
s konštantnými daňami do EUROSTAT-u. 
V rámci zbližovania metodiky zisťovania spot-
rebiteľských cien pre potreby výpočtu HICP 
a pre potreby Európskeho porovnávacieho 
programu bolo v júni 2011 realizované pilotné 
zisťovanie spotrebiteľských cien vybraných 
tovarov a služieb.

Zvýšeným úsilím sa podarilo realizovať úlo-
hy z grantového projektu EUROSTAT-u týka-
júceho sa parity kúpnej sily PPP Production 
of Purchasing Power Parity data by Member 
States (GP 01 – 10). Na úseku prípravy podkla-
dov pre zostavovanie parít kúpnej sily boli za-
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HDP – prírastky medziročného vývoja (ROMR index – 100) v %

bezpečené všetky úlohy požadované EUROS-
TAT-om. Z najvýznamnejších možno uviesť 
výpočet váh HDP (objemy a ceny) pre potreby 
parity kúpnej sily (PPP), cenové zisťovania 
vybraných porovnateľných tovarov, služieb, 
stavebných projektov a investičných celkov, 
zisťovania miezd v štátnej správe a zisťovania 
cien nájomného.

V roku 2011 boli v súlade so stanovenými ter-
mínmi mesačne poskytované údaje štatistiky 
zahraničného obchodu a ich aktualizácie, 
ako aj indexy importných a exportných cien.

Pokračovali tiež iniciatívy EUROSTAT-u sme-
rujúce k zjednodušeniu systému INTRASTAT. 
Odbor štatistiky zahraničného obchodu sa 

preto zaoberal analýzami a dopadmi navr-
hovaných zjednodušení na údaje štatistiky 
zahraničného obchodu, ktoré sú poskytované 
najdôležitejším odberateľom, ako v rámci úra-
du, tak aj jednotlivým rezortom mimo ŠÚ SR. 
Iniciatívy EUROSTAT-u naďalej pokračujú, ich 
definitívny výsledok však nebude mať v nasle-
dujúcom období dopad na rozsah zbieraných 
a poskytovaných údajov.

Aj v roku 2011 bol kladený veľký dôraz na 
kvalitu údajov, implementáciu novelizovanej 
legislatívy a odporúčaní EUROSTAT-u, ako aj 
na spoluprácu so spravodajskými jednotkami, 
čo vyústilo do viacerých aktivít. V súčinnosti 
s Českým štatistickým úradom boli vykonané 
zrkadlové porovnania údajov zahraničného 

Poznámka:

•  ROMR – rovnaké obdobie 
minulého roka

•  stále ceny vypočítané 
reťazením objemov s použitím 
referenčného roka 2005
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obchodu za roky 2009 a 2010, bola nadviazaná 
spolupráca s registrom lietadiel, riešila sa me-
todika zasielania a spracovania údajov z cen-
tralizovaného preclievania aktívneho zušľach-
ťovacieho styku. V súlade s platnou legislatívou 
boli aktualizované číselníky ako aj príručka 
pre spravodajské jednotky. Pre zvýšenie infor-
movanosti spravodajských jednotiek o systéme 
INTRASTAT-SK bolo v priebehu roka zabezpe-
čených 5 seminárov, na ktorých sa zúčastnilo 
do 80 záujemcov. Semináre, okrem základných 
informácií o systéme INTRASTAT-SK, poskytli 
prehľad o najnovších legislatívnych zmenách, 
ale predovšetkým priniesli odpovede na špeci-
fické otázky zúčastnených.

Uskutočnili sa stretnutia so spravodajskými 
jednotkami, ktoré mali problémy s kvalitou 
a včasnosťou zasielaných údajov a nepretrži-
te boli prostredníctvom telefonátov a elektro-
nickej pošty poskytované individuálne konzul-
tácie.

V závislosti od rozhodnutí EUROSTAT-u 
o zjednodušovaní INTRASTAT-u, budú v na-
sledujúcom období prioritne zabezpečené 
ďalšie analýzy možných dopadov na kvalitu 

poskytovaných údajov. ŠÚ SR plánuje naďalej 
pokračovať v pracovných stretnutiach s ťa-
žiskovými spravodajskými jednotkami, u kto-
rých sa vyskytujú problémy s pravidelným 
včasným poskytovaním údajov a v zabezpe-
čovaní seminárov pre spravodajské jednotky. 
Táto forma poskytovania informácií o systé-
me INTRASTAT je najžiadanejšia.
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Podnikové štatistiky

Sekcia podnikových štatistík sa aj v uplynu-
lom kalendárnom roku zamerala na rozvoj 
jednotlivých štatistík v súlade s novými naria-
deniami a smernicami EÚ.

V podnikových krátkodobých štatistikách bo-
lo ťažisko prác zamerané na dodržanie termí-
nov prvého prenosu dát, čo predstavuje jednu 
z priorít EUROSTAT-u a Európskej centrálnej 
banky. ŠÚ SR bol zaradený do prvej kategórie 
členských krajín s najlepším stupňom kompa-
tibility v celkovom hodnotení kompatibility 
v súlade s nariadením o krátkodobej štatisti-
ke. V rámci akčného plánu kvality krátkodo-
bej štatistiky boli vypracované a odoslané dva 
dotazníky o spôsobe kompilácie ukazovateľa 
stavebné povolenia a importné ceny v prie-
mysle. V etape prípravy novej koncepcie práv-
neho rámca pre podnikovú štatistiku sa úrad 
aktívne zúčastnil na diskusii k návrhu balíčka 
zmien pre oblasť krátkodobej štatistiky.

V oblasti ročnej štrukturálnej štatistiky boli 
zostavené a v požadovanom termíne odosla-
né súbory definitívnych ukazovateľov za rok 
2009. Pri spracovaní súborov predbežných 
údajov za rok 2010 sa prvý krát použila pro-
cedúra navrhnutá v rámci projektu MEETS 
(Programu modernizácie podnikovej a ob-
chodnej štatistiky) zameraného na využívanie 
administratívnych zdrojov údajov v ročných 
podnikových výkazoch. Do výstupných súbo-
rov boli zahrnuté aj údaje o živnostníkoch. Aj 
v tejto oblasti bol ŠÚ SR zaradený do prvej 
kategórie členských krajín s najlepším stup-
ňom kompatibility s nariadením o štrukturál-
nej štatistike. Ukončil sa projekt zameraný na 
realizáciu jednorazového zisťovania o prístu-
pe podnikov k financiám. Zostavili sa a boli 
odoslané súbory údajov za rok 2009 za vnú-

torné zahraničné afilácie v štruktúre novej 
klasifikácie SK NACE Rev. 2 a za vonkajšie 
zahraničné afilácie v štruktúre pôvodnej kla-
sifikácie OKEČ v zmysle európskych naria-
dení. Za obidve oblasti sa vypracovali nové 
štruktúrované správy o kvalite.

Podnikové štatistiky pokračovali aj v uplynu-
lom kalendárnom roku v realizácii úloh zame-
raných na implementáciu európskej legislatívy, 
zvyšovanie kvality vstupov a výstupov štatistic-
kého systému a rozširovanie dostupnosti úda-
jov v databázach ŠÚ SR a medzinárodných 
inštitúcií. Pokračovala snaha znižovať adminis-
tratívnu náročnosť a zaťaženosť respondentov. 
Opätovne bol prehodnotený rozsah zisťova-
ných ukazovateľov v krátkodobej periodicite 
a niektoré indikátory s nižším potenciálom 
využiteľnosti boli zrušené resp. presunuté do 
zisťovaní s ročnou periodicitou. Medzinárod-
né aktivity boli, v súčinnosti s EUROSTAT-om 
a Európskou komisiou, zamerané na reali-
záciu projektových úloh s cieľom zabezpečiť 
zvyšovanie stupňa harmonizácie štatistických 
zisťovaní a skvalitnenie spracovateľského pro-
cesu, vrátane používaných nástrojov.

Štatistika priemyslu v uplynulom kalendár-
nom roku sústredila svoje aktivity na analýzu 
údajov zameranú na porovnateľnosť a cha-
rakterizovanie vzájomných vzťahov vývoja 
medzi krátkodobými ukazovateľmi. Na zák-
lade požiadavky EUROSTAT-u, vyplývajúcej 
z pracovnej skupiny, sa začali pracovníci od-
boru štatistiky priemyslu zaoberať problema-
tikou realizácie výpočtu indexu priemyselnej 
produkcie na základe reťazových indexov. 
Úloha bude pokračovať aj v nasledujúcom ob-
dobí, keďže EUROSTAT plánuje organizovať 
riešenie úlohy formou pracovných skupín aj 
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v priebehu roka 2012. Vzhľadom na skutoč-
nosť, že sa počnúc januárom 2013 pripravu-
je prechod na nové bázické obdobie pre vý-
počet indexu priemyselnej produkcie, či už 
z pohľadu výrobkových reprezentantov resp. 
stanovenia nových váh za rok 2010, prípravné 
práce sa začali už koncom roka 2011. Konti-
nuálne budú pokračovať práce na prepočte 
časových radov so zameraním na následnú 
analýzu prepočítaných údajov na nový bázic-
ký rok 2010.

K prioritám štatistiky poľnohospodárstva pat-
rilo predovšetkým zabezpečenie zberu a spra-
covania Štrukturálneho cenzu fariem 2010 
(ŠCF), ktorý sa realizuje v 10 ročných interva-
loch. Toto zisťovanie je súčasťou celoeurópske-
ho projektu štatistiky poľnohospodárstva ria-
deného štatistickým úradom EÚ EUROSTAT-
-om. Realizácia štrukturálneho cenzu fariem 
bola mimoriadne náročná. V rámci zisťovania 
boli oslovené farmy produkujúce poľnohospo-
dárske produkty, bez rozdielu, či išlo o trhovú 
produkciu alebo o produkciu pre samozásobe-
nie. Súbor oslovených jednotiek musel repre-
zentovať SR tak, aby obsahoval 98 % využitej 
poľnohospodárskej pôdy a 98 % z celkového 

počtu dobytčích jednotiek. Do zisťovania bolo 
zaradených 22 420 domácností a 11 639 regis-
trovaných jednotiek s ekonomickou aktivitou 
v poľnohospodárstve. Registrované jednotky 
boli prevažne oslovené poštou a zber údajov 
v domácnostiach zabezpečovalo 1 015 sčítacích 
komisárov. ŠCF bol zameraný predovšetkým 
na zistenie základných ukazovateľov, napr. 
štruktúry využitej poľnohospodárskej pôdy, 
stavov hospodárskych zvierat, pracovných síl 
na farmách, ale aj na zistenie špecifických 
ukazovateľov potrebných k posudzovaniu vply  -
vu poľnohospodárstva na životné prostredie 
a krajinu. V novembri 2011 zverejnil ŠÚ SR na 
internetovej stránke predbežné údaje, ktoré 
tvoria základné informácie o poľnohospodár-
stve v Slovenskej republike. Komplexné údaje 
budú publikované po ukončení procesu validá-
cie EUROSTAT-om.

V odvetvových štatistikách stavebníctva, by-
tovej výstavby, obchodu a služieb sa hlavná 
pozornosť venovala optimalizácii spracovateľ-
ského procesu a rozširovaniu údajovej základ-
ne publikovaných údajov v rámci štatistického 
informačného systému ŠÚ SR a pre medzi-
národné organizácie. V požadovaných termí-
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noch, rozsahu a kvalite, v súlade s požiadavka-
mi nariadenia ku krátkodobým štatistikám, sa 
EUROSTAT-u zasielali predpísané ukazovatele 
na mesačnej báze. S cieľom zlepšiť uspokojova-
nia potrieb interných aj externých zákazníkov 
sa v mesačnej periodicite rozšíril okruh pravi-
delne zverejňovaných údajov na portáli ŠÚ SR. 
Zvýšená pozornosť sa naďalej venovala skva-
litňovaniu metodiky vstupov a  výstupov infor-
mačného systému, vrátane hľadania možností 
širšieho využívania administratívnych zdrojov. 
Metodické problémy vykazovania zisťovaných 
ukazovateľov, ako aj problémy zberu a spraco-
vania štatistických dát sa riešili priamo konzul-
táciami so spravodajskými jednotkami, resp. 
v súčinnosti so zodpovednými pracovníkmi re-
gionálnych pracovísk ŠÚ SR.

V rámci konjunkturálnych prieskumov sa re-
alizovali dva medzinárodné projekty, ktoré 

boli súčasťou spoločného harmonizovaného 
programu podnikateľských a spotrebiteľských 
prieskumov EÚ. Hlavnou prioritou v podni-
kových konjunkturálnych prieskumoch bola 
implementácia klasifikácie SK NACE Rev. 2 
v publikačnom systéme, verifikácia a aktuali-
zácia všetkých dostupných databáz časových 
radov ukazovateľov podľa jednotlivých odvet-
ví a mesiacov, v štruktúre harmonizovanej 
klasifikácie ekonomických činností. V spotre-
biteľskom barometri bolo ťažisko prác za-
merané na získavanie informácií o nálade, 
očakávaniach a investičných plánoch obyva-
teľov Slovenska vo veku od 16 rokov vyššie. 
Spracované informácie za požadované uka-
zovatele konjunkturálnych prieskumov za od-
vetvia priemyslu, stavebníctva, maloobchodu, 
služieb, investícií v priemysle a spotrebiteľský 
barometer sa v zmysle harmonogramov pra-
videlne mesačne odosielali na Európsku ko-
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misiu a boli využívané na konštrukciu indiká-
torov dôvery v jednotlivých odvetviach a pre 
tvorbu syntetického kompozitného ukazovate-
ľa, indikátora ekonomického sentimentu (IES) 
na národnej aj medzinárodnej úrovni.

V spolupráci s výskumnou sférou boli v odvet-
vových štatistikách realizované rozvojové úlo-
hy so  zameraním na aktualizáciu bilančných 
nástrojov a softvérových produktov, širšie vy-
užívanie modelových riešení a matematicko-
-štatistických metód na krátkodobé prognózo-
vanie a predikciu budúceho vývoja. Výsledky 
spracovania konjunkturálnych prieskumov vy-
užívalo vedecko-výskumné pra covisko ŠÚ SR 
INFOSTAT na realizáciu štvrťročných flash 

odhadov hrubého domáceho produktu (HDP). 
V rámci výskumno-vývojových úloh v roku 
2011 sa INFOSTAT zameral na širšie využitie 
potenciálu údajovej základne získavanej spra-
covaním údajov z mesačných konjunkturál-
nych prieskumov v odvetvových štatistikách, 
výsledkom ktorej je experimentálna konštruk-
cia predstihového indikátora o potenciálnych 
bodoch obratu vo vývoji slovenskej ekonomiky.

V oblasti štatistiky vedy, techniky a inovácií sa 
úrad zapojil do aktivít EUROSTAT-u a OECD 
na zvýšenie kvality a medzinárodnej porov-
nateľnosti údajov, v súlade s medzinárodnými 
metodickými manuálmi a štandardmi. V rám-
ci týchto aktivít bola pozornosť venovaná ďal-
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šiemu skvalitňovaniu metodických postupov 
a zisťovaných údajov o výskume a vývoji, naj-
mä vo vysokoškolskom sektore v prípade uka-
zovateľa výdavkov na výskum a vývoj. Zástup-
covia ŠÚ SR sa aktívne zúčastnili na zasadnutí 
pracovnej skupiny národných expertov pre 
ukazovatele vedy a techniky NESTI v OECD 
a na zasadnutiach pracovnej skupiny štatis-
tiky vedy, techniky a inovácií v EUROSTAT-e 
a zabezpečovali vyplnenie všetkých monote-
matických, pravidelných, metodických aj roz-
siahlych údajových dotazníkov pre tieto inšti-
túcie. Boli vypracované správy o kvalite v šta-
tistike výskumu a vývoja podľa štandardných 
kritérií hodnotenia kvality za jednotlivé sekto-
ry vykonávania výskumu a vývoja využívaním 
elektronického nástroja EUROSTAT-u. Rozsah 
publikovaných informácií za oblasť výskumu 
a vývoja na portáli úradu sa rozšíril o triede-
nia za high-tech odvetvia priemyslu a služieb. 

V štatistike inovácií sa realizovalo rozsiahle 
zisťovanie o inováciách podľa jednotného do-
tazníka EÚ rozšíreného o nové typy ukazova-
teľov o využívaní znalostí a zručností.

V štatistike energetiky sme po prvýkrát, nad 
rámec zabezpečovania pravidelných zisťova-
ní a úloh podľa nariadenia EP a Rady (ES) 
č. 1099/2008 z 22. októbra 2008 o energetickej 
štatistike, pripravovali pre EUROSTAT sprá-
vy o kvalite zisťovaní.

V oblasti dopravy, informácií, komunikácie 
a informačnej spoločnosti sa zvýšená po-
zornosť venovala kvalite zisťovaných údajov. 
V zmysle nariadení EÚ sa realizovali všetky 
zisťovania v daných oblastiach, vrátane pre-
nosov údajov do databáz EUROSTAT-u, Inter-
national Transport Forum, UNECE, Dunajskej 
komisie, Rýnskej komisie a Svetovej banky.
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V rámci informačnej spoločnosti sme sa za-
pojili do zisťovaní o využívaní informačných 
a komunikačných technológií v podnikoch 
a domácnostiach organizovaných EUROS-
TAT-om. Z uvedených zisťovaní boli podľa po-
žiadaviek EUROSTAT-u vypracované súbory 
dát, analytické správy a správy o kvalite. Vý-
sledky všetkých zisťovaní boli poskytnuté ši-
rokej verejnosti v rámci publikačného systé-
mu štatistického úradu.

Štatistika životného prostredia sústredila ťa-
žisko prác najmä na implementáciu nariade-
nia EP a Rady (EÚ) č. 691/2011 zo 6. júla 2011 
o európskych environmentálnych ekonomic-
kých účtoch. Bol zavedený systém získavania 
a spracovania údajov do účtu materiálových 
tokov a vyplnený dotazník k tomuto účtu bol 
zaslaný EUROSTAT-u. Dôraz sa kládol aj na 
rozvoj ďalších dvoch účtov zahrnutých v na-
riadení, a to účtu emisií do ovzdušia a účtu 
daní súvisiacich so životným prostredím. 
V uplynulom kalendárnom roku sa úrad za-
pojil do riešenia grantového projektu, ktoré-
ho hlavným cieľom bolo zavedenie štatistiky 
rozvoja vidieka v rámci ŠÚ SR. Výsledkom 
grantu bolo zostavenie a odoslanie údajov 
a metaúdajov za ukazovatele rozvoja vidieka 
navrhnutých EUROSTAT-om.

Spolupráca s medzinárodnými  
organizáciami 

V rámci twinningového projektu zabezpečili 
podnikové štatistiky v spolupráci s pracovis-
kom v Banskej Bystrici vo februári 2011 na 
ŠÚ SR štvordňovú odbornú konzultáciu pre 
tadžických expertov, týkajúcu sa prezentácie 
regionálnej fázy spracovania mesačných úda-
jov a procedúry výpočtu indexu priemyselnej 
produkcie na dátach za priemyselné činnosti 
Tadžikistanu. V apríli sa uskutočnila závereč-
ná dvojtýždňová misia v Štatistickej agentúre 
Tadžikistanu v Dušanbe. Predmetom misie 
bola analýza experimentálnych výsledkov in-
dexov priemyselnej produkcie Tadžikistanu 
a školenie zamerané na prácu s aplikáciou 
slovenskej procedúry výpočtu indexov.

V druhej polovici roka poskytli pracovníci 
odboru štatistiky priemyslu svoje skúsenosti 
z oblasti štatistiky priemyslu stážistke z Bos-
ny a Hercegoviny v rámci grantového projek-
tu EUROSTAT-u.

Pokračovala aj výmena skúseností medzi šta-
tistikmi susedských krajín. Kolektív štatistiky 
vedy a výskumu zorganizoval v októbri 2011 
na pôde ŠÚ SR workshop k aktuálnym a roz-
vojovým úlohám štatistiky výskumu a vývoja. 
Seminár, ktorého sa zúčastnili zástupcovia 
Českej republiky, Maďarska, Rakúska a Slo-
vinska, bol účastníkmi hodnotený pozitívne.

V štatistike cestovného ruchu sa ŠÚ SR zú-
častnil na projekte skupiny ESSnet, ktorého 
cieľom je preskúmať možnosť implementácie 
elektronického zberu údajov v tvare XML 
priamo z manažérskych informačných systé-
mov ubytovacích zariadení.
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Sociálne štatistiky a Výskumné 

demografické centrum

V medzinárodnej spolupráci boli najdôleži-
tejšími aktivitami spolupráca na príprave eu-
rópskej legislatívy (príprava nariadenia EP 
a Rady (ES)), resp. jej implementácie súvisiacej 
s poskytovaním demografických údajov a re-
alizáciou výberového zisťovania v domácnos-
tiach o príjmoch a životnej úrovni, EU SILC, 
ako i pravidelné zisťovania realizované na zák-
lade platných nariadení EÚ (napr. ESSPROS).

V demografickej štatistike sa pokračovalo 
v štandardnom sledovaní vývoja počtu a štruk-
túry obyvateľstva. Používateľom boli poskyto-
vané a prezentované informácie o vývoji oby-
vateľstva, overovali sa možnosti získavania 
údajov z administratívnych zdrojov.

Pri rozvoji systému migračnej štatistiky sa 
naďalej metodicky zosúlaďovali informácie 
vyžadované európskou legislatívou získavané 
z administratívnych zdrojov a participovali 
sme pri tvorbe Akčného plánu migračnej po-
litiky SR.

ŠÚ SR realizoval v roku 2011 jednu z naj-
významnejších štatistických akcií, sčítanie oby-
vateľov, domov a bytov. Sčítanie sa uskutočnilo  

v súlade so zákonom č. 263/2008 Z. z. o sčítaní 
obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 a bolo 
v plnom rozsahu harmonizované s nariade-
ním EP a Rady (ES) č. 763/2008 o sčítaní. Do vý-
konu sčítania boli okrem ŠÚ SR zainteresova-
né aj samosprávy obcí a ostatné orgány štátnej 
správy. Sčítanie sa uskutočnilo tradičnou for-
mou ako celoplošné štatistické zisťovanie, pri 
jeho príprave boli použité nové formy územnej 
prípravy a prvýkrát bolo možné využiť aj elek-
tronickú formu sčítania. ŠÚ SR zabezpečoval 
pri príprave sčítania koordináciu zúčastne-
ných subjektov, v plnom rozsahu zabezpečil 
jeho územnú prípravu, spracoval metodiku 
a definoval obsah zisťovaných údajov. Úrad 
vytvoril organizačné a legislatívne podmienky 
na výkon sčítania, zabezpečil tlač a distribúciu 
sčítacích formulárov a zber a záznam údajov 
zistených pri sčítaní.

Rodinné účty v roku 2011 zabezpečovali zber 
údajov o výdavkoch a príjmoch súkromných 
domácností. Údaje sú využívané pri tvorbe so-
ciálnej politiky vlády SR a analýzach životnej 
úrovne domácností. Anonymizované mikroú-
daje z roku 2010 boli poskytnuté externým záu-
jemcom. Údaje zo zisťovania Rodinné účty 2010 
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boli spracované do publikácie Príjmy, výdavky 
a spotreba súkromných domácností SR 2010. 

V predchádzajúcom roku sa realizovala ďal-
šia vlna zisťovania o príjmoch a životných 
podmienkach domácností (EU SILC 2011), kto-
ré sa uskutočňuje na základe medzinárodnej 
harmonizovanej metodiky EUROSTAT-u. Do 
EUROSTAT-u boli zaslané spracované mikro-
údaje a indikátory. Anonymizované mikroú-
daje boli poskytnuté aj externým záujemcom 
výlučne na vedecké a výskumné účely. Údaje 
zo zisťovania EU SILC 2010 boli spracované 
do dvoch publikácií: EU SILC 2010 – Zisťovanie 
o príjmoch a životných podmienkach domác-
ností v SR a EU SILC 2010 – Indikátory chudo-
by a sociálneho vylúčenia.

Štatistika práce zhromažďovala, spracováva-
la a poskytovala štvrťročné a ročné informá-
cie o vývoji zamestnanosti, krátkodobej pra-
covnej migrácie, voľných pracovných miest, 
nezamestnanosti a ekonomickej neaktivity. 
Výberové zisťovanie pracovných síl bolo 
v 2. štvrťroku rozšírené o doplnkový modul za-
meraný na zamestnanosť osôb s dlhodobým 
zdravotným problémom. V tomto zisťovaní sa 

pristúpilo k modernizácii terénnej fázy zbe-
ru údajov. Štandardné získavanie informácií 
v domácnostiach prostredníctvom papiero-
vých dotazníkov bolo doplnené o elektronické 
dotazníky inštalované v prenosných zariade-
niach výpočtovej techniky (CAPI). Prechod na 
kombinovaný spôsob zberu údajov umožní 
zosúladiť procesy na vstupe zisťovania s eu-
rópskymi trendami v sociálnej štatistike. Za-
vedenie CAPI je súčasťou národného akčného 
plánu na zvýšenie kvality tohto zisťovania.

Štatistika miezd pokračovala v zabezpečova-
ní informácií o vývoji nominálnych a reálnych 
miezd, ktoré sú potrebné aj pre výpočet ďal-
ších ukazovateľov v sociálnej oblasti. Základ-
né štvrťročné informácie o mzdovom vývoji 
v hospodárstve SR boli na ročnej báze dopl-
nené podrobnými údajmi o zložkách mzdy, 
čistej mzde, mediánovej mzde a distribúcii 
zamestnancov podľa mzdových pásiem. Vyso-
kú informačnú hodnotu mali tiež údaje o roz-
dieloch v odmeňovaní podľa pohlavia, veku, 
vzdelania, povolania a pracovných úväzkov. 
Celkový obraz o výdavkoch zamestnávateľov, 
v súvislosti so zamestnávaním pracovných 
síl, skompletizovali získané údaje o všetkých 
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zložkách nákladov práce vyplatených v pod-
nikoch.

Najvýznamnejšou úlohou v oblasti sociálnych 
štatistík bolo ukončenie spracovania prvého 
európskeho zisťovania o zdraví (EHIS 2009),
vydanie komplexnej publikácie o jeho výsled-
koch, ako i príprava a odoslanie anonymizo-
vanej databázy údajov.

Realizoval sa zber údajov v teréne v rámci 
štatistického zisťovania o ďalšej odbornej prí-
prave v podnikoch (CVTS4), ako aj výberové 
zisťovanie domácností o vzdelávaní dospe-
lých (AES).

ŠÚ SR poskytol EUROSTAT-u, ako aj prípad-
ným národným užívateľom, štatistické infor-
mácie za oblasť nefinančných údajov o zdra-
votnej starostlivosti v rámci pravidelného 

spoločného zberu údajov OECD, WHO a EU-
ROSTAT-u, údaje o pracovných úrazoch pod-
ľa Európskej metodiky štatistiky pracovných 
úrazov (ESAW) a údaje o chorobách z povola-
nia na základe Európskej metodiky štatistiky 
chorôb z povolania (EODS) za rok 2009.

V súlade s legislatívou a metodikou ESSPROS 
bolo zabezpečené poskytovanie kvantita-
tívnych a kvalitatívnych údajov o sociálnej 
ochrane za rok 2009 a v súlade s metodikou 
databázy politík trhu práce bolo zabezpeče-
né poskytovanie kvalitatívnych a kvantitatív-
nych údajov o aktívnej a pasívnej politike trhu 
práce za rok 2009.

Príslušným štátnym inštitúciám, medzinárod-
ným organizáciám a do verejnej banky dát 
boli systematicky poskytované údaje o štatis-
tikách sociálnej ochrany, vzdelávania, kultú-

Indexy rastu priemernej mesačnej mzdy v SR od 1. štvrťroku 2005

98,0

100,0

102,0

104,0

106,0

108,0

110,0

112,0

2007 2008 2009 2010 2011

reálna mzda

ro
vn

ak
é 

ob
do

bi
e 

m
in

ul
éh

o 
ro

ka
 =

 1
00

nominálna mzda



Sociálne štatistiky a Výskumné demografické centrum

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

3 000

3 200

3 400

3 600

3 800

4 000

4 200

4 400

4 600

4 800

5 000

5 200

5 400

19
50

19
52

19
54

19
56

19
58

19
60

19
62

19
64

19
66

19
68

19
70

19
72

19
74

19
76

19
78

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

20
10

ry, kriminality, o pracovnej neschopnosti pre 
chorobu a úraz, o neziskových organizáciách, 
povinnom sociálnom poistení, ako aj štatis-
tické údaje o zdravotníctve. ŠÚ SR poskytol 
EUROSTAT-u štatistické informácie z oblasti 
finančných a nefinančných údajov za zdra-
votníctvo, údaje o chorobách z povolania, pra-
covných úrazoch a kriminalite za rok 2009.

Výskumné demografické centrum

Výskumné demografické centrum (VDC) ma-
lo v roku 2011 v rámci kontraktu so ŠÚ SR plá-
novaných 5 úloh. Všetky tieto úlohy sa riešili 
v úzkej súčinnosti s pracovníkmi sekcie soci-
álnych štatistík a demografie ŠÚ SR. Výsled-

kom činnosti VDC je 6 publikácií vydaných 
priamo v INFOSTAT-e. Štyri z nich sú analy-
tické (Druhy pobytu v SR, Analýza zomrelých 
podľa socioekonomického statusu, Analýza 
údajov o otcoch nemanželsky narodených de-
tí, Využitie administratívnych zdrojov pre po-
treby demografickej štatistiky) a dve sú zame-
rané metodologicky (Metodika na rebilanciu 
vybraných demografických štruktúr obyvateľ-
stva SR zo SODB 2011 k 1. 1. 2011, Výpočet tabu-
liek rozvodovosti). V rámci plánovaných úloh 
vypracovalo VDC pre ŠÚ SR aj podklady pre 
publikáciu Pohyb obyvateľstva SR 2010 a pod-
klady pre vydanie tabuliek života.

Úloha Príčiny smrti, ktorá bola presunutá na 
rok 2011 z roku 2010, z dôvodu nedodania po-

Charakteristiky vývoja počtu obyvateľstva SR, 1950 – 2011

počet obyvateľov živo narodení zomrelí migračné saldo

po
če

t o
by

va
te

ľo
v (

tis
.)

na
ro

de
ní

/z
om

re
lí/

m
ig

ra
čn

ý p
rír

as
to

k 
(ti

s.
)



28 

trebného zadania zo strany EUROSTAT-u, bo-
la ukončená v priebehu roku 2011. Kontrola 
plnenia úloh VDC sa uskutočňovala štvrťroč-
ne. Všetky plánované úlohy VDC boli splnené 
v stanovených termínoch a v požadovanom 
rozsahu a kvalite. Úloha Rebilancia údajov 
SODB 2011 k 1. 1. 2011 bola presunutá na rok 
2012. Informácie o činnosti VDC sú zverejne-
né na internetovej stránke VDC www.infostat.
sk/vdc.

Okrem plánovaných úloh sa pracovníci VDC 
v rámci možností zapájali aj do riešenia ne-
plánovaných (aktuálnych) úloh pre potreby 
jednotlivých rezortov, ktoré mali obvykle for-
mu pracovných materiálov, podkladov, stano-
vísk a hodnotení.

VDC naďalej rozvíjalo spoluprácu s domáci-
mi a zahraničnými demografickými inštitú-
ciami, veľmi intenzívna bola spolupráca s Prí-
rodovedeckou fakultou UK. Pracovníci VDC 
prispeli jedenástimi článkami do odborných 
časopisov a napísali viacero recenzií. Účasť 
na konferenciách znamenala 6 aktívnych vy-
stúpení v zahraničí a 9 príspevkov na domá-
cich konferenciách a seminároch. VDC má 

zastúpenie v redakčnej rade časopisu Sloven-
ská štatistika a demografia. Všetci pracovníci 
VDC sú zapojení do pedagogického procesu, 
prednášajú demografiu na vysokých školách 
(Prírodovedeckej fakulte UK, Pedagogickej fa-
kulte UK, Fakulte sociálnych a ekonomických 
vied UK a na Slovenskej zdravotníckej univer-
zite). Jeden pracovník ukončil doktorandské 
štúdium na Karlovej univerzite v Prahe.

VDC bolo spoluorganizátorom 13. Slovenskej 
demografickej konferencie a Demografických 
diskusných popoludní (v spolupráci so Slo-
venskou štatistickou a demografickou spoloč-
nosťou a s Prírodovedeckou fakultou UK). Té-
my boli zamerané na aktuálne demografické 
problémy.

Veľká pozornosť je stále venovaná komuni-
kácii cez internet prostredníctvom vlastnej 
stránky, ako aj stránky SLOVAKPOPIN, kto-
rá je výsledkom spolupráce so ŠÚ SR a ktorá 
obsahuje podrobné demografické údaje.

Po odchode jednej pracovníčky do Demogra-
fického inštitútu vo Viedni sa počet pracovní-
kov VDC znížil na päť.



Volebná štatistika

Volebná štatistika

V roku 2011 zabezpečoval ŠÚ SR na úseku 
volebnej štatistiky úlohy týkajúce sa nových 
volieb do orgánov samosprávy obcí (doplňujú-
cich volieb do orgánov obecných (miestnych) 
a mestských zastupiteľstiev).

Prvé sa konali 12. marca 2011 v 21 obciach. 
Vytvorených bolo 17 odborných (sumarizač-
ných) útvarov pre obvodné volebné komisie 
a odborný (sumarizačný) útvar pre Ústrednú 
volebnú komisiu.

Druhé vyhlásil predseda NR SR na 25. júna 
2011. ŠÚ SR uskutočnil spracovanie výsled-
kov v 19 obciach. Obce odovzdali zápisnice 
s výsledkami 16 obvodným volebných komi-
siám.

Ďalšie spracovanie výsledkov nových vo-
lieb do orgánov samosprávy obcí uskutočnil 
ŠÚ SR 5. novembra 2011 v 14 obciach. Pre 
všetky obvodné volebné komisie, ako aj pre 
Ústrednú volebnú komisiu, ŠÚ SR zriadil od-
borné (sumarizačné) útvary, ktoré na svojej 
úrovni spracovali výsledky volieb. Výsledky 
volieb boli publikované v tlačenej forme a na 
internetovej stránke ŠÚ SR.

Na plnení všetkých úloh na úseku volebnej 
štatistiky sa významnou mierou podieľali aj 
zamestnanci pracovísk ŠÚ SR z krajských 
miest SR.
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Spolupráca s Inštitútom informatiky 

a štatistiky

Inštitút informatiky a štatistiky (INFOSTAT) 
už tradične každoročne spolupracuje so šta-
tistickým úradom na riešení výskumno – vý-
vojových úloh v oblasti štátnej štatistiky. Spo-
lupráca sa uskutočňuje na základe kontraktu 
a jeho dodatkov uzatváraných obidvoma stra-
nami na príslušný rok a je zameraná na prio-
ritné štatistické činnosti úradu.

V roku 2011 INFOSTAT riešil 24 výskumno – 
vývojových úloh pozostávajúcich z 50 čiastko-
vých výstupov vecne zameraných predovšet-
kým na:
 inováciu a rozvoj – konsolidovanej bázy 

dát a podsystémov ZBER, REGIS a progra-
mového vybavenia pre komplexné spraco-
vanie štatistiky cien vybraných trhových 
služieb VTS, v rámci automatizovaného 
štatistického informačného systému (AŠIS); 
programového vybavenia v BLAISE na rok 
2012,

 metodické riešenia – podpory pri aplikácii 
dynamickej regresie časových radov; sate-
litného účtu v cestovnom ruchu; problémov 
analýzy a modelovania časových radov; vy-
užitia štatistických údajov z krátkodobých 
zisťovaní; problémov odvetvových štatistík; 

pre nový spôsob zisťovania príjmov a vý-
davkov súkromných domácností v štatistike 
rodinných účtov,

 aktualizáciu a vývoj – APV a databázy 
Mestskej a obecnej štatistiky (MOŠ) a Mest-
ského informačného systému (MIS); softvé-
ru pre VZCD, konjunkturálnych priesku-
mov a bilancovania energetiky;

 výpočty a konštrukcie – bilančných rozdie-
lov a ich riešenie v TDP za rok 2007; zosta-
venie matice KSD za roky 2008-2009 podľa 
štruktúry COICOP a CPA2008; transfor-
mačných matíc pre zostavenie ukazovate-
ľov NÚ v nových klasifikáciách za jednotli-
vé inštitucionálne sektory; tabuliek života, 

 analýzy, štúdie a prognózy – penzijných fon-
dov; problému „quasi transit trade“ v pod-
mienkach Slovenskej republiky; bilančných 
rozdielov a ich riešenie v TDP; krátkodobé-
ho vývoja vybraných makroekonomických 
ukazovateľov slovenskej ekonomiky; štruk-
túry spotrebného koša nízkopríjmových 
domácností a domácností nepracujúcich 
dôchodcov; odhadov HDP a zamestnanos-
ti; druhov pobytu v SR; zomrelých podľa 
socio-ekonomického statusu; narodených 
podľa legitimity.

Činnosť INFOSTAT-u za rok 2011 
je komplexne zdokumentovaná v osobitnej 
správe dostupnej na internetovej stránke 
úradu www.statistics.sk v časti O nás / 
Kľúčové dokumenty / Výročné správy.



Slúžime zákazníkom

Slúžime zákazníkom

V oblasti poskytovania služieb zákazníkom 
ŠÚ SR pokračoval v realizácii akčných pro-
gramov na naplnenie strategických cieľov. 
V súlade so schváleným Marketingovým plá-
nom ŠÚ SR na rok 2011 boli realizované akti-
vity zamerané na čo najplnšie uspokojovanie 
potrieb a očakávaní používateľov štatistík.

Pozornosť sa sústredila na vybavovanie po-
žiadaviek, definovaných v  portfóliu produk-
tov, ktoré štatistický úrad zabezpečoval pre 
svojich domácich a zahraničných zákazníkov. 
Z domácich odberateľov to boli predovšetkým 
zákonodarné a výkonné orgány štátnej sprá-
vy a z nich najmä Národná banka Slovenska, 
Ministerstvo financií SR, Ministerstvo práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstvo 
hospodárstva SR. Slovenským inštitúciám 
bolo poskytnutých spolu 160 súborov údajov 
v rôznej periodicite. Poskytnuté štatistické in-
formácie rezorty využili pre riadiace a rozho-
dovacie procesy.

Zabezpečovanie požiadaviek medzinárod-
ným a medzivládnym organizáciám smero-
valo predovšetkým do EUROSTAT-u, Orga-
nizácie pre medzinárodnú spoluprácu a roz-
voj (OECD), Európskej hospodárskej komisie 
Organizácie spojených národov (EHK/OSN), 
Výboru Európskej komisie pre hospodárske 
a finančné záležitosti (ECFIN), Medzinárod-
nej organizácie práce (ILO) a Medzinárodnej 
energetickej agentúry (IEA). V roku 2011 im 
bolo poskytnutých 261 produktov vo forme 
rôznych dotazníkov, súborov údajov a tabu-
liek zo všetkých štatistických okruhov, z nich 
80 % bolo dodaných EUROSTAT-u.

Marketingové aktivity boli orientované aj 
na poznanie a rozšírenie znalostí svojich zá-

kazníkov z oblasti štatistiky. Odborné útvary 
v ústredí a pracoviská ŠÚ SR v krajoch zor-
ganizovali viaceré pracovné stretnutia, bese-
dy, prednášky a osobné diskusie s kľúčovými 
zákazníkmi zamerané na zistenie ich očaká-
vaní, na podporu lepšej interpretácie a využí-
vanie štatistických produktov. Pre externých 
používateľov uskutočnil ŠÚ SR v priebehu 
roka 50 marketingových aktivít za účasti viac 
ako 2 000 zákazníkov. Jednou z najvýznam-
nejších bol Deň otvorených dverí, zorganizo-
vaný za účelom zvýšiť povedomie verejnosti 
o úlohe a poslaní oficiálnej štatistiky. V rámci 
tejto akcie mali záujemcovia príležitosť zozná-
miť sa s prácou a produktmi ŠÚ SR priamo 
v priestoroch ústredia a jednotlivých praco-
vísk ŠÚ SR v krajoch. Návštevníci sa mohli 
dozvedieť informácie z rôznych štatistických 
oblastí, o tvorbe a organizácii zisťovaní, o ší-
rení štatistických informácií ako aj o výbe-
roch z registra organizácií. Mali možnosť vy-
skúšať si prácu s on-line databázami ŠÚ SR 
a EUROSTAT-u, ako novinku si mohli prezrieť 
výpočtové centrum ŠÚ SR. Pri príležitosti 
Dňa otvorených dverí úrad vydal prezentač-
no-informačné materiály zamerané na rôzne 
štatistické témy. Všetky realizované aktivi-
ty boli prínosom pre získanie spätnej väzby 
o potrebách a očakávaniach zákazníkov, ale 
aj príležitosťou na predstavenie práce štatisti-
kov a vysvetlenie jej významu pre spoločnosť. 

ŠÚ SR poskytoval prostredníctvom informač-
ného servisu štatistické informácie z rôznych 
tematických oblastí. V roku 2011 vybavil úrad 
spolu 6 899 požiadaviek, z toho 3 528 bolo spra-
covaných v ústredí a 3 371 realizovali praco-
viská v krajoch. Z celkového počtu bolo 6 392 
požiadaviek určených pre tuzemských použí-
vateľov štatistiky a 507 pre zahraničné sub-
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jekty, z nich bolo 95 % spracovaných v ústredí 
ŠÚ SR. Okrem toho bolo značné množstvo 
požiadaviek vybavených telefonicky alebo 
pri osobnej návšteve zákazníka. Najviac po-
žiadaviek zaregistrovaných v priebehu roka 
v ústredí úradu bolo od študentov a pedagó-
gov (32,9 %), od zákazníkov zo skupiny podni-
ky, asociácie, združenia, odbory (22,7 %) a od 
širokej verejnosti (15,8 %). Najväčší záujem bol 
o informácie z oblasti demografie a sociálnej 
štatistiky (34 %).

Verejná databáza SLOVSTAT na interneto-
vej stránke úradu bola v uplynulom roku in-
tenzívne využívaná odbornou aj laickou ve-
rejnosťou. Celkove navštívilo databázu 10 114 
registrovaných používateľov, ktorí uskutočni-
li 152 588 výberov údajov z 901 tabuliek. Zo 
štatistických okruhov sa používatelia zaují-
mali najmä o ukazovatele z oblasti trhu prá-

ce a miezd, štvrťročných národných účtov, 
cien, demografickej štatistiky a príjmov, vý-
davkov a spotreby domácností. Najviac vý-
berov uskutočnili študenti (takmer polovicu) 
a používatelia zo sektora podnikateľského,  
vedy a výskumu (takmer štvrtinu).

Regionálnu databázu RegDat navštívilo v prie-
behu roka 59 822 používateľov, ktorí uskutoč-
nili 80 567 návštev a zrealizovali 548 900 vý-
berov údajov z 250 dátových matíc. V porov-
naní s predchádzajúcim rokom počet výberov 
vzrástol približne o tretinu. Najväčší záujem 
prejavili používatelia o štatistické regionálne 
údaje z oblasti demografie, trhu práce a soci-
álnych štatistík.

V súlade so Stratégiou rozvoja ŠÚ SR do roku 
2012 realizuje úrad s dvojročnou periodicitou 
prieskum zameraný na zistenie spokojnosti 
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svojich zákazníkov s produktmi a službami 
úradu. V roku 2011 bol prieskum spokojnos-
ti realizovaný formou on-line dotazníka. Do 
štatistického spracovania bolo zaradených 
1 558 dotazníkov. Najpočetnejšou skupinou 
respondentov boli študenti (34 %) a zástup-
covia štátnej správy a samosprávy (takmer 
20 %). Viac ako polovica respondentov využí-
vala štatistické informácie na školské a štu-
dijné práce. V rámci otázok hodnotili respon-
denti 36 položiek v piatich oblastiach, v kto-
rých mali možnosť vyjadriť svoju spokojnosť 
alebo nespokojnosť napríklad s konkrétnymi 
produktmi, úrovňou služieb, s databázami, 
dostupnosťou a včasnosťou hľadaných infor-
mácií, zrozumiteľnosťou metodických vysvet-
liviek, úrovňou internetovej stránky a produk-
tov v rámci štatistických okruhov. Z analýzy 
výsledkov prieskumu vyplynulo, že celková 
priemerná miera spokojnosti so štatistickými 
produktmi a službami ŠÚ SR dosiahla 74 bo-
dov, čo je mierne zlepšenie (o 1,5 bodu) oproti 
prieskumu v roku 2009. Najlepšie hodnotenie 
(podobne ako v roku 2009) dosiahli služby 
zamestnancov úradu. Najvyššími priemer-
nými mierami spokojnosti (od 82,5 do 87,4 
bodu) boli respondentmi hodnotené ústre-
tovosť a ochota zamestnancov a informácie 
na požiadanie, ďalej rýchlosť vybavenia po-
žiadaviek, profesionalita zamestnancov, úro-
veň poradenských a konzultačných služieb. 
Nižšia spokojnosť respondentov pri hodnote-
ní niektorých oblastí poukázala na rezervy 
ŠÚ SR v poskytovaní produktov a služieb. 
Ide predovšetkým o internetovú stránku úra-
du (prehľadnosť a užívateľskú komfortnosť), 
obsah databáz, porovnateľnosť, dostupnosť 
a včasnosť poskytovania štatistických infor-
mácií ako i zrozumiteľnosť metodických vy-
svetliviek. Získané informácie a komentáre 

respondentov priniesli cenné podnety, ktoré 
budú v rámci možností úradu zohľadňované 
pri tvorbe a šírení produktov a služieb úradu.

Jedným z hlavných cieľov stanovených v stra-
tégii úradu je systematicky zvyšovať hodno-
tu inštitúcie pre zainteresované strany a jej 
uznanie na národnej a medzinárodnej úrovni. 
Plnenie uvedeného cieľa úrad monitoruje aj 
pomocou ukazovateľa dôveryhodnosť Štatis-
tického úradu SR. V roku 2011 ŠÚ SR usku-
točnil prostredníctvom externej nezávislej 
organizácie prieskum dôveryhodnosti na re-
prezentatívnej vzorke 1 017 obyvateľov SR vo 
veku od 18 rokov. Podľa výsledkov prieskumu 
dôveru ŠÚ SR vyjadrilo 61 % opýtaných. V po-
rovnaní s rokom 2010 celková dôvera verejnos-
ti k ŠÚ SR vzrástla o 7 percentuálnych bodov.

V súlade s Edičným programom 2011 priebež-
ne vychádzali štatistické publikácie v elek-
tronickej i tlačenej verzii. ŠÚ SR vydal v me-
sačnej, štvrťročnej a ročnej periodicite spolu 
86 titulov, z toho 64 v ústredí a 22 vo svojich 
krajských pracoviskách. Z celkového počtu 
publikácií viac ako tri štvrtiny bolo zverejne-
ných na internetovej stránke úradu. Medzi ťa-
žiskové súborné a odvetvové publikácie patrili 
Štatistická ročenka SR 2011, Štatistická ročen-
ka regiónov Slovenska 2010, ročenky prie-
myslu, stavebníctva, zahraničného obchodu, 
dopravy, pôšt a telekomunikácií, vedy a tech-
niky a štvrťročná Štatistická správa o základ-
ných vývojových tendenciách v SR. V zmysle 
uplatnenia nových koncepčných zámerov pri 
tvorbe štatistických produktov úrad vydal 
prezentačné publikácie Slovenská republika 
v číslach 2011, Regióny do vrecka 2010, Sloven-
sko v EÚ 2011 – obyvateľstvo a Trendy sociálne-
ho vývoja v SR 2011.



Slúžime zákazníkom

Podľa jednotnej koncepcie publikačnej čin-
nosti pracovísk ŠÚ SR v krajoch vydalo kaž-
dé z nich v roku 2011 dve publikácie v rovna-
kej štruktúre a dizajne (Vývoj obyvateľstva 
v ... kraji 2010 a .... kraj v číslach 2011). Kom-
plexný prehľad štatistických informácií, kto-
ré charakterizujú postavenie žien a mužov 
v súčasnej spoločnosti poskytla elektronická 
publikácia Rodová rovnosť 2011. Mimo edičný 
program boli vydané tituly Vekové zloženie 
obyvateľstva Banskobystrického kraja 2005 – 
2010, Obyvateľstvo v Nitrianskom kraji a Poľ-
nohospodárstvo v Nitrianskom kraji. 

V oblasti poskytovania služieb bol úrad za-
pojený do medzinárodnej aktivity realizova-
nej v rámci projektu EUROSTAT-u European 
Statistical Data Support (ESDS), ktorý je za-
meraný na podporu používateľom zaujímajú-
cim sa o európske štatistiky. V roku 2011 úrad 
vykonával činnosti spadajúce do predmetnej 
oblasti na základe džentlmenskej dohody 
s EUROSTAT-om. Centrum podpory použí-
vateľom európskych štatistík pri štatistickom 

úrade (ďalej len „Centrum“) poskytovalo po-
moc pri navigácii používateľov na interne-
tovej stránke EUROSTAT-u, pri hľadaní eu-
rópskych štatistických údajov v databázach 
EUROSTAT-u a pri zodpovedaní metodických 
otázok. So zámerom spropagovať európ-
ske štatistiky ŠÚ SR pokračoval v aktualizá-
cii informácií zverejnených v bloku Európska 
štatistika na internetovej stránke úradu a vy-
dal propagačný leták o EUROSTAT-e, o infor-
máciách šírených na jeho internetovej strán-
ke a o službách, ktoré používateľom poskytuje 
Centrum.

V roku 2011 ŠÚ SR rozšíril na svojej  interne-
tovej stránke ponuku v bloku Služby o oblasť 
Európsky štatistický systém a súčasne vysta-
vil vybrané priebežne aktualizované tabuľky 
z európskej štatistiky v slovenskom jazyku. 
Tým úrad splnil požiadavku EUROSTAT-u 
zverejňovať na stránkach národných štatis-
tických úradov informácie o Európskom šta-
tistickom systéme, ako aj najžiadanejšie údaje 
z európskej štatistiky.
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Vydávame časopis Slovenská štatistika 

a demografia

Vedecký recenzovaný časopis Slovenská šta-
tistika a demografia predstavuje jediný ve-
decký časopis vydávaný na Slovensku, ktorý 
si kladie za cieľ poskytovať v plnom rozsahu 
aktuálne informácie o nových moderných šta-
tistických metódach, o nových štatistických 
postupoch zameraných na efektivitu a zlep-
šovanie kvality štatistických výstupov, o úzkej 
a koordinovanej spolupráci medzi EUROS-
TAT-om a  národnými štatistickými úradmi 
v oblasti harmonizácie zisťovaní, o postavení 
slovenskej štatistiky v rámci Európskeho šta-
tistického systému, o zmene podstaty štatisti-
ky, ktorá je zakotvená najmä v požiadavkách 
na jej vysokú kvalitu, na štatistiky slúžiace na 
špecifické účely a na komplexnosť multidi-
menzionálnych štatistík.

Časopis publikuje pôvodné články analytické-
ho charakteru, prognózy, diskusné príspev-
ky, názory, recenzie,  informatívne články 
a oznamy zamerané na rôzne štatistické ob-
lasti (národné účty, produkčné štatistiky, soci-
álne štatistiky, štatistiky životných podmienok 
a chudoby, životného prostredia a iné) a na 
oblasť demografie, kam spadá okrem demo-
grafickej štatistiky, problematika sčítania 
obyvateľov domov a bytov, teoreticko-meto-
dologické východiská demografie ako aj prí-
spevky z oblasti historickej demografie.

V roku 2011 vyšli zostávajúce čísla ročníku 
2010, ktorý sme dokončili a prvé tri čísla roč-
níku 2011, ako aj mimoriadne číslo časopisu 
k 20. výročiu založenia tohto periodika. Pre-
zentované boli vedecké aj informatívne člán-
ky odborníkov zo ŠÚ SR, ako aj odborníkov 
najmä z prostredia univerzít a výskumno-ve-
deckých pracovísk.



Medzinárodné aktivity

Medzinárodné aktivity

Úrad je súčasťou Európskeho štatistického 
systému (EŠS) a  jeho medzinárodné aktivity 
sa rozvíjajú v súlade s prioritami európskej 
štatistiky. V roku 2011 sa činnosť EŠS sústre-
dila najmä na prípravu a postupné prijímanie 
opatrení na plnenie stratégie vytýčenej v do-
kumente KOM (2009) 404 Oznámenie Komi-
sie Európskemu parlamentu a Rade o metóde 
tvorby štatistiky EÚ (vízia pre nasledujúce 
desaťročie) a v dokumente KOM (2011) 211 
Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu 
a Rade – Snaha o spoľahlivé riadenie kvality 
európskej štatistiky. V súvislosti s finančnou 
a ekonomickou krízou sa diskusie zameriava-
li predovšetkým na posilnenie riadenia a pro-
fesionálnej nezávislosti štatistiky, možnosti 
ďalšej štandardizácie a zvyšovania kvality 
štatistík.

Úrad sa aktívne podieľal na príprave a pri-
jímaní novej európskej legislatívy v oblasti 
štatistiky. V priebehu roka 2011 boli schvále-
né tri nové rámcové nariadenia EP a Rady: 
Nariadenie EP a Rady (EÚ) č. 691/2011 zo 
6. júla 2011 o európskych environmentálnych 
ekonomických účtoch, Nariadenie EP a Ra-
dy (EÚ) č. 692/2011 zo 6. júla 2011 o európskej 

štatistike cestovného ruchu a Nariadenie EP 
a Rady (EÚ) č. 1337/2011 z 13. decembra 2011 
o európskej štatistike trvalých plodín. Okrem 
toho bolo pre oblasť štatistiky prijatých 21 im-
plementačných alebo vykonávacích právnych 
aktov Komisie.

Úrad zorganizoval viacero podujatí s medzi-
národnou účasťou. Medzi najvýznamnejšie 
patril seminár venovaný novej verzii Kódexu 
postupov pre európsku štatistiku, v rámci kto-
rého vystúpila zástupkyňa generálneho ria-
diteľa EUROSTAT-u Marie Bohatá. V októbri 
sa na pôde úradu uskutočnil workshop k šta-
tistike vedy a výskumu realizovaný v rámci 
susedskej spolupráce, na ktorom sa zúčast-
nili zástupcovia Česka, Maďarska, Rakúska 
a Slovinska.

V roku 2011 vyslal úrad svojich zástupcov 
na 199 zahraničných pracovných ciest, čo 
predstavuje 271 individuálnych vycestovaní, 
pričom 60 % z nich malo za cieľ zasadnutia 
pracovných skupín inštitúcií EÚ – Európskej 
komisie (EUROSTAT-u) a Rady. Ďalšie ZPC 
smerovali na bilaterálne stretnutia (predo-
všetkým do Českej republiky), školenia, ktoré 
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v rámci európskeho vzdelávacieho programu 
absolvovali zamestnanci úradu ako poslu-
cháči, misie, kde pôsobili experti úradu ako 
lektori, workshopy a semináre realizované 
v rámci projektov ESSnet-u alebo grantových 
projektov pridelených úradu, semináre a kon-
ferencie organizované OECD a inými medzi-

národnými organizáciami (OSN, ECB, MMF 
a pod.). 

Zamestnanci úradu riešili v priebehu ro-
ku 31 grantových projektov financovaných 
z finančných zdrojov EÚ, ktoré významným 
spôsobom prispeli k implementácii nových 

Počet účastníkov zahraničných pracovných ciest podľa účelu:

Estat 

Rada

Granty

Bilateral

Školenia

Lektori

OECD

ESSNet

Iné

141

14
13

7

10

14

43

5

24



Medzinárodné aktivity

európskych nariadení a rozvoju slovenskej 
štatistiky.

V oblasti technickej asistencie bol po piatich 
rokoch realizácie úspešne ukončený projekt 
Posilnenie štatistického systému Tadžikistanu 
financovaný Svetovou bankou. Práca 11 exper-
 tov úradu v oblasti sociálnych štatistík, národ-
ných účtov, štatistiky priemyslu, dopravy a sčí-
tania obyvateľstva bola vysoko ocenená nie-
len príjemcom pomoci, ale aj vedúcim medzi-
národného konzorcia, štatistickým úradom 
Nemecka. Zástupcovia úradu uskutočnili tiež 
misiu do Azerbajdžanu týkajúcu sa implemen-
tácie systému manažérstva kvality na štatis-
tickom úrade. V druhom polroku absolvovala 
na úrade štvormesačnú odbornú stáž zame-
ranú na štatistiku priemyslu zamestnanky-
ňa štatistického úradu Bosny a Hercegoviny.



40 

Ľudské zdroje

V roku 2011 pracovalo na ŠÚ SR 989,7 zamest-
nancov (priemerný evidenčný prepočítaný 
počet), z toho na ústredí úradu 327,2 zamest-
nancov a na krajských pracoviskách úradu 
662,5 zamestnancov. Po úsporných opatre-
niach realizovaných k 31. decembru 2010 a 31. 
januáru 2011 klesol plánovaný počet miest na 
úrade oproti predchádzajúcemu roku o 102. 
Napriek nepriaznivej východiskovej situácii 
týkajúcej sa počtu miest a objemu mzdových 

prostriedkov sa podarilo personálne zabez-
pečiť všetky úlohy úradu. Významnou priori-
tou z pohľadu riadenia ľudských zdrojov bolo 
personálne pokrytie špecifických úloh sčíta-
nia obyvateľov, domov a bytov, pre ktoré bolo 
v roku 2011 vyčlenených 100 miest.

Vzdelanostnú a vekovú štruktúru zamest-
nancov úradu k 31. decembru 2011 znázorňu-
jú nasledovné grafy:

vysokoškolské II. stupňa 50,8%

Vzdelanostná štruktúra

základné 0,4%
stredné bez maturity 2,5%

úplné stredné s maturitou 43,9%

vysokoškolské I. stupňa 2,4%



Ľudské zdroje

Na úrade pracovalo 77,7 % žien a 22,3 % mu-
žov. Z celkového počtu 134 vedúcich zamest-
nancov bolo 69 % žien a 21 % mužov.

V rámci vzdelávania zamestnancov úradu 
sa realizovali vzdelávacie aktivity schválené 
v Pláne vzdelávania zamestnancov ŠÚ SR na 
rok 2011, ktorý sa v priebehu roka dopĺňal 
o ďalšie odborné školenia a kurzy vychádza-
júce z operatívnych požiadaviek jednotlivých 

útvarov a potrieb zamestnancov. V minulom 
roku sa vzdelávanie zamestnancov úradu za-
meriavalo predovšetkým na oblasti:
 manažérskej prípravy a zvyšovania profe-

sionálneho výkonu zamestnancov,
 prehlbovania odborných vedomostí a zruč-

ností,
 rozvoja zručností v používaní informačno-

-komunikačných technológií a
 jazykovej prípravy.

Veková štruktúra

41 – 50 rokov 27,7 %

nad 60 rokov 8,0 % do 30 rokov 10,3 %

31 – 40 rokov 15,4 %

51 – 60 rokov 38,6 %



42 

V oblasti manažérskej prípravy a zvyšovania 
profesionálneho výkonu zamestnancov sa 
uskutočnili kurzy Efektívny manažér (kurz po-
zostávajúci zo štyroch nadväzujúcich modu-
lov), Koučing, Mediálny tréning, Tréning efek-
tívnej komunikácie so zákazníkmi a Riešenie 
konfliktov a neverbálna komunikácia. Kurzy, 
ktorých sa zúčastnilo celkom 162 vedúcich za-
mestnancov, personálnych rezerv a ďalších 
špecialistov, rozvíjali schopnosti zamestnan-
cov, aby flexibilne vedeli reagovať na meniace 
sa interné a externé prostredie úradu.

Odborné vzdelávanie a vzdelávanie v oblasti 
informačno-komunikačných technológií súvi-
seli s realizáciou kľúčových úloh v roku 2011. 
Dôraz bol kladený predovšetkým na vzde-
lávanie zamerané na  prípravu, realizáciu 
a spracovanie výsledkov Sčítania obyvateľov 
domov a bytov.

V rámci odborného vzdelávania má špecific-
ké postavenie vzdelávanie zamerané na pre-
hlbovanie odborných vedomostí a zručností 
pre špecialistov v oblasti štatistiky. Okrem 
vzdelávacích podujatí, ktoré súviseli s kľúčo-
vými aktivitami úradu (napr. SODB, metodika 

štatistických zisťovaní a iné), realizoval sa aj 
vzdelávací program Schola Statistica, ktorý 
pozostával nielen z kurzu pre nových zamest-
nancov, resp. zamestnancov s minimálnou 
odbornou praxou, ale aj z ďalších odborných 
kurzov zohľadňujúcich vzdelávacie potreby 
jednotlivých útvarov úradu a zúčastnilo sa ho 
69 zamestnancov.

Na medzinárodnej úrovni bolo 75 zamestnan-
cov úradu vyslaných na 51 odborných vzde-
lávacích podujatí. Súčasťou týchto podujatí 
boli aj odborné štatistické kurzy v rámci Eu-
ropean Statistical Training Programme. Cie-
ľom kurzov bolo rozšíriť potrebné vedomosti 
a zručnosti v oblasti európskej štatistiky, po-
dieľať sa na výmene skúseností a poskytnúť 
podstatné informácie o EŠS.

Vzdelávanie absolvovali aj ďalší zamestnanci 
úradu, a to podľa ich odborného zamerania 
(napr. legislatíva, riadenie ľudských zdrojov, 
mzdy, ekonomika a prevádzka, verejné ob-
starávanie a iné). Na jednotlivých formách 
odborného vzdelávania sa zúčastnilo 2 803 
zamestnancov a v oblasti informačno-komu-
nikačných technológií 2 794 zamestnancov.



Ľudské zdroje

Jazykovú prípravu absolvovalo 219 zamest-
nancov v polointenzívnych a intenzívnych 
kurzoch anglického a francúzskeho jazyka.

V roku 2011 sa zamestnanci zúčastnili 784 
vzdelávacích aktivít. Popri tradičných for-
mách vzdelávania sme zaznamenali 841 sa-
moštúdií rôzneho odborného zamerania, 
507 samoštúdií v štatistickej problematike, 
218 samoštúdií v oblasti informačno-komuni-
kačných technológií a 10 samoštúdií súviselo 
so zdokonaľovaním jazykových zručností. Na 
vzdelávanie v minulom roku úrad vynaložil 
finančné prostriedky vo výške 44 478 eur.

Knižnica ŠÚ SR poskytla svoje služby 2 562 či-
tateľom (z toho bolo 1 953 externých návštev-
níkov a 609 zamestnancov úradu). V priebehu 
roka bolo v knižnici evidovaných 4 665 výpo-
žičiek. Hlavnou činnosťou knižnice je dopĺňa-
nie, evidovanie a sprístupňovanie knižničné-
ho fondu, do ktorého v priebehu uplynulého 
roka pribudlo 648 zväzkov (z toho 446 tvorili 
publikácie vydávané ŠÚ SR). Priebežne kniž-
nica evidovala 57 titulov dennej tlače a časo-
pisov. Vo finančnom vyjadrení sa na nákup 
odbornej literatúry, predplatné denníkov 
a časopisov použilo 9 207 eur.
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Informačné systémy 

a informačno-komunikačné technológie

Informačné systémy

Najvýznamnejšou udalosťou ŠÚ SR v roku 
2011 bolo sčítanie obyvateľov, domov a bytov. 
V tomto roku zabezpečil úrad dodávateľsky 
informačný systém, pomocou ktorého bolo 
prvý krát umožnené aj elektronické sčíta-
nie. Túto možnosť využilo 6,73 % obyvateľov. 
Okrem systému pre elektronický zber údajov 
od obyvateľov bolo vybudované aj aplikačné 
programové vybavenie pre prípravné činnosti 
na podporu vykonania samotného SODB 2011 
(elektronické vytvorenie sčítacích obvodov), 
ako aj aplikačné programové vybavenie na 
ďalšie spracovanie dát získaných zo sčítania.

V rámci programu štátnych štatistických zis-
ťovaní využilo elektronický zber údajov, kto-
rý je pre spravodajské jednotky prístupný na 
internetovej stránke ŠÚ SR, v roku 2011 prie-
merne 3 494 (22,6 %) respondentov z priemer-
ného celkového počtu 15 498 mesačne oslove-
ných spravodajských jednotiek a priemerne 
2 229 (22,7 %) respondentov z celkového prie-
merného počtu 9 805 štvrťročne oslovených 
spravodajských jednotiek. V roku 2011 elek-
tronický zber údajov prispel k zníženiu admi-
nistratívnej záťaže spravodajských jednotiek, 
ktorý ŠÚ SR plánuje v roku 2012 pre všetky 
zisťovania v rámci realizovanej fázy národné-
ho projektu elektronických služieb.

V oblasti rozvoja informačných systémov 
úrad, na základe podpísania zmluvy o po-
skytnutí nenávratného finančného príspevku 
na projekt Elektronické služby ŠÚ SR a ná-
slednom úspešnom verejnom obstarávaní 
a podpise dodávateľskej zmluvy na realizáciu 
projektu v roku 2010, postúpil do realizačnej 
fázy projektu. Cieľom projektu je zavedenie 

kvalitných elektronických služieb orientova-
ných na občanov a podnikateľov SR zvýše-
ním kvality, informačnej hodnoty, dostupnosti 
a prehľadnosti štatistických údajov. Projekt 
sa zameriava aj na odbúranie prebytočnej 
záťaže spravodajských jednotiek počas šta-
tistických zisťovaní zavedením princípu „1x 
a dosť“. Ide o eliminovanie duplicitného zís-
kavania údajov, ktorými už verejná správa vo 
svojich informačných systémoch disponuje. 
ŠÚ SR bude tieto údaje získavať od orgánov 
verejnej správy, ktoré sú zapojené do národ-
ného štatistického systému.

Informačný systém bude postavený na naj-
novších technológiách a používateľovi poskyt-
ne viac úrovní nástrojov pre prácu s dátami. 
Na jednej strane portál umožní prístup k šta-
tistickým tabuľkám podľa členenia do vec-
ných oblastí. K dispozícii bude aj nástroj, ktorý 
umožní sledovať dáta v hierarchických štruktú-
rach podľa vecných oblastí, časovej alebo geo-
grafickej prezentácie. V prípade záujmu pou-
žívateľa bude k dispozícii aj online analytický 
nástroj umožňujúci aplikáciu základných štatis-
tických metód, vytvorenie vlastného reportu, či 
jeho grafickej reprezentácie. V prípade záujmu 
o špecializované výstupy bude mať používateľ 
k dispozícii spoplatnenú elektronickú službu 
Získanie špecifických štatistických údajov, kde 
na základe požiadaviek používateľa zamest-
nanci ŠÚ SR pripravia štatistické výstupy. V ta-
komto prípade sa bude zohľadňovať aj princíp 
zachovania štatistickej dôvernosti.

Všetky publikácie a výstupy budú k dispozícii 
bezodplatne na portáli ŠÚ SR v elektronickej 
podobe. Spoplatnenie špecifických štatistic-
kých produktov prostredníctvom služby Zís-
kanie špecifických štatistických údajov bude 
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na základe náročnosti výkonov, ktoré budú 
spojené s ich vypracovaním.

Súčasťou projektu je aj vybudovanie nového 
volebného informačného systému, ktorý umož-
ní elektronické podanie volebnej zápisnice. 
V prípade neexistencie internetového pripoje-
nia v príslušnej okrskovej volebnej komisii je 
možné vyplniť zápisnicu v jej offline elektro-
nickej podobe a následne odovzdať príslušnej 
obvodnej volebnej komisii. Táto zmena skráti 
čas potrebný na spracovanie výsledkov volieb 
a tvorí medzistupeň k zavedeniu elektronické-
ho hlasovania pri voľbách.

Potreby a požiadavky, ktoré vyplývajú z pro-
jektu boli v roku 2011 podrobené náležitým 
analýzam a návrhom. Na základe týchto do-
kumentov sa v septembri 2011 rozbehla im-
plementácia projektu s plánovaným ostrým 
nasadením na prelome rokov 2012 a 2013.

Informačno-komunikačné technológie

V roku 2010 sa ŠÚ SR podarilo získať finanč-
né zdroje na pokračovanie procesu moder-
nizácie prostredia informačno-komunikač-
ných technológií (IKT). Z týchto zdrojov úrad 
vybudoval moderné sekundárne výpočtové 
centrum (VC II) na úrovni Tier III (podľa Up-
time Institute) s dôrazom na redundanciu 
kľúčových komponentov infraštruktúry a IKT 
zariadení. Po inštalácii IKT techniky úrad 
v roku 2011 pristúpil k migrácii testovacieho 
prostredia z lokality primárneho výpočtové-
ho centra (VC I) na lokalitu VC II. Následne 
sa implementovalo vysoko dostupné riešenie 
IT služieb aj na úrovni výpočtových centier. 
Základom vysoko dostupného riešenia bolo 

rozšírenie klastrovej technológie na úrovni 
aplikačných serverov, databázových serve-
rov, diskových polí a sieťovej konektivity. Im-
plementáciou týchto riešení sa zabezpečila 
vysoká dostupnosť IT služieb ŠÚ SR aj z geo-
grafického pohľadu. V prípade výpadku pri-
márneho VC budú v pomerne krátkej dobe 
prístupné v plnej miere IT služby, ktoré bu-
dú poskytované zo sekundárneho VC. Výho-
dou takéhoto riešenia je aj väčšia flexibilita 
z pohľadu disponibility IKT zdrojov ŠÚ SR. 
V prípade zvýšenia potrieb IKT zdrojov na ad 
hoc IT služby vedia IT špecialisti online (bez 
vedomia používateľa) preskupiť IKT zdroje 
na požadovanú úroveň poskytovania služieb. 
Ďalšou výhodou je oddelené testovacie a vý-
vojové IKT prostredie, ktoré neodoberá zdroje 
primárneho VC, čoho následkom sú rozsiah-
lejšie možnosti testovania informačných sys-
témov (IS). Tieto vlastnosti implementovaného 
riešenia boli veľmi ocenené počas testovacej 
a produkčnej prevádzky IS pre SODB 2011.

Základným predpokladom pre naplnenie 
cieľov stanovených v strategických dokumen-
toch je dobre fungujúca základná infraštruk-
túra pracovných staníc a serverov. Takáto 
infraštruktúra a štandardizované prostredie 
je nevyhnutným predpokladom pre fungova-
nie našej organizácie a na realizáciu ďalších 
projektov.

V roku 2009 sa v IKT prostredí ŠÚ SR naštar-
tovala konsolidácia viacerých kľúčových IT 
aktív. Tento trend konsolidácie pokračoval 
aj v rokoch 2010 a 2011. Konsolidáciu IT aktív 
možno rozdeliť do 3 základných skupín:
 databázová konsolidácia,
 konsolidácia aplikačných serverov s využi-

tím virtualizačných nástrojov a
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 konsolidácia infraštrukturálnych služieb na 
platforme Microsoft (AD, Mail, Internet,...).

Databázová a aplikačná konsolidácia pre-
behla v rokoch 2009 – 2010. Konsolidácia in-
fraštrukturálnych služieb ŠÚ SR bola z po-
hľadu zadefinovaných cieľov ukončená v roku 
2011 implementovaním komunikačného pros-
tredia LYNC. Rozhodnutia ŠÚ SR týkajúce sa 
rozsahu využitia platformy Microsoft vychá-
dzajú z doterajších skúseností a orientácie 
na túto platformu, realizovaných investícií 
a vyhodnotenia ekonomických a prevádzko-
vých faktorov. ŠÚ SR je účastníkom prihlášky 
Microsoft Enterprise Agreement č. 8173727 
(EA). Zároveň úrad na základe zmluvy EA 
uzavrel tzv. “Select zmluvu“ s výhodnými ce-
novými podmienkami pre nákup Microsoft 
produktov. V rámci EA zmluvy v súčasnosti 
využívame licencie balíka Desktop Enterprise 
na klientskych počítačoch v súlade s efektív-
nym využívaním verejných zdrojov a s našou 
koncepciou rozvoja IT a definovanými cieľmi. 
Využitím platformy Microsoft bolo možné 
naplniť požiadavky na súlad s platnou legis-
latívou, najmä zákona č. 275/2006 o informač-
ných systémoch verejnej správy a výnosoch 
MF SR o štandardoch pre IS verejnej správy.

Z technologického hľadiska projekt obsaho-
val nasledovné časti:
 migráciu doménových služieb na platfor-

mu Windows Server 2008 R2,
 prechod komunikačnej infraštruktúry ŠÚ 

SR z decentralizovanej na centrálnu správu 
s prechodom z MS Exchange 2003 na MS 
Exchange 2010, s dôrazom na vysokú dostup-
nosť riešenia a ochranu pred vírusmi, spywa-
re a spamami využitím produktov TMG 2010 
a Forefront Protection 2010 for Exchange,

 nasadenie MS SCCM 2007 R2, ktoré umož-
nilo zrýchliť a zjednodušiť správu a kon-
figuráciu prostredia celej infraštruktúry 
ŠÚ SR (cca 1200 desktopov),

 nasadenie komunikačnej platformy – MS 
Office Communications Server (LYNC) na 
komunikačné účely v rámci ŠÚ SR (snaha 
o znižovanie cestovných nákladov).

Pri nasadzovaní jednotlivých infraštruktúr-
nych serverov bol využitý potenciál nového 
produktu MS Windows Server 2008 R2, ktorý 
má v sebe zabudovanú technológiu Hyper-V, 
ktorá umožňuje plne rozvinúť virtualizačnú 
platformu, a tým konsolidovať a optimalizo-
vať infraštruktúru.

Týmto projektom sa ŠÚ SR spoločne s imple-
mentátorom, spoločnosťou DataSystemSoft, 
zúčastnil súťaže o najlepšie riešenie Microsoft 
Industry Awards v Slovenskej republike pre 
rok 2011, kde obsadil prvé miesto v kategórii 
Najlepšie riešenie pre štátnu správu, samo-
správu a akademickú sféru.

Na tento projekt v roku 2011 úspešne nabehol 
aj projekt migrácie klientskych staníc z plat-
formy Windows XP a Office 2003 na Win-
dows 7 a Office 2010.
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Finančné výsledky

Pre kapitolu ŠÚ SR boli zákonom č. 498/2010 
Z. z. o štátnom rozpočte (ŠR) schválené výdav-
ky vo výške 22 835 392 eur. V priebehu roka 
2011 bol rozpočet upravený dvadsiatimi roz-
počtovými opatreniami na 36 016 671,71 eur. 
Úpravy rozpočtu sa týkali najmä zvýšenia 
rozpočtu o prostriedky určené na automati-
zované spracovanie SODB 2011 a generova-
nie a realizáciu identifikátora fyzickej osoby, 
domu a bytu v objeme 1 500 000 eur, zvýšenia 
rozpočtu výdavkov o 5 642 966 eur určených 
na zabezpečenie finančných prostriedkov pre 
obce na úhradu nákladov súvisiacich s prene-
seným výkonom štátnej správy pri príprave, 
priebehu a vykonaní SODB 2011, prekročenia 
limitu kapitálových výdavkov o zdroje pred-
chádzajúceho roku vo výške 3 227 194 eur 
a prekročenia limitu výdavkov o prostriedky 
EÚ a prostriedky ŠR určené na spolufinanco-
vanie spoločných programov SR a EÚ v cel-
kovej sume 9 294 300 eur určených na rea-
lizáciu projektu Elektronické služby ŠÚ SR, 
ktorý úrad rieši ako účastník Medzirezortné-
ho programu OP Informatizácia spoločnosti. 
Ďalšie rozpočtové opatrenia sa týkali presu-
nov a viazania prostriedkov určených obciam 
a vyšším územným celkom na úhradu nákla-
dov súvisiacich s preneseným výkonom štát-
nej správy pri príprave, priebehu a vykonaní 
SODB 2011 a presunu výdavkov z kategórie 
630 – Tovary a služby do kategórie 610 – Mzdy, 
platy a 620 – Poistné, príspevky. V zmysle § 8 
zákona č. 523/2004 Z. z. Ministerstvo finan-
cií SR (MF SR) viazalo ŠÚ SR kapitálové vý-
davky v objeme 281 360 eur, prostriedky EÚ 
a prostriedky ŠR určené na spolufinancova-
nie spoločných programov SR a EÚ v sume 
220 407,29 eur s možnosťou ich použitia v ďal-
šom rozpočtovom roku. Z dôvodu neplnenia 
rozpočtovaných príjmov schválených v záko-

ne o ŠR na rok 2011 MF SR viazalo úradu príj-
my a výdavky vo výške 64 500 eur.

Schválený limit príjmov vo výške 276 015 eur 
bol v priebehu roka rozpočtovým opatrením 
MF SR navýšený o 255 085,73 eur. Prekroče-
nie limitu príjmov a súčasne aj výdavkov bo-
lo povolené z dôvodu predaja prebytočného 
majetku v zmysle úlohy A.3. uznesenia vlády 
SR č. 240/2011. Neskôr z dôvodu neplnenia 
bežných príjmov bol rozpočtovým opatre-
ním MF SR znížený v rovnakej výške limit 
príjmov aj výdavkov, čím boli príjmy uprave-
né na 466 600,73 eur. Neplnenie príjmov bolo 
zapríčinené hlavne nezáujmom o prenájom 
priestorov ŠÚ SR a tiež nižšími príjmami za 
predaj štatistických informácií z dôvodu ich 
bezplatného prístupu na internete. Príjmy 
v skutočnosti dosiahli 1 394 931 eur, v tom ne-
daňové príjmy 429 700 eur a mimorozpočtové 
zo zahraničných grantov 965 231 eur, ktoré 
boli poskytnuté Európskou komisiou s cieľom 
zaviesť nové štatistické zisťovania. Očakáva-
né nedaňové príjmy neboli splnené v plnom 
rozsahu, čím vznikol úradu rozdiel v nesplne-
ných príjmoch v sume 36 901 eur.

Upravený rozpočet výdavkov 36 016 671,71 eur 
bol čerpaný vo výške 36 015 791 eur, t. j. na 
100 %. Z celkových výdavkov predstavovali oso-
bitné druhy výdavkov – na SODB 2011 objem 
11 462 727 eur a prostriedky Európskej únie 
a prostriedky štátneho rozpočtu určené na 
spolufinancovanie spoločných programov SR 
a EÚ v objeme 9 073 893 eur na realizáciu pro-
jektu Elektronické služby ŠÚ SR, ktorý úrad 
rieši ako účastník Medzirezortného programu 
OP Informatizácia spoločnosti. Z ostatných vý-
davkov vo výške 15 479 171 eur použitých na 
bežnú štatistickú činnosť tvorili výdavky na 
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mzdy a poistné 74,7 %, tovary a služby 16,1 %, 
bežné transfery 7,6 % a kapitálové výdavky 
1,6 %.

Výdavky na mzdy boli čerpané vo výške 
8 567 683 eur a súvisiace odvody do poisťovní 
v sume 2 995 363 eur.

Výdavky na tovary a služby vo výške 
2 493 051 eur boli použité najmä na tlač šta-
tistických výkazov, spracovanie štatistických 
informácií, služby technickej podpory infor-
mačno-komunikačných technológií, cestovné 
výdavky, vzdelávanie zamestnancov, výdavky 
súvisiace so zberom štatistických zisťovaní, 
prídel do sociálneho fondu a stravovanie za-
mestnancov. Podstatnú časť predstavovali vý-
davky na energie, ochranu objektov, údržbu 
techniky a budov a prevádzku motorových 
vozidiel.

Bežné transfery boli čerpané vo výške 
1 175 594 eur, z toho 1 061 213 eur pre príspev-
kovú organizáciu INFOSTAT. Ostatné trans-
fery boli použité na odchodné, odstupné a ne-
mocenské dávky. INFOSTAT riešil pre potre-
by ŠÚ SR úlohy špecifikované v kontraktoch.

Kapitálové výdavky v objeme 247 480 eur boli 
použité na rekonštrukciu budov ŠÚ SR, ná-
kup softvéru, špeciálnych strojov a zariadení 
a motorových vozidiel.

Osobitné druhy výdavkov

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011

Na práce súvisiace s prípravou a realizáciou 
SODB 2011 bolo použité 11 462 727 eur, z toho 
na tovary a služby 6 551 251 eur a kapitálové 
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výdavky 3 290 100 eur. Z výdavkov na tovary 
a služby bola podstatná časť použitá na auto-
matizované spracovanie SODB 2011, genero-
vanie a realizáciu identifikátora fyzickej oso-
by, domu a bytu, informačno-komunikačné 
technológie, informačnú kampaň, školenia, 
odmeny zamestnancov mimopracovného po-
meru, materiálové vybavenie a režijné výdav-
ky. Kapitálové výdavky boli použité na nákup 
softvérov a prevádzkových strojov a zariade-
ní.

Elektronické služby ŠÚ SR

Na financovanie projektu Elektronické služby 
ŠÚ SR, ktorý úrad rieši ako účastník Medzi-
rezortného programu OP Informatizácia spo-
ločnosti, boli použité prostriedky EÚ a pro-
striedky ŠR určené na spolufinancovanie 
spoločných programov SR a EÚ v celkovom 
objeme 9 073 893 eur, v tom prostriedky EÚ 
6 833 549 eur a prostriedky na spolufinanco-
vanie 2 240 344 eur. Prostriedky boli v súlade 
s ich účelovým určením použité na kapitálové 
výdavky – nákup softvérov a výpočtovej tech-
niky.
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Priority 2012

Prioritou integrovaného systému manažér-
stva kvality ŠÚ SR v nasledujúcom období 
bude jeho rozvíjanie tak, aby okrem normy 
ISO 9001 plne vyhovel požiadavkám novelizo-
vaného Kódexu postupov pre európsku štatis-
tiku. Z toho dôvodu sa pozornosť sústredí na 
realizáciu projektu Monitorovanie implemen-
tácie zásad Kódexu postupov pre európsku šta-
tistiku, v rámci ktorého budú identifikované 
medzery a formulované a implementované 
potrebné aktivity na zlepšenie. Implementá-
ciu projektu podporí aj pripravovaný záväzok 
„zabezpečiť dôveru v štatistiku“, ktorý sa má 
podpísať medzi národnými vládami a Európ-
skou komisiou. Realizácia projektu tiež vytvo-
rí vhodné predpoklady pre úspešné zvládnu-
tie očakávaného externého auditu zo strany 
EŠS (peer review).

Významným príspevkom pre vytvorenie zák-
ladne pre sledovanie efektivity a navrhovanie 
aktivít, ktoré prispejú k zvyšovaniu efektivity 
ŠÚ SR, ostáva realizácia projektu nákladové 
riadenie, ktorý sa sústredí na skvalitnenie ru-
tinnej prevádzky informačného systému na 
evidenciu odpracovaného času a na poskyto-
vanie výstupov pre vedúcich zamestnancov. 
Pozornosť sa tiež zameria na realizáciu prí-
pravných prác potrebných pre vývoj systému 
smerom k manažérskemu informačnému sys-
tému.

Oblasť metodiky sa bude v nastávajúcom ob-
dobí okrem zabezpečovania kvality štatistic-
kých výstupov prioritne zameriavať na zave-
denie pravidelných sebahodnotení všetkých 
štatistických výstupov, ktoré posúdia úroveň 
ich kvality z pohľadu samotného producenta 
a poskytnú prvotný impulz na ich zlepšenie. 
Naďalej sa budú skúmať nové možnosti vyu-

žívania administratívnych zdrojov údajov ako 
jedného z nástrojov optimalizácie štatistických 
zisťovaní a redukcie záťaže na strane respon-
denta aj producenta. Významnou úlohou bu-
de vzdelávanie zamestnancov ŠÚ SR, najmä 
v oblasti výberových zisťovaní, sezónnej ana-
lýzy časových radov a ochrany dôverných šta-
tistických údajov, ako aj spolupráca na rozvoji 
štatistického informačného systému.

V oblasti klasifikácií bude prioritne zabezpe-
čovaný vývoj a legislatívne vydanie národnej 
klasifikácie odborov vzdelania harmonizova-
nej s medzinárodnou štandardnou klasifiká-
ciou vzdelania ISCED 2011 a implementácia 
novej klasifikácie do štatistického informač-
ného systému.

Jednou z najdôležitejších úloh v rámci štatistic-
kých registrov naďalej zostane synchronizá-
cia procesov národného systému pre správu 
štatistických registrov s procesmi vyvinutými 
v rámci európskeho systému správy registra 
skupín podnikov (EGR). Súčasťou tejto úlohy 
je aj implementácia nástrojov vyvíjaných EU-
ROSTAT-om pre účely aplikácie výmenného 
štandardu SDMX.

Znižovanie záťaže a nákladov vyvolaných po-
vinnosťou poskytovať štatistické informácie 
je ambíciou nielen národnej štatistiky, ale aj 
európskeho štatistického systému v celom 
procese tvorby údajovej základne. Prioritou 
do roku 2012 bude pokračovať v uplatňovaní 
opatrení na zabezpečenie optimalizácie šta-
tistických zisťovaní a redukcie štatistického 
zaťaženia na strane respondenta a produ-
centa. Na strane producenta štatistiky sa už 
vo významnej miere aplikovalo znižovanie 
rozsahu a periodicity získavaných údajov, 
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ako aj počtu oslovených spravodajských jed-
notiek. V nasledujúcom období sa priestor pre 
efektivitu bude hľadať na jednej strane v za-
vedení nových elektronických služieb a na 
druhej strane najmä v komunikácii s vlastník-
mi administratívnych zdrojov údajov s cieľom 
intenzívnejšieho využívania týchto zdrojov.

V roku 2012 bude pokračovať konsolidácia 
a harmonizácia metadát ako logickej súčasti 
prebiehajúcej konsolidácie báz dát a projek-
tových prác súvisiacich s národným projek-
tom Elektronické služby ŠÚ SR. Táto aktivita 
pokrýva štrukturálne metadáta (číselníky 
a premenné). Úlohou do roku 2012 je pokryť 
údaje šírené úradom referenčnými metadáta-
mi, pričom sa bude prihliadať na implemen-
tovanie štandardu pre výmenu štatistických 
informácií SDMX (Statistical Data and Me-
tadata Exchange) a európsky štandard pre 
referenčné metadáta. Cieľom je zdokonalenie 
národného systému metadát, harmonizova-
nie a integrovanie v rámci EŠS.

Okrem štandardných prác súvisiacich so zo-
stavením ročných a štvrťročných národných 
účtov a plnením grantových úloh čaká ŠÚ SR 
misia EUROSTAT-u Regional assurance quali-
ty mission to Slovakia – v apríli 2012, tzv. „up-
stream dialogue visit“ k problematike proce-
dúry nadmerného deficitu a dlhu – začiatkom 
mája 2012. Ďalej bude potrebné sa sústrediť 
na postupné riešenie výhrad EUROSTAT-u, 
ktoré dostal úrad v januári 2012 na základe 
výsledkov dvoch misií EUROSTAT-u k proble-
matike zdrojov a metód zostavenia hrubého 
národného dôchodku a následnej komparácii 
výsledkov misií za všetky krajiny EÚ.

Štatistika cien sa v roku 2012 sústredí najmä 
na mesačné zisťovanie realizované v rámci 
projektu zbližovania metodiky zisťovania spot-
rebiteľských cien pre potreby výpočtu HICP 
a pre potreby Európskeho porovnávacieho 
programu. Taktiež bude pokračovať výpočet 
indexov cien nehnuteľností a indexov cien to-
varov a služieb spojených s bývaním vo vlast-
nom obydlí. V oblasti cien produkčných šta-
tistík bude prebiehať revízia váhových schém 
pre výpočet indexov cien stavebných prác 
a indexov cien v oblasti poľnohospodárstva.

Prioritnou úlohou štatistiky zahraničného 
obchodu v nasledujúcom roku bude zvládnuť 
v spolupráci s riešiteľom otestovanie funkcio-
nalít IŠIS-u pre kontroly, dopočty, spracovanie 
a výstupy pre štatistiku zahraničného obcho-
du. V závislosti od rozhodnutí EUROSTAT-u 
o zjednodušovaní INTRASTAT-u budú zabez-
pečené ďalšie analýzy možných dopadov na 
kvalitu poskytovaných údajov. V pláne je po-
kračovať v pracovných stretnutiach s ťažisko-
vými spravodajskými jednotkami, u ktorých 
sú problémy s pravidelným včasným posky-
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tovaním údajov. Naďalej sa budú zabezpečo-
vať semináre pre spravodajské jednotky, táto 
forma poskytovania informácií o systéme IN-
TRASTAT je najžiadanejšia.

V podnikových štatistikách budú v roku 2012 
pokračovať práce na modernizácii postupov 
pri zabezpečovaní vstupov aj  výstupov šta-
tistického informačného systému. Cieľom je 
dosiahnutie ďalšieho zníženia administratív-
nej zaťaženosti respondentov hľadaním mož-
ností širšieho využívania administratívnych 
zdrojov, viacnásobným a efektívnejším vyu-
žívaním zisťovaných údajov v informačnom 
a publikačnom systéme ŠÚ SR.

V nadväznosti na Program modernizácie pod-
nikovej a obchodnej štatistiky (MEETS) sa bu-
de v nefinančných podnikoch s viac ako 100 
zamestnancami realizovať zisťovanie o glo-
bálnom hodnotovom reťazci, ktorého cieľom 
je získať informácie o rozsahu a typoch podni-
kových činností externe zabezpečovaných zo 
zahraničia od vlastných zahraničných afilácií 
alebo od externých zahraničných subjektov.

Úsilie štatistiky zahraničných afilácií bude 
zamerané predovšetkým na implementáciu 
štruktúry SK NACE v súboroch dát za vonkaj-
šie zahraničné afilácie, ako aj zmien súvisia-
cich s aktualizáciou FATS Manuálu doporuče-
ní. V štrukturálnej podnikovej štatistike bude 
prioritou spracovanie definitívnych údajov 
za rok 2010 vrátane súboru živnostníkov a fi-
nančných príloh nariadenia o štrukturálnej 
štatistike.

Štatistika životného prostredia bude pokračo-
vať v implementácii nariadenia o environmen-
tálnych ekonomických účtoch a zabezpečení 

údajov za štatistiku odpadov vrátane správy 
o kvalite, údajov za výdavky na ochranu život-
ného prostredia, pesticídy a vnútrozemskú vo-
du. Štatistika energetiky bude vypracovávať 
dotazník o praktikách krajín v energetickej 
štatistike pre štatistickú divíziu OSN. Výsled-
ky budú slúžiť ako podklad pre prípravu Ma-
nuálu energetickej štatistiky OSN. Ťažiskom 
prác v štatistike cestovného ruchu bude zo-
stavovanie satelitného účtu cestovného ruchu 
a včasné ukončenie projektu ESSnet. Aktivity 
štatistiky vedy a výskumu budú zamerané na 
rozvoj metodiky zisťovania pre sledovanie ne-
priamej podpory výskumu a vývoja a tak ako 
vo všetkých podnikových štatistikách budú 
pokračovať práce na zabezpečení záväzkov 
v poskytovaní informácií EUROSTAT-u, medzi-
národným inštitúciám, ústredným orgánom 
štátnej správy, odbornej i laickej verejnosti.

V oblasti sociálnych štatistík budú priority 
zamerané na realizovanie úloh súvisiacich 
s ďalším spracovaním a  prezentáciou údajov 
zistených pri SODB 2011 a zabezpečovaním 
spracovania preddefinovaných výstupov pre 
používateľov, ako aj vykonaním doplnkového 
zisťovania o prechode z práce do dôchodku 
v rámci výberového zisťovania pracovných 
síl. V roku 2012 bude ďalej pokračovať mo-
dernizácia spôsobu zberu štatistických infor-
mácií o ekonomickej aktivite obyvateľstva vo 
výberovom zisťovaní pracovných síl, spraco-
vanie a publikovanie údajov z výberového zis-
ťovania o vzdelávaní dospelých (AES) vráta-
ne tvorby databázy mikroúdajov, spracovanie 
a publikovanie údajov zo zisťovania o ďalšej 
odbornej príprave v podnikoch (CVTS4) a za-
bezpečenie prípravy nového harmonizované-
ho európskeho zisťovania v domácnostiach 
o bezpečnosti  a kriminalite (SASU 2013).
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Prioritou volebnej štatistiky bude spracovanie 
výsledkov hlasovania v predčasných voľbách 
do Národnej rady Slovenskej republiky, kto-
ré boli rozhodnutím predsedu Národnej rady 
Slovenskej republiky vyhlásené na 10. marca 
2012. Okrem tejto úlohy bude ŠÚ SR priebež-
ne realizovať aktivity, v zmysle príslušného 
zákona, súvisiace so zabezpečením nových 
volieb do orgánov samosprávy obcí v termí-
noch podľa rozhodnutia predsedu Národnej 
rady Slovenskej republiky.

Priority v oblasti šírenia a poskytovania šta-
tistických informácií budú smerované na im-
plementáciu marketingových cieľov úradu so 
zámerom lepšie poznať potreby zákazníkov 
a uspokojovať ich rastúce požiadavky na kva-
litu a komplexnosť produktov a služieb úradu. 
Pozornosť bude naďalej zameraná na rozši-
rovanie obsahu a foriem produktov sprístup-
ňovaných prostredníctvom internetu, ktorý 
je dominantnou formou šírenia štatistických 
informácií.

Prednostne budú rozvíjané produkty zamera-
né na analýzu a prezentáciu údajov moder-
nými prostriedkami, ktoré umožnia zobra-
ziť a ľahko porozumieť štatistike. Zámerom 
úradu je zvýšiť úroveň produktov z hľadiska 
kvality ich obsahu, podporiť šírenie poznania 
o štatistických ukazovateľoch, ich metodike 
a tiež o možnostiach a obmedzeniach ich vy-
užitia. Zvýšené úsilie bude venované budo-
vaniu dobrých vzťahov s rôznymi skupina-
mi zákazníkov, zintenzívneniu komunikácie 
medzi používateľmi a tvorcami štatistiky, čo 
prispeje k rozvíjaniu užívateľsky orientovanej 
štatistiky. S cieľom oboznámiť širokú verej-
nosť s poslaním a úlohami oficiálnej štatistky 
a predstaviť prácu štatistikov uskutoční úrad 

v roku 2012 Deň otvorených dverí. Odpovede 
ako verejnosť vníma našu inštitúciu poskytne 
prieskum dôveryhodnosti ŠÚ SR, ktorý bude 
realizovaný na základe spolupráce s nezávis-
lou agentúrou.

Riadenie ľudských zdrojov bude v nasledujú-
com roku ovplyvnené pokračujúcou optimali-
záciou procesov na pracoviskách úradu v kra-
joch, na ktorej sa osobný úrad bude výrazne 
podieľať predovšetkým prípravou personál-
nych podkladov a súvisiacou dokumentáciou 
vo vzťahu k zamestnancom. Významnou úlo-
hou bude personálne zabezpečenie predčas-
ných volieb do Národnej rady SR 2012.

Dôležitú úlohu pri posilnení pozície úradu 
v rámci národného a európskeho štatistic-
kého systému bude naďalej zohrávať vzdelá-
vanie zamestnancov. Výraznou mierou tomu 
napomôže implementácia národného projek-
tu Vzdelávanie ako nástroj rozvoja modernej 
štatistiky, ktorý bude financovaný z prostried-
kov Európskeho sociálneho fondu. Národného 
projektu sa zúčastní približne 800 zamestnan-
cov úradu a jeho súčasťou budú vzdelávacie 
podujatia zamerané na rozvoj manažérskych 
kompetencií, sociálno-psychologických spô-
sobilostí zamestnancov, odborné štatistické 
vzdelávanie a jazykovú prípravu.

Hlavnou úlohou v oblasti informačných sys-
témov a informačno-komunikačných tech-
nológií bude v roku 2012 úspešné ukončenie 
projektu Elektronické služby ŠÚ SR, čo v praxi 
znamená spustenie prevádzky nového Integ-
rovaného štatistického Informačného systému 
(IŠIS). 
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