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Na úvod

Rok 2007, ktorý priniesol množstvo nových
úloh i nových projektov, bol pre Štatistický
úrad SR a jeho zamestnancov rokom náročným. Veľký dôraz kládlo vedenie úradu jednak na vytvorenie vhodných systémových
predpokladov pre dosahovanie požadovaných výsledkov inštitúcie, ale zároveň aj na
realizáciu konkrétnych aktivít, ktoré smerovali k naplneniu požiadaviek významných
zákazníkov na národnej a medzinárodnej
úrovni, k uspokojeniu potrieb odbornej slovenskej komunity a k pokrytiu stále rastúceho záujmu širokej verejnosti o štatistické informácie. To všetko v podmienkach limitovaných finančných i ľudských zdrojov.
Štatistický úrad naďalej rozvíjal systém manažérstva kvality implementovaný podľa medzinárodných štandardov ISO 9001:2000, pričom sa zameral na ukončenie realizácie
Stratégie rozvoja ŠÚ SR do roku 2007, na ďalší rozvoj hodnototvorných a podporných manažérskych a zdrojových procesov a ich lepšie poznanie prostredníctvom monitorovania
kľúčových indikátorov výkonnosti.
Zhodu celého systému manažérstva kvality
s požiadavkami ISO 9001:2000 potvrdil dozorný audit vykonaný certifikačnou organizáciou Bureau Veritas Certification v novembri 2007, keď potvrdil platnosť certifikátu
udeleného štatistickému úradu v roku 2006.
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V uplynulom roku pokračovala aj implementácia princípov Kódexu postupov pre európsku štatistiku do práce a postupov zberu,
spracovania, analýzy, prezentácie a diseminácie údajov. Preskúmanie aktuálneho stavu
implementácie vykonal tím externých expertov EŠS (Európsky štatistický systém), ktorý
dospel k záveru, že Štatistický úrad SR je
profesionálna a dobre fungujúca výkonná
inštitúcia. Pozitívne hodnotenie potvrdilo
správnosť prístupu štatistického úradu, jeho
zvyšujúcu sa dôveryhodnosť ako inštitúcie,
tak aj dôveryhodnosť a rast kvality štatistických produktov, ktoré produkuje a poskytuje.
Nové vedenie Štatistického úradu SR si za jeden z kľúčových dlhodobých cieľov postavilo

Na úvod

úlohu optimalizovať štátnu štatistiku. V prvej
etape ide predovšetkým o revíziu výkazníctva s koncentráciou na znižovanie záťaže
spravodajských jednotiek rovnako ako proces znižovania nákladovosti štatistických zisťovaní. Optimalizácia výkazníctva sa stala
prioritnou úlohou plne v súlade s rozhodnutiami prijatými vládou SR v Agende lepšej regulácie v Slovenskej republike a v Akčnom
programu znižovania administratívneho zaťaženia podnikania v SR 2007 – 2012. Prvé
kroky boli vykonané v oblasti odstraňovania
duplicít v zisťovaniach, prehodnotení rozsahu sledovaných ukazovateľov, v znížení periodicity zisťovaní, v zjednodušení formy
predkladania štatistických údajov, ako aj
v hľadaní možnosti náhrady požadovaných
štatistických ukazovateľov údajmi z administratívnych zdrojov (projekt Využitie administratívnych zdrojov pre posilnenie a zlepšenie
štatistického informačného systému pre integráciu relevantných údajov do štatistického informačného systému).
V minulom roku úrad zintenzívnil práce súvisiace s pripravovaným vstupom SR do eurozóny. Začali sme nastavovať technické projekty pre zabezpečenie automatizovaných
projektov údajov v jednotlivých štatistických
databázach. Pre potreby Národného štatistického systému bol vydaný pokyn o zabezpečení prepočtov údajov zo slovenskej koruny do eura. Pripravili sme metodický pokyn
k zisťovaniu cien v kratšej (dekádnej) periodicite pre získanie informácií o vývoji cien vybraných tovarov a služieb. Splnili sme aj úlohu Národného plánu zavedenia eura o vykonávaní pravidelných prieskumov verejnej
mienky o zavádzaní euromeny.
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Úrad úspešne zvládol práce v oblasti štatistiky národných účtov. V roku 2007 boli zostavené definitívne ročné sektorové účty za rok
2004, predbežné za rok 2005 a odhad za rok
2006. Za rok 2006 bola zostavená predbežná
verzia ročných účtov so zapracovaním novej
metódy akrualizácie v celom časovom rade
národných účtov. Uskutočnila sa revízia časového radu štvrťročných údajov (od 1. štvrťroka 1995 do 2. štvrťroka 2007), do ktorej
bola komplexne premietnutá nová európska
legislatíva, ako aj ukazovateľov z regionálnych účtov (za roky 1995 – 2005). Zostavili
sa tiež predbežné štvrťročné národné účty
(za 4. štvrťrok 2006 a 1. - 3. štvrťrok 2007)
a ukončili sa dve grantové úlohy, dotýkajúce
sa parity kúpnej sily a zlepšenia štvrťročných
účtov.
V koordinácii s Eurostatom sa v ekonomických štatistikách vytvorili podmienky pre
pravidelné zostavovanie a odosielanie súborov údajov za vnútorné a vonkajšie zahraničné afiliácie. Zorganizovanie druhého zisťovania údajov o tržbách v štruktúre prechodnej
klasifikácie ekonomických činností dalo základ pre možnosti vypočítať a priradiť hlavnú ekonomickú činnosť podľa novej klasifikácie NACE Rev. 2 podnikom zahrnutým do
ročných podnikových zisťovaní. Súčasne bol
vytvorený rámec pre zostavenie matice prevodových koeficientov pre prepočet časových
radov krátkodobých a ročných ukazovateľov.
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov patrí
medzi najrozsiahlejšie štatistické zisťovania
s dlhodobou tradíciou nielen v krajinách Európy, ale na celom svete. Štatistický úrad
spracoval v roku 2007 legislatívny zámer zá-

kona o SODB 2011, ktorý bol schválený vládou SR. Tým sa položil základ pre vytvorenie
významného zdroja údajov o demografickej,
kultúrnej, sociálnej a ekonomickej štruktúre
obyvateľstva SR, vývoji a štruktúre rodín
a domácností, o úrovni bývania a životnej
úrovni obyvateľstva atď. Schválený rámec
zákona vytvára podmienky pre vytvorenie
rozsiahleho prameňa informácií nevyhnutných pre prognózovanie vývoja obyvateľstva
a tvorbu opatrení v sociálnej politike štátu,
ako aj medzinárodnú porovnateľnosť získaných údajov a informácií.
Spustením nového internetového portálu štatistického úradu, ktorý poskytuje prístup
z jedného miesta ku komplexným informáciám o sociálno - ekonomických javoch v spoločnosti, úrad dosiahol pokrok aj v oblasti šírenia a poskytovania štatistických informácií. Informácie sú vytvorené v jednoduchom
tvare a prehľadne členené do logických celkov za účelom zefektívnenia práce používateľov. Portál tiež umožňuje spätnú väzbu od
zákazníkov využitím nových užívateľských
funkcií a spĺňa štandardy moderného informačného systému.
Do prevádzky bola uvedená on-line databáza
regionálnej štatistiky RegDat, ktorá je určená pre širokú odbornú i laickú verejnosť. Obsahuje údaje o vývoji regiónov Slovenska
s možnosťou ich zobrazenia prostredníctvom
grafov a máp. Všetky údaje sú prístupné bezplatne.

štatistických aktivitách. Ako integrálny prvok EŠS sa úrad aktívne zapájal do iniciatív,
ktoré smerovali k rozvoju EŠS, tvorbe štatistickej legislatívy, zavádzaniu nových štatistických postupov a metód a zvyšovaniu porovnateľnosti a kvality štatistických údajov.
Spolu so štatistickými úradmi ostatných členských krajín sa Štatistický úrad SR zapojil do
prípravy nového legislatívneho rámca európskej štatistiky, ako aj do ďalších aktivít významných z pohľadu celého EŠS.
Náročný rok zvládli aj ďalšie oblasti - informačno–komunikačné technológie, finančné
manažérstvo, manažérstvo ľudských zdrojov
a zabezpečovanie prevádzky, ktoré podporujú hlavnú činnosť úradu. Aj v podmienkach limitovaných materiálnych a finančných zdrojov pracovníci úradu požadované úlohy plnili
odborne a na vysokej profesionálnej úrovni.
Poďakovanie a uznanie vedenia štatistického
úradu patrí všetkým, ktorí sa svojím zodpovedným prístupom k práci podieľali na plnení náročných úloh a prispeli k tomu, že rok
2007 bol pre úrad úspešný.

Ľudmila Benkovičová
predsedníčka Štatistického úradu
Slovenskej republiky

K trvalým prioritám štatistického úradu patrila aj v uplynulom roku medzinárodná spolupráca a participácia na medzinárodných

Na úvod

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)
b)

c)

d)
e)
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vypracúva a zverejňuje koncepciu štátnej
štatistiky,
zostavuje v súčinnosti s ministerstvami a
štátnymi organizáciami program štátnych
štatistických zisťovaní,
určuje metodiku štatistických zisťovaní,
zhromažďuje a spracováva štatistické
údaje,
určuje metodiku vedenia systému národných účtov a zostavuje národné účty,
vytvára, zverejňuje a spravuje v súčinnosti
s ministerstvami a štátnymi organizáciami štatistické klasifikácie, číselníky a registre,
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f)
g)

h)

i)

j)

určuje spôsob tvorby registrov, prideľuje a
oznamuje identifikačné čísla,
vypracováva analýzy vybraných charakteristík sociálno-ekonomického a ekologického vývoja SR,
spolupracuje s medzinárodnými orgánmi
a organizáciami pri zavádzaní štandardov a klasifikácií v oblasti štatistiky,
organizuje a vykonáva reprezentatívne
výskumy verejnej mienky o sociálno-ekonomických otázkach,
zverejňuje výsledky štatistických zisťovaní
za SR a za jednotlivé územné a správne
celky, pravidelne informuje verejnosť o so-

ciálno-ekonomickom a demografickom vývoji, poskytuje štatistické informácie a vydáva štatistické publikácie a
k) plní ďalšie úlohy ustanovené zákonom.

1

Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike
Zákon č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej 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
5 Zákon č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta SR, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov
6 Zákon SNR 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 zákona č. 515/2003 Z. z.
2

K špecifickým činnostiam ŠÚ SR patrí príprava a spracovanie výsledkov volieb do Národnej rady Slovenskej republiky2, volieb do
orgánov samosprávy obcí3, volieb do orgánov samosprávnych krajov4, príprava a spracovanie výsledkov hlasovania o voľbe prezidenta Slovenskej republiky5, výsledkov hlasovania v referende6 a výsledkov volieb do Európskeho parlamentu.7
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Pokračujeme v rozvíjaní integrovaného
manažérskeho systému
V roku 2007 pokračovalo rozvíjanie systému
manažérstva kvality podľa noriem ISO radu
9000. Zvyšovaním spokojnosti zákazníkov,
procesným prístupom, rozvíjaním systematického riadenia a neustálym zlepšovaním systém napomohol k zvýšeniu dôvery v schopnosť ŠÚ SR stabilne plniť požiadavky zákazníkov a ďalších zainteresovaných strán. Tým
významne prispel k napĺňaniu hlavného strategického cieľa ŠÚ SR systematicky zvyšovať
hodnotu inštitúcie – dôveryhodnosť, efektivitu
a uznanie.
V rámci systému manažérstva kvality bola
realizovaná Stratégia rozvoja ŠÚ SR do roku
2007 podporená politikou kvality, ako aj ďalšími politikami ŠÚ SR. Správa o jej plnení posúdila dosahovanie hlavného strategického cieľa
inštitúcie, t. j. systematické zvyšovanie hodnoty
ŠÚ SR, cez príspevok čiastkových strategických cieľov, príslušných stratégií a konkrétnych akčných programov meraných pomocou
plnenia definovaných indikátorov výkonnosti.

ných štatistických úradov a Eurostatu, ako aj
zvyšovania dôveryhodnosti a kvality štatistík,
ktoré poskytujú, bola prvýkrát preskúmaná
tímom externých expertov z Eurostatu a vybraných národných štatistických úradov. Na
základe rozhovorov s vedením úradu, so zamestnancami, ako aj s ďalšími zainteresovanými stranami tím expertov dospel k záveru,
že ŠÚ SR je profesionálna a dobre fungujúca
výkonná inštitúcia. Toto pozitívne hodnotenie
potvrdilo správnosť prístupu ŠÚ SR k zvyšovaniu tak dôvery v samotnú inštitúciu, ako
aj dôveryhodnosti a kvality štatistických produktov, ktoré poskytuje.

Úroveň systému manažérstva kvality opätovne preskúmali interné audity vykonané vo
všetkých procesoch ŠÚ SR. Audity okrem
štandardných cieľov prvýkrát overili úroveň
vnímania hodnotovosti a nákladovosti nezhody na rozhraniach jednotlivých procesov,
resp. podprocesov. Odporúčania a námety
na zlepšenia formulované v rámci interných
auditov vytvorili vhodné predpoklady pre
zlepšovanie systému ako celku.
Súhrnné hodnotenie systému podala v poradí druhá Správa o hodnotení systému manažérstva kvality ŠÚ SR.

Zhodu celého implementovaného systému
manažérstva kvality s požiadavkami ISO
9001:2000 preukázal aj prvý dozorný audit vykonaný certifikačnou organizáciou Bureau
Veritas Certification v novembri 2007. Certifikačná organizácia tým potvrdila platnosť certifikátu systému manažérstva kvality podľa
normy ISO 9001:2000 udeleného ŠÚ SR v roku
2006. Priaznivý výsledok dozorného auditu
poukázal tiež na to, že systém manažérstva
kvality vytvára vhodné predpoklady pre zvyšovanie spokojnosti zákazníkov a ďalších zainteresovaných strán, ako aj pre zvyšovanie
efektivity štatistického úradu ako celku.

Súčasne bola venovaná pozornosť zabezpečeniu vhodnej procesnej podpory potrebnej
pre plnenie cieľov inštitúcie. Všetky potrebné
zmeny boli premietnuté do dokumentovaných postupov procesov (hodnototvorných,
podporných manažérskych a zdrojových), do
povinnej dokumentácie požadovanej normou
STN EN ISO 9001:2001, ako aj do štvrtého vydania Príručky kvality ŠÚ SR.
V uplynulom roku pokračovala integrácia
Kódexu postupov pre európsku štatistiku do
systému manažérstva kvality ŠÚ SR. Úroveň
dosahovania cieľa kódexu, t. j. zabezpečenia
nezávislosti, integrity a zodpovednosti národ-
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Pokračujeme v rozvíjaní integrovaného manažérskeho systému

Čo priniesol uplynulý rok v oblasti
metodiky
V roku 2005 vydal ŠÚ SR vyhláškou Program
štátnych štatistických zisťovaní na roky 2006 –
2008 (PŠŠZ). Vyhláška bola v roku 2007 v spolupráci s gestormi zisťovaní novelizovaná tak,
aby bola zabezpečená vládou ustanovená
transpozičná a implementačná spoluzodpovednosť ŠÚ SR, ministerstiev a ostatných štátnych organizácií za prevzatie a implementáciu smerníc, nariadení a rozhodnutí Európskeho spoločenstva v oblasti štatistiky (vyhláška ŠÚ SR č. 447/2007 Z. z.).
Do PŠŠZ boli tiež zaradené nové štatistické
zisťovania, ktoré vyplynuli z potreby aplikovania európskej legislatívy. K najdôležitejším
patrilo zaradenie zisťovaní vykonávaných
ŠÚ SR, menovite Org SP – Zisťovanie o skupinách podnikov (realizácia sa uskutoční
v roku 2008), Org Zam 2007 – Jednorazové
zisťovanie o počte zamestnancov v podnikoch a KPESC 2-52 – Karta prvotnej evidencie zisťovania spotrebiteľských cien – duálne
oceňovanie v Sk a euro (začiatok realizácie
od II. polroka 2008).
Z ministerstiev a štátnych organizácií požiadalo o zaradenie nových zisťovaní Ministerstvo školstva SR – Mlad (MŠ SR) 3-01 Výkaz
o centrách talentovanej mládeže a zväzových
centrách prípravy mládeže, Ministerstvo hospodárstva SR – Priem (MH SR) 3-01 Ročný
výkaz drevospracujúceho priemyslu, Ministerstvo pôdohospodárstva SR – Ryby (MP
SR) 1-04 Štvrťročný výkaz o spracovaní produktov rybolovu a akvakultúry a Správa štátnych hmotných rezerv SR – PPH (SŠHR SR)
1-52 Týždenný výkaz predajcov pohonných
hmôt.
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O vyradenie zisťovaní z PŠŠZ požiadalo Ministerstvo zdravotníctva SR a Úrad vlády SR.
Za MZ SR to boli tri zisťovania: ODZ (MZ SR)
10-01 Ročný výkaz o činnosti motorového parku, S (MZ SR) 2-01 Ročný výkaz o sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (poskytovatelia ambulantnej a lekárenskej zdravotnej
starostlivosti) a S (MZ SR) 3-01 Ročný výkaz
o sieti zdravotníckych zariadení (posteľová
časť) a za Úrad vlády SR jedno zisťovanie –
Ročný výkaz o obytných zoskupeniach –
rómskych osídleniach.

\

\

Klasifikácie a registre
Činnosti realizované v priebehu roku 2007
boli zamerané na rozvoj štatistických klasifikácií a číselníkov a zabezpečenie ich súladu
s európskymi a medzinárodnými normami
a štandardami:

v súlade s čl. 4 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 (ktorým sa zavádza štatistická klasifikácia
ekonomických činností NACE Rev. 2 a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS)
č. 3037/90 a niektoré nariadenia (ES)
o osobitných oblastiach štatistiky) bola vyhláškou ŠÚ SR č. 306/2007 Z. z. vydaná
národná verzia štatistickej klasifikácie
ekonomických činností;
v prvej polovici roku 2007 boli ukončené
práce na vypracovaní základných metodických dokumentov (Základných usmernení a Metodických vysvetliviek) potrebných pre implementáciu novej klasifikácie
činností do štatistického systému ŠÚ SR;

\

v rámci Operácie 2007 pokračoval proces
odborného vecného pripomienkovania revidovanej klasifikácie produkcie CPA
2008. V rámci európskeho legislatívneho
schvaľovacieho procesu boli tieto práce
v druhej polovici 2007 sústredené na pripomienkovanie textu slovenskej verzie nariadenia o CPA 2008;

\

v spolupráci s MŠ SR bola pre účely štátnej štatistiky pripravená novela vyhlášky
ŠÚ SR č. 571/2006 Z. z., ktorou sa vydáva
štatistická klasifikácia odborov vzdelania;

\

pre potreby štátnej štatistiky bol vyhláškou ŠÚ SR č. 303/2007 Z. z. vydaný štatistický číselník krajín;

\

v rámci prác na revízii medzinárodnej klasifikácie ISCO 07 pokračoval proces pripomienkovania novej klasifikácie navrhnutej Medzinárodnou organizáciou práce
ILO.

V priebehu roka 2007 bola naďalej poskytovaná metodická pomoc MPSVaR SR pri aplikácii klasifikácie zamestnaní do Integrovaného systému typových pozícií – prostriedku
na skvalitnenie komunikácie na trhu práce.
Hlavné aktivity týkajúce sa správy štatistických registrov boli sústredené na zabezpečenie ich súladu s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006, ktorým sa
zavádza štatistická klasifikácia ekonomických činností NACE Rev. 2 a ktorým sa mení
a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 3037/90 a niektoré nariadenia (ES) o osobitných oblastiach štatistiky.
Popri zabezpečovaní rutinnej prevádzky registrov boli v septembri 2007, v súlade s už
uvedeným nariadením č. 1893/2007, ukončené práce na implementácii revidovanej klasifikácie ekonomických činností do štatistického registra organizácií. Hlavným informačným zdrojom pre implementáciu nových kódov do záznamov viac ako 500 000 registrovaných aktívnych právnych jednotiek boli
údaje z mimoriadneho štatistického zisťovania, ktoré bolo realizované v priebehu marca
až mája 2007 na vzorke takmer 46 000 spravodajských jednotiek. Paralelne s vyhodnocovaním požadovaných údajov prebiehal vývoj
ďalších doplnkových implementačných metód a v ich rámci aj testovanie nových funkcií
elektronického systému správy štatistických
registrov AŠIS Regis (Automatizovaný štatistický informačný systém), zameraných na výpočet prevažujúcej ekonomickej činnosti podľa európskej metódy „top down“ a na duálne
evidovanie príslušných kódov podľa novej aj
podľa starej klasifikácie.

Čo priniesol uplynulý rok v oblasti metodiky

V júni 2007 bol ukončený harmonizovaný
zber údajov o demografii podnikov, v rámci
ktorého bola aplikovaná metodika dopočtu
údajov o počte zamestnancov v malých podnikoch na základe administratívnych údajov
poskytnutých pre tento účel Datacentrom.
V rámci prípravy na implementáciu nového
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
o správe registrov na štatistické účely pokračovali práce na tvorbe národnej metodiky
pre špecifikovanie nových typov štatistických
jednotiek – skupín podnikov a na príprave
štatistického zisťovania zameraného na získanie základných informácií potrebných pre
vyčlenenie skupín podnikov v štatistickom registri.

V roku 2007 štatistický úrad umožnil použitie
elektronického zberu údajov v 13 zisťovaniach. V zisťovaniach s mesačnou periodicitou
sa elektronická forma predkladania výkazov
týkala odvetví priemyslu, obchodu, poľnohospodárstva, stavebníctva, dopravy, pôšt a telekomunikácií, energetiky, vybraných trhových
služieb a cestovného ruchu. V zisťovaniach so
štvrťročnou periodicitou mohli túto možnosť
použiť spravodajské jednotky z oblasti poisťovníctva, peňažníctva a nebankových finančných inštitúcií. V zisťovaniach s ročnou periodicitou bola možnosť elektronického zberu
dát poskytnutá iba spravodajským jednotkám
z oblasti služieb cestovného ruchu.

Z počtu rôznorodých štatistických zisťovaní,
ktoré boli organizované a vykonávané ŠÚ SR
v rámci PŠŠZ v roku 2007, podiel zisťovaní,
v ktorých bolo možné poskytovať údaje aj elektronicky, predstavoval o niečo viac ako 10 %.
Vzhľadom k tomu, že išlo najmä o zisťovania
s mesačnou a štvrťročnou periodicitou, mohli
spravodajské jednotky využiť elektronický
zber dát viac krát v priebehu roka. Počet
spravodajských jednotiek, ktorým rezort v roku 2007 umožnil elektronický spôsob predkladania svojich údajov, bol okolo 20 000. Z uvedeného počtu využilo elektronický spôsob predloženia svojich údajov ročne priemerne 620 až
650 spravodajských jednotiek (viac ako 3 %).

Úroveň využívania elektronického zberu
údajov zo strany spravodajských jednotiek sa
od jeho zavedenia výrazne nezmenila. Z pohľadu počtu spravodajských jednotiek najintenzívnejšie využívajú elektronický zber jednotky zaradené do odvetvia priemyslu (139
jednotiek), obchodu (159 jednotiek) a za vybrané trhové služby (113 jednotiek).
Vzhľadom na potencionálny počet spravodajských jednotiek je poradie zisťovaní (podľa
odvetvového zamerania spravodajských jednotiek) s najvyšším podielom z okruhu peňažníctva (16,5 %), výroby elektriny a tepla
(6,9 %) a pôšt a telekomunikácií (6,4 %).

Elektronický zber údajov
ŠÚ SR od januára 2005 umožňuje spravodajským jednotkám predložiť výkazy vybraných
štatistických zisťovaní nielen formou papierového nosiča, ale aj formou elektronickou.
Systém elektronického zberu údajov je zameraný na prípravu a sprístupnenie elektronickej podoby štatistických formulárov spravodajským jednotkám prostredníctvom internetovej stránky štatistického úradu, vyplnenie elektronických formulárov (použitím aplikačného programového vybavenia) na
osobnom počítači v domácom prostredí spravodajskej jednotky a odoslanie vyplnených
výkazov elektronickou poštou na ŠÚ SR.

12

Výročná správa Štatistického úradu SR za rok 2007

Čo priniesol uplynulý rok v oblasti metodiky

Národné účty a makroekonomické
štatistiky
Časový rad HDP v bežných a stálych cenách (mld.Sk)
Rozvoj systému národných účtov v súlade
s novými nariadeniami a smernicami Európskej únie bol aj v roku 2007 rozhodujúcou úlohou v oblasti makroekonomických štatistík.
V uplynulom roku boli zostavené definitívne
ročné sektorové účty za rok 2004, predbežné
za rok 2005 a odhad roku 2006. Dôraz sa kládol na zostavovanie účtov za sektor verejnej
správy a v súvislosti s tým na vypracovanie
správy o úrovni deficitu a dlhu verejnej správy (notifikačné tabuľky). V septembri 2007 sa
v Slovenskej republike uskutočnila pravidelná
návšteva Eurostatu k otázkam, ktoré sú spojené so zostavovaním a obsahom správy o úrovni deficitu a dlhu sektora verejnej správy.
V rámci revízie ročných národných účtov za
roky 1995 – 2005 (ukončenej 31. 8. 2007) boli
implementované nové metódy podľa nariadení Európskej únie a odporúčaní Eurostatu
a takisto boli použité aj nové zdroje údajov.
Revízia bola zameraná hlavne na zmenu akruálneho zaznamenávania daní a sociálnych
príspevkov na metódu časového posunu hotovostných platieb, zmenu zaznamenania poistného plateného štátom za vybrané skupiny obyvateľstva, spresnenie zdrojových údajov, zmenu klasifikácie niektorých zdrojových položiek, zmenu vyplývajúcu z reklasifikovania niektorých transakcií a transferov a
úpravy súvisiace so zahraničným obchodom.
Mimoriadne úsilie si vyžiadalo pripomienkovanie a overovanie odosielania tabuliek podľa
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(ES) č. 1392/2007 z 13. 11. 2007, ktorým sa mení
a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2223/96, pokiaľ ide o zasielanie údajov národných účtov.
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V rámci projektu TF 1 – 04 (Transition Facility) boli odhadnuté jednotlivé typy úplnosti na
základe tabuľkovej metódy pri výrobnej a výdavkovej metóde. Pre projekt EU KLEMS
poskytoval ŠÚ SR požadované údaje v rôznych štruktúrach.
Súčasne s revíziou ukazovateľov národných
účtov v bežných cenách za roky 1995 – 2005
prebiehala revízia v oblasti prepočtu do stálych cien a zmenila sa aj metodika výpočtu
ukazovateľov národných účtov do stálych
cien, použitím dvoch odlišných metód výpočtu, a to do cien predchádzajúceho roka a reťazením objemových indexov vzťahujúcich sa
k referenčnému roku 2000.

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

Boli zostavené definitívne komoditno – odvetvové tabuľky dodávok a použitia za rok 2004.
Do časového radu za roky 1995 až 2004 boli
premietnuté revízne zmeny v súlade s ročnými národnými účtami. Na báze revidovaných
vybilancovaných tabuliek dodávok a použitia
za roky 2000 až 2004 a odvetvových štruktúr
za roky 2005 a 2006 sa uskutočnil prepočet
časového radu ukazovateľov výrobnej a výdavkovej metódy do stálych cien predchádzajúceho roka a reťazením objemových indexov
k referenčnému roku 2000.

1. štvrťrokom 1995 až po 2. štvrťrok 2007 na
základe revízie časového radu dát ročných
účtov. Pri revízii boli implementované viaceré nové princípy a postupy podľa ESNÚ 95,
ako aj spresnenie dát.

V prípade vlastných zdrojov plynúcich z DPH
v roku 2007 ŠÚ SR vypočítal, na základe vypracovanej metodiky a v súlade s požiadavkou MF SR, kompenzáciu za malé firmy oslobodené od DPH.

Rovnako dôležitou úlohou bol nový prepočet
štvrťročných údajov na stále ceny predchádzajúceho roka a stále ceny vypočítané reťazením objemových indexov v celom časovom
rade údajov.

Medzi najdôležitejšie výsledky v oblasti štvrťročných národných účtov patrila revízia
časového radu štvrťročných údajov počnúc

V rámci zostavovania štvrťročných výsledkov
o hrubom domácom produkte sa v roku 2007
zostavili aj predbežné štvrťročné národné úč-
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ty za 3. štvrťrok 2007 a rýchle odhady HDP
a zamestnanosti podľa hlavných agregátov
v termíne 45 dní po ukončení referenčného
štvrťroka. Prvé regulárne údaje zo štvrťročných účtov boli zostavené v plnom rozsahu
transmisijného programu ESNÚ 95 a pravidelne zverejňované do 65 dní po ukončení referenčného štvrťroka. Významný pokrok sa
dosiahol v sezónnom očisťovaní dát zo štvrťročných účtov.
Medzi dôležité úlohy patrilo tiež zostavovanie
štvrťročných národných účtov podľa inštitucionálnych sektorov. Štvrťročné nefinančné
účty za sektor verejnej správy sú dostupné

Národné účty a makroekonomické štatistiky

V oblasti cenových štatistík sa dosiahla požadovaná úroveň v harmonizovanom indexe
spotrebiteľských cien, ako aj v indexoch cien
produkčných štatistík. Prvýkrát boli do Eurostatu zaslané informácie o vývoji cien služieb
s výnimkou služieb, ktoré v súčasnosti nie sú
sledované priamym zisťovaním. V tejto oblasti pokračovala realizácia pilotných projektov,
ktoré budú ukončené podľa programu postupne do roku 2010. V roku 2007 bola v oblasti cenovej štatistiky implementovaná aj nová klasifikácia NACE Rev. 2.

kvality údajov. Aktívne sa využívali výsledky
troch grantových projektov, ktoré rozšírili
funkcionality aplikácie pre systém INTRASTAT-SK. ŠÚ SR pokračoval v implementácii
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
č. 1158/2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady č. 1165/98 o krátkodobej štatistike
– teda v prácach na zisťovaní cien dovozu a
vývozu. Postupne bolo realizované zisťovanie
cien za štvrťroky roku 2007, ich prevod do
elektronickej formy a pripravené a v rámci
systému INTRASTAT-SK testované aplikačné
programové vybavenie pre ich spracovanie.

V rámci transformácie dát z podnikového účtovníctva boli pre potreby národných účtov
do metodického vymedzenia štatistických
ukazovateľov zapracované zmeny, ktoré nastali vo vybraných oblastiach postupov účtovania na podnikovej úrovni.

v plnom rozsahu a zverejňované aj vo verejnej báze dát – SLOVSTAT. Rovnako významný pokrok bol zaznamenaný v zostavovaní
dát za ostatné inštitucionálne sektory vr. sektora zahraničia.
Zvýšeným úsilím sa podarilo realizovať úlohy
z troch grantových projektov Eurostatu dotýkajúcich sa parity kúpnej sily – PPP Production of data by 25 member states (GP 01 – 07),
štvrťročných účtov a rýchlych odhadov –
Quarterly Sector Accounts and Flash Estimates for the Main Aggregates of the National
Accounts (GP 22 – 05), Zlepšenie štvrťročných
účtov (TF 02 – 04).
V rámci regionálnych účtov patrila k rozhodujúcej úlohe revízia časového radu ukazova-
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teľov od roku 1995 do roku 2005 vr. implementácie nových princípov ESNÚ 95 a postupov ich regionalizácie. Dôležité úlohy súviseli
aj s výberom zamestnancov ŠÚ SR na účasť
v „task force“ Eurostatu k tvorbe metodiky na
hodnotenie kvality regionálnej hrubej pridanej hodnoty.
Na úseku prípravy podkladov pre zostavovanie parít kúpnej sily boli zabezpečené
všetky úlohy požadované Eurostatom. Z najvýznamnejších možno uviesť výpočet váh
HDP (objemy a ceny) pre potreby parity kúpnej sily, cenové zisťovania vybraných porovnateľných tovarov, služieb, stavebných projektov a investičných celkov, zisťovania
miezd v štátnej správe a zisťovania cien nájomného.

V procese prípravy štatistických formulárov
pre kalendárny rok 2007 a 2008 boli v rámci
optimalizácie výkazníctva zrušené niektoré
moduly, hlavne v sektore finančných korporácií. V roku 2007 pokračovalo aj znižovanie
záťaže spravodajských jednotiek.
Okrem zrušenia resp. zjednodušenia výkazov sa na znížení zaťaženia malých a stredných podnikov podieľala štatistika zahraničného obchodu významným zvýšením prahov
oslobodenia a prahov zjednodušenia. V roku
2007 bol zvýšený prah oslobodenia z 3 mil. Sk
na 5 mil. Sk pre prijatie a zo 6 mil. Sk na
10 mil. Sk pre odoslanie. Prah zjednodušenia
bol upravený z 12 mil. Sk na 24 mil. Sk pre
prijatie a z 30 mil. Sk na 60 mil. Sk pre odoslanie. Na úseku štatistiky zahraničného obchodu sa naďalej zabezpečovalo zvyšovanie

Národné účty a makroekonomické štatistiky

Ekonomické štatistiky
Medziročný vývoj vybraných indikátorov stavebníctva

Za produkčné krátkodobé štatistiky boli na
Eurostat pravidelne zasielané údaje so zohľadnením zmeny kritérií hodnotenia kompatibility krátkodobej štatistiky. Zabezpečilo sa
odosielanie časových radov ukazovateľov
očistených o počet pracovných dní v obchode
a službách, čo sa odzrkadlilo v obhájení zaradenia ŠÚ SR do prvej kategórie členských
krajín s najlepším stupňom kompatibility
s nariadením o krátkodobej štatistike. V rámci akčného plánu kvality bol vypracovaný
a odoslaný špeciálny dotazník o spôsobe

kompilácie ukazovateľa index cien priemyselných výrobcov na domácich trhoch. V roku 2007 sa uskutočnilo aj zisťovanie prínosu
nariadenia o krátkodobej štatistike pre vybraných používateľov. Výsledky zisťovania
boli podkladom pre vypracovanie Správy pre
Európsky parlament a Radu o pokroku v oblasti krátkodobej štatistiky. Bol aktualizovaný
podrobný metodický dotazník National Sources 2007.
V ročnej štrukturálnej štatistike boli zostavené a odoslané súbory definitívnych ukazovateľov za rok 2005 a súbory predbežných údajov za rok 2006. V rámci vyhodnocovania kvality bola vypracovaná správa o kvalite štrukturálnych údajov roku 2005 a realizované výpočty požadovaných kvalitatívnych ukazovateľov. Aj v tejto oblasti je ŠÚ SR zaradený do
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Indexy

V ekonomických štatistikách v roku 2007 pokračovala realizácia úloh zameraná na implementáciu nových požiadaviek európskej
legislatívy, ako aj na zvýšenie podielu dostupnosti údajov v databáze Eurostatu a vo verejnej báze dát úradu.

Tržby za vlastné
výkony a tovar
Zamestnané osoby
Priemerná mesačná
mzda

2000

2001

prvej kategórie členských krajín s najlepším
stupňom kompatibility s nariadením o štrukturálnej štatistike. V súlade s plánom realizácie boli ukončené práce na zostavení súborov
údajov za zahraničné afilácie za rok 2004.
Následne sa na dobrovoľnej báze zabezpečili
aj súbory údajov za rok 2005.
Nadväzne na úpravy vstupov pokračovali
práce na aplikácii metodických postupov pre
zostavovanie komoditných bilancií a energetickej bilancie v štatistike energetiky. Bol aktualizovaný softvér na vytváranie podkladov
pre energetickú bilanciu. Ďalšie aktivity boli
zamerané na prípravu zisťovania o spotrebe
energií v domácnostiach a na aktualizáciu
historických časových radov ropných pro-
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duktov. V rámci novelizovanej smernice o cenách energií (elektriny a plynu) pre konečných spotrebiteľov došlo k zmenám obsahu
polročného výkazníctva.
V štatistike vedy, techniky a inovácií bolo vypracovaných päť rozsiahlejších správ o kvalite a vydané osobitné publikácie z výsledkov
zisťovania o vede výskume a o inováciách.
Od roku 2007 bolo v štatistike dopravy aplikované nové nariadenie Európskej únie
o preprave tovarov po vnútrozemských vodných cestách. Implementáciou noriem Európskej únie a zasielaním údajov do databázy Eurostatu v požadovanom rozsahu a kvalite, za všetky oblasti dopravy relevantné pre

Ekonomické štatistiky

Sociálna štatistika
a Výskumné demografické centrum
Slovenskú republiku, ŠÚ SR pokračoval v napĺňaní stratégie Bielej knihy štatistiky dopravy. Sledovaním vývoja využívania informačných technológií bola dopĺňaná databáza
údajov potrebných pre vyhodnocovanie Lisabonskej stratégie a hodnotenia pokroku v oblasti vedomostnej spoločnosti.
V štatistike vybraných trhových služieb bol
zavedený harmonizovaný zber štrukturálnych údajov za vybrané činnosti v službách
a za štatistiku cestovného ruchu sa zostavili
prvé kompletné tabuľky satelitného účtu
v cestovnom ruchu za rok 2005. Výrazný pokrok zaznamenalo vyhodnocovanie kvality vý-

sledného produktu, ktorým sú štatistické informácie.
Na úseku štatistiky poľnohospodárstva začala realizácia Štrukturálneho zisťovania fariem 2007, ktorého výsledky budú poskytnuté
Eurostatu v roku 2008. V rámci spolupráce
s Eurostatom sa realizujú zisťovania o používaní prípravkov na ochranu rastlín a používania hnojív. V spolupráci s Výskumným ústavom ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva (VÚEPP) boli vypracované ekonomické účty za poľnohospodárstvo členené
podľa požiadaviek Eurostatu na NUTS 2.

V štatistike rodinných účtov bolo zosúladené
zisťovanie o príjmoch a výdavkoch domácností s požiadavkami Európskej únie. Realizovala sa ďalšia vlna zisťovania o príjmoch
a životných podmienkach domácností (EU
SILC), ktoré je plne harmonizované s požiadavkami Európskej únie, čo umožňuje medzinárodné porovnávanie sociálnej situácie domácností v SR. Výsledné informácie z EU
SILC 2006 boli odoslané Eurostatu a poskytnuté ďalším používateľom. Uskutočnilo sa zisťovanie za rok 2007, metodicky a organizačne sa zabezpečovalo zisťovanie v roku 2008.

Zmena veľkostnej štruktúry stavebných firiem
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ŠÚ SR pokračoval v roku 2007 v oblasti demografickej štatistiky v štandardom poskytovaní a prezentácii informácií o vývoji obyvateľstva a overoval možnosti získavania
údajov z administratívnych zdrojov. Pri rozvoji systému migračnej štatistiky sa uskutočnilo metodické zosúladenie informácií získavaných z administratívnych zdrojov s legislatívou Európskej únie. Pokračovali práce na
príprave sčítania obyvateľov, domov a bytov
v roku 2011. Vláda SR schválila legislatívny
zámer zákona o sčítaní obyvateľov, domov
a bytov v roku 2011, pokračovali práce na definovaní obsahu zisťovania a jeho zosúladení
s medzinárodnými odporúčaniami a požiadavkami.

ŠÚ SR v rámci štatistiky trhu práce štvrťročne vykonával výberové zisťovania pracovných síl, vrátane doplnkového zisťovania
o pracovných úrazoch a zdravotných problémoch súvisiacich s prácou v 2. štvrťroku. Podrobné štatistické informácie o zamestnanosti, nezamestnanosti, ekonomickej neaktivite získané v domácnostiach boli doplnené

o súbory údajov o zamestnancoch a voľných
pracovných miestach vo väzbe na ekonomické ukazovatele merané systémom podnikového výkazníctva. Vzhľadom k zvýšenému
dopytu bol rozšírený súbor štatistických informácií o pracujúcich v zahraničí. Dokončený bol proces metodického zahrnutia ozbrojených zložiek do výkazníctva.
Štatistika miezd zhromažďovala, spracovávala a poskytovala štvrťročné informácie o priemernej mzde pre potreby výpočtu ďalších
ukazovateľov v sociálnej sfére. Na ročnej báze
boli zabezpečené podrobnejšie informácie
o mzdovom vývoji podľa pracovísk a v štruktúre mzdových zložiek podľa zamestnaní,
pohlavia, vzdelania a veku. Zostavený bol tiež
distribučný profil zamestnancov podľa mzdových pásiem, vrátane výpočtu mediánovej
mzdy. V nadväznosti na výsledky výberového
zisťovania o úplných nákladoch práce boli
vypočítané štvrťročné a ročné indikátory
vývoja zložiek celkových nákladov zamestnávateľov na prácu.
Okrem realizácie štatistických zisťovaní zahrnutých v programe štátnych štatistických zisťovaní pokračovala v sociálnych štatistikách
implementácia medzinárodných štatistík sociálnej ochrany s osobitným dôrazom na zvyšovanie kvality údajov, upresňovanie metodiky vo vzťahu k zmenám vyvolaným úpravou
národnej legislatívy v oblasti sociálnej ochrany a implementáciu modifikovanej metodiky
Eurostatu do štatistiky politiky trhu práce.
V rámci zdravotných štatistík sa ukončila pilotná príprava na Európske zisťovanie o zdravotnom stave. Pokračovali práce na imple-

Sociálna štatistika a Výskumné demografické centrum

mentácii systému zdravotných účtov, najmä
v oblasti zabezpečovania dát z administratívnych zdrojov údajov. V spolupráci s Národným centrom zdravotných informácií (NCZI)
začala pilotná príprava na implementácii metodiky štatistík chorobnosti.
V štatistikách vzdelávania sa uskutočnilo zisťovanie o vzdelávaní dospelých (AES) a v spolupráci s Inštitútom informatiky a štatistiky pokračovali práce na tvorbe účtov vzdelávania.

Podiely zamestnancov podľa pásiem priemernej hrubej mesačnej mzdy v roku 2006

spolu
muži

V rámci pracovnej skupiny Eurostatu sa ŠÚ
SR aktívne podieľal na príprave medzinárodne porovnateľných štatistík kriminality.

Podiely zamestnancov v %

ženy

Mzdové pásma priemernej hrubej mesačnej mzdy v Sk
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V roku 2007 bola úspešne ukončená realizácia projektu Využitie administratívnych zdrojov pre posilnenie a zlepšenie štatistického informačného systému (program PHARE 2004),
ktorý vytvoril predpoklady pre efektívnu
integráciu relevantných administratívnych
zdrojov údajov do automatizovaného štatistického informačného systému (AŠIS-u).
Na základe plánu činnosti, ktorý schválila
medzirezortná komisia v decembri 2006, riešilo Výskumné demografické centrum (VDC)
v roku 2007 šesť plánovaných úloh. Išlo o úlohy demografického výskumu podporujúce
štatistickú prax v oblasti metodológie, infor-

mačnej databázy a modelových nástrojov na
tvorbu demografických prognóz. Výsledkom
činnosti boli štyri publikácie vydané priamo
v Inštitúte informatiky a štatistiky (Populačný
vývoj v SR 2006, Aktualizácia prognózy obyvateľstva do roku 2025, Aktualizácia prognózy
pracovných síl v SR a regiónoch do roku 2025,
Využitie výberových zisťovaní v demografii)
a podklady pre dve publikácie ŠÚ SR (Pohyb
obyvateľstva SR, Úmrtnostné tabuľky).
VDC aj v roku 2007 ďalej rozvíjalo spoluprácu s domácimi a zahraničnými demografickými inštitúciami. S Prírodovedeckou fakultou UK riešilo projekt Demografia a demogeografia – dôležité vedné disciplíny a ich význam pre spoločnosť, podieľalo sa na riešení
projektu Využitie administratívnych zdrojov
v AŠIS-e. Najvýznamnejším medzinárodným

Sociálna štatistika a Výskumné demografické centrum

Volebná štatistika

počet (v tis.)

Prirodzený pohyb obyvateľstva v Slovenskej republike, 1990 – 2007

Rok 2007 bol na úseku volebnej štatistiky netypický, nakoľko sa nekonali žiadne voľby celoštátneho charakteru. Hlavnou úlohou bolo
zabezpečenie spracovania nových volieb do
orgánov samosprávy obcí. Nové voľby sa vyhlasujú v obciach, v ktorých sa uvoľnilo miesto starostu/primátora obce/mesta alebo nie
je náhradník na uvoľnené miesto poslanca
v zastupiteľstve obce/mesta.
Živonarodení
Zomrelí

Prvé nové voľby v roku 2007 vyhlásil predseda NR SR na 19. mája 2007. Voľby boli vyhlásené v 44 obciach, ktoré spadali pod 23 ob-

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

projektom, do ktorého bolo VDC zapojené,
bol celoeurópsky projekt Childbearing trends
and policies, ktorý mal za cieľ charakterizovať vývoj plodnosti v jednotlivých európskych
krajinách po roku 1980, identifikovať príčiny
a determinanty tohoto vývoja a charakterizovať opatrenia na ovplyvňovanie vývoja
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plodnosti (v historickom pohľade). VDC bolo
tiež spoluorganizátorom (so Slovenskou štatistickou a demografickou spoločnosťou
a s Prírodovedeckou fakultou UK) demografických diskusných popoludní zameraných
na aktuálne demografické problémy.

Volebná štatistika

Naša spolupráca s Inštitútom informatiky
a štatistiky
vodných volebných komisií. V zmysle zákona
č. 346/1990 o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vytvoril
ŠÚ SR pre každú obvodnú volebnú komisiu
odborný (sumarizačný) útvar. Úlohou útvarov bolo prebrať a skontrolovať zápisnice
miestnych volebných komisií a pripraviť návrh zápisnice pre obvodnú volebnú komisiu.
Schválená zápisnica obvodnej volebnej komisie bola ďalej postúpená odbornému (sumarizačnému) útvaru Ústrednej volebnej komisie. Po skontrolovaní všetkých zápisníc obvodných volebných komisií pripravil odborný
(sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie návrh zápisnice pre Ústrednú volebnú
komisiu a po ukončení spracovania vydal
publikáciu s výsledkami nových volieb.

S cieľom zvýšiť informovanosť verejnosti
a zlepšiť dostupnosť informácií začal ŠÚ SR,
počínajúc novými voľbami z 19. mája 2007,
zverejňovať na svojej internetovej stránke podrobné výsledky nových volieb okamžite po
podpise zápisnice Ústrednej volebnej komisie.
Ďalšie nové voľby, vyhlásené na 27. októbra
2007, sa konali v 19 obciach, ktoré doručovali
výsledky 12 obvodným volebným komisiám.
Zvolených bolo 6 poslancov obecných (mestských) zastupiteľstiev, 11 starostov obcí a 1 primátor mesta.
Splnenie úloh na úseku volebnej štatistiky by
nebolo možné bez účasti pracovísk ŠÚ SR
v sídlach krajov.

Na činnosti rezortu štatistiky sa aj v roku
2007 podieľala príspevková organizácia, Inštitút informatiky a štatistiky (INFOSTAT).
Dlhodobé ciele INFOSTAT-u vychádzajú z jeho základného zamerania ako výskumno-vývojového pracoviska pre oblasť štátnej štatistiky.
Na ich základe sa každoročne stanovujú prioritné úlohy, ktoré sú zohľadnené pri zostavovaní ročných plánov činnosti a premietajú sa do kontraktu uzatváraného medzi
INFOSTAT-om a ŠÚ SR vždy na príslušný
rok. Činnosť INFOSTAT-u za rok 2007 je komplexne zdokumentovaná v osobitnej správe
dostupnej na internetovej stránke úradu
www.statistics.sk v časti Výročné správy.
V roku 2007 INFOSTAT realizoval 49 vecne
zameraných úloh a úlohy spojené s dodávkou služieb na prípravu a spracovanie výsledkov nových volieb do orgánov samosprávy obcí.

V rámci vecne zameraných úloh riešil:
\ národné účty – harmonizáciu štvrťročných sektorových účtov s ročnými účtami;
zdokonalenie odhadov štvrťročných a ročných údajov o zamestnanosti a produktivite práce podľa ESNÚ 95; satelitné účty
a ich aplikáciu v praxi;
\ štatistické, ekonomické a demografické
analýzy a prognózy založené na najnovších výsledkoch výskumu;
\ štatistiku vedy, výskumu a inovácií podľa
odporúčaní OECD a Eurostatu;
\ rozvoj aplikácií metodológie výberových
zisťovaní a analýzy časových radov;
\ implementáciu AŠIS-u do prostredia web
portálu;
\ pilotné spracovanie vybraných štatistických zisťovaní.
Osobitné postavenie majú úlohy realizované
Výskumným demografickým centrom v rámci INFOSTAT-u (podrobnejšie v kapitole Sociálna štatistika a Výskumné demografické
centrum).
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Naša spolupráca s Inštitútom informatiky a štatistiky

Slúžime zákazníkom
Záujem zákazníkov o služby informačného servisu podľa profesijných
odborov v roku 2007
V roku 2007 pokračovala implementácia
strategického cieľa pre marketing. Schválený
bol Marketingový plán ŠÚ SR na rok 2007,
v rámci ktorého sa realizovali viaceré úlohy.
ŠÚ SR sústreďoval pozornosť na požadované
portfólio produktov a ich včasné poskytovanie zákazníkom. Z domácich to boli predovšetkým zákonodarné a výkonné orgány
štátnej správy, medzi nimi hlavne Národná
banka Slovenska a Ministerstvo financií SR,
ďalej Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
Ministerstvo školstva SR a Ministerstvo životného prostredia SR. Týmto orgánom bol popri tlačených produktoch predložený v rôznej periodicite rozsiahly počet preddefinovaných tabuliek a súborov údajov, ktoré využili
pre svoje rozhodovacie a riadiace procesy.
Jednotlivé odborné útvary zorganizovali niekoľko konzultácií zameraných na rozšírenie
znalostí zákazníkov a na možnosti využitia
štatistických produktov ŠÚ SR.
Zabezpečovanie požiadaviek medzinárodných
a medzivládnych organizácií, ktorých je Slo-

venská republika členom, smerovalo najmä
do Eurostatu, EHK OSN, Európskej komisie,
ECFIN, OECD, ILO, FAO, IEA a UNSTAT-u.
V tejto skupine zákazníkov v porovnaní
s rokom 2006 podstatne vzrástli požiadavky
v tematických okruhoch národné účty, krátkodobé produkčné štatistiky, zahraničný obchod,
trh práce, cestovný ruch, doprava, príjmy
a životné podmienky domácností (EU SILC).
Informačný servis poskytoval priebežne rôzne štatistické informácie. Spolu bolo v roku
2007 vybavených 2 801 požiadaviek, najmä
pre zákazníkov z podnikateľskej sféry, pre
zahraničné a medzinárodné organizácie a
významnú zložku tvorili aj študenti vysokých
škôl a univerzít. V uvedenom počte nie sú zahrnuté požiadavky vybavené osobnou návštevou zákazníka ani telefonicky podávané
informácie, vybavené objednávky a priamy
predaj publikácií.
Významný pokrok sa dosiahol v oblasti šírenia a poskytovania štatistických informácií
sprístupnením nového internetového portálu
ŠÚ SR s rozšíreným zdrojom informácií

Verejnoprávne inštitúcie
Široká verejnosť
Finančné inštitúcie
Štátna správa, samospráva
Podnikateľské subjekty
Veda a výskum
Študenti, škola
Médiá
Zahraničné inštitúcie

(v %)

z jednotlivých oblastí štatistiky. Rozšírila sa
ponuka informácií bezplatným sprístupnením databázy regionálnej štatistiky RegDat.
Obsahuje časové rady ukazovateľov hospodárskeho a sociálno-ekonomického vývoja za
regióny SR. Údaje sa prezentujú vo forme
dynamicky generovaných tabuliek s možnos-

ťou ich zobrazenia aj prostredníctvom grafov
a máp. Priebežne sa aktualizovali a tiež sa
rozšíril rozsah údajov poskytovaný v rámci
databázy Mestská a obecná štatistika, ktorá
umožňuje výbery za každú obec a mesto SR
s možnosťou definovať pri výstupoch aj rôzne
územné jednotky.
Z monitorovania návštevnosti internetovej
stránky ŠÚ SR vyplynulo, že pretrváva vysoký
záujem o túto formu šírenia informácií. Priemerná denná návštevnosť stránky v roku 2007
dosiahla 1570 záujemcov. Z jednotlivých tematických okruhov štatistických tabuliek boli
najnavštevovanejšie Štvrťročné národné účty
(20,6 % z celkových prístupov), Práca a mzdy
(18,7 %) a Demografická štatistika (11,8 %).
Prostredníctvom internetovej stránky navštívilo verejnú bázu dát SLOVSTAT 10 740 re-
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Slúžime zákazníkom

Prehľad vývoja počtu správ a informácií, ktoré sa zverejňujú
alebo odvolávajú na údaje ŠÚ SR

gistrovaných používateľov a bolo uskutočnených 123 865 výberov údajov z približne 600
tabuliek, ktoré sú v ponuke databázy. Takmer polovicu používateľov tvorili študenti, široká verejnosť (12,8 %) a podnikateľské subjekty (11,2 %). Najviac prístupov bolo k tabuľkám Štvrťročné národné účty, Práca a mzdy,
Demografická štatistika, Ceny, Príjmy, výdavky a spotreba domácností.
V súlade s Edičným programom 2007 – 2008
vychádzali štatistické publikácie v tlačenej
i elektronickej forme. S rôznou periodicitou

vydávania ŠÚ SR vyexpedoval 68 titulov v ústredí a 67 na pracoviskách v krajoch. Na
internetovej stránke úradu je vystavených
6 titulov, ktoré si môže zákazník stiahnuť
v plnom znení. Medzi ťažiskové súborné
a odvetvové publikácie patrili Štatistická ročenka SR 2007, Ročenka regiónov Slovenska
2006 a Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v SR (ktorá sa predkladá
vláde SR), ďalej ročenky priemyslu, stavebníctva, dopravy, vedy a techniky a trendy sociálneho vývoja. Mimo edičného programu
vyšlo ďalších 10 titulov, napr. Pohyb obyvateľstva SR, Prieskum o využívaní informačných
a komunikačných technológií v podnikoch
a domácnostiach, Názory občanov na zavedenie eura.
Aj v roku 2007 úrad pokračoval v grantovom
projekte Eurostatu European Statistical Da-

Návštevnosť registrovaných používateľov databázy SLOVSTAT
podľa profesijných odborov v roku 2007
Štátna správa
Výskum, veda
Zahraničné inštitúcie
Verejnoprávne inštitúcie
Finančné inštitúcie

rok 2005

ta Support (ESDS) na podporu používateľov
pri práci s európskymi štatistickými informáciami. Centrum podpory šírenia európskej
štatistiky v SR poskytovalo pomoc pri hľadaní európskych štatistických údajov v databázach Eurostatu, publikáciách, ako aj pri zodpovedaní metodických otázok. V rámci propagácie bola na internetový portál pridaná
nová oblasť ESDS – Európska štatistika.
S cieľom informovať používateľov o zavedenej službe bol vydaný propagačný leták v slovenskom i anglickom jazyku. Pre predstaviteľov ministerstiev, knižníc a výskumných pracovísk sa uskutočnila prezentácia o šírení
a využívaní európskych štatistík.

Podnikateľské subjekty
Študenti
Médiá
Verejnosť

30

Výročná správa Štatistického úradu SR za rok 2007

V uplynulom roku sa uskutočnilo 18 prezentačných podujatí, z toho 8 tlačových besied a
7 besied s bankovými a finančnými analytikmi. Akcie boli zamerané na aktuálne štatistické témy a podujatia, napr. revízia HDP, vý-

rok 2006

rok 2007

sledky HDP a ďalších makroekonomických
ukazovateľov za jednotlivé štvrťroky, revízia
zahraničného obchodu, prezentácia výsledkov zo zisťovaní v domácnostiach na Slovensku (EU SILC) a štruktúra miezd zamestnancov. V súčinnosti s Výskumným demografickým centrom sa konala tlačová beseda k demografickému vývoju na Slovensku. Na pravidelných besedách boli experti informovaní
aj o nových informačných zdrojoch a možnostiach ich využitia vo svojej práci.
V rámci profesionálneho monitorovania a vyhodnocovania správ v tlačených a elektronických médiách bolo v roku 2007 zverejnených 1 797 správ a informácií, ktoré čerpali
alebo sa odvolávali na údaje ŠÚ SR. V porovnaní s predchádzajúcim rokom to bolo viac o
273 správ. Správy mali neutrálny charakter,
nevyskytli sa žiadne kritické názory a pripomienky na prácu úradu.

Slúžime zákazníkom

Monitorujeme názory občanov
– vydávame časopisy
Aj v uplynulom roku 2007 bola v centre pozornosti Ústavu pre výskum verejnej mienky
(ÚVVM) pri ŠÚ SR sociálno – ekonomická
problematika. Táto bola hlavnou súčasťou 22
výskumných akcií, prostredníctvom ktorých
ÚVVM mapoval názory dospelej populácie
na spôsoby a podmienky života v slovenskej
spoločnosti.
Každý mesiac mali obyvatelia Slovenska možnosť hodnotiť vývoj ekonomiky SR a paralelne
aj finančnú situáciu svojich domácností prostredníctvom medzinárodného projektu Slovenský spotrebiteľ.. Hlavným objednávateľom
výsledkov tohto prieskumu bolo Generálne
riaditeľstvo pre ekonomické a finančné zále-
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žitosti Európskej komisie. Ďalším používateľom bola Národná banka SR a informatívne
správy boli predkladané aj vláde SR.
Od roku 1996 realizuje ÚVVM raz ročne výskum Skrytá ekonomika v neformálnom
sektore.. Predmetom bolo aj v roku 2007 sledovanie nákupov tovarov a služieb bez dokladu, ich rozsahu ako i výšky výdavkov vynakladaných občanmi týmto spôsobom.
Už k tradičným produktom ÚVVM patrilo
štvrťročné vydávanie informačného bulletinu
Názory, ktorý je platformou pre zverejňovanie výsledkov pravidelných prieskumov verejnej mienky v nadväznosti na aktuálne témy

vývoja slovenskej spoločnosti. V osemnástom
ročníku časopisu si okrem iných našli miesto
témy zavádzania spoločnej meny euro na Slovensku, problematika nezamestnanosti a zamestnanosti, investičných plánov domácností,
preferencie politických strán a hnutí, ale i dôveryhodnosti slovenských politikov.
V rámci programu štátnych štatistických zisťovaní realizoval ÚVVM štvrťročné zisťovania zamerané na krátkodobé a dlhodobé pobyty a služobné cesty občanov doma i v zahraničí.
ÚVVM realizoval v roku 2007 aj niektoré ďalšie výskumné úlohy a projekty, ktorých zadá-

vateľmi boli organizácie a inštitúcie pôsobiace v štátnom a verejnom sektore.
V roku 2007 pokračovalo vydávanie vedeckého časopisu Slovenská štatistika a demografia 17. ročníkom. Časopis prezentuje odborné
články, prehľady, analytické štúdie a ďalšie
príspevky z rôznych oblastí štatistiky a príbuzných vied. Pravidelne sa v ňom objavujú
články a diskusné príspevky, názory a polemiky z demografickej oblasti. Príspevky na
publikovanie získava redakcia nielen od zamestnancov ŠÚ SR, ale aj od autorov, ktorí
pôsobia najmä na rôznych vysokých školách
a vedeckých pracoviskách na Slovensku.

Monitorujeme názory občanov – vydávame časopisy

Medzinárodné aktivity
Grantové a iné projekty 2007
Medzinárodná spolupráca a participácia na
medzinárodných štatistických aktivitách patria k trvalým prioritám ŠÚ SR. Ako integrálny prvok európskeho štatistického systému
sa úrad v uplynulom roku aktívne zapájal
do iniciatív, ktoré smerovali k rozvoju EŠS,
tvorbe európskej štatistickej legislatívy, zavádzaniu nových štatistických postupov a metód, zvyšovaniu porovnateľnosti a kvality štatistických údajov.
Spolu s ostatnými členskými krajinami Európskej únie sa ŠÚ SR podieľal na príprave
a procese schvaľovania európskej štatistickej
legislatívy, napr. nariadenia o novom legislatívnom rámci európskej štatistiky, implementácie Kódexu štatistických postupov, hodnote-

nia národného štatistického systému SR formou „peer review“, či na vývoji štatistických
metód a štandardov. Pre zabezpečenie konzistentnej a efektívnej účasti ŠÚ SR na rozhodovacích procesoch orgánov Európskej
únie v oblasti štatistiky bola s účinnosťou od
1. novembra 2007 zriadená Rezortná koordinačná skupina (RKS), ktorá sa zaoberá prerokovávaním legislatívnych návrhov Európskej únie a schvaľovaním stanovísk a pozícií
úradu k týmto návrhom. RKS má 20 členov,
z toho 12 sú zamestnancami ŠÚ SR a 8 sú odborníci z iných ústredných orgánov štátnej
správy prizývaní na zasadnutia v prípade
štatistických právnych aktov, ktoré sa dotýkajú aj ich vecnej príslušnosti. Za dva mesiace svojho pôsobenia v roku 2007 prerokovala

Ponúknuté projekty
Prihlásené projekty
Akceptované projekty

Grantové projekty

Iné projekty

Účasť na zahraničných cestách podľa účelu
a schválila RKS 4 stanoviská SR pre rokovania pracovnej skupiny STATIS pri Rade Európskej únie.

Iné – 14 %

EK – 48 %

Bilaterálne akcie – 17 %

Projekty – 9 %

Kurzy, semináre – 6 %
Rada – 6 %
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V roku 2007 bolo v oblasti štatistiky schválených spolu 25 právnych aktov Európskej
únie, z toho bolo 6 nových nariadení Európskeho parlamentu a Rady pre štatistiku sociálnej ochrany, zahraničné afiliácie, migráciu a medzinárodnú ochranu, výberové zisťovanie pracovných síl, národné účty a paritu
kúpnej sily, 18 nariadení Európskej komisie
(v rámci komitológie) a rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady o štatistickom
programe Spoločenstva na roky 2008 až

2012. Ďalšie návrhy nariadení boli rozpracované do záverečného štádia.
Predpokladom aktívnej participácie na rozhodovacích procesoch Európskej únie je
účasť na zasadnutiach rôznych pracovných
skupín Eurostatu, Európskej komisie, pracovnej skupiny STATIS pri Rade, na akciách organizovaných takými medzinárodnými organizáciami ako sú OECD, EHK OSN, ILO,
FAO či UNESCO, ale aj na odborných kurzoch realizovaných v rámci Programu vzdelávania európskych štatistikov (ESTP) či bilaterálnych konzultáciách v partnerských štatistických úradoch iných európskych krajín.

Medzinárodné aktivity

S týmto cieľom absolvovali zástupcovia ŠÚ
SR v roku 2007 spolu 268 zahraničných pracovných ciest, čo predstavovalo 339 individuálnych vycestovaní.
Významnou formou participácie na aktivitách EŠS bola účasť ŠÚ SR v grantoch a projektoch financovaných z prostriedkov Európskej únie. V roku 2007 realizoval úrad 23
grantových a iných projektov, ktoré boli zamerané predovšetkým na implementáciu európskej štatistickej legislatívy do národného
štatistického systému.
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Okrem štandardných grantových projektov
sa implementovali aj dva rozsiahle multilaterálne granty financované z Prechodného fondu 2004 a 2005, ktorých cieľom bolo ďalšie
zvyšovanie kvality štatistických informácií
a aplikácia novej štatistickej legislatívy. Realizovali sa formou pilotných projektov, ktoré
pokrývali takmer všetky oblasti štatistiky.
V rámci Prechodného fondu 2004 bol uplynulý rok druhým, záverečným rokom implementácie a v rámci tohto grantu bolo úspešne realizovaných 25 pilotných projektov. Implementačné obdobie Prechodného fondu

2005 trvá od 1. januára 2007 do 31. decembra
2008 a jeho súčasťou je 9 pilotných projektov.
Nové aktivity rozvinul úrad v oblasti poskytovania zahraničnej expertnej pomoci.
Úspešne sa začala realizácia projektu Budovanie štatistického systému Tadžikistanu, kde
ŠÚ SR ako člen konzorcia poskytoval expertov v oblasti sociálnej štatistiky, demografie,
štatistiky zahraničného obchodu, odvetvovej
štatistiky a národných účtov.

Medzinárodné aktivity

Ľudské zdroje
Veková štruktúra
V roku 2007 ŠÚ SR v oblasti ľudských zdrojov
naďalej pokračoval v efektívnom využívaní
ľudského potenciálu a vo vytváraní podmienok pre jeho rozvoj pri neustále sa zvyšujúcich požiadavkách na rozsah a kvalitu produktov. Priemerný evidenčný prepočítaný
počet zamestnancov za rok 2007 bol 1 031,
z toho 900 bolo zamestnancov v štátnozamestnaneckom pomere a 131 zamestnancov
v pracovnom pomere.
V roku 2007 bola oblasť riadenia ľudských
zdrojov výrazne ovplyvnená 10 percentnou
redukciou počtu miest, čo si vyžiadalo potre-

bu racionalizácie činností vykonávaných
v jednotlivých útvaroch úradu. Z počtu miest
1 130 plánovaného v predchádzajúcich rokoch (z toho 980 štátnozamestnaneckých
a 150 pracovných) poklesol k 1. 1. 2008 plánovaný počet miest na 1 017 (z toho 890 štátnozamestnaneckých a 127 pracovných). Organizačnou zmenou bolo v troch etapách (k 31. 7.
2007, 30. 9. 2007, 31. 12. 2007) zrušených celkom
113 miest, pričom z toho 36 miest bolo neobsadených.

nad 56 rokov – 17,4 %
46 – 55 rokov – 40,4 %
do 25 rokov – 1,7 %

26 – 35 rokov – 17 %

Na obsadenie voľných štátnozamestnaneckých miest v roku 2007 zabezpečil osobný

Vzdelanostnú a vekovú štruktúru zamestnancov úradu k 31. 12. 2007
znázorňujú nasledujúce grafy.

36 – 45 rokov – 23,5 %

Na úrade pracovalo 79,4 % žien a 20,6 % mužov. Z celkového počtu
131 predstavených bolo 67,2 % žien a 32,8 % mužov.

Vzdelanostná štruktúra

VŠ I. st. – 1,3 %

VŠ II. st. – 46,3 %
ÚSV – 48,8 %

SV – 2,7 %
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ZV – 0,9 %

úrad realizáciu 56 výberových konaní, z toho
47 bolo úspešných a 9 neúspešných. Na miesta predstavených bolo vyhlásených 7 výberových konaní a na základe ich výsledkov boli
miesta obsadené. K 31. 12. 2007 bolo na úrade
obsadených 97 % miest.
Podľa zákona o štátnej službe a rozhodnutia
vedenia úradu bolo za obdobie roku 2007 vykonané hodnotenie zamestnancov s cieľom
získania informácií a podania spätnej väzby
o pracovnom výkone zamestnancov, o ich
správaní a vzťahoch na pracovisku. Celkom
bolo hodnotených 951 zamestnancov.

Úrad aj naďalej venoval pozornosť personálnemu zastúpeniu SR v inštitúciách Európskej únie.. Počas roku 2007 pôsobili v Eurostate na pozíciách národných expertov 3 zamestnanci vyslaní ŠÚ SR.
ŠÚ SR zabezpečoval vzdelávanie svojich zamestnancov podľa Plánu vzdelávania zamestnancov ŠÚ SR na rok 2007. Okrem plánovaných vzdelávacích aktivít boli realizované
aj operatívne požiadavky jednotlivých útvarov, ktoré súviseli s aktuálnymi zmenami legislatívnych predpisov. V značnom rozsahu
boli využívané kurzy v rámci vzdelávacích

Ľudské zdroje

projektov podporovaných z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu (projekt INFOSTAT-u, Centra vzdelávania MPSVR SR, vzdelávanie verejnej správy – MF SR).
V oblasti vzdelávania manažérov úradu boli
realizované kurzy tematicky zamerané na
zvyšovanie manažérskych spôsobilostí v oblasti manažérskej komunikácie a riadenia
projektov.
Odborné vzdelávanie štátnych zamestnancov v odbore štátna štatistika sa uskutočnilo
predovšetkým prostredníctvom projektu INFOSTAT-u. Kurzy boli zamerané na oblasť
práce s údajmi v sektore národných účtov, na

ich využitie v ekonomických analýzach, na
činnosti súvisiace so zberom, uchovávaním,
spracovaním a poskytovaním údajov zo štatistickej banky dát. Vzdelávacie podujatia
v tejto oblasti podporovali zavádzanie moderných štatistických metód s cieľom zvyšovať odbornosť a efektívnosť práce zamestnancov pri plnení náročných úloh v rámci
EŠS. Pre adaptáciu nových zamestnancov
bol určený nový vzdelávací projekt Schola
Statistica, ktorý bol pilotne realizovaný v školiacom stredisku ŠÚ SR v Klátovej Novej Vsi
za účasti 63 zamestnancov z celého úradu.
Odborné vzdelávanie zahŕňalo aj aktivity
pre ostatných špecialistov úradu v oblasti legislatívy, práva, financií, účtovníctva, správy

majetku štátu, verejného obstarávania, personalistiky, miezd a daní. Realizované boli aj
kurzy zamerané na osobnostný rozvoj, rozvíjanie komunikačných a ďalších sociálno-psychologických spôsobilostí zamestnancov. Zamestnanci, ktorí vykonávajú odborné činnosti spojené s členstvom SR v Európskej únii sa
okrem jazykovej prípravy zúčastňovali na odborných workshopoch, seminároch a kurzoch, z ktorých prevažná časť bola organizovaná externými inštitúciami. Osobitnú skupinu v odbornej príprave predstavovali vzdelávacie štatistické kurzy organizované v zahraničí v rámci European Statistical Training Programme. Odborného vzdelávania sa
v roku 2007 zúčastnilo 2 504 zamestnancov,
z toho na podujatiach v zahraničí 73 zamestnancov.
V roku 2007 pokračovala príprava a testovanie zamestnancov úradu v Bratislavskom
kraji v programe ECDL (European Computer Driving Licence) v rámci projektu INFOSTAT-u podporeného prostriedkami Európskeho sociálneho fondu. Osvedčenie európskeho vodičského preukazu na počítače
ECDL Štart získalo 282 zamestnancov a Certifikát ECDL 74 zamestnancov. Do e-learningového projektu MF SR, ktorý bol zameraný
na prehĺbenie zručností v používaní MS Office 2003, sa zapojilo 301 zamestnancov úradu.
Tak ako v predchádzajúcich rokoch aj v roku
2007 ŠÚ SR vytvoril dostatočný priestor pre
jazykovú prípravu zamestnancov. V polointenzívnych a intenzívnych kurzoch anglického a francúzskeho jazyka sa v priebehu roka
zúčastňovalo 499 zamestnancov z celého úradu.
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Celkový objem finančných prostriedkov vynaložených na vzdelávanie zamestnancov
z rozpočtu úradu oproti roku 2006 vzrástol
o 12 %.
Knižnica ŠÚ SR zaviedla v roku 2007 novú
službu, ktorá umožňuje všetkým zamestnancom prístup ku knižničnému fondu cez internú sieť úradu. Za celý rok zaznamenala 5 466
výpožičiek pre 3 108 čitateľov, z ktorých 2 877
bolo z externého prostredia. Knižničný fond
oproti predchádzajúcemu roku vzrástol
o 1 010 nových knižných titulov a 92 časopiseckých titulov, čo predstavovalo výdavky
v objeme 692 tis. Sk.

Ľudské zdroje

Informačné zdroje a informačno-komunikačné technológie

Finančné výsledky

Štatistický úrad SR zbiera, spracúva, vyhodnocuje, prezentuje a uchováva značný rozsah
štatistických údajov. Pre túto svoju základnú
činnosť využíva rozsiahlu paletu hardvérových, softvérových a komunikačných prostriedkov. Preto sú otázky spojené s aplikáciou moderných informačno-komunikačných
technológií (IKT) pre úrad nutnosťou.

Pre kapitolu ŠÚ SR boli zákonom č. 681/2006
Z. z. o štátnom rozpočte schválené výdavky
vo výške 485 459 tis. Sk. V priebehu roka 2007
bol rozpočet desiatimi rozpočtovými opatreniami upravený na 503 338 tis. Sk. Zvýšenie
rozpočtu sa týkalo najmä úpravy miezd (valorizácie) a výdavkov na tovary a služby vo
výške 8 800 tis. Sk. Ďalšie rozpočtové opatrenia súviseli najmä s presunom výdavkov
v rámci schváleného rozpočtu (z kapitálových do bežných a z miezd do transferov na
odchodné a odstupné).

V súlade s koncepciou rozvoja IKT ŠÚ SR
sekcia metodiky a informatiky v roku 2007
určovala spôsob a možnosti pre kontinuálne
zabezpečovanie požadovanej úrovne a bezpečnosti IS/IKT, ktorá zodpovedala reálnym
potrebám hlavných aktivít ŠÚ SR a jeho manažérskych procesov, s cieľom zvýšiť efektivitu hodnototvorných procesov a dostupnosť
údajov a produktov.
Medzi kľúčové úlohy, ktoré boli v roku 2007
riešené, možno zaradiť úlohy s dosahom na
celý úrad i externé prostredie, ktoré významnou mierou prispeli k podpore plnenia hlavných činností ŠÚ SR.
V januári 2007 bol do informatického prostredia ŠÚ SR implementovaný inovovaný systém e-DAMIS pre výmenu a poskytovanie
štatistických údajov do Eurostat-u.
ŠÚ SR v septembri 2007 ukončil prestavbu
web stránky úradu a implementoval ju do
existujúceho informatického prostredia. Spôsob zverejňovania štatistických údajov a dizajn stránky je v súlade s odporúčaniami Eurostat-u pre predmetnú oblasť a spĺňa všeobecne platné štandardy W3C. V priebehu
uplynulého roka bol zaznamenaný výrazný
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nárast jej návštevnosti a v súčasnosti patrí
medzi najnavštevovanejšie web stránky
v rámci celej verejnej správy v SR. Zároveň
boli vytvorené technologické podmienky pre
zabezpečenie rovnosti prístupu k poskytovaným štatistickým informáciám, hlavne pre
tlačové agentúry.
V rámci web stránky zaviedol štatistický
úrad notifikačný systém aktuálne zverejňovaných informácií RSS s jeho priamou väzbou na notifikačný systém Eurostat-u, ktorým sú simultánne zverejňované notifikácie
na aktuálne informácie na oboch stránkach.
Počas celého roku boli vytvárané technologické podmienky pre úspešnú implementáciu projektov realizovaných z prostriedkov
PHARE a Prechodného fondu do informatického prostredia ŠÚ SR, hlavne pre projekt
Use of administrative sources for enhancement and improvement of the statistical information system.
Koncom roka 2007 bola zrealizovaná analýza možností a spôsobu zmeny platformy pre
databázové servery a analýza súčasnej decentralizovanej architektúry prostriedkov
IKT z pohľadu efektívnosti využívania, spravovania, nákladov, personálneho zabezpečenia, zabezpečenia jej dostupnosti a bezpečnosti, s cieľom prípravy východísk pre spracovanie koncepčných materiálov pre oblasť
rozvoja IKT ŠÚ SR pre ďalšie obdobie.

Nedaňové príjmy boli schválené vo výške
6 750 tis. Sk. Príjmy v skutočnosti dosiahli
46 336 tis. Sk, v tom nedaňové 6 599 tis. Sk, mimorozpočtové 39 732 tis. Sk a z poistného plnenia 5 tis. Sk. Nedaňové príjmy pozostávali
najmä z prenájmu priestorov a predaja štatistických informácií. Mimorozpočtové príjmy boli získané zo zahraničných grantov
poskytnutých Európskou komisiou s cieľom
zaviesť nové štatistické zisťovania a zvýšiť ich
kvalitu.
Výdavky schválené na rok 2007 boli čerpané
do výšky rozpočtu. Z celkových výdavkov podstatnú časť – 66,7 % predstavovali výdavky na
mzdy a odvody do poisťovní. Na tovary a služby bolo použitých 22,7 %, t. j. 114 500 tis. Sk. Tieto prostriedky boli použité predovšetkým
na tlač štatistických výkazov a smerníc, spracovanie štatistických informácií, technickú
podporu informačno-komunikačných technológií, cestovné výdavky, vzdelávanie zamestnancov, ďalšie materiálne zabezpečenie štatistických zisťovaní, prídel do sociálneho fondu a príspevok na stravovanie zamestnancov

a bežné prevádzkové výdavky (energiu,
ochranu objektov, údržbu budov a techniky,
dopravné a iné).
Bežné transfery boli čerpané vo výške
44 692 tis. Sk, z toho pre príspevkovú organizáciu INFOSTAT 37 578 tis. Sk. Finančné
prostriedky boli použité na riešenie výskumných a vývojových úloh v oblasti štatistiky,
špecifikovaných v kontrakte uzavretom medzi ŠÚ SR a INFOSTAT-om. Ostatné bežné
transfery vo výške 7 114 tis. Sk boli použité
najmä na odstupné – 3 923 tis. Sk, odchodné
– 2 531 tis. Sk a na nemocenské dávky
641 tis. Sk.
Pre kapitolu ŠÚ SR boli schválené kapitálové
výdavky vo výške 20 500 tis. Sk. Po rozpočtových opatreniach bol limit kapitálových
výdavkov znížený o 12 000 tis. Sk, z toho
9 000 tis. Sk bolo presunutých na použitie do
bežných výdavkov a 3 000 tis. Sk boli presunuté do roku 2008. Upravený rozpočet kapitálových výdavkov 8 500 tis. Sk bol čerpaný vo
výške 8 498 tis. Sk. Zabezpečil sa nákup výpočtovej a reprografickej techniky, motorových
vozidiel a rekonštrukcia priestorov ŠÚ SR.
Mimorozpočtové prostriedky vo výške
39 709 tis. Sk boli použité v súlade s pravidlami Európskej únie a rozpočtami jednotlivých
projektov predovšetkým na posilnenie hmotnej zainteresovanosti zamestnancov úradu
podieľajúcich sa na ich realizácii a súvisiace
odvody do poisťovní, ďalej na úhradu odmien
opytovateľom (zisťovania EU SILC, FSS),
programové vybavenie, informačnú kampaň
a tlač dotazníkov.

Finančné výsledky

Priority v roku 2008

Schválený
rozpočet
2007

Upravený
rozpočet
2007

Skutočnosť
k
31. 12. 2007

%
čerpania
3/2

1

2

3

4

485 459

503 337

503 309

100,0

244 732

248 211

248 203

100,0

Poistné, príspevky

85 534

87 952

87 416

99,4

Tovary a služby

94 143

114 585

114 500

99,9

Bežné transfery

40 550

44 089

44 692

101,4

39 850

37 578

37 578

100,0

20 500

8 500

8 498

100,0

0

0

39 709

–

485 459

503 337

543 018

–

Výdavky spolu (v tis. Sk)
v tom:
Mzdy, platy

K prioritám v oblasti metodiky bude patriť
príprava a vydanie Programu štátnych štatistických zisťovaní na roky 2009 až 2011 (PŠŠZ)
vyhláškou ŠÚ SR v Zbierke zákonov. K zmenám metodiky v štatistických zisťovaniach sa
k programu viaže zmena mernej jednotky vo
finančných ukazovateľoch z SK na euro od
1. 1. 2009 a k rovnakému dátumu aj vyhodnocovanie a publikovanie výsledkov zo štatistických zisťovaní podľa implementovanej NACE
Rev.2.

z toho:
PO – INFOSTAT
Kapitálové výdavky
Mimorozpočtové výdavky
Výdavky spolu vr. mimorozpočtových

Porovnanie schváleného rozpočtu podľa rokov

Významnou úlohou bude revízia každého
ukazovateľa sledovaného v štatistických zisťovaniach ŠÚ SR a následná optimalizácia
výkazníctva z hľadiska zníženia zaťaženosti
spravodajskej jednotky a jej nákladnosti pri
zostavovaní štatistických formulárov, ako aj
zníženie nákladnosti ŠÚ SR, ktorá sa premietne do štatistických zisťovaní zahrnutých
do PŠŠZ.
Bezprostredne po vydaní nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zavedie
nová štatistická klasifikácia produkcie a zároveň zruší nariadenie Rady (EHS) č. 3696/
93, bude potrebné vydať v oblasti klasifikácií
a číselníkov revidovanú klasifikáciu produkcie, a tým zabezpečiť súlad národných klasifikácií s revidovanou CPA 2008.
V štatistických registroch sa zabezpečí súlad
údajov o prevažujúcej činnosti všetkých jednotiek zaradených do registra organizácií s revidovanou národnou klasifikáciou SKNACE.

2003

2004

2005

2006

2007

Pozn.: Schválené výdavky v roku 2007 sú oproti roku 2006 nižšie z dôvodu, že v rozpočte 2006 boli zahrnuté výdavky na voľby do NR SR a orgánov samosprávy obcí vo výške 100 000 tis. Sk.
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V štatistike národných účtov a makroekonomických štatistík je rok 2008 prelomovým rokom z dôvodu plnenia maastrichtských krité-

rií, ako podmienky pre prijatie Slovenska do
Európskej menovej únie. V súvislosti s tým
vykoná Eurostat v roku 2008 na Slovensku
dve misie – v marci k EDP (deficit verejných
financií je jedným z maastrichtských kritérií)
a v máji zameranú na popis zdrojov a metód
zostavenia hrubého národného dôchodku
(každá členská krajina je povinná predkladať popis raz za päť rokov, pričom hlavným
cieľom je zabezpečiť porovnateľnosť zostavovania štatistiky národných účtov medzi krajinami Európskej únie).
Štatistika cien sa sústredí najmä na zavedenie zisťovania cien trhových služieb a na revíziu váhových schém pre výpočet indexov
cien v poľnohospodárstve. Veľmi dôležitou
úlohou cenovej štatistiky bude taktiež dekádne monitorovanie cien vybraných reprezentantov spotrebného koša v Sk a v euro počas
duálneho oceňovania.
Kľúčovou úlohou na úseku štatistiky zahraničného obchodu bude zabezpečenie zmien
systému INTRASTAT-SK pri prechode na euro. Testovať sa budú zmeny systému umožňujúce duálne publikovanie ako aj spracovanie
údajov po zavedení eura. Časovo a personálne náročné bude zabezpečenie migrácie
časových radov potrebných pre stanovenie
spravodajskej povinnosti. Druhou kľúčovou
úlohou bude implementácia novelizácií európskej legislatívy vzťahujúcej sa k štatistike
zahraničného obchodu. Tieto sa zameriavajú
na zníženie zaťaženia spravodajských jednotiek v obchode s nečlenskými krajinami využívaním zjednodušených postupov v colnom
konaní a v obchode medzi členskými štátmi
umožnením zvýšenia prahov oslobodenia.

Priority v roku 2008

Ťažiskovou úlohou ekonomických štatistík
bude implementácia novej verzie klasifikácie
NACE Rev. 2 a prepočet časových radov, ako
aj práce súvisiace so zavedením eura dotýkajúce sa celého štatistického informačného
systému. Úsilie bude zamerané predovšetkým na skvalitnenie časových radov ekonomických ukazovateľov z hľadiska ich rozšírenia, ako aj vyhodnocovania kvality.
V podnikovej štatistike sa budú postupne implementovať nové postupy v súvislosti s modernizáciou európskeho systému podnikovej
štatistiky s cieľom znížiť zaťaženosť firemnej
sféry širším využívaním administratívnych
zdrojov údajov a implementáciou sofistikovanejších metód a nástrojov. Cieľom štatistiky
poľnohospodárstva bude získať podrobné
údaje zo Štrukturálneho zisťovania fariem
2007 a zostaviť typológiu fariem. Štatistika trhových služieb bude zameraná na zdokonaľovanie postupov pri získavaní podkladov
pre zostavovanie satelitného účtu v cestovnom ruchu v sťažených podmienkach bez
vnútorných hraníc Európskej únie. Štatistika
informačnej spoločnosti bude poskytovať relevantné podklady pre vyhodnocovanie Lisabonskej stratégie v podmienkach SR.
Činnosť sociálnej štatistiky a demografie bude zameraná predovšetkým na realizáciu
ďalšej vlny zisťovania o príjmoch a životných
podmienkach v domácnostiach (EU SILC)
a na legislatívnu prípravu (návrh zákona) sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011.
Do štatistiky trhu práce a miezd bude zavedená klasifikácia SK NACE Rev. 2 a zabezpečené duálne výstupy podľa pôvodnej a novej
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klasifikácie. V podsystémoch sociálnej štatistiky budú vykonané práce v súvislosti so zavedením eura v roku 2009. V mzdovej štatistike budú spracované a publikované údaje
o priemernej mesačnej mzde, štruktúre
miezd a mzdových rozdieloch zamestnancov,
celkových nákladoch zamestnávateľov na
pracovné sily. V štatistike o pracovných silách
(VZPS) budú v súlade s legislatívou Európskej
únie zabezpečené a poskytované Eurostatu
štvrťročné štatistické informácie z výsledkov
doplnkového zisťovania o migrantoch a ich
priamych potomkoch (za 2. štvrťrok 2008). Vo
vybraných podsystémoch sociálnej štatistiky
sa uskutoční pilotná príprava na Európske
zisťovanie v domácnostiach. Na základe výsledkov projektu Využitie administratívnych
zdrojov pre posilnenie a zlepšenie štatistického informačného systému budú integrované
ďalšie vybrané administratívne zdroje do
AŠIS-u

V oblasti šírenia a poskytovania štatistických informácií bude pokračovať implementácia strategického cieľa pre marketing. Pre
jeho naplnenie bude potrebné zlepšiť komunikáciu medzi rôznymi skupinami používateľov a tvorcami štatistiky a rozvíjať užívateľsky orientovanú štatistiku a internetový portál, ako hlavný nástroj šírenia informácií. Prioritným cieľom budú tiež práce súvisiace so
zavedením eura, s prepočtami údajov a ich
kontrolou najmä v databázach, ako aj s duálnym zobrazovaním cien.

V rámci volebnej štatistiky sa ani v roku 2008
neočakáva na území Slovenskej republiky konanie volieb celoštátneho charakteru. Preto
hlavnou úlohou bude zabezpečiť spracovanie
nových volieb do orgánov samosprávy obcí
vyhlásených predsedom NR SR (prvé sa
uskutočnia 15. marca 2008 v 16 obciach).
Ako príspevok k 90. výročiu založenia ČSR
plánuje ŠÚ SR vydať publikáciu s historickými výsledkami volieb do zákonodarných zborov. Publikácia bude obsahovať výsledky volieb za územie Slovenska od roku 1920 po
súčasnosť, pričom údaje od roku 1920 do roku 1946 budú členené do úrovne súdobých
okresov.

Priority v roku 2008

Organizačná štruktúra

Predseda
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Kontakty
Inštitút informatiky a štatistiky
Dúbravská cesta 3
845 24 Bratislava 45
Telefón: +421-2-59379 111
Fax:
+421-2-54791 463
E-mail: infostat@infostat.sk
Web:
http://www.infostat.sk

Štatistický úrad Slovenskej republiky
Miletičova 3
824 67 Bratislava
Telefón: +421-2-50236 111
Fax:
+421-2-55424 587
+421-2-55424 047
E-mail: info@statistics.sk
Web:
http://www.statistics.sk
Štatistický úrad SR – Pracovisko ŠÚ SR v Bratislave
Hanulova 5/c, P.O.BOX 18
840 00 Bratislava 4
Telefón: +421-2-69250 103, 69250 100
Fax:
+421-2-64368 145
E-mail: KS.BA@statistics.sk
Štatistický úrad SR – Pracovisko ŠÚ SR v Trnave
Osvaldova 2
917 23 Trnava
Telefón: +421-33-5566 111
Fax:
+421-33-5511 772
E-mail: trnava@statistics.sk
Štatistický úrad SR – Pracovisko ŠÚ SR v Trenčíne
Kniežaťa Pribinu 28
911 54 Trenčín
Telefón: +421-32-7460 111
Fax:
+421-32-7460 209
E-mail: pracovisko.tn@statistics.sk
Štatistický úrad SR – Pracovisko ŠÚ SR v Nitre
Rázusova 9, P.O.BOX 9B
949 55 Nitra
Telefón: +421-37-7752 200
Fax:
+421-37-7722 035
E-mail: maria.durovicova@statistics.sk

Štatistický úrad SR – Pracovisko ŠÚ SR v Žiline
Framborská 23
011 21 Žilina
Telefón: +421-41-5113 207
Fax:
+421-33-5622 657
E-mail: Jozef.Vano@statistics.sk
Štatistický úrad SR – Pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici
Trieda SNP 75
974 89 Banská Bystrica
Telefón: +421-48-4323 111
Fax:
+421-48-4111 767
E-mail: Danica.Turekova@statistics.sk
Štatistický úrad SR – Pracovisko ŠÚ SR v Prešove
Plzenská 2
080 16 Prešov
Telefón: +421-51-7735 223
Fax:
+421-51-7724 769
E-mail: KSPO@statistics.sk
Štatistický úrad SR – Pracovisko ŠÚ SR v Košiciach
Werferova 3
040 11 Košice
Telefón: +421-55-6410 200
Fax:
+421-55-6410 227
E-mail: kosice@statistics.sk
Knižnica

Informačný servis a predajňa ŠÚ SR
Telefón: 02/50236 341
02/50236 339
02/50236 335
02/50236 429
Fax:
02/55561 361
E-mail: elena.stavova@statistics.sk
peter.heidinger@statistics.sk
renata.leskovska@statistics.sk
kamil.strelka@statistics.sk
Stránkové hodiny:
Po – Ut
8.30 – 12.00
Str
8.30 – 12.00
Št – Pi
8.30 – 12.00
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Telefón: 02/50236 768
E-mail: daniela.oslejova@statistics.sk
Stránkové hodiny:
8.00 – 12.00
Po – Ut
Str
8.00 – 12.00
13.00 – 15.00
Št – Pi
8.00 – 12.00

Podateľňa
Stránkové hodiny:
Po – Pi
8.30 – 10.30
Telefón: 02/50236 474

Vrátnica
Telefón: 02/50236 222

14.30 – 15.30

