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Správa o kvalite 2013 
Slovenská republika 

 

Časť 1: Všeobecné informácie 

 
1.1. Popis hlavných zmien a zlepšení v zdrojoch a metódach národných účtov. 

Štatistický úrad (ŠÚ SR) v porovnaní s predchádzajúcou verziou GNI 

Questionnaire 2012, vykonal štandardné úpravy z dôvodu získania nových 

informácií.  

Pokiaľ ide o zdroje a metódy zostavovania národných účtov, HDP zostavené 

v rokoch 2010, 2011 bolo upravené na základe nových informácií a spresnených 

zdrojov údajov; údaje za rok 2012 sú zatiaľ predbežné.  

 

1.2. Zmeny v revíznej politike a časovom harmonograme pre finalizáciu odhadov;  

(národný) dátum publikovania predložených dát. 

V politike revízií ani v časovom harmonograme pre finalizáciu odhadov nenastala 

žiadna zmena. Revízna politika pre národné účty je publikovaná na našej 

webovej stránke v zmysle harmonogramu zverejňovania údajov platného pre ŠÚ 

SR.  

 

1.3. Kvalita údajov o HND a jeho komponentov. 

Odmeny zamestnancov (D.1) prijatých zo zahraničia dosiahli na základe odhadu 

Štatistického úradu SR v roku 2012 objem 1 425,322 mil. EUR, čo predstavuje 

nárast oproti minulému roku.  

V porovnaní s rokom 2011 narástol v roku 2012 počet pracujúcich rezidentov 

v zahraničí. Na základe doterajších údajov za prvé dva štvrťroky 2013 očakávame 

ďalší nárast počtu pracujúcich rezidentov zahraničí. 

 

Dane z produkcie a dovozu platené inštitúciám EÚ (D.2), ktoré sú pokryté 

platbami z vlastných zdrojov a platbami z DPH, dosiahli v roku 2012 hodnotu 

212,764 mil. EUR, z čoho 83,951 mil. EUR tvoria dane typu DPH, 124,181 mil. 

EUR dovozné clá (z toho 25 % v exporte služieb) a 4,632 mil. EUR dane 

z dovozu okrem DPH a dovozných ciel (z toho 25 % v exporte služieb). 
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V údajoch za Dôchodky z majetku (D.4) v rokoch 2011 a 2012 zatiaľ figurujú 

predbežné odhady, ktoré budú spresnené po získaní definitívnych výsledkov 

z Národnej banky Slovenska.  

 

V tomto HND dotazníku je FISIM alokovaný. 

 

1. 4. Všeobecný popis vývoja hlavných zdrojov. 

Pokiaľ ide o úplnosť hlavných zdrojov pre sektor nefinančných korporácií, 

môžeme konštatovať, že miera návratnosti výkazov za skupinu podnikov s 20 

a viac zamestnancami mierne poklesla v porovnaní s predchádzajúcim rokom 

(92,2 % oproti 92,3 %). V skupine podnikov zamestnávajúcich menej ako 20 

zamestnancov prišlo k nárastu miery návratnosti výkazov, z 43,2 % v roku 2011 

na 55,6 % v roku 2012. Miera návratnosti výkazov za finančné spoločnosti 

v porovnaní s predchádzajúcim rokom mierne vzrástla. Miera návratnosti výkazov 

za poisťovacie spoločnosti mierne poklesla. Takisto ako aj v minulom roku 

môžeme skonštatovať, že vo  finančnom sektore si aj naďalej udržali 100% mieru 

návratnosti výkazov korporácie zamerané na peňažné sprostredkovanie, 

poistenie a dôchodkové zabezpečenie.  

 

 
 
Časť 2: Zmeny zdrojov a metód pre finálne odhady 
 

Nenastala žiadna zmena zdrojov a metód pre finálne odhady. 

 

 

Časť 3: Revízia oproti predchádzajúcim rokom t-2, t-3,t-4 

 

Revízia ročných národných účtov 
 

V časovom rade 2002 – 2009 nenastala žiadna zmena. 
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V roku 2010: 
 
Po zapracovaní aktualizovaných a spresnených údajov, bol celkový vplyv revízie 

na produkciu v objeme -385,785 mil. EUR, na medzispotrebu v objeme -413,316 

mil. EUR. Celkový dopad na HDP tak predstavoval 27,531 mil. EUR. 

 

Výdavky na konečnú spotrebu vzrástli v objeme 21,797 mil. EUR, z čoho najväčší 

objem predstavovala konečná spotreba domácností 21,770 mil. EUR spôsobená 

zapracovaním spresnených údajov. 

 

Konečná spotreba neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam vzrástla 

v objeme 0,027 mil. EUR na základe aktualizovaných údajov. 

 

Tvorba hrubého kapitálu vzrástla v objeme 5,734 mil. EUR na základe 

aktualizovaných údajov. 

 

Odmeny zamestnancov (D.1) sa zmenili v objeme 13,804 mil. EUR po 

zapracovaní spresnených údajov z podnikového výkazníctva. 

 

V roku 2010 sa zmenili dôchodky z majetku (D.4), a to na základe nových údajov 

z Národnej banky Slovenska vyplývajúcich z pravidelnej revízie predmetných dát. 

Objem zmien je uvedený v tabuľke 1 (v mil. EUR).  

 

 

Tab. 1: Zmena v dôchodkoch z majetku 

Kód Položka 

Použitie Zdroje 

2010 2010 

D.41 Úroky -18,677  40,624 

D.421 Dividendy 14,131 245,796 

D.43 Reinvestované zisky z PZI 249,630  774,754 

  Zmena D.4 spolu 245,084  1061,174 
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V roku 2011: 
 
Po zapracovaní aktualizovaných a spresnených údajov, bol celkový vplyv revízie 

na produkciu v objeme -327,492 mil. EUR, na medzispotrebu v objeme -193,373 

mil. EUR. Celkový dopad na HDP tak predstavoval -134,118 mil. EUR. 

 

Výdavky na konečnú spotrebu vzrástli v objeme 30,541 mil. EUR, z čoho najväčší 

objem predstavovala konečná spotreba domácností 22,310 mil. EUR spôsobená 

zapracovaním spresnených údajov. 

 

Konečná spotreba neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam poklesla 

v objeme -1,385 mil. EUR na základe aktualizovaných údajov. 

 

Konečná spotreba verejnej správy vzrástla v objeme 9,616 mil. EUR na základe 

zapracovania aktualizovaných údajov. 

 

Tvorba hrubého kapitálu poklesla v objeme -104,705 mil. EUR, na základe 

aktualizovaných dát. 

 

Vývoz výrobkov a služieb (P.6) sa zmenil v objeme -277,194 mil. EUR, na 

základe definitívnych údajov Štatistiky zahraničného obchodu. Dovoz výrobkov 

a služieb (P.7) sa zmenil na základe definitívnych údajov Štatistiky zahraničného 

obchodu o -217,240 mil. EUR. 

 

Odmeny zamestnancov (D.1) sa zmenili v objeme 244,672 mil. EUR, z čoho 

najväčšia zmena nastala v položke D.11 (182,635 mil. EUR), kde boli zahrnuté 

spresnené údaje z podnikového výkazníctva. Zvyšok údajov sa zmenil na základe 

aktualizovaných dát. 

 

Dane z produkcie a dovozu (D.2) sa zmenili v objeme 3,917 mil. EUR na základe 

spresnených údajov. 

 

Dôchodky z majetku (D.4) prijaté zo zahraničia sa v roku 2011 zmenili na základe 

aktualizácie hodnoty FISIM v položke (D.41) o 2,290 mil. EUR. Dôchodky 
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z majetku (D.4) platené do zahraničia sa v roku 2011 zmenili na základe 

aktualizácie hodnoty FISIM v položke (D.41) o 1,786 mil. EUR.  
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