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Kapitola 1 Prehļad systému účtov štátnej štatistiky 
 

1.1 Úvod 
 
1.1.1 Právny rámec štátnej štatistiky 
 
1. Právne vzťahy v oblasti štátnej štatistiky sú upravené zákonom NR SR č. 
540/2001 Z.z. o štátnej štatistike. Zákon NR SR č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike 
upravuje podmienky získavania štatistických údajov potrebných na posudzovanie 
sociálneho a ekonomického vývoja v Slovenskej republike, postavenie, pôsobnosť 
štatistických orgánov Slovenskej republiky a úlohy orgánov štátnej správy Slovenskej 
republiky v oblasti štátnej štatistiky. Ďalej upravuje práva a povinnosti spravodajských 
jednotiek v súvislosti so získavaním údajov pre štatistické zisťovania vykonávané 
v oblasti  štátnej štatistiky, poskytovanie štatistických údajov, ochranu týchto údajov 
pred zneuţ itím a určuje sankcie za nedodrţ anie ustanovení zákona. Zákon NR SR č. 
540/2001 Z.z. o štátnej štatistike je plne zladený s ekvivalentnými právnymi normami 
Európskej únie, zabezpečuje porovnateľnosť štatistických informácií a plnenie 
záväzkov vyplývajúcich z  medzinárodných zmlúv v oblasti štátnej štatistiky, ktorými 
je Slovenská republika viazaná.  
2. V tejto súvislosti poskytuje: 

a)  právny rámec pre vyuţív anie údajov, ktoré podľa osobitných zákonov získavajú 
a uchovávajú ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy, orgány 
územnej samosprávy a verejno-právne inštitúcie a ustanovuje ich práva a 
povinnosti pri vzájomnom poskytovaní údajov, 
b)  širšie sprístupnenie získaných a spracovaných štatistických informácií orgánom, 
organizáciám a občanom a ich poskytovanie OSN, OECD, Eurostatu a iným 
medzinárodným inštitúciám, 
c)  preberanie predpisov Európskej únie v oblasti štátnej štatistiky a  dosahovanie 
úplnej zhody s právnymi normami Európskej únie v oblasti štátnej štatistiky, 
d)  metodickú zhodu v obsahu a vecnej náplne legislatívy štatistických zisťovaní 
s legislatívnymi normami, ktoré sa vyuţív ajú pri zostavovaní výkazníctva 
spadajúceho do kompetencie iných ústredných orgánov štátnej správy, 
e)  presné vymedzenie základných princípov štátnej štatistiky ako nezávislosť, 
nestrannosť, efektívnosť nákladov, spoľahlivosť, transparentnosť, objektivita, 
otvorenosť a ochrana dôverných údajov, 
f)  definovanie zdrojov údajov pre štátnu štatistiku a spôsob vyuţíva nia údajov 
z administratívnych zdrojov. Ustanovuje spravodajskú povinnosť a zároveň práva 
pre spravodajské jednotky vo vzťahu k Štatistickému úradu Slovenskej republiky, 
ministerstvám, ostatným ústredným orgánom štátnej správy a verejným 
inštitúciám, ktoré zabezpečujú úlohy štátnej štatistiky, 
g)  spresnenie  poskytovania individuálnych údajov a dôslednú ochranu týchto 
údajov, 
h)  zosúladenie pojmov a terminológie pouţ ívanej v právnych normách Slovenskej 
republiky s terminológiou Európskej únie v oblasti štátnej štatistiky v nadväznosti 
na prísnejšie kritériá porovnateľnosti štatistických informácií. 



ZDROJE A METÓDY ZOSTAVENIA HND KAPITOLA 1 

 2 

3. Osobitné zákony platia pre vykonávanie štatistických zisťovaní u obyvateľstva, pre 
vykonanie sčítania obyvateľstva, domov a bytov a pre ochranu osobných údajov. 
Samostatnou Vyhláškou Štatistického úradu SR (ďalej len ŠÚ SR) sa vydáva 
Program štátnych štatistických zisťovaní, ktorý zostavuje  ŠÚ SR v súčinnosti s 
ministerstvami a štátnymi organizáciami na trojročné obdobie. V rokoch, keď sa nový 
program zisťovaní nezostavuje, môţ e ŠÚ SR na základe vlastného rozhodnutia 
alebo na základe poţ iadaviek ministerstiev, alebo štátnych organizácií vydať 
vyhláškou zmeny a doplnenia programu zisťovaní. 
  
4. Program štátnych štatistických zisťovaní sa zostavuje tak, aby sa 

 vykonávali len také zisťovania, ktoré sú zo spoločenského hľadiska dôleţ ité 
a potrebné, 

 štatistické zisťovania vykonávali hospodárne, bez duplicity a s účelným 
vyuţ itím administratívnych zdrojov, 

 zabezpečilo získavanie údajov a informácií na kvalitnej a porovnateľnej úrovni. 
Program štátnych štatistických zisťovaní osobitne uvádza rozsah štatistických 
zisťovaní vykonávaných ŠÚ SR, zisťovaní vykonávaných inými ústrednými orgánmi a 
vyuţ ívanie administratívnych zdrojov na účely štátnej štatistiky.  
 
1.1.2 Organizačná štruktúra Štatistického úradu SR 

 
5. Podľa najnovšieho Organizačného poriadku ŠÚ SR je súčasné (rok 2006) 
vnútorné organizačné členenie úradu, rozsah právomocí,  zodpovednosť, pôsobnosť 
a vzájomné vzťahy organizačných útvarov ŠÚ SR nasledovné: 
Vedúcimi zamestnancami úradu sú predseda, podpredseda, vedúci sluţ obného 
úradu, vedúci osobného úradu, generálny riaditeľ sekcie, riaditeľ kancelárie 
predsedu, riaditeľ odboru a vedúci oddelenia.  
Základné organizačné stupne tvoria: 

a) Predseda 
b) Podpredseda 
c) Vedúci sluţ obného úradu 
d) Sekcie a samostatné odbory 
e) Odbory 
f) Oddelenia 

 
6. Vnútorné organizačné členenie sekcií a samostatných odborov, rozsah právomocí,  
zodpovednosť a pôsobnosť je takáto:  
 
Samostatné odbory prevádzkový a ekonomický (120 a 130) 
Zabezpečujú pracovné prostredie a nákupy pre zamestnancov úradu, spravujú 
majetok štátu v správe úradu, vykonávajú podporné sluţ by pre potreby úradu, 
zaoberajú sa tvorbou finančných zdrojov, realizujú výdavky úradu a vykonávajú 
účtovníctvo, záverečný účet, štatistiku a finančnú kontrolu za činnosť úradu. 
 



ZDROJE A METÓDY ZOSTAVENIA HND KAPITOLA 1 

 3 

Sekcia metodiky a informatiky (200) 
7. Sekcia zabezpečuje prípravu štatistických zisťovaní, vykonáva  koordinačnú 
činnosť v oblasti prípravy štatistických formulárov, metodiky štatistických 
ukazovateľov,  projektovú a programátorskú prípravu pre zber a spracovanie 
štatistických zisťovaní, čím  vytvára základné predpoklady pre úspešné fungovanie 
štatistického informačného systému. Zodpovedá za tvorbu, vedenie  a aktualizáciu 
štatistických registrov, vytvára a vydáva celoštátne platné  klasifikácie a číselníky pre 
účely štátnej štatistiky, zodpovedá za metainformačný systém v oblasti zdrojových 
dát. Ďalej zabezpečuje procesy informačno-komunikačných technológií (IKT) ŠÚ SR 
na príslušnej technickej a bezpečnostnej úrovni zodpovedajúcej reálnym moţ nostiam 
a potrebám  hlavných aktivít inštitúcie. Zodpovedá za rozvoj a spravovanie IKT ŠÚ 
SR koordinovane so zámermi rozvoja Automatizovaného štatistického informačného 
systému a ďalších informačných systémov vyuţív aných v ŠÚ SR. Vytvára 
technologické predpoklady pre zabezpečenie interoperability štatistického 
informačného systému s informačnými systémami národných a medzinárodných 
inštitúcií. Sekcia zabezpečuje metodiku spracovania, projektovú prípravu 
a spracovanie výsledkov hlasovania vo voľbách a referende. Člení sa na: 

 odbor súbornej metodiky, 
 odbor projektovania a programovania, 
 odbor informačných technológii. 

 
Sekcia národných účtov, cien a zahraničného obchodu (300)  
8. Zabezpečuje plnenie koncepčných, legislatívnych a metodických prác súvisiacich 
s tvorbou štatistických informačných podsystémov a poskytovaním informácií pre 
analýzu sociálnych javov za Slovensko a pre medzinárodné porovnanie. 
Zabezpečuje koncepčný rozvoj metodiky národného účtovníctva podľa Systému 
európskych ekonomických a regionálnych účtov (ESNÚ95) s prihliadnutím na 
metodiku Systému národných účtov (SNÚ93). Aplikuje ju pri zostavovaní 
štvrťročných a ročných súhrnných, sektorových a regionálnych účtov za Slovenskú 
republiku a z tejto metodiky vyplývajúcich špecifických produktov: parita kúpnej sily, 
notifikačné tabuľky nadmerného deficitu a dlhu verejného sektora, podklady pre 3. 
a 4. vlastný zdroj rozpočtu EU, asymetrické (TDP) a symetrické (IOT) tabuľky 
dodávok a pouţ itia a  transmisijný program ESNÚ95.  
9. Ďalej zabezpečuje uplatnenie metodiky cenových štatistík, štatistiky zahraničného 
obchodu, bankovej štatistiky, štatistiky poisťovníctva, finančnej štatistiky, štatistiky 
tvorby a stavu fixného kapitálu. Vykonáva činnosti spojené s realizáciou grantových 
a ostatných projektov v rámci medzinárodnej spolupráce, podieľa sa na organizovaní 
dohodnutých medzinárodných porád a seminárov v SR a aplikuje v rámci kontraktov 
obsah dohodnutej spolupráce v oblasti pôsobnosti sekcie. Spolupracuje 
s Eurostatom pri aplikácii nových nariadení EK a EP v oblasti národných účtov, cien 
a zahraničného obchodu. Uplatňuje medzinárodné štandardy v oblasti metodiky, 
klasifikácií, zúčastňuje sa na tvorbe registrov a číselníkov. Spolupracuje na príprave 
Programu štátnych štatistických zisťovaní a jeho doplnkov pre potreby zostavovania 
systému národných účtov a poskytovanie informácií o makroekonomickom 
a cenovom vývoji, o zahraničnoobchodnej činnosti a o štrukturálnom vývoji 
spoločnosti. Analyzuje a poskytuje štatistické údaje podľa rozsahu a štruktúry 
publikačného systému úradu. Usmerňuje a rieši príslušné odborné problémy pre 
potreby krajských správ. Člení sa na: 
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 odbor beţ ných účtov,  
 odbor účtov akumulácie, 
 odbor makrodát a štvrťročných účtov,  
 odbor cenových štatistík,  
 odbor štatistiky zahraničného obchodu. 

 
Samostatný odbor súborných analýz a publikácií (410) 
10. Odbor zabezpečuje analyticko-publikačný systém úradu a systém šírenia 
informácií. Koordinuje a  vypracúva súhrnné štatistické analýzy a informácie o vývoji 
hospodárstva SR, komplexné publikácie a regionálne informácie. Koordinuje 
marketingové aktivity a poskytovanie štatistických  informačných sluţ ieb 
pouţ ívateľom, vrátane informácií pre medzinárodné  a svetové organizácie. 
Koordinuje práce spojené s aktualizáciou a rozvojom báz dát (napr. SLOVSTAT 
a REGSTAT). Gestoruje úlohy za SR, ako aj úlohy úradu vyplývajúce z pristúpenia 
SR k špeciálnemu štandardu Medzinárodného menového fondu. Spracúva 
stanoviská a pripomienky k materiálom z príslušných oblastí. Člení sa na : 
 

 oddelenie analýz a poskytovania informácií, 
 oddelenie komplexných publikácií a regionálnej štatistiky. 

 
Samostatný odbor  európskych záleţitostí  a medzinárodnej spolupráce (430)  
11. Odbor koordinuje proces prípravy a schvaľovania európskej štatistickej legislatívy 
na národnej úrovni, zabezpečuje implementáciu programov zahraničnej pomoci 
v rámci predvstupových a povstupových fondov, monitoruje a koordinuje vyuţív anie 
grantov Európskej komisie a metodicky usmerňuje odborné útvary, zabezpečuje 
plánovanie, realizáciu a vyhodnocovanie zahraničných pracovných ciest, 
zabezpečuje kontakty a rozvoj bilaterálnej a multilaterálnej medzinárodnej 
spolupráce, predovšetkým s Eurostatom, Stálym zastúpením SR pri EÚ v Bruseli, 
národnými štatistickými inštitúciami a medzinárodnými štatistickými organizáciami, 
zabezpečuje prekladateľské a tlmočnícke práce, v spolupráci s odbornými útvarmi 
úradu sa podieľa na organizačnom zabezpečení medzinárodných seminárov, 
konferencií a workshopov v SR,  ako aj zahraničných návštev úradu. Člení sa na: 
 

 oddelenie európskych záleţito stí, 
 oddelenie medzinárodnej spolupráce. 

 
Sekcia odvetvových štatistík (500) 
12. Zabezpečuje plnenie koncepčných, legislatívnych a metodických prác 
súvisiacich s tvorbou štatistických informačných podsystémov a poskytovaním 
informácií pre analýzu sociálnych javov za Slovensko a pre medzinárodné 
porovnanie. Zabezpečuje komplexné vykonávanie štatistických činností, 
súvisiacich s metodickou prípravou a realizáciou štatistických zisťovaní v oblasti 
odvetvových štatistík. Koordinuje tvorbu štatistických zisťovaní, zabezpečuje 
spracovateľský reťazec od vytvárania metodiky štatistických ukazovateľov, 
prípravu formulárov, tvorbu metodických usmernení a vysvetliviek súvisiacu 
s výkazníctvom, tvorbu príslušných častí technických projektov, navrhuje 
kontrolné väzby a algoritmizáciu v rámci procesu projektovania, navrhuje 
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spôsob ukladania dát, obsah výstupov vrátane procesu šírenia a foriem 
poskytovania výsledkov štatistických zisťovaní. 
13. Zodpovedá za vecný obsah výkazníctva odvetvových štatistík, spolupracuje 
pri tejto činnosti s európskymi a medzinárodnými inštitúciami, odbornými 
útvarmi vecne príslušných ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej 
správy, s odbornými útvarmi, organizáciami, výskumnou sférou a univerzitami. 
V rámci medzinárodnej spolupráce a pri realizácii projektov zabezpečuje 
napĺňanie medzinárodných a bilaterálnych kontraktov, organizuje dohodnuté 
medzinárodné porady a semináre v SR a aplikuje v rámci týchto kontraktov 
obsah dohodnutej spolupráce v oblasti pôsobnosti sekcie. Člení sa na: 

 odbor produkčných štatistík, 
 odbor štatistiky pôdohospodárstva a ţ ivotného prostredia,  
 odbor štatistiky trhových sluţ ieb,  
 samostatný referát produkcie a syntézy. 

 
Sekcia sociálnej štatistiky a demografie (600) 
14. Zabezpečuje plnenie koncepčných, legislatívnych a metodických prác 
súvisiacich s tvorbou štatistických informačných podsystémov a poskytovaním 
informácií pre analýzu sociálnych javov za Slovensko a pre medzinárodné 
porovnanie. Za oblasť sociálnej štatistiky vypracováva program štatistických 
zisťovaní a následne organizačne a metodicky zabezpečuje príslušné 
zisťovania. Spolupracuje pri príprave technických projektov, pri organizácii 
zberu, spracovania a publikovania štatistických informácií. Vypracováva 
čiastkové i súborné analýzy a prognózy najmä na úsekoch štatistiky 
zamestnanosti, nezamestnanosti, miezd, demografie, ţ ivotnej úrovne 
a sociálnej situácie obyvateľstva. Zúčastňuje sa v rámci svojej pôsobnosti na 
príprave a plnení medzirezortných zmlúv, ako aj na tvorbe ukazovateľov 
a príprave a poskytovaní informácií pre medzinárodné porovnávanie sociálnych 
javov. Spolupracuje s ministerstvami, ústrednými orgánmi SR a orgánmi 
verejnej správy na tvorbe metodológie údajov a príprave štatistických zisťovaní 
vykonávaných ministerstvami a štátnymi organizáciami v rezortných 
informačných systémoch, z ktorých preberá údaje a publikuje ich v rámci 
publikačného systému úradu. Koordinuje spoluprácu ústredných orgánov SR pri 
príprave a realizácii sčítania obyvateľov, domov a bytov a zabezpečuje 
koordináciu úloh vyplývajúcich z prípravy, zberu dát, spracovania 
a publikovania výsledkov sčítania v rezorte úradu. Člení sa na: 

 odbor štatistiky obyvateľstva, 
 odbor štatistiky práce a miezd, 
 odbor sociálnej štatistiky. 

 
Samostatný odbor  Kancelária predsedu (810) 
15. Kancelária predsedu zabezpečuje administratívne činnosti podporujúce prácu 
predsedu a podpredsedu. Vykonáva práce súvisiace s vypracúvaním, aktualizáciou 
a kontrolou plnenia stratégie rozvoja úradu a v spolupráci so zmocnencom pre kvalitu 
práce súvisiace s vytvorením, udrţ iavaním a rozvojom systému manaţ érstva kvality 
úradu. V súlade s definovanou procesnou kompozíciou koordinuje a zabezpečuje 
tvorbu jednotného systému interných právnych predpisov úradu. Vykonáva 
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a koordinuje legislatívnu (rozsah pôsobnosti SR) a právnu činnosť úradu. 
Zabezpečuje aktivity súvisiace s bezpečnosťou úradu, s výkonom vnútornej kontroly 
a vnútorného auditu v úrade. Zabezpečuje externú komunikáciu s médiami 
a v spolupráci s komunikačnou radou internú komunikáciu v úrade. Člení sa na: 

 referát administratívnej agendy predsedu a podpredsedu, 
 referát stratégie a systému manaţ érstva kvality, 
 referát organizačný a legislatívno – právny, 
 bezpečnostný referát, 
 referát vnútornej kontroly, 
 referát vnútorného auditu, 
 referát tlačového tajomníka. 

 
Samostatný odbor  Ústav  pre výskum verejnej mienky (840) 

16. Ústav pre výskum verejnej mienky (ÚVVM) zabezpečuje výskumy verejnej 
mienky o aktuálnych socio-ekonomických otázkach spoločnosti, vytvára metodiku pre 
oblasť  výskumov verejnej mienky a ich vyhodnocovania, vypracováva a poskytuje 
základné informácie z realizovaných výskumov pre média.  

Krajské správy ŠÚ SR 

17. Okrem ústredia v Bratislave úlohy štátnej štatistiky zabezpečuje aj osem 
krajských správ so sídlami v Bratislave, Trnave, Nitre, Trenčíne, Ţiline, Banskej 
Bystrici, Košiciach a v Prešove.  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 
540/2001 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2002   ustanovuje krajské správy  
za  súčasť úradu ako jeho vnútorné organizačné zloţ ky (s kompetenciou sekcie), 
pričom s ohľadom na zauţív anú prax sú  zachované ich názvy. Z dôvodu zvýšenia 
úrovne kvality získaných a spracovaných štatistických informácií, ako aj dosiahnutia 
hospodárnosti realizácie štatistických zisťovaní sú Krajské správy špecializované 
takto: 

 Krajská správa Bratislava: 
o obchod, pohostinstvo, ubytovanie 
o finančná štatistika, peňaţ níctvo a poisťovníctvo 
o netrhové sluţ by 
o  republikové spracovanie rodinných účtov 

 
 Krajská správa Trnava: 

o demografická štatistika 
o ekonomické štatistiky v malých organizáciách 
o je gestorom mestskej a  obecnej štatistiky (MOŠ-MIS) za celú SR 

 
 Krajská správa Trenčín:  

o ceny  
o sociálna štatistika - zariadenia sociálnej starostlivosti 

 
 Krajská správa Nitra: 

o poľnohospodárstvo 
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 Krajská správa Ţilina: 
o doprava 
o pošty a telekomunikácie 
o výskum a vývoj 
o chorobnosť a úrazovosť 
o informačné a komunikačné technológie v podnikoch 
o ekonomické štatistiky u podnikateľov nezapísaných v obchodnom 

registri 
 

 Krajská správa Banská Bystrica : 
o priemysel 

 
 Krajská správa Prešov : 

o vybrané trhové sluţ by 
o cestovný ruch 
o energetika  

 
 Krajská správa Košice : 

o stavebníctvo a bytová výstavba 
o práca a mzdy  

 
18. Špecifikum špecializácie je skutočnosť, ţ e niektoré veľmi rozsiahle zisťovania sa 
zabezpečujú všetkými pracoviskami. Spravidla tieto činnosti vykonávajú tzv. 
vysunuté pracoviská KS ŠÚ SR bez právnej subjektivity, ktoré sú zriadené v bývalých 
sídlach okresných oddelení za účinnej spolupráce centra. Ide hlavne o tieto 
štatistické činnosti:  

 spotrebiteľské ceny, 
 rodinné účty, 
 poľnohospodárske ceny, 
 registre, 
 zisťovanie hmotného a nehmotného dlhodobého majetku, 
 sčítanie občanov, 
 výberový súpis pracovných síl. 

 
19. Úrad je ďalej zriaďovateľom príspevkovej organizácie  INFOSTAT - Inštitút 
informatiky a štatistiky (ďalej len „INFOSTAT“), ktorá na základe kaţ doročne 
uzatváraných kontraktov so Štatistickým úradom SR rieši výskumno-vývojové úlohy 
štátnej štatistiky. 
 
20. Sekciu Národných účtov a cien (300) riadi generálny riaditeľ a má k dispozícii 1 
sekretárku. Štruktúra sekcie podľa jednotlivých odborov aj s počtami pracovníkov 
podľa stavu k 15.11.2006 je takáto: 
310 Odbor beţ ných účtov (13 zamestnancov vrátane jedného riaditeľa odboru, 1 
vedúceho projektu verejnej správy a dvoch koordinátorov útvarov)  vypracúva 
podklady pre tvorbu koncepcie príslušnej časti systému národných účtov a 
súvisiacich štatistík a rozvíja metodológiu jednotlivých účtov v súlade s 
medzinárodnými metodickými štandardmi a zmenami v národných účtových 
osnovách. Zostavuje úplnú postupnosť účtov za ročné súhrnné, sektorové beţ né 
národné účty za sektory S.11, S.13, S.14 (vrátane štvrťročného účtu tvorby, 
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rozdelenia a pouţ itia dôchodkov) a za sektor S.15 a z nich vyplývajúce produkty. 
Vypracúva  TDP a IOT podľa metodiky ESNÚ95 a SNÚ93 a ich aktualizácie. 
Uskutočňuje cenové prepočty a vykonáva revízie údajov vyplývajúce zo zmien 
metodiky a spresnených zistených alebo odhadovaných údajov. Zabezpečuje 
prípravu údajov a vykonáva výpočet kompenzácie za malé firmy oslobodené od DPH 
a váţ enú priemernú sadzbu DPH. Ďalej pripravuje údaje o zamestnanosti na ročnej 
úrovni. Odbor sa nečlení na oddelenia. 
21. 320 Odbor účtov akumulácie (15 zamestnancov vrátane jedného riaditeľa odboru 
a jedného koordinátora útvarov) vypracúva podklady pre tvorbu koncepcie príslušnej 
časti systému národných účtov a súvisiacich štatistík a rozvíja metodológiu 
jednotlivých účtov v súlade s medzinárodnými metodickými štandardmi a zmenami 
v národných účtových osnovách. Zostavuje úplnú postupnosť ročných sektorových 
beţ ných národných účtov za sektory S.12 a S.2, súhrnných a sektorových účtov 
akumulácie (t.j. kapitálové účty, finančné účty vrátane štvrťročného finančného a 
súvahového účtu za sektor S.13), nefinančných a finančných súvah. Zabezpečuje 
výpočty FISIM (nepriamo merané sluţ by finančného sprostredkovania) vrátane 
alokácie do uţ ívateľských sektorov a odvetví. Spolupracuje na zostavovaní  TDP a 
IOT podľa metodiky ESNÚ95 a SNÚ93 a ich aktualizácie. Uskutočňuje cenové 
prepočty. Odbor sa nečlení na oddelenia. 
22. 330 Odbor makrodát a štvrťročných účtov (19 zamestnancov vrátane jedného 
riaditeľa odboru a jedného koordinátora útvarov) vypracúva podklady pre tvorbu 
koncepcie, programov a projektov v oblasti štátneho štatistického výkazníctva pre 
systém štvrťročných národných účtov a súvisiacich štatistík a rozvíja metodológiu 
jednotlivých účtov v súlade s medzinárodnými metodickými štandardmi. Podľa 
metodiky ESNÚ95 a SNÚ93 a ich aktualizácie zostavuje úplnú postupnosť 
štvrťročných nefinančných súhrnných a sektorových účtov za všetky sektory okrem 
účtov tvorby a pouţ itia dôchodkov v sektore S.14. Zostavuje regionálne účty a 
spolupracuje na zostavovaní štvrťročných TDP. Zabezpečuje prípravu podkladov 
a výpočet parity kúpnej sily za SR a výpočet údajov o zamestnanosti na štvrťročnej 
úrovni. Uskutočňuje cenové prepočty. Odbor sa nečlení na oddelenia.  
23. 340 Odbor štatistiky cien (14 zamestnancov vrátane jedného riaditeľa odboru 
a jedného koordinátora útvarov) vypracúva koncepčné materiály a rozvíja 
metodológiu sústavy ukazovateľov štatistiky cien, príslušných klasifikácií a registrov v 
súlade s medzinárodnými štandardmi. Určuje metodiku a obsah krátkodobých, 
dlhodobých a výberových štatistických zisťovaní cenových štatistík. Určuje 
reprezentantov príslušných cenových košov, ich aktualizáciu a rieši otázky 
odstraňovania vplyvu zmien kvality reprezentantov na cenové indexy. Zabezpečuje 
prípravu a priebeh revízie príslušných košov a váhových schém indexov v 
nadväznosti na vývoj štruktúry a kvality produkcie a spotreby. Analyzuje cenové 
údaje  získané v rámci jednotlivých štatistických zisťovaní. Odbor sa nečlení na 
oddelenia. 
24. 350 Odbor zahraničného obchodu (27 zamestnancov vrátane 1 riaditeľa odboru 
a dvoch vedúcich oddelení) zostavuje a publikuje údaje o štatistike zahraničného 
obchodu. Zabezpečuje spoluprácu s Colným riaditeľstvom SR a Daňovým 
riaditeľstvom SR a ich metodické riadenie pri poskytovaní údajov pre štatistiku 
zahraničného obchodu. Zabezpečuje vypracovanie, aktualizovanie a publikovanie 
zásadných metodických materiálov a zodpovedá za metodiku štatistiky zahraničného 
obchodu. Zostavuje, vedie a aktualizuje register spravodajských jednotiek (ďalej len 
SJ) pre štatistiku zahraničného obchodu. Ročne zabezpečuje stanovenie prahov pre 
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spravodajské jednotky, ich zverejnenie vo vyhláške ŠÚ SR ako aj ich  poskytnutie 
Eurostatu. Zabezpečuje kontrolu údajov, ich overovanie, spracovanie, dopočítanie, 
analyzovanie a publikovanie údajov. Člení  sa na:  

 351 oddelenie metodiky a analýz, 
 352 oddelenie spracovania a šírenia údajov. 

 

1.2 Revízna politika 
25. Spôsob a harmonogram revidovania údajov pouţ ívaných pri zostavovaní 
jednotlivých produktov v rámci systému národných účtov sa vyvíjal v závislosti na 
časovom a vecnom harmonograme implementácie ESNÚ79 (95). Stratégia 
implementácie systému NÚ sa tvorila a realizovala podľa tlaku strategických 
uţ ívateľov údajov (MMF, EÚ, OECD, vedecké a ekonomické inštitúcie, atď.) v rokoch 
1990 aţ  1993. Veľká revízia ročných národných účtov sa uskutočnila v roku 1996 za 
údaje v rokoch 1992 -1994 a v rokoch 2005-2006 za časový rad 1995 aţ  2003 (údaje 
za roky 2004 a 2005 boli konzistentné uţ  pri ich zostavení, vrátane uplatnenia 
alokácie FISIM a reťazenia).    Po vykonaní veľkej revízie ročných účtov v priebehu 
rokov 2005-2006 bola prijatá nová stratégia. To znamená, ţ e harmonogram revízií 
ročných a štvrťročných údajov národných účtov sa uskutočňuje podľa revidovaného 
transmisijného programu ESNÚ95 (pozri kap. 2).  
 

1.3 Východiská pre výrobnú metódu 
26. Výrobná metóda je základnou  metódou pri zostavovaní ročných národných účtov 
a  pri kvantifikovaní hrubého domáceho produktu (HDP) v Slovenskej republike. 
Štruktúru národného systému ročných účtov tvoria súhrnné účty, sektorové účty 
a systém TDP a IOT. Základnými zloţ kami štruktúry sektorových účtov sú 
inštitucionálne sektory, typy transakcií a postupnosť účtov. Ekonomické subjekty 
v SR, inštitucionálne jednotky a závodné jednotky, sú štatistické jednotky 
zabezpečujúce informácie o tokoch s výrobkami a sluţ bami a tieţ  informácie o 
dôchodkových, výdavkových a finančných tokoch a stavoch. Inštitucionálne sektory 
v zmysle metodiky ESNÚ 95 sú základnou zloţ kou sektorových účtov. Pre 
detailnejšie analýzy sa inštitucionálne sektory delia na subsektory. V systéme 
národných účtov  sa zostavujú subsektorové účty za nefinančný sektor, finančný 
sektor, sektor verejnej správy a za sektor zahraničia. 
27. V slovenskej štatistickej praxi pre sektor nefinančných korporácií a jeho 
subsektory miestnu činnostnú jednotku predstavuje závodná jednotka (ďalej ZJ). 
Štatistické informácie o nej sa získavajú ročným štrukturálnym zisťovaním v ročnom 
štatistickom výkaze produkčných odvetví Roč 1-01 pre organizácie s počtom 
zamestnancov 20 a viac. Výkaz je zostavený v dvoch hladinách v závislosti od počtu 
zamestnancov spravodajskej jednotky, ktorou je podnik. Formuláre podľa 
jednotlivých hladín obsahujú samostatné časti pre zisťovanie ukazovateľov za 
finančnú časť a závodnú časť. Závodná časť obsahuje informácie aj podľa 
klasifikácie produkcie. Údaje za malé organizácie s počtom zamestnancov 0 – 19 sa 
získavajú výberovým zisťovaním.  K základným výberovým kritériám patria  poloţ ky: 
typ štatistickej jednotky, druh hlavnej činnosti, veľkostná kategória počtu 
zamestnancov, veľkostná kategória veľkosti obratu, inštitucionálne subsektory 
ESNÚ95. Produkcia a medzispotreba v sektore finančných korporácií sa počíta na 
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základe údajov, pozostávajúcich z kombinácie štatistických a administratívnych 
zdrojov.  
 
28. Hlavným zdrojom údajov pre výpočet produkcie a medzispotreby v sektore 
verejnej správy sú administratívne zdroje údajov, získané z výkazov o príjmoch 
a výdavkoch na základe Opatrenia Ministerstva financií SR (MF SR). Tento typ 
výkazu obsahuje hotovostné údaje o príjmoch a výdavkoch v členení podľa 
rozpočtovej ekonomickej klasifikácie. Pre kaţ dý rok sa zostavuje prevodový mostík 
medzi kategóriami ESNÚ95 a rozpočtovou ekonomickou klasifikáciou  MF SR. 
 
29. Pre výpočet produkcie a medzispotreby v sektore domácností sa vyuţ íva 
účtovný výkaz predkladaný podnikateľskými domácnosťami a pre porovnanie sa 
vyuţ ívajú i výsledky výberového štatistického zisťovania, ktoré sú ďalej dopočítavané 
na celý súbor aktívnych jednotiek. Údaje za neziskové organizácie zo štatistických 
alebo z administratívnych zdrojov sú  upravované a doplňované.  Za organizácie sa 
robia odhady a  dopočty. 
 
30. V štátnych štatistických výkazoch je prechod z podnikového účtovníctva na 
koncept národných účtov zabezpečovaný tým, ţ e vykazujúca jednotka v poloţ kách 
uvedených na štatistickom výkaze dostáva presnú definíciu ukazovateľov v súlade s 
metodikou ESNÚ95. V metodických vysvetlivkách k jednotlivým poloţ kám výkazu je 
prevod (transformácia) z účtovníctva príslušných inštitucionálnych jednotiek do 
národného účtovníctva  zabezpečená odvolávkami na príslušné účty. Jednotlivé 
poloţ ky vo výkazoch  za medzispotrebu a produkciu  sa zostavujú v súlade 
s metodikou ESNÚ95.  Vykonávajú sa však úpravy v týchto poloţ kách:  

 Pri produkcii ide o objem ziskov a strát z drţ by zásob, podhodnotenú 
produkciu, subvencie na produkty, prepitné v sluţ bách, prírastok dreva na pni, 
produkciu bytových sluţ ieb a spotrebu fixného kapitálu. 

 Pri medzispotrebe ide o objem ziskov a strát z drţ by zásob, poplatky za 
finančne sluţ by, aktivované náklady na vývoj, náklady za nadhodnotenú 
medzispotrebu a o hraničný údaj medzi hmotným a nehmotným dlhodobým 
majetkom a medzispotrebou, ktorý vzniká z rozdielnej hranice účtovania 
fixných aktív v národnom účtovníctve a v pravidlách ESNÚ95.  

 
 

1.4 Východiská pre dôchodkovú metódu 
 
31. Dôchodková metóda sa nepovaţ uje za nezávislú metódu. Čistý prevádzkový 
prebytok a zmiešaný dôchodok ako bilančné poloţ ky  sú výsledkom zostavovania 
ročných sektorových účtov, a teda ich hodnota je ovplyvnená pridanou hodnotou, 
ktorá sa vyčísľuje výrobnou metódou. Pri dôchodkovej metóde sa pouţ ívajú hlavne 
priame metódy odhadu. Kvalifikované odhady sa vyuţív ajú v prípade neúplných, 
nedostatočných a neexistujúcich zdrojov údajov pre jednotlivé transakcie, napríklad 
v oblasti miezd a platov. Na zabezpečenie úplnosti sa pouţ íva metóda imputácie 
štatistických údajov za aktívne jednotky, ktoré neodovzdali štatistické hlásenia.  
 
32. Odmeny zamestnancov tvoria celkové odmeny v peňaţ nej  podobe 
a v naturáliach, ktoré platia zamestnávatelia zamestnancom ako odmenu za 
vykonanú prácu, ktorú zamestnanci vykonali v priebehu daného roka.  Zahŕňajú iba 
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nákladové mzdy  vyplatené  v sledovanom období. Mzdy sa uvádzajú zásadne v 
hrubých čiastkach, vyjadrené v Sk, nezníţ ené o zákonné alebo so zamestnancami 
dohodnuté zráţ ky. Patrí sem aj naturálny príjem, ktorý zahŕňa výrobky a sluţ by, resp. 
iné výhody, ktoré poskytuje zamestnávateľ zdarma alebo za zníţ ené ceny 
zamestnancom, ktoré vyuţ ívajú podľa vlastného uváţ enia pre vlastné potreby alebo 
pre potreby ostatných členov svojich domácností. Odmeny zamestnancov  zahŕňajú  
aj  ostatné peňaţ né plnenia z nákladov (poskytované na základe iného vzťahu ako 
pracovného, sluţ obného a členského pomeru k organizácii). Mzdy a platy za celú 
ekonomiku sú vyjadrené súčtom jednotlivých sektorov. 
33. Sociálne príspevky zamestnávateľov tvorí hodnota sociálnych príspevkov 
skutočných a imputovaných, ktorú platia zamestnávatelia za svojich zamestnancov, 
aby im zaistili oprávnenie na sociálne dávky. Zdroje údajov pre výpočet skutočných 
sociálnych príspevkov sú zmiešané, to znamená, ţ e ide o kombináciu zdrojov  
štatistických a administratívnych. Informácie pre  imputované sociálne príspevky sa 
čerpajú zo štatistických zisťovaní. 
34. Ostatné dane na  produkciu a dovoz pozostávajú zo všetkých daní, ktoré podniky 
platia v dôsledku svojej výrobnej činnosti nezávisle na mnoţ stve alebo hodnote 
vyrobených alebo predaných výrobkov a sluţ ieb. Zdrojom údajov je štátny záverečný 
účet a Ústredné daňové riaditeľstvo SR ako aj  štatistické údaje.  Ostatné subvencie  
na produkciu predstavujú subvencie, t. j. beţ né transfery do tuzemských inštitúcií  
určené na úhradu ich majetkovej ujmy. Hlavným zdrojom údajov je štátny záverečný 
účet, doplňujúcim zdrojom údajov je  ročný štatistický výkaz. 
35. Spotreba fixného kapitálu sa vo všetkých sektoroch a subsektoroch počíta na 
základe hodnoty hmotného a nehmotného dlhodobého majetku vyjadreného 
v reprodukčných cenách. Odhaduje sa lineárne, geometrický model odpisovania sa 
nepouţ íva. Pôvodný spôsob výpočtu spotreby fixného kapitálu bol v roku 2005 
nahradený metódou permanentnej inventarizácie (PIM) a údaje boli prepočítané 
v celom časovom rade.  
 

1.5 Východiská pre výdavkovú metódu 
36. Pri výpočte jednotlivých zloţie k výdavkovej metódy sa vychádza z údajov zo 
štatistických zisťovaní, administratívnych zdrojov a iných alternatívnych zdrojov. 
Štatistické zisťovania a administratívne zdroje sú v prevaţ nej miere také isté ako pri 
produkčnej metóde. Alternatívne zdroje predstavujú zdroje údajov dostupné pre 
Štatistický úrad z web-stránok organizácií (napr. výročné správy o hospodárení), 
prípadne špecifické zdroje dohodnuté priamo pracovníkmi ŠÚ SR s poskytovateľmi 
údajov.  
 
37. Údaje pre výpočet výdavkov na konečnú spotrebu sú zaznamenávané v cenách 
odberateľov. Výrobky a sluţ by ponechané pre vlastnú spotrebu sú ocenené 
v základných cenách. Nakúpené fixné aktíva (hmotné i nehmotné) sa podľa platných 
účtovných pravidiel oceňujú v obstarávacích cenách vrátane nákladov na ich 
obstaranie. Majetok obstaraný vo vykazovanom období je ocenený v beţ ných 
reprodukčných cenách. Rovnako v beţ ných reprodukčných cenách sú ocenené aj  
hmotné a nehmotné fixné aktíva darované alebo majetok obstaraný na lízing. 
Majetok vytvorený vo vlastnej réţ ii pre vlastnú konečnú spotrebu sa oceňuje 
výrobnými nákladmi navýšenými o ziskovú marţ u. Stavy zásob materiálu a tovaru na 
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sklade sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá pozostáva z ceny obstarania pri 
nákupe a nákladov súvisiacich s obstaraním zásob (prepravné, poistné, clo a 
podobne). Údaje o zásobách sú upravované o zisky a straty z drţ by zásob. Dovoz a 
vývoz výrobkov je ocenený v cenách FOB.  
 
38. Štatistické zisťovania, ktorými sa zisťujú údaje pre výdavkové zloţ ky HDP sú 
zostavené rovnako ako pre iné metódy zostavenia účtov pričom jednotlivé 
ukazovatele sú definované podľa konceptu ESNÚ95. Spravodajská jednotka je 
povinná podľa metodického návodu  previesť poţ adované údaje z konceptu 
účtovníctva na koncept ESNÚ95 alebo vykonať expertný odhad tak, aby zisťované 
poloţ ky podnikového účtovníctva vstupujúce do národných účtov (NÚ) pokrývali po 
obsahovej stránke poţ adované metodické vymedzenie ukazovateľov. Napriek tomu 
je však potrebné vykonať dodatočné úpravy, ktoré sú bliţ šie popísané v kap.5.  
Všetky odhady jednotlivých výdavkových zloţ iek HDP okrem konečnej spotreby 
domácností (KSD) sú vyčíslené priamou metódou, ktorá je zaloţe ná na priamych 
údajoch zo štatistických zisťovaní, z administratívnych a alternatívnych zdrojov. 
Nepriamo sú odhadované len niektoré poloţ ky a to imputované nájomné a tvorba 
hrubého fixného kapitálu za originály literárnych, zábavných a umeleckých diel ako aj 
nezaznamenaná ekonomika. Pri zostavovaní KSD sa pouţ íva kombinovaná (priama 
a nepriama) metóda odhadov. 
 
39. Tak ako pri ostatných metódach výpočtu HDP sa veľká pozornosť venuje 
zabezpečeniu úplnosti aj pri výdavkovej metóde výpočtu HDP. I keď odhady 
vychádzajú predovšetkým zo štatistických zisťovaní a administratívnych zdrojov 
údajov, ktoré sa vyznačujú pomerne dobrou kvalitou,  beţ nou praxou je imputácia 
údajov ekonomicky aktívnych jednotiek, ktoré nepredloţ ili štatistické výkazy v rámci 
celoplošného štatistického zisťovania a tieţ  dopočty na celý súbor ekonomicky 
aktívnych jednotiek v rámci výberového zisťovania. Čo sa týka úprav na úplnosť, 
dopočty sa robia najmä v oblasti konečnej spotreby domácností a tvorby hrubého 
fixného kapitálu (THFK) a u zásob v sektore domácností. Ďalej sa úpravy robia 
s cieľom eliminovať vplyv podhodnotenia/nadhodnotenia v oblasti THFK, kde sa 
štandardné metódy výpočtu overujú výpočtom pomocou komoditných tokov 
(zaraďovanie komodít podľa klasifikácie MIG).  
 

1.6 Bilančné a integračné metódy a overovanie odhadov 
40. Teoreticky všetky tri metódy výpočtu HDP by mali poskytnúť rovnaký odhad 
(výsledok). Hlavným nástrojom bilancovania HDP ako výsledku troch metód sú 
sektorové účty. Pri predkladaní definitívnej verzie ročných účtov sú hlavné agregáty 
overované na základe tabuliek dodávok a pouţ itia. Pre výpočet HDP a bilancovanie 
zdrojov s pouţ itím bola pouţ itá výrobná a dôchodková metóda. Dôchodková metóda 
je vyuţ itá pre bilancovanie len čiastočne najmä z toho dôvodu, ţ e hrubý prevádzkový 
prebytok je rozdielovým ukazovateľom.  
 
41. Bilančné práce sú zamerané na bilancovanie jednotlivých poloţ iek nefinančných 
a finančných transakcií. V prvom kroku bilancovania sa zabezpečuje identita 
transakcií. Overenie jednotlivých transakcií prebieha kontrolou protistrán. V rámci 
medzisektorových tokov (úroky, dividendy) sa zostavuje matica transakcií. 
Rozpočtovú identitu a identitu transakcií dosiahneme horizontálnym a vertikálnym 
bilancovaním  jednotlivých údajov. Pri bilancovaní je rozhodujúca kvalita  a typ zdroja 



ZDROJE A METÓDY ZOSTAVENIA HND KAPITOLA 1 

 13 

údajov v jednotlivých sektoroch. Štatistické diskrepancie sa riešia úpravou údajov, 
ktoré sú najmenej dôveryhodné, spoľahlivé, presné  v rámci daného systému účtov. 
Záverečným spôsobom bilancovania v rámci sektora, subsektora je dosiahnutie 
rozpočtovej identity (t.j. suma tokov v stĺpci zdroje sa rovná sume tokov v stĺpci 
pouţ itie) dvoma odhadmi B.9 (beţ né účty, finančné účty). Hľadá sa rovnosť medzi 
údajmi, ktoré sú odvodené z dvoch zdrojov. Proces bilancovania je postupný proces 
od prvého získania čiastočných podkladov aţ  po získanie všetkých dostupných 
informácií, ktorý je zabezpečovaný vzájomnými internými a externými (MFSR, 
NBS...) konzultáciami s cieľom získať zosúladený vybilancovaný systém. 
Zodpovednosť za konečné rozhodnutie o ukončení procesu bilancovania má 
generálny riaditeľ sekcie a rada riaditeľov národných účtov (riaditelia odborov 310, 
320 a 330). 
 
 

1.7 Prehļad úprav na zabezpečenie úplnosti 
42. V rámci zostavovania ročných sektorových účtov sa uskutočňujú aj úpravy z titulu 
úplnosti. Úpravy sa týkajú všetkých troch metód odhadu HDP. N1 Úmyselne  
nezaregistrované jednotky (utajené) pokrýva nákup sluţ ieb bez potvrdenky. 
Zahrnuje trhové aktivity domácností s malým podielom produkcie na trhu. Ide 
predovšetkým o sluţ by, ako je doučovanie, opatera, osobné sluţ by, rôzne opravy 
atď. Odhady sú zaloţ ené na výsledkoch prieskumu, ktorý meria výdavky domácnosti 
na trhoch a burzách, ako aj výdavky domácností na rôzne sluţ by bez obdrţ ania 
potvrdenky. Odhady priemerných výdavkov na nákup tovarov a sluţ ieb bez 
potvrdenky sa prepočítavajú na všetky domácností.N2 Úmyselne  nezaregistrované 
jednotky (nelegálna produkcia) pokrýva drogy a prostitúciu. Odhad údajov za 
drogy sa robí na základe  prieskumu verejnej mienky organizovaného Ústavom pre 
výskum verejnej mienky pri ŠÚ SR v spolupráci s Generálnym sekretariátom Výboru 
ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog od roku 1994 v pravidelných 
dvojročných intervaloch. Prostitúcia v SR má  tieţ  významné zastúpenie a jej rozsah i 
formy prejavu narastajú. Keďţ e väčšina prostitútok nie je registrovaná, ich príjmy nie 
sú evidované ani zdanené, preto sa táto oblasť zahrnuje do nezaznamenanej 
ekonomiky. N3 Jednotky bez povinnosti registrovať sa zahŕňa poľnohospodársku 
produkciu pre vlastnú spotrebu, stavbu domov, chát, garáţ í vo vlastnej réţ ii a 
produkciu lesných plodov pre vlastné pouţ itie.  
 
43. N4 Registrované jednotky nepokryté štatistickým zisťovaním vzhľadom na 
priebeţ nú dennú aktualizáciu registra organizácií nie sú v praxi Štatistického úradu 
SR odhadované. N5 Registrované jednotky nepodliehajúce štatistickému 
zisťovaniu pokrýva odhady produkcie, medzispotreby a pridanej hodnoty (PH) za 
podnikateľov, ktorí nie sú registrovaní v obchodnom registri, a za ktorých neboli 
zistené údaje o ich hospodárení. Pri odhade sa kombinujú údaje zistené vo 
výberovom štatistickom zisťovaní za podnikateľov (priemerné údaje) a údaje 
z účtovných príloh daňových priznaní. N6 Úmyselné skresļovanie vykazovaných 
údajov - predpokladá sa, ţ e podhodnotenie produkcie a nadhodnotenie 
medzispotreby sa môţ e vyskytovať vo všetkých výrobných jednotkách, s rôznou 
intenzitou. Dopočet sa robí na základe porovnania údajov zistených vo výberovom 
zisťovaní za podnikateľov a údajov z účtovných príloh daňových priznaní, účtovných  
a štatistických údajov a z rozdielov štvrťročných a ročných údajov za jednotlivé 
spravodajské jednotky. N7 Ostatné štatistické neúplnosti zahŕňajú prepitné v 
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sluţ bách a odhady dreva na pni. Odhad prepitného vychádza z prieskumu verejnej 
mienky, ktorý odhaduje  výšku prepitného, ktoré obyvateľstvo zaplatí za poskytnuté 
sluţ by v reštauráciách, hoteloch, kaderníctvach, kozmetike a pod. Tento výskum 
vykonáva ÚVVM pri ŠÚ SR. Iný odhad prepitného sa môţ e odvodiť z objemu trţ ieb 
v sluţ bách, ako sú reštaurácie, hotely, osobné sluţ by. Podkladom pre odhad 
hodnoty dreva na pni sú ukazovatele produkcie dreva, ktoré vypracováva Lesnícky  
výskumný ústav Zvolen. 
 
 

1.8 Prechod z HDP na HND 
44. Hlavným zdrojom informácií je platobná bilancia (PB), pričom ŠÚ SR vykonáva 
niektoré odhady najmä v prípade odmien zamestnancov, keďţ e údaje z Platobnej 
bilancie SR (PB) pokrývajú len legálne pracujúcich. Keďţ e SR sa stala členom EÚ aţ  
v roku 2004, v roku 2003 sa výpočet hrubého národného dôchodku (HND) naviazal 
na HDP len poloţ kami odmien zamestnancov a dôchodkov z majetku.  Od roku 2004 
sa  vypĺňajú aj poloţ ky dane na produkciu a dovoz platené inštitúciám EÚ 
a subvencie prijaté od inštitúcií EÚ. Informácie o týchto tokoch poskytuje MF SR 
a Štátna pokladnica. 
45. Údaje o odmenách zamestnancov sa v PB zostavujú kombináciou informácií 
z bankových výkazov a odhadov na základe výpočtov vykonaných na Štatistickom 
úrade SR. Odmeny zamestnancov sa počítajú na základe údajov o počte legálne 
pracujúcich rezidentov a nerezidentov SR a údajov o priemernej mzde v zahraničí 
a v SR. Údaje o priemernej mzde sa ďalej upravujú podľa rôznych kritérií, čo je 
bliţ šie popísané v kap. 8. V prípade legálne pracujúcich rezidentov a nerezidentov sa 
k vypočítaným mzdám ďalej priráta odhad za sociálne príspevky. Odhad za 
nelegálne pracujúcich sa vykonáva na základe údajov o prechodoch cez hranice, 
z ktorých sa vylúčia turistické prechody a tieţ  priemerná mzda sa zníţ i oproti legálne 
pracujúcim. 
46. Údaje o úrokoch, dividendách, reinvestovaných ziskoch z priamych zahraničných 
investícií  sa preberajú z PB bez dodatočných úprav. Dôchodky z majetku patriace 
drţ iteľom poistiek alokované do zahraničia sa odhadujú, nakoľko nie sú k dispozícii 
priame zdroje údajov o finančných tokoch medzi tuzemskými a zahraničnými 
subjektmi, súvisiacich s dôchodkami z investovania technických rezerv. Pri odhade 
sa vychádza z pomeru prijatého/plateného poistného zo/do zahraničia ku celkovému 
poistnému prijatému do tuzemských/zahraničných poisťovní a to rovnako pre 
neţ ivotné ako aj ţ ivotné poistenie. 
 

1.9 FISIM: výpočet, alokácia a vplyv na HDP   
47. Podmienky alokácie FISIM sú určené v Nariadení komisie  (EK) č. 1889/2002 
z 23. októbra  2002 o implementácii nariadenia rady (EK) č. 448/98, doplňujúce 
a upravujúce nariadenie (EK) č. 2223/96 čo sa týka alokácie nepriamo meraných 
sluţ ieb finančného sprostredkovania (FISIM). Zdroje údajov vzťahujúce sa k vkladom 
a úverom ako aj úrokovým sadzbám v potrebnom členení sú k dispozícii z podkladov 
NBS. FISIM sa alokuje do uţ ívateľských sektorov pri všetkých troch spôsoboch 
zostavenia HDP a v tranzitnej poloţ ke prechodu z HDP na HND na strane zdrojov 
i na strane pouţ itia. Rozdiely medzi údajmi s alokovaným FISIM a bez alokovaného 
FISIM sú vyčíslené pre jednotlivé poloţ ky zostavenia HDP a HND v  kapitole 9. 
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Kapitola 2   Stratégia  revízie údajov národných účtov, harmonogram revízií 
a finalizácia definitívnych údajov 
 

2.1 Vývoj stratégie revízií údajov v systéme národných účtov 

48. Spôsob a harmonogram revidovania údajov pouţ ívaných pri zostavovaní 
jednotlivých produktov v rámci systému národných účtov sa vyvíjal v závislosti na 
časovom a vecnom harmonograme implementácie ESNÚ79 (95). Stratégia 
implementácie systému NÚ sa tvorila a realizovala podľa tlaku strategických 
uţ ívateľov údajov (MMF, EÚ, OECD, vedecké a ekonomické inštitúcie, atď.) v rokoch 
1990 aţ  1993. Základnou úlohou bolo poskytovať predovšetkým údaje o HDP, 
vybraných agregátoch spotreby a dôchodkov na báze štvrťročných údajov. Vybrané 
údaje ročných národných účtov boli aţ  do roku 1993 zostavované transformáciou 
údajov bilancie národného hospodárstva (BNH) do SNÚ podľa odporúčanej metodiky 
vydanej štatistickou divíziou OSN (SD OSN). Štvrťročné dáta boli zostavované od 
roku 1993 v metodike ESNÚ95. Po zostavení prvého ročného účtu v metodike 
ESNÚ95 za rok 1993 (v roku 1996) bola vykonaná prvá veľká revízia štvrťročných 
účtov. 
49. Spresňovanie odhadov štvrťročných účtov aţ  do kategórie „predbeţ né údaje“ sa 
revidovali vţ dy po zostavení ročných účtov vo verzii „predbeţ né údaje“ spravidla na 
výsledkoch za 3. štvrťrok beţ ného roka. V prípadoch zistenia závaţ nejších opráv 
originálnych údajov alebo pri zistení nekonzistentného postupu v rámci jednotlivých 
štvrťrokov sa výnimočne revidovali dáta priebeţ ne pri zostavení účtov za nasledujúci 
štvrťrok. Definitívne štvrťročné údaje boli zostavené v termíne po zostavení ročných 
účtov vo verzii „definitívne“ (aţ  do roku 2002 spravidla s dvojročným oneskorením 
oproti referenčnému roku). Oneskorené zostavovanie ročných účtov zároveň 
umoţ ňovalo vykonať v nich všetky úpravy vyplývajúce z postupne získavaných 
nových relevantných údajov. 
50. Príprava na implementáciu revidovaného transmisijného programu ESNÚ95 
a prijatie SR za člena EÚ vyústila k opatreniam, ktoré zmenili aj stratégiu revízií 
v systéme NÚ. Zabezpečilo sa: 

 rozšírenie a skvalitnenie štvrťročných informácií pre odhady štvrťročných 
účtov a odhad ročných účtov v termíne t+3 mesiace, 

 postupné skracovanie termínov dostupnosti rozhodujúcich informácií pre 
vykonanie revízie odhadov na predbeţ né výsledky ročných účtov v termíne 
t+9 mesiacov, 

 zostavenie polodefinitívnych výsledkov ročných účtov v termíne t+11 
mesiacov, 

 revidovanie štvrťročných a ročných predbeţ ných výsledkov na definitívne 
údaje v termíne t+36 (po zostavení komoditno-odvetvových tabuliek). 

Ročné účty zostavované za roky 1994 aţ  2003 zahrnovali postupnú implementáciu 
ďalších princípov ESNÚ95 v nadväznosti na budovanie potrebných zdrojov dát.  

51. Veľká revízia zahrnuje implementáciu významnej revízie metodológie ESNÚ95, 
resp. SNÚ93 v časovom rade 1995 po referenčný rok (revízia historických údajov za 
obdobia pred existenciou vzniku SR, resp. za roky 1993 aţ  1994 sa na účtoch 
nevykonáva, štatistickou metódou sa revidujú niektoré poţ adované agregátne 
poloţ ky). Veľká revízia ročných národných účtov sa uskutočnila v rokoch 2005-2006 
za časový rad 1995 aţ  2003 (údaje za roky 2004 a 2005 boli konzistentné uţ  pri ich 
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zostavení, vrátane uplatnenia alokácie FISIM a reťazenia). Vplyv revízie v 
referenčnom roku 2003 je uvedený v tabuľke č.1 v mil. Sk. 
 

Prehļad výsledkov veļkej revízie na údajoch roku 2003 
 
Tabuļka č. 1                                                              v mil. Sk 
Ukazovateļ  pred revíziou po revízii Vplyv na HDP 
Imputovaná produkcia  bytových sluţ ieb                  63 078 59 944 -3 134 
Spotreba fixného kapitálu 265 469 251 001 59 
FISIM 21 129 20 781   
Alokácia  FISIM     13 595 
     Alokácia FISIM  do medzispotreby celkom x 8 496   
 z toho: do medzispotreby  S.13 x 963 963 
             do medzispotreby  S.15 x 347 347 
    Alokácia FISIM do konečnej spotreby 
domácností  x 12092         12 092 
    Alokácia FISIM - úprava úrokov do jednotlivých 
sektorov 

x
 8858   

    Vývoz – sektor zahraničia x 193 193 
Zmeny realizované v účtoch sektora verejnej  
vyplývajúce z misie k EDP 2005     34 
B.9 -44 742 -51 169   
    Úprava akrualizácie celkom x -1 076   
 z toho: úprava akrualizácie daní  x -68   
            úprava akrualizácie sociálnych príspevkov x -5   
    Tovarová deblokácia x -4 717   
    Slovenská inkasná - presun z S.12 do S.13 x -634   

Vplyv zmien na:       
     medzispotrebu 73 812 72 152   
     D1 odmeny zamestnancov 107 662 107 696   
     produkciu 228 866 227 240   
     pridanú hodnotu 155 054 155 088 34 
Úprava daní     -1 
     D.2  138 185 137 644 -541 
     D.5  86 713 86 357 -356 
     vylúčenie sankcii z daní a preradenie do D.75 x 896 896 
 Lízing       
     Úprava produkcie S.12 94 382 72 050      -22 332  
     Úprava medzispotreby S.11 1 484 589 1 471 947     -12 642  
     Úprava medzispotreby S.14 230 233       220 543       -9 690  
Úpravy z dôvodu opravy údajov pri výpočte 
FISIM a ostatné bilančné úpravy     -575 
HDP  1 202 687 1 212 665 9 978 
 

52. Pri označovaní termínov dostupnosti alebo revízie údajov sú pouţ ité tieto skratky: 
 t+d (t+45, t+70, atď.) znamená referenčné obdobie + počet dní od 

referenčného obdobia,  

 t+m (t+4, t+9, atď.) znamená referenčný rok, resp. referenčný štvrťrok + počet 
mesiacov od referenčného obdobia, 
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 T±r (T+1, T-2, atď.) znamená beţ ný rok + (plus) počet rokov nasledujúcich po 
beţ nom roku, - (mínus) znamená počet rokov pred beţ ným rokom. 

 

2.2 Nová stratégia revízie a harmonogram pre finalizáciu účtov 

53. Po vykonaní veľkej revízie ročných účtov v priebehu rokov 2005-2006 bola prijatá 
nová stratégia. To znamená, ţ e harmonogram revízií ročných a štvrťročných údajov 
národných účtov sa uskutočňuje podľa revidovaného transmisijného programu 
ESNÚ95.    
Štvrťročné účty 
54. Štvrťročné účty sa revidujú pravidelne s trojmesačným oneskorením. To 
znamená, ţ e beţ ná revízia štvrťročných účtov predpokladá spresnenie údajov vţ dy 
v termíne t+6 po referenčnom období. Výnimkou sú údaje hlavných  agregátov za 
hrubý domáci produkt a zamestnanosť zostavené vo verzii „rýchly odhad“ (t+45). 
Tieto údaje sa revidujú na verziu „predbeţ né“ v termíne t+70 dní. Revízia údajov sa 
uskutočňuje na báze získania presnejších údajov hlavne z administratívnych zdrojov. 
Štvrťročné údaje za 4. štvrťrok a súhrn štvrťrokov za rok T-1 sú zároveň 
prezentované ako „odhad“ ročného účtu T-1. Odhad ročného účtu za rok T-1 sa do 
konca marca môţ e upraviť podľa výsledkov notifikácie sektora verejnej správy.  
Politika revízií v systéme národných účtov 
Tabuļka č. 2    
Obdobie Rýchly odhad  Predbeţ né Definitívne 1) 
  HDP a zamestnanosti Q údaje   
1Q03   12.6.2003   
2Q03   11.9.2003 na RU1999 
3Q03   2.12.2003   
4Q03   11.3.2004   

2003 úhrn    11.3.2004   
1Q04   10.6.2004   
2Q04   9.9.2004 na RU2000 
3Q04   9.12.2004   
4Q04   10.3.2005 na RU2002 

2004 úhrn    10.3.2005   
1Q05 16.5.2005 9.6.2005   
2Q05 15.8.2005 8.9.2005   
3Q05 11.11.2005 8.12.2005   
4Q05 15.2.2006 9.3.2006   

2005 úhrn  15.2.2006  9.3.2006   
1Q06 15.5.2006 8.6.2006 na RU2004 
2Q06 15.8.2006 7.9.2006   
3Q06 15.11.2006 7.12.2006   
4Q06  13.2.2007  6.3.2007   

2006 úhrn  13.2.2007  6.3.2007   
1Q07 15.5.2007 1.6.2007  
2Q07 14.8.2007 4.9.2007  
3Q07 14.11.2007 30.11.2007  
4Q07 14.2.2008 6.3.2008  

2007 úhrn    
1) podľa polodefinitívnych ročných účtov 
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Ročné národné účty 
55. Beţ ná revízia zahrnuje spresnenie údajov na základe postupnej dodávky údajov 
z administratívnych zdrojov a zo spracovania ročných štatistických výkazov a úprav 
vyplývajúcich z riešenia bilančných rozdielov v rámci zostavovania tabuliek dodávok 
a pouţ itia ako aj z opráv revidovaných vlastných výpočtov. V rámci tohto procesu sa 
postupne implementujú metodické zmeny vychádzajúce z nových regulácií, resp. 
direktív. Beţ ná revízia  zahrnuje postupné spresňovanie údajov verzie označenej ako 
„odhad“ (t+70 po referenčnom období ako súhrn štvrťročných údajov plus niektoré 
spresnenia zistené pri verifikácii štvrťročných údajov). Prvá beţ ná revízia zahrnuje 
spresnenie výsledkov „odhadu“ do konca septembra po skončení referenčného roku 
do verzie „predbeţ né“. Ukončenie beţ nej revízie je dané zostavením verzie 
„definitívne“. Sektorové ročné účty poţ adované v termíne t+12 ako „polodefinitívne“ 
sú konzistentné s verziou t+9 a postupne sa revidujú do verzie „definitívne“(t+36). 
Zostavenie verzie údajov „predbeţ né“ a „polodefinitívne“ je potrebné, nakoľko 
výsledky ročných spracovaní (štatistické výkazy a administratívne zdroje) nedokáţ u 
zatiaľ dodávatelia údajov spracovať do konca augusta, ale aţ  do konca novembra, 
resp. neskôr. Údaje pre uţ ívateľov sú v elektronickej podobe dostupné súbeţ ne s ich 
odoslaním a potvrdením prijatia v databáze Eurostatu. 
Tabuļka č. 3 
Rok Odhad  Predbeţ né Definitívne Revízia 

za roky 
Publikované 
 

Poznámky 

1995   12/1998  XI.97 XII.97 ESA79 

1996   12/1999 
93 - 95    

na ESA95 
I.00 III.00 ESA95 

1997   12/2000  
XI.00 XI.00 

 
ESA95 1998   12/2001  

1999   12/2002  IX.01 X.01 ESA95 
2000   12/2003   

XII.03 
 

II.04 
 

ESA95 2001   12/2004 93 - 99 
2002   12/2005   

V.06 
 

VI.06 
 

ESA95 2003  10/2004 12/2006 93 - 00 
2004  9/2005 12/2007  
2005 04/2006 9/2006 12/2008  - -  
2006 03/2007 9/2007 12/2009 95 - 04 - -  
 
Regionálne účty 
56. Regionálne účty sa revidujú spravidla podľa programu zlepšenia ich kvality 
a nadväzujú na revízie ročných účtov vychádzajúce z verzie ročných účtov 
„polodefinitívne“. Vzhľadom na zloţ itosť prepočtov sa revízia regionálnych účtov 
posúva oproti revidovaným účtom o 3 mesiace (t+24). 
Tabuļky dodávok a pouţ itia a IOT  
57. TDP slúţ ia na prepočet RNÚ do stálych cien a na vybilancovanie celého systému 
národných účtov v rámci 4-miestneho kódu OKEČ a KP. Pre prepočet do stálych cien 
vo verzii „odhad“ a „predbeţ né“ sa rýchly odhad TDP zostavuje na báze 
benchmarkového prístupu z údajov  T-2 roky. Táto TDP sa nereviduje, zostavuje sa 
vţ dy len nová, aktuálna. Verzia „definitívne“ sa zostavuje v termínoch vţ dy do T+2. 
Symetrická IOT sa zostavuje raz za 5 rokov a pri nasledujúcom zostavení IOT (T+5) 
sa verzia (T-5) nereviduje. 
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Postup revízie údajov za verejnú správu 
58. Podľa doplnku nariadenia rady č. 3605/1993, ktorý vstúpil do platnosti od 1. 1. 
2006 sú termíny pre údaje za sektor S.13 Verejná správa a za jednotlivé subsektory 
upravené takto: 

 prvá notifikácia deficitu verejnej správy obsahuje údaje za obdobie T-1 aţ  T-4 
a odhad za T . Údaje sa odosielajú v termíne t+3. Revidované sú údaje T-1, T-
2, T-3. Údaje za rok T-4 sú definitívne. Výnimkou sú prípady tzv. veľkej revízie 
alebo špecificky riešené poloţ ky podľa usmernenia Eurostatu. 

 druhá notifikácia deficitu verejnej správy obsahuje údaje T-1 aţ  T-4 a odhad 
za T, ktoré sa odosielajú v termíne t+9 a sú konzistentné s ročnými účtami za 
rok T-1 v termíne t+9 a s verziou „polodefinitívne“ ročných účtov T-2 aţ  T-3 
a verziou „definitívne“ za rok  T-4. 
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Kapitola 3 Výrobná metóda 
 
3.0   Hrubý domáci produkt podļa výrobnej metódy 
 
59. Výrobná metóda je základnou  metódou pri zostavovaní ročných národných 
účtov. V tabuľke č. 4 je uvedená pridaná hodnota za rok 2003 podľa inštitucionálnych 
sektorov a aj podľa kategórií OKEČ. Po zahrnutí čistých daní na produkty dostaneme 
HDP v trhových cenách. 
 
Pridaná hodnota podļa kategórií OKEČ a inštitucionálnych sektorov  
 
Tabuļka č. 4                                                                                v mil. Sk 

  S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1 
A 20 320 0 138 28 789 270 49 517 
B 14 0 0 12 0 26 
C 7 327 0 0 11 0 7 338 
D 207 755 0 8 49 227 0 256 991 
E 52 742 0 0 3 0 52 745 
F 24 468 0 150 41 658 0 66 276 
G 72 356 0 99 75 532 0 147 987 
H 4 959 0 1 393 10 135 0 16 487 
I 84 773 0 1 377 24 592 0 110 743 
J 0 43 238 0 436 0 43 674 
K 53 116 0 3 483 96 407 123 153 130 
L 0 0 80 299 0 0 80 299 
M 470 0 36 250 1 582 974 39 275 
N 4 213 0 24 956 8 958 1 321 39 448 
O 12 733 0 7 420 6 476 4 620 31 247 
P 0 0 0 0 0 0 

Spolu 545 246 43 238 155 574 343 817 7 308 1 095 183 
D.21           127 125 
D.31           9 643 
HDP           1 212 665 

 
60. Za sektor nefinančných korporácií S.11 pridaná hodnota v roku 2003 
predstavovala 545 246 mil. Sk. Najväčší podiel z celkovej pridanej hodnoty 38,1% 
tvorila priemyselná výroba (D) a doprava, skladovanie a spoje (I) 15,5%. Spolu na 
činnostiach nefinančného sektora v roku 2003 participovalo 57 067 jednotiek. Za  
sektor finančných korporácií S.12 pridaná hodnota v roku 2003 predstavovala 43 238 
mil. Sk. Na činnostiach finančného sektora v roku 2003 participovalo 359 jednotiek. 
Za sektor verejnej správy S.13 za rok 2003 pridaná hodnota predstavovala 155 574 
mil. Sk. Na pridanej hodnote mala najväčší podiel (51,6%)  verejná správa a obrana 
s povinným sociálnym zabezpečením (L). Významnou mierou sa na pridanej hodnote 
podieľalo aj školstvo (M) 23,3% a zdravotníctvo a sociálna starostlivosť (N) 16,0%. V 
sektore verejnej správy bolo zaradených 7 908 jednotiek. Za sektor domácností za 
rok 2003 pridaná hodnota  predstavovala  343 817 mil. Sk. Najvyššia pridaná 
hodnota je v kategórii nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné sluţ by, výskum 
a vývoj (K), kde je zahrnutá i pridaná hodnota imputovaného nájomného. Do sektora 
domácností bolo zaradených 329 720 jednotiek. Sektor neziskových inštitúcií 
slúţ iacich domácnostiam za rok 2003 dosiahol pridanú hodnotu  vo výške  7 308 mil. 
Sk. Najväčší podiel 63,2% z pridanej hodnoty tvorili ostatné verejné sociálne 
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a osobné sluţ by (O). Na týchto činnostiach v roku 2003 participovalo 21 072 
jednotiek. 
 
3.1  Referenčný rámec 
 
61. Hlavnou nezávislou metódou pri zostavovaní národných účtov a teda aj pri 
kvantifikovaní HDP je výrobná metóda. Súčasne sa robí aj výdavková metóda, ktorá 
je dôleţ itá pre vybilancovanie systému. Dôchodková metóda nie je nezávislou 
metódou, prevádzkový prebytok získavame rozdielovo. Štruktúru národného 
systému ročných účtov tvoria súhrnné účty, sektorové účty a systém input-output 
tabuliek. Základnými zloţ kami štruktúry sektorových účtov sú inštitucionálne sektory, 
typy transakcií a postupnosť účtov. V Opatrení ŠÚ SR z 8. decembra 2000 (Zbierka 
zákonov č. 449/2000), ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia aktív, bilančných poloţ iek, 
transakcií a ostatných tokov v národných účtoch SR a Klasifikácia inštitucionálnych 
sektorov a subsektorov v systéme národných účtov SR sú uvedené základné zloţ ky 
štruktúry sektorových účtov. Pri získavaní odhadu ročného agregátu HDP je 
základom zostavenie sektorových účtov a tabuliek dodávok a pouţ itia. Ekonomické 
subjekty v SR, inštitucionálne jednotky a závodné jednotky, sú štatistické jednotky 
zabezpečujúce informácie o tokoch s výrobkami a sluţ bami a tieţ  informácie o 
dôchodkových, výdavkových a finančných tokoch a stavoch. Pri výrobnej metóde sa 
vyuţ íva ako hlavný register Register organizácií. Základný metodický rámec pre 
štatistické registre spravované Štatistickým úradom SR tvoria Nariadenia Rady EÚ 
č. 2186/93 a 696/93 a odporúčania vydané Eurostatom.  
 
62. Všetky aktivity súvisiace so správou registrov sa vykonávajú na odbore súbornej 
metodiky Štatistického úradu SR. Ku koncu roka 2005 bolo v registroch evidovaných 
takmer 425 000 podnikov, 560 000 právnych jednotiek, 435 000 miestnych jednotiek 
a 32 000 závodných (činnostných jednotiek). Štatistický úrad SR vedie najmä tieto 
registre: 

 register organizácií, 
 poľnohospodársky register (register fariem), 
 register ubytovacích zariadení, 
 register sčítacích obvodov, 
 register priestorových jednotiek. 

 
63. V registri organizácií sú zaznamenané ekonomické subjekty - právne jednotky, 
ktorým sa podľa osobitných právnych predpisov prideľuje identifikačné číslo (IČO). 
Právne jednotky typu podnik sa rozdeľujú na právnické osoby (podnikateľské 
subjekty zapísané v obchodnom registri) a fyzické osoby – podnikateľov (ţ ivnostníci, 
slobodné povolania a samostatne hospodáriaci roľníci). Kaţ dej právnej jednotke 
zodpovedá v registri organizácií jediný záznam (vylučuje sa duplicita jednotiek), 
ktorý pozostáva z identifikačných, klasifikačných a lokalizačných poloţ iek. 
Jednoznačná identifikácia jednotiek v registri je zabezpečená prostredníctvom 
identifikačného čísla. Základné princípy súvisiace s technologickou stránkou 
aktualizácie registra organizácií nadväzujú na zákonný systém povinnej registrácie 
právnych jednotiek. Orgány štátnej správy a samosprávy, ktoré zodpovedajú za 
prvotnú registráciu právnych jednotiek, sú povinné poskytnúť štatistickému úradu 
základné informácie týkajúce sa vzniku, akejkoľvek zmeny alebo  zániku týchto 
jednotiek. Uvedená povinnosť im vyplýva z príslušných zákonov.  
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64. Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom 
stanovené údaje týkajúce sa podnikateľov, prípadne iných osôb, o ktorých to 
ustanovuje osobitný zákon. Do obchodného registra sa povinne zapisujú obchodné 
spoločnosti (akciové spoločnosti, verejné obchodné spoločnosti, komanditné 
spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným), druţ stvá a iné právnické osoby, 
o ktorých to ustanovuje osobitný zákon. Za zápis zodpovedajú registrové súdy. 
Fyzické osoby s bydliskom na území Slovenskej republiky, ktoré 

 podnikajú na základe ţ ivnostenského oprávnenia, 
 podnikajú na základe iného neţ  ţ ivnostenského oprávnenia podľa 

osobitných predpisov, alebo 
 vykonávajú poľnohospodársku výrobu a sú zapísané do evidencie podľa 

osobitného predpisu, 
sa zapisujú do obchodného registra na vlastnú ţ iadosť alebo ak tak ustanovuje 
osobitný predpis. Do obchodného registra sa zapisujú tieţ  zahraničné osoby. Ide 
o fyzické osoby s bydliskom mimo územia Slovenskej republiky alebo právnické 
osoby so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ktoré majú podnik alebo jeho 
organizačnú zloţku  umiestnenú na území Slovenskej republiky.  

 
65. Ţivnostenské úrady zodpovedajú za zápis fyzických osôb do ţiv nostenského 
registra. Zapísanie do ţ ivnostenského registra oprávňuje príslušnú fyzickú osobu 
vykonávať podnikateľskú činnosť podľa Ţivnostenského zákona. Profesné komory 
vydávajú licencie fyzickým osobám podnikajúcim podľa osobitných právnych 
predpisov (právnici, lekári a pod.). Za prvotnú registráciu právnych jednotiek 
vykonávajúcich nepodnikateľskú činnosť (zdruţ enia, neziskové organizácie, nadácie, 
školy, nemocnice, vládne a štátne inštitúcie, atď.) zodpovedajú príslušné ministerstvá 
a iné orgány štátnej správy a miestnej samosprávy.  

 
66. Všetky vyššie uvedené inštitúcie patria postupne od roku 1993 k stabilným 
zákonným administratívnym zdrojom údajov pre aktualizáciu registra organizácií. Na 
základe podkladov, ktoré štatistický úrad od nich dostáva, sa vykonáva priebeţ ná 
denná aktualizácia centrálneho registra organizácií. V praxi sa tento proces realizuje 
na úrovni regionálnych štatistických úradov, ktoré zabezpečujú preberanie informácií 
a ich spracovanie systémom on-line do centrálneho registra. 

 
67. Všetkým právnym jednotkám sa pri ich prvotnej registrácii prideľuje identifikačné 
číslo, ktoré štatistický úrad pre tento účel vytvára a poskytuje príslušným orgánom 
štátnej správy (fyzickým osobám podnikajúcim podľa osobitných právnych predpisov 
a právnym jednotkám vykonávajúcim nepodnikateľskú činnosť prideľuje identifikačné 
číslo priamo štatistický úrad). Pouţív anie jednoznačného identifikačného čísla 
umoţ ňuje následné automatizované preberanie a vyuţív anie údajov pri aktualizácii 
centrálneho registra organizácií. K základným identifikačným, klasifikačným 
a lokalizačným údajom, ktoré Štatistický úrad SR získava z orgánov štátnej správy 
zodpovedných za prvotnú registráciu právnych jednotiek, patrí: 

 
1. identifikačné číslo (IČO) 
2. právna forma 
3. obchodné meno  
4. adresa sídla  
5. dátum vzniku, dátum zmeny, alebo dátum zániku  
6. popis činností, ktoré je jednotka oprávnená vykonávať 
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68. V období pred koncom kaţ dého kalendárneho roka vykonáva centrálny správca 
registra organizácií centrálnu aktualizáciu, ktorá je súčasťou celkovej údrţ by registra. 
Cieľom centrálnej aktualizácie je pripraviť čo najkvalitnejší východiskový stav registra 
a následne realizovať - podľa vopred zadaných kritérií - výbery jednotiek do 
štatistických zisťovaní, ktoré sa budú realizovať v nasledujúcom roku. Základné 
pravidlá tvorby a aktualizácie registra štatistických jednotiek a súborov 
spravodajských  jednotiek pre jednotlivé zisťovania sú stanovené v „Pravidlách pre 
aktualizáciu a vyuţív anie registra organizácií a registra závodov“, platných od 20. 8. 
2000. Všetky ekonomicky aktívne jednotky a podniky, evidované v registri 
organizácií, tvoria register štatistických jednotiek, ktorý je základňou pre tvorbu 
a aktualizáciu súborov spravodajských jednotiek. Register štatistických jednotiek sa 
vytvára pravidelne k 1. januáru kalendárneho roka.  
 
69. Súbory spravodajských jednotiek sú skupiny štatistických jednotiek, za ktoré sa 
vykonávajú štatistické zisťovania. Z registra štatistických jednotiek sa podľa 
základných a ďalších výberových kritérií vyberú štatistické jednotky, ktoré sa stávajú 
spravodajskými jednotkami pre jednotlivé druhy štatistických zisťovaní. K základným 
výberovým kritériám patria poloţ ky: typ štatistickej jednotky, druh hlavnej 
ekonomickej činnosti, veľkostná kategória podľa počtu zamestnancov, veľkosť obratu 
a inštitucionálne subsektory ESNÚ95. Okrem týchto poloţ iek je moţ né pouţ iť podľa 
potreby aj iné poloţ ky z registra štatistických jednotiek ako napr. druh vlastníctva, 
sídlo kraja a pod. Do vytvoreného registra štatistických jednotiek sa v priebehu roka  
zaraďujú len tie novovzniknuté štatistické jednotky z registra organizácií, ktoré sú pre 
dané odvetvie významné (počtom zamestnancov, veľkosťou produkcie) alebo vznikli 
ako nástupnícke organizácie pri transformáciách uţ  existujúcich jednotiek 
zaradených do štvrťročného zisťovania (Štvrťročný výkaz produkčných odvetví Prod 
3-04, pre podniky s počtom zamestnancov 20 a viac). Ostatné novovzniknuté 
jednotky sú zaraďované len do registra organizácií. Do registra organizácií sa 
zapisujú aj údaje o vnútorných jednotkách organizácie - závodných jednotkách 
a miestnych jednotkách. K základným zdrojom údajov vyuţív aných pri centrálnej 
aktualizácii registra organizácií patria údaje zo štatistických zisťovaní 
a administratívne údaje z informačných systémov Sociálnej poisťovne a Daňového 
riaditeľstva SR (DR). 

 
70. V registri miestnych jednotiek sú zaznamenané miestne jednotky, v ktorých 
vykonáva podnik ekonomickú činnosť a kde súčasne pracuje jedna alebo viac osôb 
aspoň na čiastočný úväzok. Za miestnu jednotku sa povaţ uje aj kaţ dá právna 
jednotka typu podnik, ktorou je registrované sídlo podniku, aj v prípade, ţ e v nej 
nepracuje ţ iadny zamestnanec. Register miestnych jednotiek je vytvorený ako 
samostatný centrálny súbor s priamou väzbou na register organizácií. Jeho správa 
sa zabezpečuje na centrálnej úrovni a krajskej úrovni. Kaţ dá miestna jednotka má 
v registri pridelený vlastný identifikátor, nezávislý od identifikačného čísla 
nadriadeného podniku. V jednotlivých záznamoch registra sú evidované tieto 
základné údaje:  
 

1. identifikačné číslo - identifikátor 
2. názov  
3. adresa 
4. dátum zaradenia do registra, dátum vyradenia z registra  
5. kódy činností s označením hlavnej činnosti 
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6. väzba na podnik  
7. veľkostná kategória  

 
71. Register závodov je osobitný zoznam závodných (činnostných) jednotiek, 
vytvorený k účelovo vymedzenej podmnoţ ine podnikov - právnických osôb. Jeden 
podnik môţ e mať niekoľko záznamov v registri závodov. Jednoznačná identifikácia 
závodných jednotiek je zabezpečená prostredníctvom identifikačného čísla podniku 
a trojmiestneho poradového čísla závodnej jednotky. Miestnu činnostnú jednotku 
predstavuje závodná jednotka (ZJ). Táto závodná jednotka nemusí byť samostatnou 
právnou jednotkou. Závodná jednotka vykonáva prevaţ ne homogénnu činnosť na 
jednom mieste a vedie si vlastný informačný systém. Je potrebné, aby existovali o 
nej aspoň údaje týkajúce sa produkcie, medzispotreby, odmien, zásob, fixného 
kapitálu, počtu zamestnancov. Závodná jednotka umoţ ňuje popis a analýzu výrobno-
spotrebných vzťahov. Závodné jednotky sú vymedzené len pre sektor nefinančných 
korporácií a jeho subsektory.  
 
72. Štatistické informácie o ZJ sa získavajú ročným štrukturálnym zisťovaním 
v ročnom štatistickom výkaze produkčných odvetví Roč 1-01. Výkaz je zostavený 
v dvoch hladinách v závislosti od počtu zamestnancov spravodajskej jednotky, ktorou 
je podnik. Formuláre podľa jednotlivých hladín obsahujú samostatné časti pre 
zisťovanie ukazovateľov za finančnú časť Fin a závodnú časť Zav. Závodná časť 
obsahuje informácie aj podľa klasifikácie produkcie. Zisťovanie v základnej štruktúre 
je zabezpečené od roku 1992 a postupne sa spresňuje a aktualizuje v závislosti od 
implementácie novej metodiky. Výkazy sú základom pre zostavenie nefinančných 
účtov v odvetvovom členení a zostavenie tabuliek dodávok a pouţ itia. Spolu s údajmi 
a informáciami z podnikovej úrovne Fin sú základom pre zostavovanie beţ ných účtov 
za sektor nefinančných korporácií. 
 
73. Inštitucionálne sektory sú základnou zloţ kou sektorových účtov. Základná 
klasifikácia inštitucionálnych sektorov v systéme ročných národných účtov je takáto: 
 
S.1     Národné hospodárstvo   
S.11   Nefinančné korporácie  
S.12   Finančné korporácie 
S.13   Verejná správa  
S.14   Domácnosti 
S.15   Neziskové inštitúcie slúţ iace domácnostiam  
S.2     Zahraničie  

 
Pre detailnejšie analýzy sa inštitucionálne sektory delia na subsektory. Subsektorové 
účty sa zostavujú za nefinančný sektor, finančný sektor, sektor verejnej správy 
a sektor zahraničia: 
 
S.11001    Verejné nefinančné korporácie 
S.11002    Súkromné nefinančné korporácie  
S.11003    Nefinančné korporácie pod zahraničnou kontrolou  
S.121        Národná Banka Slovenska 
S.122        Ostatné finančné inštitúcie 
S.123        Ostatní finanční sprostredkovatelia okrem poisťovacích korporácií 
                 a penzijných  fondov 
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S.124        Finančné pomocné inštitúcie 
S.125        Poisťovacie korporácie a penzijné fondy 
S.1311      Ústredná štátna správa  
S.1312      Regionálna štátna správa (nie je v SR) 
S.1313      Miestna samospráva  
S.1314      Fondy sociálneho zabezpečenia 
S.21        Európska únia 
S.22          Ostatné krajiny a medzinárodné inštitúcie   
 
74. Do sektora nefinančných korporácií (S.11) zahrnujeme všetky podnikateľské 
subjekty, ktoré podnikajú na základe zápisu v obchodnom registri, t.j. tuzemské 
právnické osoby, zahraničné osoby a tuzemské fyzické osoby vyvíjajúce aktivitu za 
účelom dosiahnutia zisku vo všetkých oblastiach činnosti (poľnohospodárstvo, 
lesníctvo, priemysel, stavebníctvo, obchod, pohostinstvo a ubytovanie, doprava, 
pošta a telekomunikácie, vybrané trhové sluţ by, veda a výskum) a ziskovo 
orientované príspevkové organizácie,  u ktorých sú náklady 50% a viac kryté 
trţ bami. 
 
75. Sektor nefinančných korporácií zahrnuje tri  subsektory: verejné nefinančné 
korporácie S. 11001, súkromné nefinančné korporácie S. 11002, nefinančné 
korporácie pod zahraničnou kontrolou S.11003. Subsektor S. 11001 zahrnuje všetky 
nefinančné korporácie, ktoré sú kontrolované verejnou správou. Sú to hlavne štátne 
podniky a podniky s prevaţ ujúcou účasťou štátu (obchodné spoločnosti) 
a príspevkové organizácie, ktoré sú trhovými výrobcami. Subsektor S. 11002 zahrnuje 
nefinančné korporácie, ktoré nie sú kontrolované verejnou správou, sú to obchodné 
spoločnosti, asociácie podnikateľov atď. Subsektor  S.11003 sa skladá zo všetkých 
nefinančných korporácií, ktoré sú kontrolované nerezidentskými jednotkami.  
 
76. Pre S.11 získavame údaje vyčerpávajúcim štatistickým zisťovaním Roč1-01 
v dvoch hladinách: hladina A reprezentuje počet zamestnancov 50 a viac a hladina B 
počet zamestnancov 20 aţ  49. Na úrovni závodných jednotiek  údaje získavame 
prostredníctvom výkazu Zav (v dvoch hladinách určených podnikom) a na úrovni 
podniku prostredníctvom výkazu Fin. Výberovým zisťovaním sa zabezpečujú údaje 
výkazom Roč 2-01 za podniky s  počtom zamestnancov 0 – 19.  
 
77. V roku 2003 za S.11 bolo 6 004 aktívnych ZJ, ktoré predloţ ili výkazy Zav z toho 
subsektor S.11001 zahŕňal 415 ZJ, S.11002 zahrnoval 4 669 ZJ a  S.11003 zahŕňal 
920 ZJ. Najviac jednotiek v členení podľa OKEČ bolo zastúpených v kategórii D 
Priemyselná výroba 2 008 ZJ, v kategórii G Veľkoobchod a maloobchod, oprava 
motorových vozidiel a motocyklov a spotrebného tovaru 1000 ZJ. V kategórii 
I Doprava, skladovanie a spoje bolo zastúpených 259 ZJ. Podrobnejšie členenie 
podľa kategórií OKEČ a podľa sektora a jeho subsektorov je uvedené v tabuľkách 5 
aţ  7. 
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Počet ZJ, ktoré predloţ ili výkaz Roč 1-01 Zav A, Zav B, za S.11 
a  subsektory S.11001, S.11002, S.11003 podļa kategórií OKEČ  
 
 
Tabuļka č. 5 
OKEČ S.11 S.11001 S.11002 S.11003 
A 864 67 790 7 
B 1  1  
C 53 19 30 4 
D 2 008 47 1 558 403 
E 170 77 90 3 
F 586 5 556 25 
G 1 000 6 686 308 
H 186 11 164 11 
I 259 26 178 55 
K 597 60 458 79 
M 25 8 15 2 
N 65 28 31 6 
O 190 61 112 17 
Spolu 6 004 415 4 669 920 
 
 
Počet ZJ, ktoré predloţ ili výkaz Roč 1-01 Zav A  za S.11 
a subsektory S.11001, S.11002, S.11003 podļa kategórií OKEČ  
 
Tabuļka č. 6 
OKEČ S.11 S.11001 S.11002 S.11003 
A 576 49 524 3 
B 1  1  
C 37 18 17 2 
D   1 365 42 1 025 297 
E 130 62 65 3 
F 305 3 290 12 
G 446 6 261 179 
H 86 4 72 10 
I 148 24 89 35 
K 291 37 219 35 
M 13 4 9  
N 42 27 15  
O 103 35 58 10 
Spolu 3 542 311 2 645 586 
 
 
Počet ZJ, ktoré zostavili výkaz Roč 1-01 Zav B  za S.11 
a subsektory S.11001, S.11002, S.11003 podļa kategórií OKEČ  
 
 
Tabuļka č. 7 
OKEČ S.11 S.11001 S.11002 S.11003 
A 288 18 266 4 
B     
C 16 1 13 2 
D 644 5 533 106 
E 40 15 25  
F 281 2 266 13 
G 554  425 129 
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H 100 7 92 1 
I 111 2 89 20 
K 306 23 239 44 
M 12 4 6 2 
N 23 1 16 6 
O 87 26 54 7 
Spolu 2 462 104 2 024 334 
 
78. V členení podľa právnej formy (číselník právnej formy je uvedený v  podkapitole 
10.1) najviac ZJ, ktoré predloţ ili výkaz Zav bolo zastúpených  vo FORME 112 
Spoločnosť s ručením obmedzeným 3 484 ZJ a 121 Akciová spoločnosť 1 482 ZJ. 
Právna forma 331 Príspevková organizácia bola zastúpená 130-timi ZJ a právna 
forma 382 Verejno-právna inštitúcia bola zastúpená 8 ZJ. Podrobnejšie členenie 
pozri v tabuľkách č. 8 aţ  10 podľa právnej formy, sektora a jeho subsektorov. 
 
Počet ZJ, ktoré zostavili výkaz Roč 1-01 Zav A, Zav B  za S.11 
a subsektory S.11001, S.11002, S.11003 podļa právnej formy 
 
Tabuļka č. 8 
FORMA S.11 S.11001 S.11002 S.11003 
102 44  44  
108 5  5  
111 25  23 2 
112 3 484 67 2 674 743 
113 14  5 9 
121 1 482 143 1186 153 
205 717  717  
301 84 84   
331 130 116 14  
382 8 5  3 
421 11  1 10 
Spolu 6 004 415 4 669 920 
 
Počet ZJ, ktoré zostavili výkaz Roč 1-01 Zav A  za S.11 
a subsektory S.11001, S.11002, S.11003 podļa právnej formy 
 
Tabuļka č. 9 
FORMA S.11 S.11001 S.11002 S.11003 
102 13  13  
108 2  2  
111 5  4 1 
112 1 656 28 1 189 439 
113 8  3 5 
121 1 182 131 920 131 
205 503  503  
301 83 83   
331 75 64 11  
382 5 5   
421 10   10 
Spolu 3 542 311 2 645 586 
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Počet ZJ, ktoré zostavili výkaz Roč 1-01  Zav B  za S.11 
a subsektory S.11001, S.11002, S.11003 podļa právnej formy 
 
Tabuļka č. 10 
FORMA S.11 S.11001 S.11002 S.11003 
102 31  31  
108 3  3  
111 20  19 1 
112 1 828 39 1 485 304 
113 6  2 4 
121 300 12 266 22 
205 214  214  
301 1 1   
331 55 52 3  
382 3   3 
421 1  1  
Spolu 2 462 104 2024 334 
 
Pre úplnosť uvádzame v tabuľkách č. 11 aţ  13 prehľad o počte spravodajských 
jednotiek (ďalej SJ) za podniky a za závodné jednotky, ktoré boli spracované 
v sledovanom období. 
 
Prehļad o počte SJ v Roč1-01 - hladina A + B podļa právnej formy* 
 
Tabuļka č. 11 
 Prehļad o počte SJ za podniky Prehļad o počte SJ za závodné jednotky 
FORMA S.11 S.11001 S.11002 S.11003 S.11 S.11001 S.11002 S.11003 

102 42 0 42 0 44 0 44 0 
108 4 0 4 0 5 0 5 0 
111 25 0 23 2 25 0 23 2 
112 3 413 65 2 648 700 3 484 67 2 674 743 
113 14 0 5 9 14 0 5 9 
121 1 236 101 1 038 97 1 482 143 1 186 153 
205 702 0 702 0 717 0 717 0 
301 27 27 0 0 84 84 0 0 
331 124 113 11 0 130 116 14 0 
382 2 2 0 0 8 5 0 3 
421 6 0 0 6 11 0 1 10 
422 1 0 0 1 0 0 0 0 
701 3 0 3 0 0 0 0 0 

Spolu 5 599 308 4 476 815 6 004 415 4 669 920 
* číselník právnych foriem je uvedený v kapitole 10.1 
 
Prehļad o počte SJ v Roč1-01 - hladina A podļa právnej formy 
 
Tabuļka č. 12 
  Prehļad o počte SJ za podniky Prehļad o počte SJ za závodné jednotky 
FORMA S.11 S.11001 S.11002 S.11003 S.11 S.11001 S.11002 S.11003 

102 12   12   13 0 13 0 
108 1   1   2 0 2 0 
111 5   4 1 5 0 4 1 
112 1 595 27 1 169 399 1 656 28 1 189 439 
113 8   3 5 8 0 3 5 
121 944 89 780 75 1 182 131 920 131 
205 490   490   503 0 503 0 
301 26 26     83 83 0 0 
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331 70 61 9   75 64 11   
382 2 2     5 5 0 0 
421 3     3 10 0 0 10 
701 2   2   0 0 0 0 

Spolu 3158 205 2470 483 3542 311 2 645 586 
 
 
Prehļad o počte SJ v Roč1-01 - hladina B podļa právnej formy 
 
Tabuļka č. 13 

 Prehļad o počte SJ za podniky 
Prehļad o počte SJ za závodné 

jednotky 
FORMA S.11 S.11001 S.11002 S.11003 S.11 S.11001 S.11002 S.11003 

102 30   30   31   31   
108 3   3   3   3   
111 20   19 1 20   19 1 
112 1 818 38 1 479 301 1 828 39 1 485 304 
113 6   2 4 6   2 4 
121 292 12 258 22 300 12 266 22 
205 212   212   214   214   
301 1 1    1 1    
331 54 52 2   55 52 3   
382        3    3 
421 3    3 1   1   
422 1    1        
701 1   1           

Spolu 2 441 103 2 006 332 2 462 104 2 024 334 
 
79. Údaje za malé organizácie s počtom zamestnancov 0 – 19 sa získavajú 
výberovým zisťovaním štatistickým výkazom Roč2-01.  K základným výberovým 
kritériám patria  poloţ ky: typ štatistickej jednotky (S4), druh hlavnej činnosti 
(HLOKEC), veľkostná kategória počtu zamestnancov (KATP), veľkostná kategória 
veľkosti obratu (KATT), inštitucionálne subsektory ESNÚ95. Z celkového počtu       
51 063 SJ bolo podľa zadaných kritérií vybraných pre štatistické zisťovanie 5 110 SJ. 
Z oslovených spravodajských jednotiek bolo vrátených vrátane imputovaných 
výkazov celkom 3 188 výkazov. Prehľad o počte jednotiek a návratnosti podľa 
kategórií OKEČ ako aj podľa právnej formy uvádzame  v tabuľkách č. 14 a 15. 
 
 
Prehļad o výberovom zisťovaní výkazom Roč 2-01 podļa kategórií OKEČ 
 
Tabuļka č. 14    

 Prehļad o počte  štatistických jednotiek      
OKEC S.11 S.11001 S.11002 S.11003     

A 1 181 33 1 096 52     
B 11 1 10 0     
C 60 5 49 6     
D 6 525 29 5 806 690     
E 94 9 76 9     
F 4 014 37 3 734 243     
G 22 302 21 18 048 4 233     
H 1 570 31 1 410 129     
I 1 937 24 1 669 244     
K 11 631 69 10 155 1 407     
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M 279 30 213 36     
N 273 1 269 3     
O 1 186 98 1 010 78     

Spolu 51 063 388 43 545 7 130     
 
 

 
        

 Prehļad o počte  oslovených SJ   Prehļad o počte vyplnených výkazov  
OKEC S.11 S.11001 S.11002 S.11003 S.11 S.11001 S.11002 S.11003 

A 125 8 111 6 80 7 69 4 
B 5 1 4   3   3   
C 36 2 30 4 19 2 14 3 
D 1 208 16 1 064 128 774 9 696 69 
E 26 1 22 3 12 1 9 2 
F 338 10 314 14 221 6 205 10 
G 1 799 12 1 464 323 1 023 7 838 178 
H 138 7 118 13 77 5 68 4 
I 253 12 194 47 176 11 130 35 
K 937 13 802 122 638 9 554 75 
M 35 9 25 1 23 6 17   
N 45 1 44   33 1 32   
O 165 26 126 13 109 19 83 7 

Spolu 5 110 118 4 318 674 3 188 83 2 718 387 

 
Prehļad o výberovom zisťovaní výkazom Roč 2-01 podļa právnej formy 
 
Tabuļka č. 15   
 Prehļad o počte  štatistických jednotiek      
FORMA S.11 S.11001 S.11002 S.11003     

102 1 808   1 805 3     
104 2   2       
106 8   8       
108 52   52       
110 13   13       
111 672   665 7     
112 43 601 121 37 825 5 655     
113 98   81 17     
121 2 419 31 2 236 152     
201 1   1       
205 708   708       
231 11   11       
232 1   1       
233 7   7       
234 31   31       
261 1   1       
301 12 12        
331 229 223 6       
343 1 1        
421 782    782     
422 514    514     
701 78   78       
705 12   12       
715 1   1       
921 1   1       

Spolu 51 063 388 43 545 7 130     
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 Prehļad o počte oslovených SJ   Prehļad o počte vyplnených výkazov  
FORMA S.11 S.11001 S.11002 S.11003 S.11 S.11001 S.11002 S.11003 

102 162   161 1 81   80 1 
104                 
106 2   2   1   1   
108 2   2   2   2   
110 1   1           
111 71   71   46   46   
112 4 299 34 3 731 534 2 738 27 2 387 324 
113 7   5 2 2   2   
121 288 15 251 22 174 12 147 15 
201                 
205 80   80   46   46   
231 2   2           
232                 
233                 
234                 
261                 
301 6 6     1 1     
331 65 63 2   45 43 2   
343                 
421 73     73 30     30 
422 42     42 17     17 
701 7   7   5   5   
705 3   3           
715                 
921                 

Spolu 5 110 118 4 318 674 3 188 83 2 718 387 
 
80. Najväčšie zastúpenie v súbore mali jednotky v rámci kategórie G Veľkoobchod 
a maloobchod; oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru 22 302 
SJ, K Nehnuteľnosti, prenájom a obchodné činnosti 11 631 SJ. Najvyššie zastúpenie 
v súbore štatistických jednotiek mali spoločnosti s ručením obmedzeným 43 601 SJ 
a to v kategórii G Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel, 
motocyklov a spotrebného tovaru 19 455 SJ, K  Nehnuteľnosti, prenájom a obchodné 
činnosti 9 662 SJ,  D Priemyselná výroba 5 667 SJ, F Stavebníctvo 3 505 SJ, ďalej 
akciové spoločnosti 2 419 SJ v kategórii K Nehnuteľnosti, prenájom a obchodné 
činnosti 984 SJ, G Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel, 
motocyklov a spotrebného tovaru 790 SJ, D Priemyselná výroba 265 SJ, F 
Stavebníctvo 140 SJ. 
 
81. Sektor finančných korporácií S.12 pokrýva jednotky, ktoré sa zaoberajú 
finančným sprostredkovaním a/alebo pomocnými finančnými činnosťami a ktoré sú 
ďalej klasifikované do subsektorov S.121-S.125 v súlade s kritériami ESNÚ 1995. 
Predmetom spracovania a zostavenia ročných národných účtov za sektor finančných 
korporácií S.12 sú údaje za jednotky zaradené do štatistického registra jednotiek. 
Tento register je porovnávaný s registrom NBS, ktorý pokrýva komerčné banky, ďalej 
s registrom Úradu pre finančný trh (ÚFT - od roku 2006 súčasť NBS) za jednotky 
kapitálového trhu a poisťovníctva. Slovenská asociácia správcovských spoločností 
poskytuje údaje za podielové fondy, vrátane fondov peňaţ ného trhu. 
 
82. Subsektor Národná banka Slovenska S.121 je nezávislou centrálnou bankou 
Slovenskej republiky. Vznikla 1. januára 1993 na základe zákona NR SR č. 566/1992 
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Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov, ktorý určuje jej 
postavenie, funkcie a úlohy. NBS má špeciálnu právnu formu a nezapisuje sa do 
obchodného registra. NBS má v majetkovoprávnych vzťahoch pri nakladaní 
s vlastným majetkom postavenie podnikateľa. Základnou funkciou NBS je 
udrţ iavanie cenovej stability. Za týmto účelom Národná banka Slovenska: 

 určuje menovú politiku,  
 vydáva bankovky a mince,  
 riadi, koordinuje a zabezpečuje peňaţ ný obeh, platobný styk a zúčtovanie dát 

platobného styku,  
 vykonáva dohľad nad bezpečným fungovaním bankového systému a nad 

vykonávaním bankových činností.  
 
83. NBS zastupuje Slovenskú republiku na základe poverenia vlády SR v 
medzinárodných finančných inštitúciách a operáciách na medzinárodných finančných 
trhoch súvisiacich s plnením menovej politiky.  Vykonáva činnosti a plní úlohy 
vyplývajúce z jej účasti v Európskom systéme centrálnych bánk. V určitých situáciách 
sa správa aj ako ústredný orgán štátnej správy, najmä pokiaľ ide o vydávanie 
nariadení týkajúcich sa menovej a vládou koordinovanej hospodárskej politiky. Jej 
rozhodnutia sú nezávislé v prípade určovania menovej politiky, riadenia peňaţ ného 
obehu, koordinácie platobných stykov a zúčtovania bánk od pokynov štátnych 
orgánov, orgánov územnej samosprávy, iných orgánov verejnej moci a od ďalších 
právnických alebo fyzických osôb. NBS plní poradné funkcie voči vláde v oblastiach 
svojej pôsobnosti. Hospodári podľa rozpočtu schváleného bankovou radou. NBS 
zostavuje bankovú štatistiku,  peňaţ nú štatistiku a štatistiku platobnej bilancie. 
84. Subsektor ostatné finančné inštitúcie S.122 zahrňuje inštitúcie definované 
bankovým zákonom č. 483/2001 Z. z. z  5. októbra 2001 s účinnosťou  od 1. januára 
2002, t.j. komerčné banky, sporiteľne, atď. Patria sem tieţ  rezidentské pobočky 
nerezidentských úverových inštitúcií. Agregované bankové údaje zahrnujú údaje aj 
za tieto pobočky. Pobočky rezidentských úverových inštitúcií v zahraničí sú 
vyčlenené z ekonomiky SR a sú povaţ ované za fiktívne rezidentské jednotky na 
teritóriu, kde sú umiestnené. NBS pri výkone bankového  dohľadu nad jednotlivými 
bankami a pobočkami zahraničných bánk spolupracuje s orgánmi dohľadu nad 
finančnými inštitúciami a poisťovňami v SR. Zostavujú sa za ne  výkazy ziskov a strát  
a súvahy, ktoré  sú predkladané Ministerstvu financií SR a sú v súlade s platnými 
účtovnými predpismi EÚ. 
85. Komerčné banky podľa zákona o bankách sú právnické osoby so sídlom na 
území SR zaloţ ené ako akciové spoločnosti, ktoré prijímajú vklady a poskytujú úvery, 
a ktoré  majú na výkon svojich činností udelené bankové povolenie.  Komerčné 
banky okrem základných činností môţ u vykonávať, ak ich majú uvedené v bankovom 
povolení, aj ďalšie činnosti napr. tuzemské a cezhraničné prevody peňaţ ných 
prostriedkov, poskytovanie investičných sluţ ieb pre klientov a investovanie  do 
cenných papierov na vlastný  účet, obchodovanie na vlastný účet  

 s finančnými nástrojmi peňaţ ného trhu v slovenských korunách a v cudzej 
mene  vrátane zmenárenskej činnosti,   

 s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej 
mene  

 s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a mincami, hárkami 
bankoviek a súbormi obehových mincí 

ako i ďalšie činnosti uvedené v príslušných právnych predpisoch.  
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86. Bez bankového povolenia podľa zákona nemôţ e nikto: 
 prijímať vklady, ak osobitný predpis neustanovuje inak, 
 poskytovať  z vkladov úroky alebo iné odplaty, ktoré sú daňovým výdavkom 

podľa osobitného predpisu, 
 poskytovať úvery a pôţ ičky v rámci predmetu svojho podnikania alebo 

predmetu inej svojej činnosti, z návratných peňaţ ných prostriedkov získaných 
od iných osôb  na základe verejnej výzvy, ak  osobitný predpis neustanovuje 
inak, 

 vykonávať platobný styk a zúčtovanie pre iného v rámci predmetu svojho 
podnikania alebo predmetu inej svojej činnosti, ak osobitný predpis 
neustanovuje inak, 

 vydávať bankové platobné karty. 
 
87. Subsektor ostatní finanční sprostredkovatelia okrem poisťovacích 
korporácií a penzijných fondov S.123 tvoria korporácie a kvázikorporácie, ktoré sa 
zaoberajú hlavne finančným sprostredkovaním na základe prijímania záväzkov 
v iných  formách ako je mena, vklady a/alebo  príbuzné náhrady za vklady od 
inštitucionálnych jednotiek iných ako finančné inštitúcie, alebo poistných technických 
rezerv. V subsektore S.123 sú klasifikované tieto jednotky: lízingové spoločnosti, 
obchodníci s cennými papiermi, spotrebné úverové inštitúcie, Eximbanka, 
správcovské spoločnosti, investičné spoločnosti, podielové fondy, investičné fondy a 
spoločnosti s prevaţ ujúcim ostatným finančným sprostredkovaním i.n. 
 
88. Subsektor finančné pomocné inštitúcie S.124 zahŕňa korporácie 
a kvázikorporácie, ktoré sa zaoberajú hlavne pomocnými finančnými činnosťami. 
V  subsektore S.124 sú klasifikované tieto jednotky:  zmenárne,  Burza cenných 
papierov v Bratislave, a.s. (BCPB), Komoditná burza Bratislava (KBB), zúčtovacie 
inštitúcie, asociácie bánk, Garančný fond investícií, Fond ochrany vkladov, Brokerský 
dom, o.c.p.a.s, sprostredkovatelia poistenia, obchodníci s cennými papiermi, 
investičné fondy a spoločnosti s prevaţ ujúcim ostatným finančným sprostredkovaním 
i.n. 
 
89. Subsektor poisťovacie korporácie a penzijné fondy S.125 zahŕňa spoločnosti 
poskytujúce sluţ by ţiv otného a neţ ivotného poistenia a penzijné fondy. Dve 
z poisťovacích spoločností poskytujú aj zaisťovacie sluţ by, ale len pre domácich 
poisťovateľov. Zaisťovacie sluţ by si objednávajú slovenské poisťovne väčšinou 
u zahraničných spoločností, preto väčšina transakcií súvisiacich so zaistením sú 
cezhraničné transakcie. Všetky poisťovacie spoločnosti majú právnu formu akciových 
spoločností, riadia sa samostatnými účtovnými predpismi určenými výhradne pre 
poisťovne a sú pod dohľadom NBS (predtým Úradu pre finančný trh).  
 
90. Penzijné fondy sú samostatné právne jednotky, ktoré sú zriadené samostatným 
zákonom a sú nezávislé a odlišné od ţ ivotných poisťovní. Dohľad nad nimi vykonáva 
Ministerstvo financií spolu s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny. Účtujú 
v súlade s účtovnými pravidlami pre podnikateľov. Tieto inštitúcie poskytujú 
doplnkové dôchodkové poistenie pre verejnosť. Účasť v nich je dobrovoľná,  
zaloţ ená na individuálnom rozhodnutí a poistení sa poistenca, alebo môţ e 
zamestnávateľ uzavrieť skupinovú zmluvu za viacerých zamestnancov spolu. Pre 
špeciálne skupiny zamestnancov, ktorí vykonávajú rizikové profesie (menovite 
určené zákonom), je zamestnávateľ povinný uzavrieť zmluvu o doplnkovom 
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dôchodkovom poistení ako súčasť pracovnej zmluvy. Kaţd ý zamestnanec 
a samostatne zárobkovo činná osoba sa môţ e voľne rozhodnúť, či do systému vstúpi 
a akú výšku príspevkov bude platiť. Dôchodkové dávky zahŕňajú starobné dôchodky, 
invalidné a pozostalostné dôchodky. Príspevky platené do tohto systému sú daňovo 
zvýhodnené, do výšky 10% ročného príjmu, maximálne však do 24 000 Sk a počnúc 
rokom 2005 len do výšky 12 000 Sk. Systém je klasifikovaný ako príspevkovo 
definovaný systém, kde výška budúcich dávok je závislá od výšky zaplatených 
príspevkov  a ich zhodnoteniu na trhu.  
 
Prehľad jednotiek S.12, vyuţív ané účtovné princípy, dozorné orgány vykonávajúce 
dohľad nad ich činnosťou a počet klasifikovaných subjektov uvádza tabuľka č. 16. 
 
Súhrnná tabuļka k finančným inštitúciám 
 
Tabuļka č. 16 

 
Typ inštitúcie 

 
Sektor 

 
Dozorný 

orgán 

 
Účtovné  
princípy* 

Počet 
klasifiko-
vaných 

subjektov 
Národná banka Slovenska 121  510 1 
Komerčné banky 122 NBS 510 21 1 
Lízingové spoločnosti 123  110 74 
Investičné fondy 123 UFT 110 3 
Investičné spoločnosti 123 UFT 110 2 
Správcovské spoločnosti  123 UFT 510 8 
Obchodníci s cennými papiermi vo 
vlastnom mene 

123 UFT 510 2 

Spotrebné úverové inštitúcie 123  110 35 
Spoločnosti s prevaţ ujúcim ostatným 
finančným sprostredkovaním i.n. 

123  110 7 

Eximbanka 123 MF SR 511 1 
Zmenárne 124 UFT 110 26 
Burza cenných papierov 124 UFT 110 1 
Komoditná burza 124  110 1 
Zúčtovacie inštitúcie 124 UFT 110 1 
Brokerský dom 124  110 1 
Garančné fondy 124 UFT 510 1 
Fond ochrany vkladov 124 NBS 510 1 
Ostatní obchodníci s cennými papiermi 124 UFT 510 41 
Spoločnosti s prevaţ ujúcou činnosťou 
súvisiacou s finančným 
sprostredkovaním i.n. 

124  110 112 

Sprostredkovatelia poistenia 124 UFT 110 92 
Poisťovacie spoločnosti  125 UFT 610 28 

                                                 
1 Do štatistického výkazu Pen P5-01 za rok 2003 vstúpilo 20 komerčných bánk. 
2 Počet klasifikovaných subjektov bez spoločnosti Slovenská Inkasná spol. s r. o. z titulu preradenia do ústrednej 
štátnej správy S.1311. 
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Penzijné fondy 125 MF SR a 
Ministerstvo 

práce 
sociálnych 

vecí a rodiny 

110 4 

SPOLU 121-125 NBS, UFT, 
MF SR 

510,110,
511,610 

362 

 

*Účtovné princípy: 

110 postup účtovania pre podnikateľov v sústave podvojného účtovníctva (právnické a fyzické 
osoby zapísané v OR) 

510   postup účtovania pre banky 
   511 postup účtovania pre Exportno-importnú banku SR 

610 postup účtovania pre poisťovne  
 

Inštitúcie vyššie uvedené postupujú v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 
Z.z., ktorý vstúpil do platnosti 1. januára 2003 a ktorého cieľom je aproximácia práva 
s právom EÚ a vytvorenie podmienok  pre vyuţív anie medzinárodne uznávaných 
účtovných štandardov (IAS, GAAP). 
 
Počet jednotiek, ktoré predloţ ili štatistické výkazy podļa odvetví OKEČ  
 
Tabuľka č. 17  

 Prehļad o počte oslovených jednotiek    Prehļad o počte vyplnených výkazov 

OKEČ S.12 S.121 S.122 S.123 S.124 S.125 S.12 S.121 S.122 S.123 S.124 S.125 

65 211 1 20 190   152 1 20 131   
66 30     30 29     29 
67 227   2 225  178    1 177  
Spolu J 468 1 20 192 225 30 359 1 20  132  177 29 
 
 
Prehļad jednotiek, ktoré predloţ ili štatistické výkazy podļa  právnej formy 
 
Tabuļka č. 18 
FORMA S.12 S.121 S.122 S.123 S.124 S.125 

111 5   4 1  
112 174   64 110  
113 1   1   
121 159  17 56 61 25 
205 3   1  2  
311 1 1     
312 2  1 1   
381 3   1 2  
421 6  2 4   
434 4     4 
445 1    1  

Spolu 359 1 20 132  177 29 
 
 
91. Sektor verejnej správy S.13 vo všeobecnosti zahŕňa všetky inštitucionálne 
jednotky, ktoré sú ostatnými netrhovými výrobcami, ktorých produkcia je určená pre 
individuálnu a kolektívnu spotrebu a je hlavne financovaná prostredníctvom 
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povinných platieb realizovaných jednotkami patriacimi do iných sektorov, a/alebo 
všetky inštitucionálne jednotky zaoberajúce sa hlavne znovurozdeľovaním 
národného dôchodku a majetku. Podľa registra organizácií, do sektora verejnej 
správy S.13 v roku 2003 patrilo 7 557 jednotiek. Subsektor regionálnej štátnej správy 
(S.1312) na Slovensku nejestvuje.  
 
92. Do subsektora ústrednej štátnej správy (S.1311) patria všetky administratívne 
rezorty štátu a ostatné ústredné orgány, ktorých kompetencia za normálnych 
okolností siaha na celé ekonomické územie, s výnimkou správy fondov sociálneho 
zabezpečenia. Patria sem aj tie neziskové inštitúcie, ktoré sú kontrolované a hlavne 
financované ústrednou štátnou správou, l a ktorých kompetencia siaha na celé 
ekonomické územie. V roku 2003 v SR sem patrili rozpočtové a príspevkové 
organizácie riadené ústrednou štátnou správou, verejné vysoké školy, štátne účelové 
fondy a ďalšie jednotky riadené ústrednou štátnou správou. 
 
93. Subsektor miestna samospráva (S.1313) zahŕňa tie typy orgánov verejnej správy, 
ktorých kompetencia siaha iba na miestnu časť ekonomického územia, okrem 
miestnych orgánov fondov sociálneho zabezpečenia. Do subsektora S.1313 patria tie 
neziskové inštitúcie, ktoré sú kontrolované a hlavne financované orgánmi miestnej 
štátnej správy, a ktorých kompetencia je obmedzená na ekonomické územia orgánov 
miestnej štátnej správy. V roku 2003 v SR sem patrili obce a nimi riadené rozpočtové 
a príspevkové organizácie a vyššie územné celky a nimi riadené rozpočtové 
a príspevkové organizácie. Tento subsektor obsahuje najviac jednotiek.  
 
94. Do subsektora fondy sociálneho zabezpečenia (S.1314) patria všetky ústredné 
a miestne inštitucionálne jednotky, ktorých hlavná činnosť je poskytovanie sociálnych 
dávok, a ktoré spĺňajú nasledujúce kritériá:  

 určité skupiny obyvateľstva sú zo zákona (podľa nariadenia) povinné 
zúčastniť sa na systéme sociálneho zabezpečenia, alebo platiť príspevky, 

 štátna správa je zodpovedná za riadenie inštitúcie v zmysle stanovenia alebo 
odsúhlasenia príspevkov a dávok, nezávisle od svojej úlohy ako dozorného 
orgánu alebo zamestnávateľa. 

V roku 2003 v SR sem patrili zdravotné poisťovne, Sociálna poisťovňa a  Národný 
úrad práce. 
 
95. Čo sa týka rozčlenenia jednotiek podľa OKEČ, väčšinou sú zastúpené kategórie 
L Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie a M Školstvo. 
Podrobnejšie údaje sú uvedené v tabuľke č. 19.  
 
Prehļad o počte spravodajských jednotiek podļa kategórií OKEČ 
 
Tabuļka č. 19 
OKEČ S.1311 S.1313 S.1314 S.13 
A 1 14 0 15 
D 3 0 0 3 
E 0 0 0 0 
F 0 7 0 7 
G 2 11 0 13 
H 3 27 0 30 
I 2 6 0 8 
J 0 0 0 0 



ZDROJE A METÓDY ZOSTAVENIA HND KAPITOLA 3 
 

37 
 

K 93 25 0 118 
L 285 2941 8 3234 
M 403 2614 0 3017 
N 296 312 0 608 
O 71 433 0 504 
Spolu 1159 6390 8 7557 
 
96. Jednotky patriace do sektora verejnej správy mali v roku 2003 viacero právnych 
foriem, pričom medzi najviac zastúpené patria 321 rozpočtová organizácia, 801 obec 
a 331 príspevková organizácia. Ostatné právne formy sú zastúpené len okrajovo, 
bliţ šie údaje sú uvedené v tabuľke č. 20: 
 
Prehļad o počte spravodajských jednotiek podļa právnej formy 
 
Tabuļka č. 20 
FORMA S.1311 S.1313 S.1314 S.13 

121 0 0 0 0 
321 893 2 589 0 3 482 
331 191 867 0 1 058 
381 2 0 0 2 
382 21 0 0 21 
433 0 0 8 8 
721 0 0 0 0 
801 0 2 926 0 2 926 
802 52 0 0 52 
803 0 8 0 8 

Spolu 1 159 6 390 8 7 557 
 
97. Druh vlastníctva vyskytujúci sa u jednotiek patriacich do S.13 bol prevaţ ne 4 
štátne a 5 obecné. Podrobnejšie údaje sú uvedené v tabuľke č. 21. Číselník druhu 
vlastníctva je uvedený v podkapitole 10.1. 
 
Prehļad o počte spravodajských jednotiek podļa druhu vlastníctva 
 
Tabuļka č. 21 
DRVLST S.1311 S.1313 S.1314 S.13 

2  0  0 4 4 
4 1143 1 4 1148 
5 16 6389 0 6405 
6 0  0  0 0 

Spolu 1159 6390 8 7557 
 
98. Hlavným zdrojom údajov pre výpočet produkcie a medzispotreby v sektore 
verejnej správy sú administratívne zdroje údajov, získané z výkazov o príjmoch 
a výdavkoch. V roku 2003 predkladali výkaz o príjmoch a výdavkoch na základe 
opatrenia MF SR všetky inštitúcie patriace do sektora S.13. Tento typ výkazu 
obsahuje hotovostné údaje o príjmoch a výdavkoch, v členení podľa rozpočtovej 
ekonomickej klasifikácie. Na základe ESNÚ95 bol zostavený prevodový mostík 
medzi rozpočtovou ekonomickou klasifikáciou a kategóriami ESNÚ, ktorého časť 
týkajúcu sa medzispotreby a  produkcie zobrazuje niţ šie uvedená tabuľke č.22  
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Členenie ukazovateļov rozpočtovej ekonomickej klasifikácie 
  
Tabuļka č. 22 
Kód 
rozpočtovej 
ekonomickej 
klasifikácie 

Názov Poznámky Kód ESNÚ95 

630 Tovary a ďalšie sluţ by   P.2 Medzispotreba 
631 Cestovné náhrady  2/3 P.2 a 1/3 D.11   
632 Energie, voda a komunikácie        
633 Materiál a sluţ by  okrem 633054   
634 Dopravné  väčšina podpoloţ iek   
635 Rutinná a štandardná údrţ ba       

636 Nájomné za prenájom        

637 Ostatné tovary a sluţ by niektoré podpoloţ ky   

645 
Náklady na likvidáciu štátnych podnikov a 
akciových spoločností   

  

646 
Náklady spojené s ručením FNM SR za 
sprivatizovaný majetok   

  

653 Ďalšie platby súvisiace s úverom     
      

Kód 
rozpočtovej 
ekonomickej 
klasifikácie 

Názov Poznámky Kód ESNÚ95 

610 
Mzdy, platy, sluţ obné príjmy a ostatné 
osobné vyrovnania   

D.11 Mzdy a platy 

611 

Tarifný plat, osobný plat, základný plat, 
funkčný plat policajta, profesionálneho 
vojaka, colníka, plat ústavného činiteľa, 
vrátane ich náhrad   

  

612 Príplatky     

613 
Náhrada za pracovnú, sluţ obnú pohotovosť 
a náhrada, odmena za pohotovosť   

  

614 Odmeny      
615 Ostatné osobné vyrovnania     
616 Doplatok k platu a ďalší plat     
631 Cestovné náhrady  2/3 P.2 a 1/3 D.11   

633054 Stravovanie     

637 Ostatné tovary a sluţ by niektoré podpoloţ ky 
  

    
Kód 
rozpočtovej 
ekonomickej 
klasifikácie 

Názov Poznámky Kód ESNÚ95 

620 
Poistné a príspevky zamestnávateľa do 
poisťovní a Národného úradu práce   

D.121 Skutočné 
sociálne príspevky 
zamestnávateļov 

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne   
622 Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne   

  623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní   
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625 Poistné do Sociálnej poisťovne     
626 Príspevok do Národného úradu práce     

627 
Príspevok do doplnkových dôchodkových 
poisťovní   

  

628 Poistné na osobitné účty     
    

Kód 
rozpočtovej 
ekonomickej 
klasifikácie 

Názov Poznámky Kód ESNÚ95 

637020 Prídel do sociálneho fondu   D.122 Imputované 
sociálne príspevky 
zamestnávateļov 

642 

Beţ né transfery jednotlivcom, neziskovým 
právnickým osobám a poskytovateľom 
zdravotnej starostlivosti niektoré podpoloţ ky 

643 Dávky štátnym zamestnancom     
    

Kód 
rozpočtovej 
ekonomickej 
klasifikácie 

Názov Poznámky Kód ESNÚ95 

637021 Výdavky na úhradu daní a ciel   D.29 Ostatné dane 
z produkcie                         637022 Výdavky na úhradu poplatkov a odvodov    

     
Kód 
rozpočtovej 
ekonomickej 
klasifikácie 

Názov Poznámky Kód ESNÚ95 

223 
Poplatky a platby z nepriemyselného a 
náhodného predaja a sluţ ieb okrem 223012 

P.11 Trhová 
produkcia 

223001 Za právne a poradensko-konzultačné sluţ by   
223002 Za vodné, stočné   
223003 Za dodávku elektriny, pary, plynu, tepla     
223004 Za sluţ by domov smútku     
223005 Za jasle, materské školy a školské druţ iny     
223006 Za kluby dôchodcov     
223007 Za overovanie skúšok odbornej spôsobilosti     
223008 Za ubytovacie sluţ by     
223009 Za pouţ itie telefónu, faxu     
223010 Za káblovú televíziu     
223011 Za zberné suroviny     
223013 Za relácie v miestnom rozhlase     
223014 Zo vstupného     
223015 Za sprievodcovskú činnosť     

223016 
Za knihy, publikácie, tlačivá, propagačný 
materiál   

  

223017 Za kopírovacie práce     
223018 Za verejnú súťaţ      
223019 Za obradné siene     
223020 Za stravné     
223021 Za kvalifikačné skúšky   

  

  
223022 Za školné a zápisné   
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223023 Za účastníkov ďalšieho vzdelávania     
223024 Za prijímacie pohovory na vysoké školy     

223025 
Za konanie rigoróznych skúšok a obhajob 
rigoróznych prác   

  

223026 

Za vydanie diplomu o priznaní 
akademického titulu absolventom 
magisterského štúdia   

  

223027 Za akreditácie     
223028 Za sprístupnenie informácii     
223029 Za rešeršné sluţ by     

223030 
Za náhrady trov trestného a priestupkového 
konania   

  

223031 Za údaje uverejnené v Obchodnom vestníku     

223032 
Za znalecké, svedočné v občiansko-
právnom konaní   

  

223033 Za sluţ by výskumu a vývoja     

223034 
Z predaja kuchynského odpadu a zásob 
potravín   

  

223035 Za ošetrovné v detských domovoch     
223036 Za cirkulovanú výpoţ ičnú sluţ bu     
223037 Za medzinárodnú výpoţ ičnú sluţ bu     
223038 Za poškodené učebnice     
223039 Za laboratórne rozbory a skúšky výrobkov     
223040 Za preverovanie a registráciu liečiv     
223041 Za certifikáciu     
223042 Za meranie hlučnosti a prašnosti     
223043 Za sluţ by z katastra nehnuteľností     
223044 Za sluţ by technickej dokumentácie     
223045 Za patentovú dokumentáciu     
223046 Za geologické práce     
223047 Za činnosť mapových sluţ ieb     
223048 Za geodetické práce     
223049 Za remeselnícke práce     
223050 Za predaj rastlinných výrobkov a zvierat     
223051 Za sluţ by na hraničných priechodoch     

223052 Za sluţ by v zariadeniach sociálnych sluţ ieb   
  

223053 Za rehabilitačné sluţ by     

223054 
Za predaj materiálov, výrobkov, tovarov a 
sluţ ieb   

  

223055 Za opatrovateľskú sluţ bu     
223056 Za pestúnsku starostlivosť     
223057 Za lektorskú činnosť     

223058 
Za sluţ by poskytnuté útvarmi poţ iarnej 
ochrany   

  

223059 
Za prebytočný hnuteľný majetok - okrem 
nábytku   

  

223060 Za nábytok     

223061 
Za napojenie na pulty centralizovanej 
ochrany   

  

223062 Za opakované vyšetrenia vzoriek     
223063 Za prieskumné územia     
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223064 
Za kontrolnú činnosť zástupcov vojenskej 
správy   

  

223065 Za poskytnutie sluţ ieb za úhradu     
223066 Za trţ by z bufetu     

223067 

Za sluţ by spojené s tvorbou a ochranou 
ţ ivotného prostredia a ochranou zdravia 
obyvateľstva   

  

223068 
Za poskytovanie a spracovanie lesných 
hospodárskych plánov   

  

223069 
Za ochranu, obnovu a prezentáciu 
duchovných a kultúrnych hodnôt   

  

223070 Z predaja diaľničných nálepiek     
223200 Ostatné     

229 
Ďalšie administratívne a iné poplatky a 
platby    

  

229002 Z odplaty za odber podzemnej vody      
229003 Cintorínske     
229004 Za separovaný zber     
229200 Ostatné     

292 Ostatné príjmy      

292001 
Rozpočtových organizácií z podnikateľskej 
činnosti po zdanení   

  

212 Príjmy z vlastníctva väčšina podpoloţ iek   

212003 
Z prenajatých budov, garáţ í a ostatných 
zariadení   

  

212004 Z prenajatých bytov     
212005 z prenajatých dopravných prostriedkov     
212006 Z prenajatej vojenskej techniky a materiálu     
212007 Z prenajatého bytového zariadenia     

212010 
Z prenajatých zdravotníckych prístrojov a 
zariadení   

  

212011 Z prenajatých iných hnuteľných vecí     
212200 Ostatné        

      
Kód 
rozpočtovej 
ekonomickej 
klasifikácie 

Názov Poznámky Kód ESNÚ95 

223012 Za odpadové nádoby   P.131 Platby za 
ostatnú netrhovú 
produkciu 

229001 Z odplaty za vypúšťanie odpadových vôd   
229005 Za znečisťovanie ovzdušia   

212009 
Z úhrad za nakladanie so zdrojmi 
ionizujúceho ţ iarenia   

 
99. Hlavným zdrojom údajov pre výpočet produkcie a medzispotreby v subsektore 
fondy sociálneho zabezpečenia sú administratívne zdroje údajov, získané z výkazov 
o príjmoch a výdavkoch (FIN OST 4-04). Ako ďalší zdroj  na zostavenie účtov 
subsektora boli pouţ ité štatistické výkazy - ročný výkaz zdravotnej poisťovne Zdp 1-
01, ročný výkaz Sociálnej poisťovne Socp 1-01 a ročný výkaz Národného úradu 
práce NÚP 1-01. Ďalšie informácie poskytujú administratívne zdroje údajov z 
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ročného výkazu ziskov a strát pre zdravotné poisťovne, Sociálnu poisťovňu  
a Národný úrad práce Úč PF 2-01 a Úč POI 4-01.  
 
100. Do sektora domácností S.14 zahrnujeme fyzické osoby, ktoré podnikajú na 
základe ţ ivnostenského oprávnenia (vykonávanie ţ ivnosti za podmienok 
ustanovených v zákone č. 455/1991 Zb. o ţ ivnostenskom podnikaní v znení 
neskorších predpisov), osoby ktoré podnikajú na základe iného neţ  ţ ivnostenského 
oprávnenia podľa osobitných predpisov. Do tejto kategórie sa zahŕňajú tzv. slobodné 
povolania, ďalej fyzické osoby,  ktoré vykonávajú poľnohospodársku činnosť a nie sú 
zapísané do evidencie podľa osobitného predpisu - ide o samostatne 
hospodáriaceho roľníka zapísaného v evidencii obce. Podmienkou je, aby tieto 
subjekty neboli zapísané do obchodného registra.  
 
101. V sektore domácností sme evidovali za rok 2003 v registri 329 720 aktívnych 
jednotiek rozdelených podľa kategórií OKEČ a právnej formy nasledovne tak ako je 
uvedené v tabuľke č. 23. 
 
Prehļad počtu spravodajských jednotiek podļa kategórií OKEČ 
a právnej formy 
 
Tabuļka č. 23 

OKEČ Počet Právna forma*) 

 jednotiek 101 103 105 
A 16 447 6 118 38 10 291 
B 42 13  29 
C 14 13 1  
D 53 846 52 882 964  
E 11 11   
F 49 226 49 226   
G 107 934 107 581 353  
H 15 124 15 123 1  
I 15 251 15 251   
J 1 542 1 536 6  
K 45 696 42 401 3 295  
L 0 0   
M 2 885 2 883 2  
N 8 835 468 8 367  
O 12 867 12 850 17  

Spolu 329 720 306 356 13 044 10 320 
*) číselník právnych foriem je uvedený v podkapitole 10.1 
 
Najväčší počet jednotiek v sektore domácností je zaradených pod právnu formu 101, 
pribliţ ne 90 %. V rámci právnej formy 101 (tabuľka č. 24) sú zahrnuté i jednotky 
s kombinovanou činnosťou právna forma 107 a 109 (číselník právnej formy je 
uvedený v podkapitole 10.1).  
 
Prehļad počtu spravodajských jednotiek 
s kombinovanou činnosťou v právnej  
forme 101 
 
Tabuļka č. 24 

OKEČ Právna forma 101 

 z toho: 
107 109 
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A 556 15 
B 8  
C 1  
D 566 97 
E   
F 302 26 
G 1 572 699 
H 183 24 
I 298 12 
J 1 7 
K 185 1 173 
L   
M 13 4 
N 4 364 
O 55 20 

Spolu 3 744 2 441 
 
102. Pre výpočet produkcie a medzispotreby v sektore domácností sa vyuţív a 
účtovný výkaz Výkaz Úč FO 1-01 a Úč FO 2-01, ktorý v roku 2003 predloţ ilo 234 021 
jednotiek podľa kategórií OKEČ ako je uvedené v tabuľke č. 25: 
 
Prehļad počtu spravodajských  
jednotiek podļa kategórií OKEČ 
 
Tabuļka č. 25 

OKEČ Počet jednotiek 
A 12 120 
B 17 
C 9 
D 36 977 
E 27 
F 29 566 
G 81 922 
H 11 489 
I 11 404 
J 1 292 
K 30 507 
L  
M 2 084 
N 6 522 
O 10 084 

Spolu 234 021 
 
Tieto jednotky,  ktoré predloţ ili účtovný výkaz  boli následne imputované na celý 
súbor aktívnych jednotiek. Najväčší počet jednotiek zaradených do sektora 
domácností je v kategóriách OKEČ G Veľkoobchod a maloobchod; oprava 
motorových vozidiel a motocyklov a spotrebného tovaru, D Priemyselná výroba a K  
Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné sluţ by, výskum a vývoj. Všetky jednotky 
zaradené do sektora domácností majú druh vlastníctva – súkromné. 
 
103. Pri výpočte produkcie  a medzispotreby sa pre porovnanie vyuţ ívajú i výsledky 
výberového štatistického zisťovania Roč 3-99, ktoré sú ďalej dopočítavané na celý 
súbor aktívnych jednotiek. Prehľad o počte spravodajských jednotiek, ktoré predloţ ili 
výkaz Roč 3-99 je uvedený v tabuľke č. 26.  
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Počet SJ, ktoré zostavili výkaz Roč 3-99  
podļa kategórií OKEČ  
 
Tabuļka č. 26 

OKEČ Počet 
 jednotiek 

A 573 
B 7 
C 13 
D 2 880 
E 7 
F 1 313 
G 3 559 
H 493 
I 647 
J 92 
K 1 520 
L  
M 116 
N 266 
O 495 

Spolu 11 981 
 
 
104. Sektor neziskových inštitúcií slúţi acich domácnostiam S.15  zahrnuje 
inštitucionálne jednotky, ktoré majú väčšinou charakter spoločenských a iných 
neziskových inštitúcií  a  ktoré poskytujú netrhové sluţ by domácnostiam, zdruţ eniam 
osôb a slúţ ia aj záujmom iných podporných a pomocných organizácií patriacich do 
iných sektorov ako sú domácnosti. Tieto jednotky patria medzi ostatných netrhových 
výrobcov, ktorých prevaţ ná časť produkcie je poskytovaná svojim členom bezplatne 
alebo za ceny ekonomicky nevýznamné. K 31.12.2003 v Registri organizácií, ktorý 
spravuje Štatistický úrad SR bolo zaregistrovaných 36 653 neziskových organizácií, 
z nich aktívnych bolo 29 541 jednotiek (uvedené v tabuľke 27).  
 
Neziskové  inštitúcie v Registri organizácií v roku 2003  podļa právnych foriem a a kategórií 
OKEČ 
 
Tabuļka č. 27 
Právna 
forma*) 

v tom OKEČ   
A J K L M N O Spolu 

117         441  441 
118        15 363 57 435 
119        44 262 152 458 
271    7 045         7 045 
331        285 11   296 
381  1   1   1   3 
382            6 6 
701  583           16 004 16 587 
711            77 77 
721            3 164 3 164 
741            117 117 
745            41 41 
751            759 759 
911            7 7 
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921            105 105 
Spolu 583 1 7 045 1 344 1 078 20 489 29 541 

*) číselník právnych foriem je uvedený v podkapitole 10.1. 
 
105. Údaje za neziskové organizácie zo štatistických alebo z administratívnych 
zdrojov sa upravujú a doplňujú. Za organizácie, ktoré neboli pokryté zisťovaním, ale 
sú zaregistrované ako aktívne jednotky,  sa vykonávajú odhady a  dopočty. 
Organizácie, ktoré  nedosiahli zákonom  stanovenú výšku príjmu (nad 3 mil. Sk) nie 
sú povinné predkladať účtovné výkazy a ani ţ iadne daňové informácie. Údaje za  
tieto organizácie  sa  získavajú  výberovým štatistickým  zisťovaním, ročným 
výkazom nezárobkových organizácií NSNO 1-01 a ročným štatistickým výkazom 
malých nezárobkových organizácií NSNO 2-01. Vzorka  organizácií pre výberové 
zisťovanie je stratifikovaná podľa ekonomických činností, právnych foriem a veľkosti  
jednotiek. Dopočty za nezisťované, ale aktívne jednotky sa vykonávajú na základe 
získaných štatistických údajov z tých jednotiek, ktoré nám predloţ ili v rámci 
výberového  zisťovania štatistické výkazy. Dopočty sa opierajú hlavne o 
hodnotové údaje veľkostnej kategórie  jednotiek s počtom 0 a 1-5 zamestnancov. 
Dopočet na skutočný počet štatistických jednotiek sa uskutočňuje spriemerovaním 
hodnôt z týchto dvoch kategórií jednotiek. Údaje z  výberových štatistických výkazov 
sa vyuţív ajú za kategóriu jednotiek s viac ako 5 zamestnancami na odhad  
hodnotových údajov, ktoré sa  v účtovných výkazoch jednotiek, ktoré majú zo zákona 
povinnosť ich predkladať, osobitne neuvádzajú (alebo sa uvádzajú, ale pod 
kumulovanými účtovými poloţ kami). 
 
106. Základným kritériom pre zaradenie jednotiek do  sektora neziskových inštitúcií 
slúţ iacich domácnostiam je poskytovanie sluţ ieb na neziskovej báze. Pritom ich 
vlastná činnosť je prevaţ ne financovaná z členských  a dobrovoľných príspevkov 
domácností, ktoré sú aj v postavení spotrebiteľov, z dôchodkov z majetku, ale aj 
z príspevkov a  darov z nefinančných a finančných korporácií, zo štátnej správy i zo 
zahraničia. Dôleţ itým faktorom pre zaradenie, resp. vyradenie jednotiek do/zo 
sektora neziskových inštitúcií  je ich sledovanie  podľa kritéria 50-tich %. V prípade, 
ak viac ako 50%   ich nákladov  je pokrytých trţ bami, jednotky sa stávajú trhovými 
výrobcami a sú klasifikované do sektorov nefinančných alebo finančných korporácií. 
V opačnom prípade, ak je menej ako 50% nákladov pokrytých trţb ami sú jednotky 
ostatnými netrhovými výrobcami a sú klasifikované do sektora neziskových inštitúcií 
slúţ iacich domácnostiam.  
 
 
3.2 Princíp oceňovania 
 
107. Všetky toky a stavy zaznamenané v ročných sektorových účtoch sú vyjadrené 
v peňaţ ných jednotkách v beţ ných cenách. Toky sú zaznamenané v čase vzniku 
nároku, t.j. na akruálnom princípe okrem sektora verejnej správy. Dáta pouţ ívané pre 
zostavenie produkcie sú zisťované v tzv. základných cenách (takto je konštruované 
aj podnikové účtovníctvo). Dáta zisťované pre vyčíslenie medzispotreby sú zisťované 
v kúpnych cenách (ceny odberateľov). Prehľad oceňovania hrubej produkcie a 
medzispotreby podľa jednotlivých sektorov je uvedený v tabuľke č. 28, kde ZC sú 
základné ceny, CO sú ceny odberateľov a VN sú výrobné náklady. 
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Prehļad ocenenia 
 
Tabuļka č. 28 

  S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 

  ZC CO ZC CO VN CO ZC CO VN CO 
Hrubá produkcia  (P.1) x   x   x   x   x   

- trhová (P.11) x   x   x   x       
- pre vlastné konečné 
pouţ itie (P.12) 

x       x   x       

- ostatná netrhová (P.13)         x       x   
                      

Medzispotreba  (P.2)   x       x   x   x 

Roč2-01 (0-19 
zamestnancov) 

  x                 

Roč1-01  ZAV (20 a viac 
zamestnancov) 

  x                 

- okrem ukazovateľa 
Spotreba materiálu, 
energie a sluţ ieb  
nakúpených, resp. 
prevzatých od iných 
závodných jednotiek 
v rámci podniku 1) 

x                   

1) v P.1 je vykázaný ukazovateľ Predaj a odovzdanie výrobkov a sluţ ieb iným ZJ v rámci podniku. Tieto ukazovatele sú 
zaznamenané iba v tom podniku, ktorý má 2 alebo viac závodných jednotiek  a oceňujú sa rovnako, t.j. v ZC. Pri výpočte sa PH 
za tieto ukazovatele v rámci podniku za sledované obdobie rovná 0. 
 

 
3.3  Prechod z podnikového účtovníctva na koncept národných účtov  

 
108. V štátnych štatistických výkazoch je táto úloha zabezpečovaná tým, ţ e 
vykazujúca jednotka v poloţ kách uvedených na štatistickom výkaze dostáva presnú 
definíciu ukazovateľov v súlade s metodikou ESNÚ95. V metodických vysvetlivkách k 
jednotlivým poloţ kám výkazu je prevod (transformácia) z účtovníctva príslušných 
inštitucionálnych jednotiek do národného účtovníctva  zabezpečená odvolávkami na 
príslušné účty. V prípadoch, keď účet organizácie nie je v súlade s poţ iadavkou, je 
táto povinná dáta vyčleniť, v zloţite jších prípadoch sa pripúšťa kvalifikovaný odhad. 
Týmto spôsobom sa skúmajú údaje aj v prípade, ak pochádzajú z administratívnych 
zdrojov. Horeuvedený popis platí pre S.11, S.12 - pre nebankové subjekty a 
pomocné finančné inštitúcie a pre S.15. Poloţ ky pre výpočet produkcie bánk 
a poisťovní a pre výpočet medzispotreby bánk preberáme priamo z účtovných 
a bankových výkazov bez ďalších zmien. Pre prevod kódov príjmových a 
výdavkových podpoloţ iek rozpočtovej klasifikácie do kódov transakcií systému 
národných účtov v S.13 sa vypracovali prevodové mostíky. 
 
 
109. Jednotlivé poloţky  vo výkazoch  Roč 1-01 a Roč 2-01 za medzispotrebu a 
produkciu sú zostavované v súlade s metodikou ESNÚ95, okrem tých poloţ iek, 
o ktoré sa upravujú produkcia a medzispotreba. V produkcii ide o  objem ziskov 
a strát z drţ by zásob, podhodnotenú produkciu, subvencie na produkty, prepitné 
v sluţ bách, prírastok dreva na pni a o produkciu bytových sluţ ieb. Medzispotreba sa 
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upravuje o objem ziskov a strát z drţ by zásob, poplatky za sluţ by poisťovní súvisiace 
s neţ ivotným poistením, aktivované náklady na vývoj, náklady za nadhodnotenú 
medzispotrebu, hraničný údaj medzi dlhodobým majetkom a medzispotrebou, 
alokovaný FISIM a lízing. Poplatky za sluţ by poisťovní (ktoré predstavujú vlastne 
produkciu poisťovní) sú alokované do medzispotreby jednotlivých sektorov 
proporcionálne podľa štruktúry predpísaného poistného, ktorú získavame priamo od 
poisťovní.  
 
Prehļad úprav v S.11  
 
Tabuļka č. 29         v mil. SK 
 Produkcia Medzispotreba 
Výkazy Roč 1-01 1 689 264 1 264 016 
Výkazy Roč 2-01 244 294 154 109 
Zisky/straty z drţ by zásob -1 003 8 265 
Podhodnotenie, nadhodnotenie 6 611 -8 715 
Subvencie na produkty 9 643 0 
Produkcia bytových sluţ ieb 10 394 0 
Zásoby dreva na pni 1 973 0 
Prepitné 397 0 
Poplatky za sluţ by poisťovní súvisiace 
s neţ ivotným poistením 

  
5 489 

Aktivované náklady na vývoj  805 
Hranica fixných aktív a medzispotreby    - 2 118 
Zošļachťovací styk 55 620 55 620 
FISIM  7 118 
Lízing  -12 642 
Spolu  2 017 193 1 471 947 
 
110. Ďalšie úpravy v  S.11 a S.14 je potrebné vykonať z toho dôvodu, ţ e zákon 
o účtovníctve neusmerňuje jednoznačne jednotky o účtovaní dovezeného tovaru, 
výrobkov na aktívne zušľachtenie. Časť jednotiek zahrnuje dovezené výrobky do 
podnikového účtovníctva správne. To znamená, ţ e po zušľachtení sú fakturované 
výrobky a vlastné náklady na proces zušľachtenia. Druhá časť jednotiek účtuje  
dovezené výrobky v pomocnej evidencii, t. j. po zušľachtení sú fakturované len 
vlastné náklady na zušľachtenie a do národných účtov bola zahrnutá len tá časť 
nákladov, ktorá zodpovedá  „práci vo mzde“ (bliţ ší popis je uvedený v kap.11). 
Problém je riešený novým štatistickým modulom o zušľachťovacom styku. Nové 
hodnoty aktívneho zušľachťovacieho styku sú zapracované v rámci revízie. 
 
111. Podľa metodiky ESNÚ95 hranicou pre zaradenie do dlhodobého nehmotného a 
hmotného majetku je suma 20 000.- Sk, na rozdiel od platných právnych noriem v SR 
(§22 zákona č. 595/2003 o dani z príjmov), ktoré stanovujú hranicu 50 000.- Sk  pre 
zaradenie do nehmotného majetku a 30 000.- SK pre zaradenie do hmotného 
majetku. Súlad s metodikou ESNÚ95 zabezpečujeme vyčlenením poloţ iek 
z medzispotreby do kapitálu. Potrebné údaje poskytuje novozaradený modul do 
ročného štatistického zisťovania od roku platnosti vyššie uvedeného zákona. 
 
112. V sektore domácností údaje z výkazu Úč FO 1-01 za produkciu a 
medzispotrebu sú v súlade s metodikou ESNÚ95 okrem poloţ ky ostatné príjmy, ktorá  
sa očisťuje o predaj dlhodobého majetku  a ďalšie finančné príjmy. Produkcia sa 
 ďalej upravuje o údaje za podhodnotenú produkciu, drogy, prostitúciu, prepitné, 
nákupy bez potvrdenky, produkciu pre vlastné konečné pouţ itie a  za zisky a straty 
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z drţ by zásob. Pre výpočet medzispotreby upravujeme reţ ijné náklady o nákup 
dlhodobého majetku. Údaje o medzispotrebe sa ďalej upravujú o nadhodnotenie 
výdavkov,  medzispotrebu k drogám a prostitúcii, medzispotrebu k produkcii pre 
vlastné konečné pouţ itie, zisky a straty z drţ by zásob, FISIM a lízing.  Prehľad týchto 
úprav je uvedený v tabuľke č. 30. 
 
 
Prehļad úprav v S.14 
 
Tabuļka č. 30                                                                                                       v mil. Sk 
 Produkcia Medzispotreba 
Úč FO1-01,Úč FO 2-01 299 134 187 291 
Podhodnotenie produkcie 77 971  
Nadhodnotenie medzispotreby  6 249 
Drogy 5 327 2 072 
Prostitúcia 2 260  
Predaj bez potvrdenky N1 28 630  
Registrovaní – nezistené N5 15 808 7 068 
Prepitné 765  
Zušļachťovací styk 166 166 
Fisim  618 
Lízing  9 690 
Zisky a straty z drţ by zásob 1988 213 
Produkcia pre vlastné konečné pouţ itie 
z toho: 

136 286 39 048 

     poļnohospodárska produkcia pre  seba 33 803 8 214 
     lesné plody 786  
     domy, chaty, garáţ e vo vlastnej réţ ii 21 879 10 939 
imputované nájomné 79 839  19 895 
Spolu  564 360 220 543 
 
 
 
3.4 Úloha priamych a nepriamych metód odhadov 
 
113. Zdroje podľa OKEČ alebo  inštitucionálnych sektorov vyuţ ité pre priame metódy 
odhadov sú uvedené v tabuľke č. 31, kde ŠZ je štatistické zisťovanie, AZ je 
administratívny zdroj. 
 
Zdroje pre priamu metódu výpočtu produkcie a medzispotreby podļa  odvetví OKEČ 
 
Tabuļka č. 31 

 Produkcia Medzispotreba 
A 01 Poļnohospodárstvo  ŠZ (S.11), AZ (S.14) ŠZ (S.11), AZ (S.14) 
A 02 Lesníctvo  ŠZ (S.11), AZ (S.14) ŠZ (S.11), AZ (S.14) 
B 05 Rybolov  ŠZ (S.11), AZ (S.14) ŠZ (S.11), AZ (S.14) 
C 10 Ťaţ ba uhlia, rašeliny a lignitu  ŠZ (S.11) ŠZ (S.11) 
C 11 Ťaţ ba ropy a zemného plynu  ŠZ (S.11) ŠZ (S.11) 
C 13 Ťaţ ba a úprava rúd  ŠZ (S.11) ŠZ (S.11) 
C 14 Ťaţ ba a úprava ost. nerastov  ŠZ (S.11), AZ (S.14) ŠZ (S.11), AZ (S.14) 
D 15 Výroba potravín ŠZ (S.11), AZ (S.14) ŠZ (S.11), AZ (S.14) 
D 16 Výroba tabaku ŠZ (S.11) ŠZ (S.11) 
D 17 Výroba textílií ŠZ (S.11), AZ (S.14) ŠZ (S.11), AZ (S.14) 
D 18 Výroba odevov ŠZ (S.11), AZ (S.14) ŠZ (S.11), AZ (S.14) 
D 19 Výroba obuvi ŠZ (S.11), AZ (S.14) ŠZ (S.11), AZ (S.14) 
D 20 Spracovanie dreva ŠZ (S.11), AZ (S.14) ŠZ (S.11), AZ (S.14) 
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D 21 Výroba celulózy a papiera ŠZ (S.11), AZ (S.14) ŠZ (S.11), AZ (S.14) 
D 22 Vydavateļstvo a tlač ŠZ (S.11), AZ (S.14) ŠZ (S.11), AZ (S.14) 
D 23 Výroba koksu ŠZ (S.11) ŠZ (S.11) 
D 24 Výroba chemikálií ŠZ (S.11), AZ (S.14) ŠZ (S.11), AZ (S.14) 
D 25 Výroba gumy a plastov ŠZ (S.11), AZ (S.14) ŠZ (S.11), AZ (S.14) 
D 26 Výroba ost. mineral. výrobkov ŠZ (S.11), AZ (S.14) ŠZ (S.11), AZ (S.14) 
D 27 Výroba kovov ŠZ (S.11), AZ (S.14) ŠZ (S.11), AZ (S.14) 
D 28 Výroba kovových výrobkov ŠZ (S.11), AZ (S.14) ŠZ (S.11), AZ (S.14) 
D 29 Výroba strojov a zariadení  ŠZ (S.11), AZ (S.14) ŠZ (S.11), AZ (S.14) 
D 30 Výroba kanc. strojov ŠZ (S.11), AZ (S.14) ŠZ (S.11), AZ (S.14) 
D 31 Výroba el. strojov a prístrojov ŠZ (S.11), AZ (S.14) ŠZ (S.11), AZ (S.14) 
D 32 Výroba telev. a telek. zariadení ŠZ (S.11), AZ (S.14) ŠZ (S.11), AZ (S.14) 
D 33 Výroba zdravot. prístrojov ŠZ (S.11), AZ (S.14) ŠZ (S.11), AZ (S.14) 
D 34 Výroba motor. vozidiel ŠZ (S.11), AZ (S.14) ŠZ (S.11), AZ (S.14) 
D 35 Výroba dopr. zariadení  ŠZ (S.11), AZ (S.14) ŠZ (S.11), AZ (S.14) 
D 36 Výroba nábytku ŠZ (S.11), AZ (S.14) ŠZ (S.11), AZ (S.14) 
D 37 Recyklovanie ŠZ (S.11), AZ (S.14) ŠZ (S.11), AZ (S.14) 
E 40 Výroba a rozvod elektriny ŠZ (S.11), AZ (S.14) ŠZ (S.11), AZ (S.14) 
E 41 Výroba a rozvod vody ŠZ (S.11), AZ (S.14) ŠZ (S.11), AZ (S.14) 
F 45 Stavebníctvo ŠZ (S.11), AZ (S.14) ŠZ (S.11), AZ (S.14) 
G 50 Predaj a údrţ ba motor. vozidiel ŠZ (S.11), AZ (S.14) ŠZ (S.11), AZ (S.14) 
G 51 Veļkoobchod ŠZ (S.11), AZ (S.14) ŠZ (S.11), AZ (S.14) 
G 52 Maloobchod ŠZ (S.11), AZ (S.14) ŠZ (S.11), AZ (S.14) 
H 55 Hotely a reštaurácie ŠZ (S.11), AZ (S.14) ŠZ (S.11), AZ (S.14) 
I 60 Pozemná doprava ŠZ (S.11), AZ (S.14) ŠZ (S.11), AZ (S.14) 
I 61 Vodná doprava ŠZ (S.11), AZ (S.14) ŠZ (S.11), AZ (S.14) 
I 62 Letecká doprava ŠZ (S.11), AZ (S.14) ŠZ (S.11), AZ (S.14) 
I 63 Vedļ. činnosti v doprave ŠZ (S.11), AZ (S.14) ŠZ (S.11), AZ (S.14) 
I 64 Pošty a telekomunikácie ŠZ (S.11), AZ (S.14) ŠZ (S.11), AZ (S.14) 
J 65 Peňaţ níctvo ŠZ (S.12), AZ (S.14) ŠZ (S.12), AZ (S.14) 
J 66 Poisťovníctvo ŠZ (S.12) ŠZ (S.12) 
J 67 Pomoc. činn. fin. sprostred. ŠZ (S.12), AZ (S.14) ŠZ (S.12), AZ (S.14) 
K 70 Činn. v oblasti nehnuteļností ŠZ (S.11), AZ (S.14) ŠZ (S.11), AZ (S.14) 
K 71  Prenájom strojov a zariadení ŠZ (S.11), AZ (S.14) ŠZ (S.11), AZ (S.14) 
K 72  Počítačové činnosti ŠZ (S.11), AZ (S.14) ŠZ (S.11), AZ (S.14) 
K 73  Výskum a vývoj ŠZ (S.11), AZ (S.14) ŠZ (S.11), AZ (S.14) 
K 74 Iné obchodné sluţ by ŠZ (S.11), AZ (S.14) ŠZ (S.11), AZ (S.14) 
M 80 Školstvo ŠZ (S.11), AZ (S.14) ŠZ (S.11), AZ (S.14) 
N 85 Zdravotníctvo ŠZ (S.11), AZ (S.14) ŠZ (S.11), AZ (S.14) 
O 90 Zber odpadov  ŠZ (S.11), AZ (S.14) ŠZ (S.11), AZ (S.14) 
O 91 Činnosti členských org.   ŠZ (S.11) ŠZ (S.11) 
O 92 Rekreácia a šport  ŠZ (S.11), AZ (S.14) ŠZ (S.11), AZ (S.14) 
O 93 Ostatné sluţ by ŠZ (S.11), AZ (S.14) ŠZ (S.11), AZ (S.14) 
Verejná správa S.13 AZ (S.13), AZ (S.15) AZ (S.13), AZ (S.15) 
NZISD S.15 AZ (S.13), AZ (S.15) AZ (S.13), AZ (S.15) 
 
114. Vyuţív anie nepriamych metód pri zostavovaní sektorových účtov je uvedené 
podľa sektorov v tabuľke č. 32. 

 
 
 
Nepriama metóda výpočtu produkcie a medzispotreby  
 
Tabuļka č. 32 

 Ukazovateļ 
Sektor domácností S.14 drogy 

Sektor domácností S.14 prostitúcia  
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Sektor domácnosti S.14 nákupy bez potvrdenky 

Sektor domácností S.14 poľnohospodárska.produkcia P.12 
Sektor domácností S.14 imputované nájomné 

Sektor NZISD S.15 manká a škody na zásobách 
Sektor NZISD S.15 ostatné náklady 

Sektor NZISD S.15 údaje za tie jednotky, ktoré nie sú povinné  

  predkladať účtovné výkazy 
 
 
3.5 Úloha benchmarku (základný rok) a extrapolácií 
 
115. Zdroje údajov pre výrobnú metódu pre jednotlivé inštitucionálne sektory sú 
k dispozícii pravidelne kaţ dý rok (ročnými štatistickými zisťovaniami 
a z administratívnych zdrojov). Len v  prípade vyčíslenia objemu produkcie drog, 
prostitúcie a nákupov bez potvrdenky sa vyuţív a extrapolácia. 
 
 
3.6 Hlavné prístupy vzhļadom na úplnosť 
 
116. Z pohľadu zabezpečenia úplnosti, čo v najširšom slova zmysle sa v jednotlivých 
sektoroch ako prvý krok vykonáva dopočet a imputácie na úplnosť súboru. Poloţ ky 
vzhľadom na úplnosť (nezaznamenaná ekonomika) sú popísané v kapitole 7. 
V tabuľke č. 33 uvádzame stručný pohľad na zabezpečenie úplnosti pri výrobnej 
metóde.  
 
Dopočet na úplnosť pri výrobnej metóde 
 
Tabuļka č. 33     
Poloţ ky S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 
Podhodnotenie X     X   
Nadhodnotenie X     X   
Drevo na pni X         
Predaj bez potvrdenky N1       X   
Registrovaní- nezistené N5    X  
Prepitné X     X   
Drogy       X   
Prostitúcia       X   
Poļnohospodárska produkcia 
pre seba       X   
Domy, chaty vo vlastnej réţ ii       X   
 
 
3.7 Poļnohospodárstvo, poļovníctvo a lesníctvo (A) 
  
117. Táto podkapitola  poskytuje  popis hlavných zdrojov a tieţ  hlavné úpravy týchto 
zdrojov pre produkciu a medzispotrebu za kategóriu A, ako aj súhrnný popis za  
sektor nefinančných korporácií a za sektor domácností. Hlavné zdroje pre tieto dva 
sektory sú pre všetky kategórie OKEČ rovnaké. V rámci podkapitol uvedieme 
špecifické úpravy pre danú kategóriu. 
 
118. Základným štatistickým zisťovaním  pre S.11 na zostavenie účtov je Ročný 
výkaz produkčných odvetví Roč 1-01. Získavajú sa ním informácie o ukazovateľoch 
charakterizujúcich činnosť podniku a jeho závodných jednotiek v oblasti tvorby 
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a rozdeľovania zdrojov, finančného hospodárenia, zamestnanosti a špecifikácie 
odvetvovej činnosti. Výkaz predkladajú podniky zapísané v obchodnom registri, 
príspevkové organizácie, ktoré sú trhovými výrobcami, verejno-právne inštitúcie 
s počtom zamestnancov 20 a viac a organizácie s ročnými trţ bami za vlastné výkony 
a tovar 100 miliónov Sk a viac, ktoré sú vedené v registri organizácií ŠÚ SR, 
s prevaţ ujúcou činnosťou podľa OKEČ: 01, 02, 05, 10 aţ  41, 45, 50 aţ  55, 60 aţ  64, 
70 aţ  74, 80, 85, 90, 92, 93.  
 
119. Ročný výkaz produkčných odvetví v malých podnikoch Roč 2-01 získava 
informácie o ukazovateľoch charakterizujúcich činnosť drobného podnikania v oblasti 
tvorby a rozdeľovania zdrojov, finančného hospodárenia, zamestnanosti 
a špecifikácie odvetvovej činnosti. Výkaz predkladajú podniky zapísané v obchodnom 
registri, príspevkové organizácie, ktoré sú trhovými výrobcami, s počtom 
zamestnancov od 0 do 19, ktoré sú vedené v registri organizácií ŠÚ SR, 
s prevaţ ujúcou činnosťou podľa OKEČ: 01, 02, 05, 10 aţ  41, 45, 50 aţ  55, 60 aţ  64, 
70 aţ  74, 80, 85, 90, 92, 93. 
 
120. Vyššie uvedené štatistické zisťovania pokrývajú všetky inštitucionálne 
jednotky, ktoré patria do sektora nefinančných korporácií.  
 
121. V štatistickom výkaze  Roč 1-01 za závodné jednotky sa pre výpočet produkcie 
typu hrubého obratu vymedzili ukazovatele v  module 177. Hrubý obrat.  
 
 

177.
 HRUBÝ OBRAT  

I. r. 
V 

sledovanom 
modul (v tis. Sk)      

 
 roku 

  a 1 

Trţ by za vlastné výrobky a z predaja sluţ ieb vrátane verejného stravovania (ú. 601 a 602) 1) 1                                                                                                                                                                                                                                     

Predaj a odovzdanie výrobkov a sluţ ieb iným závodným jednotkám v rámci podniku vrátane vnútorného 
obratu 1) 

2  

 veľkoobchod   2) 3  

Trţ by za tovar (ú. 604) maloobchod    2) 4  

 veľkoobchod   2) 5  

Náklady na predaný tovar (ú. 
504) 

maloobchod    2) 6  

Aktivácia (účtovná skupina 62)  1) 7  

Zmena stavu  zásob nedokončenej výroby, polotovarov, výrobkov a zvierat  (účtovná skupina 61) 8  

Hrubý obrat závodnej jednotky (r. 1 aţ  4 - 5 - 6 + 7  8) 9  

Kontrolný súčet (r. 1 aţ  9) 99  

 
Hrubý obrat predstavuje produkciu vlastných výrobkov, tovaru a sluţ ieb (komerčných a 
nekomerčných) vyprodukovanú tuzemskými produkčnými jednotkami v danom období, pričom je 
zahrnutá aj produkcia, ktorá nevstupuje na trh. 
Trţ by za vlastné výrobky a z predaja sluţ ieb (r. 1)  - uvedú sa  trţ by za vlastné výrobky a z 
predaja sluţ ieb účet 601 a 602 (vrátane verejného stravovania). Vo verejnom stravovaní 
(vykonávanom ako hlavná i vedľajšia činnosť) sa neodpočítava hodnota spotrebovaných potravín, 
nápojov a tabaku. Hodnota z r. 1 sa člení podľa Štatistickej klasifikácie produkcie (podľa Prílohy č. 1) v 
stĺ. 2 modulu 182. 
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Predaj a odovzdanie výrobkov a sluţ ieb iným závodným jednotkám v rámci podniku  vr.  vnútorného 
obratu (r. 2)  - uvedú sa  trţ by  z predaja (odovzdania) od sesterských závodných jednotiek v rámci 
vlastného podniku v predajných, resp. odovzdávacích cenách. Ďalej sem patrí všetka produkcia 
vybraných výrobkov1), ktoré sa štatisticky alebo účtovne evidujú a sú vo vnútri závodnej jednotky, 
ktorá ich sama vyrobila, spotrebované (okrem hodnoty aktivácia materiálu, ktorá je uvedená v r. 7). 
Hodnota r. 2 sa člení podľa Štatistickej klasifikácie produkcie (Príloha č. 1) v stĺ. 4 modulu 182. Údaj 
sa uvedie len v prípade, ak organizácia má vymedzené 2 a viac závodných jednotiek.  
Trţ by za tovar (r. 3, 4)  - uvedú sa trţ by závodnej jednotky z predaja tovaru účtované na účte 604, 
rozčlenené na veľkoobchodnú  a maloobchodnú činnosť. Uvedú sa tu i trţ by z predaja (odovzdania) 
obchodného tovaru predávaného v rámci podniku ostatným sesterským závodným jednotkám, vedené 
na účte trţ ieb z predaja tovaru vo vnútroorganizačnom účtovníctve. Za obchodnú činnosť sa v tomto 
zisťovaní nepovaţ uje verejné a závodné stravovanie (uvedie sa v r. 1). Údaje r. 3, 4 sa rozčlenia v stĺ. 
2 modulu 185, 186 podľa druhov tovaru (pričom nákup poľnohospodárskych výrobkov, odbyt, 
zásobovanie a zahraničný obchod sú kvalifikované ako veľkoobchod) podľa Prílohy č. 1.  
Náklady na predaný tovar (r. 5, 6)  - uvedú sa náklady, ktoré tvoria obstarávaciu cenu predaného 
tovaru (účet 504 - Predaný tovar) v členení na veľkoobchodnú a maloobchodnú činnosť. Údaje v 
týchto riadkoch sa špecifikujú v moduloch 185 (v stĺ. 5) a 186 (v stĺ. 5) podľa druhov tovaru podľa 
Prílohy č. 1. Ak závodná  jednotka obchoduje s tovarom vyrobeným v inej závodnej jednotke toho 
istého podniku, potom sa tu uvedie i hodnota obchodného tovaru nakúpeného od týchto sesterských 
závodných jednotiek vedená na účtoch vo vnútroorganizačnom účtovníctve. 
Odbytová a zásobovacia činnosť 
Ak niektorá závodná jednotka vykonáva odbytovú a zásobovaciu činnosť pre ostatné jednotky v rámci 
podniku bez vzájomnej fakturácie (odovzdania) výrobkov, materiálu, či surovín, tak sa táto činnosť 
povaţ uje za vnútroorganizačnú sluţ bu sprostredkovania obchodu. 
Ak niektorá závodná jednotka zabezpečuje odbytovú alebo zásobovaciu činnosť pre (za) ostatné 
jednotky v rámci podniku  a vzájomné dodávky sa dôsledne realizujú prostredníctvom prevzatia plnej 
zodpovednosti, potom odbytová a zásobovacia závodná jednotka vykáţ e hodnotu 
vnútroorganizačného nakúpeného „tovaru" v r. 5 modulu 177. Predaj (odovzdanie) ostatným 
závodným jednotkám vykáţ e v r. 3 modulu 177 spolu s predajom externým odberateľom. Závodná 
jednotka - výrobca vykáţ e vnútroorganizačný medzizávodný predaj svojich výrobkov odbytovej 
závodnej jednotke v r. 2 modulu 177 a špecifikuje ho v stĺ. 4 modulu 182. Zásoby výrobkov alebo 
materiálu sa uvedú v príslušnom riadku zásob tej závodnej jednotky, ktorá ich vedie v účtovníctve. 
Aktivácia (r. 7) - uvedie sa aktivácia materiálu a tovaru, vnútroorganizačných sluţ ieb (napr. 
vnútropodniková preprava), dlhodobého nehmotného  a hmotného majetku (zodpovedá účtovej 
skupine 62 - Aktivácia). Údaje tohto riadku sa  špecifikujú v stĺ. 4 modulu 182 podľa Štatistickej 
klasifikácie produkcie (podľa Prílohy č. 1).  
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby, polotovarov, výrobkov a zvierat (r. 8) - uvedie sa zmena 
vnútroorganizačných zásob (nedokončenej výroby, polotovarov, výrobkov a zvierat) účtová skupina 61. 
Ukazovateľ môţ e nadobudnúť zápornú hodnotu. Pri výpočte hrubého obratu sa započíta 
matematickým postupom  (+/-). 
Hrubý obrat závodnej jednotky (r. 9) - uvedie sa hrubý obrat závodnej jednotky spolu, vypočítaný 
ako suma vykázaných poloţ iek:  r.1 aţ  4 - 5 - 6 + 7 ± 8.  

 

122. V štatistickom výkaze  Roč 1-01 za závodné jednotky sa pre výpočet 
medzispotreby vymedzili ukazovatele v module 178. Medzispotreba a dopĺňajúce 
ukazovatele Hrubý obrat.  
 

178.
 

MEDZISPOTREBA A DOPĹŇAJÚCE UKAZOVATELE 

I. r. 
V sledovanom 

Modul (v tis. Sk)       roku 

  a 1 
Spotreba nakúpeného materiálu a energie (ú.  501 aţ  503)    3) 1  
Sluţ by nakúpené (z účtovnej skupiny 51)    3) 2  

                                                 
1) Osivá a sadivá, hnojivá, násadové vajcia, krmivá a stelivá, ryby, vosk, uhlie spotrebované na vlastnú výrobu brikiet, lignit spotrebovaný na 

výrobu lignitových brikiet, koks a koksový prach, prírodný plyn, produkty rafinérií a ostatné výrobky petrochémie (vrátane plynu), elektrina 
spotrebovaná v elektrárňach a v ich pomocných prevádzkarniach, elektrická energia spotrebovaná na výrobu elektrickej energie, straty 
elektriny pri prenose, surové ţe lezo. 
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Spotreba materiálu, energie a sluţ ieb nakúpených, resp. prevzatých od iných závodných   3) 
jednotiek  v rámci podniku vrátane vnútorného obratu                                           3  

Manká a škody na zásobách (z ú. 549 a 582, PO z ú. 548) 4  
Ostatné náklady zahŕňané do medzispotreby (z ú. 548, PO z ú. 549)   3) 5  
Medzispotreba spolu  (r. 1 aţ  5) 6  

 
Spotreba materiálu a energie - nakúpených (r. 1) - uvedie sa spotreba materiálu nakúpeného od 
externých dodávateľov účet 501, 502 a 503. Zahŕňa najmä spotrebu surovín a materiálu  vrátane 
spotreby potravín, nápojov a tabaku vo verejnom stravovaní a spotrebu energie a palív, 
určených ako na energetické a pohonné účely, tak aj na technologické (východisková surovina pre 
výrobu), a to len za časť, ktorá bola nakúpená od externých dodávateľov. Najvýznamnejšie druhy 
spotreby sa rozčlenia podľa Štatistickej klasifikácie produkcie (podľa Prílohy č. 1) v stĺ. 2 modulu 184. 
Sluţ by - nakúpené (r. 2) - uvedú  sa  sluţ by nakúpené  počas  príslušného  obdobia  z účtovej 
skupiny  51 (opravy a udrţ iavanie, cestovné s výnimkou stravného na pracovných cestách, ktoré sa 
uvedú na r. 7 - naturálny príjem zamestnancov, náklady na reprezentáciu a ostatné sluţ by).  Hodnota 
tohto riadku sa člení podľa Štatistickej klasifikácie produkcie (podľa Prílohy č. 1) v stĺ. 2 modulu 183. 
Spotreba výrobkov a sluţ ieb nakúpených, resp. prevzatých od iných závodných jednotiek v 
rámci podniku (r. 3) - uvedie sa  spotreba výrobkov a sluţ ieb nakúpených, resp. prevzatých od iných 
závodných jednotiek v rámci podniku vrátane vnútorného obratu  v ocenení pouţ ívanom  v 
účtovníctve.  Hodnota z r. 3  sa  špecifikuje podľa  Štatistickej klasifikácie produkcie (podľa Prílohy č. 
1) v stĺ. 5 modulu 183 (týka sa sluţ ieb) a v stĺ. 5 modulu 184 (týka sa materiálu a energie). Údaj sa 
uvedie len v prípade, ak organizácia má vymedzené 2 a viac závodných jednotiek.  
Manká a škody na zásobách (r. 4) -  uvedú sa manká a škody na zásobách (ak prekračujú 
stanovené normy) pred odpočítaním prijatých náhrad  z účtu 549 a 582, PO z účtu 548. 
Ostatné náklady zahŕňané do medzispotreby (r. 5) - uvedú sa ostatné prevádzkové náklady platené 
organizáciám  a obyvateľstvu z účtu 548, PO z účtu 549 ide o poloţ ky, ktoré neboli účtované na 
účtoch účt. sk. 50 a 51 a majú vecný charakter materiálových nákladov alebo nákladov na sluţ by, 
napr. paušál na kŕmenie sluţ obných psov, paušály vyplatené zamestnancom na úhradu nákladov za 
pranie, ţ ehlenie, čistenie a opravy pracovných odevov, obstaranie pracovných odevov a ochranných 
pomôcok, kancelárske potreby, náklady na konzumáciu pri kontrolnej činnosti, zariaďovacie a 
vybavovacie príplatky zamestnancom vyslaným do zahraničia, náklady spojené s presídlením 
obyvateľov pri výstavbe  a pod.. Údaje tohoto riadku sa špecifikujú v stĺ. 2 modulu 183 (týka sa 
sluţ ieb) a  v stĺ. 2 modulu 184 (týka sa materiálu a energie) podľa Štatistickej klasifikácie produkcie 
(podľa Prílohy č. 1). 
Medzispotreba spolu (r. 6) - uvedie sa medzispotreba závodnej jednotky spolu, ktorá predstavuje 
hodnotu všetkých surovín, materiálu, energie a sluţ ieb spotrebovaných počas sledovaného roka 
danou závodnou jednotkou vo výrobnom procese ako vstupy. Vypočíta sa ako suma poloţ iek 
vykázaných v r. 1 aţ  5. 
 
123. V štatistickom výkaze  Roč 2-01 sa pre výpočet produkcie typu hrubého obratu 
vymedzili ukazovatele v  module 177a. Hrubý obrat.  
 

177a. HRUBÝ OBRAT I. r. V sledovanom roku 
Modul (v tis. Sk)   

  a 1 
Trţ by za vlastné výrobky a z predaja sluţ ieb 1  

Trţ by za tovar 
Veľkoobchod 2  
Maloobchod 3  

Náklady na 
predaný tovar 

Veľkoobchod 4  
maloobchod 5  

Aktivácia 6  
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 7  
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Hrubý obrat predstavuje produkciu vlastných výrobkov, tovaru a sluţ ieb (komerčných a 
nekomerčných) vyprodukovanú tuzemskými produkčnými jednotkami v danom období. 
Trţ by za vlastné výrobky a z predaja sluţ ieb (r. 1)  - uvedú sa  trţ by za vlastné výrobky a z 
predaja sluţ ieb účet 601, 602 (vrátane verejného stravovania). Vo verejnom stravovaní 
(vykonávanom ako hlavná i vedľajšia činnosť) sa neodpočítava hodnota spotrebovaných potravín, 
nápojov a tabaku. Hodnota z r. 1 sa člení podľa Štatistickej klasifikácie produkcie v stĺ. 2 modulu 
182a. 
Trţ by za tovar (r. 2, 3)  - uvedú sa trţ by spravodajskej jednotky z predaja tovaru účtované na účte 
604, rozčlenené na veľkoobchodnú a maloobchodnú činnosť. Za obchodnú činnosť sa v tomto 
zisťovaní nepovaţ uje verejné a závodné stravovanie (uvedie sa v r. 1). Údaje z r. 2 sa špecifikujú 
v module 185a. v stĺ. 2 a z r. 3 v module 186a. v stĺ. 2 podľa Štatistickej klasifikácie produkcie . 
Náklady na predaný tovar (r. 4, 5)  - uvedú sa náklady, ktoré tvoria obstarávaciu cenu predaného 
tovaru (účet 504 - Predaný tovar) v členení na veľkoobchodnú a maloobchodnú činnosť. Údaje z r. 4 
sa špecifikujú v module 185a. v stĺ. 3 a z r. 5 v module 186a. v stĺ. 3 podľa Štatistickej klasifikácie 
produkcie. 
Aktivácia (r. 6) - uvedie sa aktivácia materiálu a tovaru, vnútroorganizačných sluţ ieb (napr. 
vnútropodniková preprava), dlhodobého nehmotného  a dlhodobého hmotného majetku (zodpovedá 
účtovej skupine 62 - Aktivácia).  
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby, polotovarov, výrobkov a zvierat (r. 7) - uvedie sa zmena 
vnútroorganizačných zásob (nedokončenej výroby, polotovarov, výrobkov a zvierat) účtová skupina 61. 
Ukazovateľ môţ e nadobudnúť zápornú hodnotu.  
 
124. V štatistickom výkaze  Roč 2-01 sa pre výpočet medzispotreby vymedzili 
ukazovatele v  module 178a.  Medzispotreba a dopĺňajúce ukazovatele. 
  
178a. Medzispotreba a dopĺňajúce ukazovatele I. r. V sledovanom roku 

modul (v tis. Sk)   

  a 1 
Spotreba materiálu a energie  1  
Spotreba sluţ ieb 2  
Ostatné náklady zahŕňané do medzispotreby 3  
Manká a škody na zásobách 4  

 
Spotreba materiálu a energie (r. 1) - uvedie sa spotreba materiálu nakúpeného od externých 
dodávateľov účet 501, 502 a 503. Zahŕňa najmä spotrebu surovín a materiálu  vrátane spotreby 
potravín, nápojov a tabaku vo verejnom stravovaní  a spotrebu energie a palív, určených ako 
na energetické a pohonné účely, tak aj na technologické (východisková surovina pre výrobu), a to len 
za časť, ktorá bola nakúpená od externých dodávateľov. Najvýznamnejšie druhy spotreby materiálu a 
energie sa rozčlenia podľa Štatistickej klasifikácie produkcie v stĺ. 2 modulu 184a. 
Spotreba sluţ ieb (r. 2) - uvedú  sa  sluţ by nakúpené  počas  príslušného  obdobia  z účtovej skupiny  
51 (opravy a udrţ iavanie, cestovné s výnimkou stravného na pracovných cestách, ktoré sa uvedú na r. 
5 - naturálny príjem zamestnanca, náklady na reprezentáciu a ostatné sluţ by). Hodnota tohto riadku 
sa člení podľa Štatistickej klasifikácie produkcie v stĺ. 2 modulu 183a. 
Ostatné náklady zahŕňané do medzispotreby (r. 3) - uvedú sa ostatné prevádzkové náklady platené 
organizáciám  a obyvateľstvu z účtu 548, PO z účtu 549 ide o poloţ ky, ktoré neboli účtované na 
účtoch úč. sk. 50 a 51 a majú vecný charakter materiálových nákladov alebo nákladov na sluţ by, 
napr. paušál na kŕmenie sluţ obných psov, paušály vyplatené zamestnancom na úhradu nákladov za 
pranie, ţ ehlenie, čistenie a opravy pracovných odevov, obstaranie pracovných odevov a ochranných 
pomôcok, kancelárske potreby, náklady na konzumáciu pri kontrolnej činnosti, zariaďovacie a 
vybavovacie príplatky zamestnancom vyslaným do zahraničia, náklady spojené s presídlením 
obyvateľov pri výstavbe  a pod.. Údaje tohto riadku sa špecifikujú v stĺ. 2 modulu 183a. (týka sa 
sluţ ieb) a  v stĺ. 2 modulu 184a. (týka sa materiálu a energie). 
Manká a škody na zásobách (r. 4) -  uvedú sa manká a škody na zásobách (ak prekračujú 
stanovené normy) pred odpočítaním prijatých náhrad  z účtu 549, 582, PO z účtu 548. 
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125. Údaje za produkciu a medzispotrebu získané z uvedených štatistických výkazov 
sa upravujú o vypočítaný objem ziskov a strát z drţ by zásob podľa metódy 
odporúčanej ESNÚ 95 zo štvrťročných stavov príslušných zásob (pozri kapitola 5). 
O výške podhodnotenia produkcie, resp. o výške nadhodnotenia medzispotreby nie 
sú k dispozícii explicitné údaje. Preto pri odhadoch  podhodnotenia produkcie 
a nadhodnotenia medzispotreby sa vychádza: 

 z porovnania analytických ukazovateľov (podiel medzispotreby na produkcii, 
produktivita práce) vypočítaných za malé a veľké súkromné nefinančné 
korporácie podľa odvetví, 

 z porovnania ukazovateľov  produkcie, medzispotreby a pridanej hodnoty 
vykázanej v štatistických výkazoch Roč 1-01 s účtovnými výkazmi Výsledovka 
Úč POD 2-01 za jednotky podliehajúce auditu (uverejnené v obchodnom 
vestníku). 

 
126. Do produkcie sa ďalej pripočítavajú subvencie na produkty, prepitné v sluţ bách, 
prírastok zásob dreva na pni, produkciu odvetvia bytových sluţ ieb. Podkladom  pre 
získanie objemu subvencií na produkty je Štátny záverečný účet, ktorý obsahuje aj 
čerpanie rozpočtov miest a obcí a Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve. 
Objem prepitného za ekonomiku SR odhaduje INFOSTAT Bratislava na základe 
podkladov z Ústavu pre výskum verejnej mienky pri ŠÚ SR. Prepitné sa 
zaznamenáva v produkcii sektora nefinančných korporácii a sektora domácností 
v odvetví 55 Hotely a reštaurácie a 93 Ostatné sluţ by. Rozdelenie sumy prepitného 
sa robí podľa podielu produkcie za tieto sektory a odvetvia na celkovej produkcii. 
V nefinančnom sektore sa výška  prepitného v roku 2003 za  odvetvie 55 odhadla  na 
37,3%  a za odvetvie 93 na 21,1% .Prírastok hodnoty zásob dreva na pni pre sektor 
nefinančných korporácií vypracováva Lesnícky výskumný ústav Zvolen. 
Podkladovými zdrojmi údajov pre výpočet sú Zelená správa Lesného hospodárstva 
a ďalšie domáce a zahraničné výsledky výskumu a vlastné výpočty. Prírastok  
hodnoty zásob dreva na pni je čiastkou, o ktorú sa zvýšila  hodnota zásob dreva na 
pni a zvyšuje produkciu odvetvia 02 Lesníctvo. 
 
127. Do medzispotreby sektora nefinančných korporácií sa započítavajú poplatky za 
finančné sluţ by. Ide o poplatky, ktoré nefinančné inštitúcie platia poisťovniam za 
poskytovanie sluţ ieb neţ ivotného poistenia a ktoré tvoria časť produkcie poisťovní, 
zaznamenanej na účte produkcie S.12 ako poloţ ka P.1. Celkové poplatky za sluţ by 
neţ ivotného poistenia sú úmerné výške skutočného poistného plateného inštitúciami, 
navýšeného o výnosy z investovania technických rezerv poisťovní po odpočítaní  
prijatých náhrad za poistné udalosti (podrobný výpočet je uvedený v kapitole 3.16). 
Tieto poplatky sú alokované do medzispotreby a konečnej spotreby sektorov na 
základe sektorovej štruktúry predpísaného poistného neţ ivotného poistenia, ktorú 
získava ŠÚ SR od poisťovní. Ďalšia úprava medzispotreby je zabezpečená 
zahrnutím aktivovaných nákladov na vývoj  do medzispotreby (pozri podkapitolu 
5.11). Z dôvodu rozdielnych hraníc pre zaradenie dlhodobého nehmotného a 
hmotného majetku v metodike ESNÚ95 a našou legislatívou zniţ ujeme hodnotu 
medzispotreby o objem, o ktorý sa navyšuje kapitál. Výkaz Roč 1-01 Fin A, B  Modul 
581 Časť medzispotreby, je zdrojom údajov o tej časti nehmotného a hmotného  
majetku, ktorý bol zaúčtovaný do medzispotreby a jeho hodnota je z intervalu od 20 
000 Sk do 30 000 Sk, resp. do 50 000 Sk (pozri odstavec 111.). 
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128. Ako nezávislý zdroj sa pouţ ívajú údaje z účtovných výkazov Výsledovka Úč 
POD 2-01, ktoré porovnávame so štatistickými výkazmi Roč 1-01 a Roč 2-01. Ako 
ďalší nezávislý zdroj sa pre porovnanie údajov (za ukazovateľ medzispotreba 
a produkcia) pouţ ívajú údaje zo štatistického zisťovania pre zostavenie štvrťročných 
účtov a to Štvrťročný výkaz produkčných odvetví Prod 3-04 (20 a viac 
zamestnancov) a  Štvrťročný podnikový výkaz malej organizácie P13-04 (do 19 
zamestnancov). Štruktúra zisťovania podľa veľkosti je identická s popisom uvedeným 
pri výkazoch  Roč 1-01 a Roč 2-01. Porovnávajú sa údaje podľa kategórií 
a subkategórií OKEČ. 
 
129. Hlavným zdrojom pre výpočet produkcie a medzispotreby v sektore domácností 
je účtovný výkaz Úč FO 1-01 Výkaz o príjmoch a výdavkoch a účtovný výkaz Úč FO 
2-01 Výkaz o majetku a záväzkoch. Výkazy sú  prílohou k daňovému priznaniu k dani 
z príjmov fyzických osôb FO typ B1. Predkladajú ich fyzické osoby nezapísané 
v obchodnom registri, ktoré účtujú v jednoduchom účtovníctve.  
 
130. Tieto výkazy sú základným zdrojom pre výpočet trhovej produkcie v sektore 
domácností. Výkazy sú spracované podľa OKEČ a podľa právnej formy. V roku 2003 
ich predloţ ilo 234 021 jednotiek. Na základe týchto výkazov bola vyčíslená hrubá 
produkcia: 

 z výkazu Úč FO 1-01 
Riadok 01 Predaj tovaru- riadok obsahuje trţ by za predaný tovar bez DPH, a to bez ohľadu na to, či 
ide o predaj tovaru v maloobchode alebo veľkoobchode, údaj sa vpíše z peňaţ ného denníka zo stĺpca 
príjem zahrňovaný do základu dane. 
Riadok 02 Predaj výrobkov a sluţ ieb-  obsahuje údaj z peňaţ ného denníka zo stĺpca  predaj výrobkov 
a sluţ ieb. Ak sú tieto v samostatných stĺpcoch, údaje sa sčítajú. 
Riadok 03 Ostatné príjmy – údaj z peňaţ ného denníka  zo stĺpca ostatné príjmy . Napr. prijaté úroky 
sa neúčtujú ako príjmy zahrnované do základu dane , nakoľko nie sú predmetom zdanenia . Tieto 
príjmy budú v priznaní zahrnuté osobitne. 
Riadok 06 Nákup tovaru – riadok je vyjadrením nakúpeného tovaru v účtovnom období, za ktorý bolo 
zaplatené. 

 z výkazu Úč FO 2-01 
Riadok 07Nedokončená výroba, výrobky, zvieratá, ostatné  sa vykazujú údaje z knihy zásob v ocenení 
podľa zákona 
 
131. Takto vyčíslená hrubá produkcia z účtovných výkazov za 234 021 jednotiek, 
ktoré predloţ ili výkaz, bola dopočítaná na celkový počet 329 070 aktívnych 
podnikateľov - jednotlivcov. Dopočet  produkcie na celý súbor bol urobený na 
základe priemerných hodnôt zistených ukazovateľov na jedného  podnikateľa 
v kaţ dom OKEČ. Trhová produkcia je pre všetky odvetvia  upravovaná o zisky a 
straty z drţ by zásob. Pre úplnosť výpočtu hodnoty trhovej produkcie sektora  
domácností boli urobené  odhady podhodnotenia trhovej produkcie, ktorú nevykázali 
registrované jednotky. Predpokladáme, ţ e takto utajené príjmy predstavujú asi 15 – 
20 % hodnoty dopočítanej  produkcie na aktívne jednotky (pozri kap. 7).  
 
132. Ďalšou zloţ kou produkcie je odhad za nezaznamenané príjmy jednotlivcov, ktorí 
podnikajú  bez povolenia a nie sú registrovaní. Odhad  robí INFOSTAT nepriamou 
metódou na základe údajov z Prieskumu verejnej mienky o nákupoch obyvateľstva 
v neformálnom sektore, ktorý vykonáva Ústav pre výskum verejnej mienky pri ŠÚ SR 
pravidelne kaţ dý rok. Prieskum je zameraný na zistenie výdavkov obyvateľstva na 
nákup tovarov a sluţ ieb bez vydania potvrdenky. Ide najmä o remeselnícke práce, 
doučovanie, predaj na trhoch (pozri kapitolu 7).  
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133. Do celkovej trhovej produkcie sa zahrnuje i produkcia drog. Pre jej odhad sa 
vyuţ ívajú podklady z prieskumu verejnej mienky, ktorý organizuje Ústav pre výskum 
verejnej mienky pri ŠÚ SR v pravidelných dvojročných intervaloch. Ďalším 
podkladom sú informácie z Národnej protidrogovej jednotky SR a informácie 
poskytované z Centra pre drogovú závislosť ako sú veľkosť dávky, jej cena, 
priemerná spotreba, počet uţ ívateľov drog (pozri kapitolu 7). Produkcia prostitúcie sa 
odhaduje na základe rôznych informácií z tlače, polície, odhadov zo zahraničia. Pri 
vyčíslení extrapoláciou sa vychádza z odhadu počtu osôb vykonávajúcich prostitúciu 
a ich odhadovaného priemerného príjmu (pozri kapitolu 7). Výška prepitného sa 
odhaduje na základe poznatkov o poskytovaní prepitného obyvateľstvom za sluţ by  
v reštauráciách, hoteloch, kaderníctvach a pod. (pozri kapitolu 7). Prepitné sa 
zaznamenáva do odvetví 55 a 93 na základe váhy produkcie daných odvetví. V roku 
2003 bolo rozdelenie pribliţ ne 75 % hodnoty prepitného do odvetvia 55 a 25% do 
odvetvia 93.  
 
134. Produkcia pre vlastné konečné pouţ itie zahrnuje poľnohospodársku produkciu 
pre vlastné konečné pouţ itie, domy, chaty, garáţ e postavené vo vlastnej réţ ii a 
imputované nájomné. Pre odhad poľnohospodárskej produkcie pre vlastné konečné 
pouţ itie slúţ ia dva podklady: 

 Cenzus fariem za rok 2001, ktorý poskytuje údaje za SR spolu, právnické 
osoby, registrované fyzické osoby a neregistrované fyzické osoby. Odčítaním 
týchto troch kategórií fariem od SR spolu dostávame počet domácností 
vlastniacich pôdu. Je ich 794 506. V priemere vlastnia 13,5 ára pôdy,  z toho 
6,7 árov sú lesy. 

 Ročný výkaz poľnohospodárskej produkcie súkromných roľníkov 
a záhradkárov, ktorý preberáme z odboru štatistiky pôdohospodárstva 
a ţ ivotného prostredia, obsahuje rastlinnú aj ţ ivočíšnu produkciu podľa 
komodít vo fyzických jednotkách a v korunách.  

Medziročný prírastok kopíruje index inflácie, v prípade úrodného roku sa odhad 
produkcie ešte primerane navyšuje.  
 
135. Do produkcie poľnohospodárstva  pre seba v sektore domácností zahrnujeme 
hodnotu produkcie, ktorá pochádza zo zberu lesných plodov. Vyčísľuje sa  na 
základe  kvalifikovaných odhadov mnoţ stva jednotlivých druhov lesných plodov 
a výkupných cien z Lesníckeho výskumného ústavu Zvolen. Pre zlepšenie odhadu  
sa pouţ ívajú aj informácie o cenách lesných plodov od ich predajcov na trhu. 
 
136. Produkcia domov, chát, garáţ í postavených vo vlastnej réţ ii je popísaná 
v podkapitole 3.12. Imputované nájomné vlastníkov domov, bytov, chatiek a garáţ í je 
popísané v podkapitole 3.17. Produkcia domácností s plateným personálom má byť 
zaradená podľa metodiky ESNÚ 95 do produkcie vyrobenej pre vlastné konečné 
pouţ itie. Zatiaľ pri zostavovaní národných účtov SR táto produkcia nebola vyčíslená. 
 
137. Zdrojom údajov pre výpočet medzispotreby S.14 je Výkaz o príjmoch 
a výdavkoch Úč FO 1-01 s týmito  poloţ kami: 
 
Riadok 05 Nákup materiálu – riadok je vyjadrením nakúpeného materiálu za účtovné obdobie, za ktorý 
bolo zaplatené. 
Riadok 09 Prevádzková  réţ ia – údaj sa uvádza z príslušného stĺpca denníka, ak má denník v členení 
výdavky ostatné. 
 



ZDROJE A METÓDY ZOSTAVENIA HND KAPITOLA 3 
 

58 
 

Zistené údaje sú dopočítané rovnakým spôsobom ako produkcia na súbor aktívnych 
jednotiek.  O zisky a straty z drţ by zásob sa upravuje medzispotreba na úrovni 
dvojmiestneho OKEČ. Medzispotreba je upravovaná o jej nadhodnotenie z dôvodu 
nákupov tovarov a sluţ ieb, ktoré podnikatelia nespotrebujú v rámci svojej činnosti, 
ale spotrebujú pre svoju konečnú spotrebu domácností (pozri kapitolu 7). Postup 
odhadu medzispotreby pri výrobe a distribúcii drog a medzispotreby sluţ ieb 
prostitúcie, o ktoré sa upravuje medzispotreba S.14 je uvedená v kapitole 7. 
Medzispotreba k produkcii pre vlastné konečné pouţ itie za poľnohospodársku 
produkciu je odhadovaná z rodinných účtov a na základe extrapolácie z vývoja rastu 
poľnohospodárskej  produkcie pre seba. Medzispotreba stavieb domov, chatiek 
a garáţ í  vo vlastnej réţ ii sa odhaduje vo výške  50 % z produkcie stavieb domov, 
chatiek a garáţ í  vo vlastnej réţ ii. Výpočet medzispotreby k imputovanému 
nájomnému je popísaný  v podkapitole 3.17. 
138. Štatistické výberové zisťovanie u podnikateľov – fyzických osôb nezapísaných 
v obchodnom registri Roč 3-99 sa vyuţív a ako doplnkový zdroj pre odhad produkcie 
a medzispotreby sektora domácností. Získavame ním informácie o ukazovateľoch 
charakterizujúcich činnosť podnikateľov v oblasti finančného hospodárenia, 
zamestnanosti a špecifikácie odvetvovej činnosti.  Údaje sú zisťované za fyzické 
osoby nezapísané v obchodnom registri, podnikajúce na základe ţ ivnostenského 
zákona, fyzické osoby so slobodným povolaním a súkromne hospodáriaci roľníci 
hospodáriaci na základe iného neţ  ţ ivnostenského zákona, ktorí sú vedení v registri 
organizácií ŠÚ SR, s prevaţ ujúcou činnosťou podľa OKEČ: 01, 02, 05, 10 aţ  41, 45, 
50 aţ  55, 60 aţ  64, 70 aţ  74, 80, 85, 90, 92, 93. Výhodou daného štatistického 
zisťovania je, ţ e nám poskytuje detailnejšie členenie ako účtovný výkaz a 
podrobnejšie informácie o činnosti danej spravodajskej jednotky. Toto zisťovanie sa 
vykonáva týmto formulárom: 
 
Roč 3-99  

1100b. 

modul 
 CHARAKTERISTIKA PODNIKATEĻSKEJ ČINNOSTI  

 
 

1 Vyvíjali ste v sledovanom roku podnikateļskú činnosť? (Odpoveď označte kríţ ikom.) 
  

Áno  
 

 1  Nie  
 

 2 
     

2 Ak nie, vyznačte dôvod neaktívnosti. (Odpoveď označte kríţ ikom.) 
  

       Činnosť ešte nezačala a ani sa do 12 mesiacov nezačne   1 

       Činnosť ešte nezačala, ale sa do 12 mesiacov začne (Uveďte predpokladaný Mesiac…. rok….)  2 

       Činnosť bola zrušená (Uveďte mesiac..... rok......)   4 

       Iný dôvod (Uveďte) ................................................................................................................……  6 
 
 

 Ak ste vyvíjali podnikateļskú činnosť v sledovanom období aspoň 1 mesiac pokračujte vo vypĺňaní. 
 
 
    štatistického formulára (ŠF), ak nie ukončite vypĺňanie ŠF. 
 

 
 

 Ak ste vyvíjali podnikateļskú činnosť v sledovanom období aspoň 1 mesiac uveďte: 
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 mesiac začiatku účtovného obdobia 3   

 mesiac konca účtovného obdobia 4   

 počet mesiacov, za ktoré ste realizovali trţ by v sledovanom účtovnom období 5   

 
 

 Popíšte čo najpresnejšie Vašu prevaţ ujúcu činnosť, za ktorú ste realizovali prevaţ nú časť trţ ieb 

 v sledovanom roku: 

  

  

  

  

 
 Ak poznáte zaradenie Vašej prevaţ ujúcej činnosti podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických 

 činností (OKEČ) vyplňte: 

 
 kód OKEČ  (Vypĺňa sa zľava.) 6      

  
 
 

7 Je podnikateļská aktivita Vaším hlavným zamestnaním? (Odpoveď označte kríţ ikom.) 
  

Áno  
 

 1  Nie  
 

 2 
  

 

1102. 

modul 
 DOPĹŇAJÚCE INFORMÁCIE O PODNIKATEĻSKEJ ČINNOSTI  

 
1 Zmenili ste v priebehu sledovaného roku právnu formu podnikania? (Odpoveď označte kríţ ikom.) 

  
Áno  
 

 1  Nie  
 

 2 
   

 Ak áno, označte druh zmeny:  (Uveďte 1 = áno, 2 = nie.) 

 zápis do Obchodného registra 2  

 rozšírenie podnikania o samostatne hospodáriaceho roľníka 3  

 rozšírenie podnikania o slobodné povolanie 4  

 
  V sledovanom roku ste účtovali:  (Uveďte 1 = áno, 2 = nie.) 

 
 v sústave jednoduchého účtovníctva 5  

 v sústave podvojného účtovníctva 6  

 neviedli samostatné účtovníctvo 7  
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343. ŠPECIFIKÁCIA PRÍJMOV I. r. Kód Príjmy (trţ by) z predaja 

modul    činnosti vlastných výrobkov, sluţ ieb a tovaru 
 

     (v tis. Sk) (v %) 

  a 1 2 3 
 1    
 2      
 3    
 4    
 5    

Kontrolný súčet (r. 1 aţ  5) 99    

V module uveďte údaje za jednotlivé činnosti, za ktoré ste v priebehu sledovaného roka realizovali 
svoje príjmy (trţ by).  Príjmy (trţ by) uvádzajte bez pridelených dotácií. Ak neviete stanoviť ich 
presnú  výšku, vyplňte v stĺpci 3 percentuálny podiel danej činnosti na Vašich celkových príjmoch 
uvedených v module 340. Názov činnosti a jej kód sa vypľňajú podľa priloţ eného zoznamu 6-
miestneho OKEČ. 
 
139. Z modulu 340 berieme pre overenie  kvantifikácie produkcie aj medzispotreby 
tieto poloţ ky: 
 

340.
 ZÁKLADNÉ  UKAZOVATELE I. r. 

V sledovanom  

modul (v tis. Sk)
 

roku 

 a 1 

Príjmy (trţ by) spolu  1  

 za vlastné výrobky 2  

 za sluţ by 3  

   z toho za tovar veľkoobchodu 4  

  maloobchodu 5  

Výdavky spolu 8  

 na nákup materiálu  9  

 na nákup tovaru  veľkoobchodu 10  

   z toho maloobchodu 11  

 na prevádzkovú réţ iu 12  

    z toho na sluţ by 13  

Stav zásob  k 1. 1. 19  

 k 31. 12.  20  

    z toho stav zásob nedokončenej výroby, k 1. 1. 21  

 výrobkov, zvierat a ostatné k 31. 12.  22  
  
Príjmy (trţ by) spolu (r. 1) - uvedie sa celkový objem  príjmov z Výkazu o príjmoch a výdavkoch - 
riadok 04.  
z toho za vlastné výrobky (r. 2) - uvedie sa objem príjmov za predaj vlastných výrobkov z Výkazu 
o príjmoch  a výdavkoch z riadku 02, 
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za sluţ by  (r. 3) - uvedie sa objem príjmov za poskytnuté sluţ by z   Výkazu o príjmoch a výdavkoch z 
riadku 02,  
za tovar  veļkoobchodu (r. 4) - uvedie sa objem príjmov z predaja tovaru z Výkazu o príjmoch a 
výdavkoch – z riadku 01,  
za tovar  maloobchodu (r. 5) - uvedie sa objem príjmov z predaja tovaru z Výkazu o príjmoch a 
výdavkoch – z riadku 01,  
Výdavky spolu (r. 8) - uvedie sa celkový objem výdavkov z  Výkazu o príjmoch a výdavkoch - riadok 
10,  
z toho na nákup materiálu (r. 9) – uvedú sa náklady na spotrebu materiálu, energie a ostatných 
neskladovateľných dodávok, ktoré priamo súvisia s vykonávaním podnikateľskej činnosti. 
Spravodajská jednotka vyplní údaj z Výkazu o príjmoch a výdavkoch - riadok 05,  
na nákup tovaru veľkoobchodu (r. 10) - uvedie sa objem výdavkov vynaloţ ených na nákup tovaru  z 
Výkazu o príjmoch a výdavkoch – z riadku 06, 
na nákup tovaru maloobchodu (r. 11) - uvedie sa objem výdavkov vynaloţ ených na nákup tovaru  z 
Výkazu o príjmoch a výdavkoch – z riadku 06, 
na prevádzkovú réţ iu (r. 12) - uvedie sa objem výdavkov z  Výkazu o príjmoch a výdavkoch - riadok 
09, 
z toho na sluţ by (r. 13) - uvedie sa objem výdavkov vynaloţ ených na nákup sluţ ieb (napr. náklady na 
opravy a udrţ iavanie dlhodobého majetku, náklady na cestovné,  nájomné, poštovné, poradenstvo 
a pod.) z  Výkazu o príjmoch a výdavkoch, z riadku 09.  
Stav zásob (r. 19 a 20) - uvedie sa stav zásob materiálu, nedokončenej výroby, polotovarov vlastnej 
výroby, výrobkov, zvierat a tovaru k 1. 1. a k  31. 12. sledovaného roka z Výkazu o majetku a 
záväzkoch - riadok 04, 
z toho stav nedokončenej výroby, výrobkov, zvierat a ostatné (r. 21 a 22) - uvedie sa stav 
v zásob k 1. 1. a k  31. 12. sledovaného roka z Výkazu o majetku a záväzkoch - riadok 07,. 
 
 
140. Pridaná hodnota v odvetviach 01 Poľnohospodárstvo a 02 Lesníctvo, ktoré 
patria do kategórie A dosiahla hodnotu 49 517 mil. Sk, čo tvorilo 4,5% z celkovej 
pridanej hodnoty za celú ekonomiku . 
Hrubá pridaná hodnota podļa odvetví   
 
Tabuļka č. 34              v mil. Sk 
Kategória 

A Produkcia Medzispotreba 
Pridaná 
hodnota % na HDP 

01 93 118 52 670 40 448 3,7 
02 14 441 5 372 9 069 0,8 

Spolu (A) 107 559 58 042 49 517 4,5 
  
 
Výpočet pridanej hodnoty za odvetvia 01 a 02 je súčtom pridaných hodnôt  za 
jednotlivé sektory. V prípade poľnohospodárstva a lesníctva vstupujú do výpočtu 
sektor nefinančných korporácií S.11, sektor verejnej správy S.13, sektor domácnosti 
S.14 a sektor neziskových inštitúcií slúţiacich  domácnostiam (NZISD) S.15.  
 
Hrubá pridaná hodnota podļa sektorov  
 
Tabuļka č. 35                     v mil. Sk 

  S.11 S.13 S.14 S.15 Kategória A 
P.1 61 684 278 45 111 486 107 559 
P.2 41 364 140 16 322 216 58 042 

B.1g 20 320 138 28 789 270 49 517 
 
141. Poľnohospodárske odvetvie v sektore nefinančných korporácií S.11 zahŕňa 
všetky závodné jednotky, ktoré vykonávajú nasledovné ekonomické činnosti: 
pestovanie plodín, zeleninárstvo a záhradníctvo, chov zvierat, pestovanie plodín 
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kombinované s chovom zvierat (zmiešané hospodárstvo), sluţ by 
v poľnohospodárstve okrem veterinárnych sluţ ieb, krajinné záhradníctvo, lov, odchyt 
a rozmnoţ ovanie zveri vrátane súvisiacich sluţ ieb. Okrem toho súbor jednotiek 
obsahuje príspevkové organizácie sektora verejnej správy ako aj súkromne 
hospodáriacich roľníkov, drobných pestovateľov a chovateľov nezapísaných 
v obchodnom registri, ktorí sú zaradení v sektore domácností. Do odvetvia lesníctva 
sa zahrnujú všetky subjekty, ktoré vykonávajú ekonomické činnosti v rámci lesníctva, 
ťaţ by dreva a súvisiacich sluţ ieb (ide najmä o produkciu dreva v surovom stave, 
semená na pestovanie lesných drevín, sadenice a odrezky lesných drevín na obnovu 
lesa a ďalšie). Sú zaradené v nefinančnom sektore, v sektore domácností 
a neziskových inštitúcií slúţ iacich domácnostiam. 
 
Prehļad počtu spravodajských jednotiek 
 
Tabuļka č. 36 

  01 02 Spolu A 
S.11 1 813 230 2 043 
S.13 15 0 15 
S.14 10 456 5 991 16 447 
S.15 0 583 583 

Spolu (A) 12 284 6 804 19 088 
  
142. Produkcia v odvetviach poľnohospodárstvo a lesníctvo je súčtom produkcie 
týchto odvetví v jednotlivých sektoroch. Je vyjadrená v základných cenách. 
 
Sektorové členenie produkcie  
 
Tabuļka č. 37                     v mil. Sk 

  01 02 Spolu A 
S.11 52 245 9 439 61 684 
S.13 278 0 278 
S.14 40 595 4 516 45 111 
S.15 0 486 486 

Spolu (A) 93 118 14 441 107 559 
 
V tabuľke č. 38 uvádzame rozlíšenie produkcie podľa jej typov.  
 
Typy produkcie  
 
Tabuļka č. 38                                                                            v mil. Sk 

  01 02 Spolu A 
P.1  Produkcia 93 118 14 441 107 559 
P.11 Trhová produkcia 54 590 14  075 68 665 
P.12 Produkcia pre vlastné konečné pouţ itie 38 251 76 38 327 
P.13 Ostatná netrhová produkcia 275 290 565 
 
143. V nefinančnom sektore sú základnými údajmi pre výpočet produkcie údaje 
priamo získané zo štatistických výkazov za veľké podniky nad 20 zamestnancov a za 
malé podniky do 19 zamestnancov  (pozri odstavec 121 a 123). 
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Výpočet produkcie v nefinančnom sektore  
 
Tabuļka č. 39                                                                                       v mil. Sk 

    01 02 Spolu A 
Trţ by za vlastné výrobky a z predaja  
sluţ ieb    40 269 7 243 

  
47 512 

Predaj a odovzdanie výrobkov a sluţ ieb iným ZJ 
 v rámci podniku vrátane vnútorného obratu  + 5 988 55 

 
6 043 

Trţ by za tovar vo VO  + 3 258 146 3 404 
Trţ by za tovar v MO  + 1 285 24 1 309 
Náklady na predaný tovar VO  - 2 916 119 3 035 
Náklady na predaný tovar MO  - 1 121 19  1 140  
Aktivácia  + 3 786 84 3 870 
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby  + -1 335 32 -1 303 

Produkcia (Roč 1-01+Roč 2-01) = 49 214 7 446 56 660 
 
Celková produkcia pre odvetvie 01 predstavuje súčet produkcie poľnohospodárskych 
činností a neoddeliteľných nepoľnohospodárskych činností (sekundárna produkcia). 
Najväčší objem poľnohospodárskej produkcie tvoria kódy klasifikácie produkcie (KP) 
0111 obilniny, zemiaky, olejnaté semená, cukrová repa..., 0121 hovädzí dobytok, 
mlieko kravské, 0123 ošípané, 0124 hydina. Sekundárna produkcia predstavuje 
spracovanie vlastných poľnohospodárskych produktov, agroturistiku, športy 
a vidiecku turistiku, sluţ by vykonávané pri údrţ be krajiny, ostatné činnosti. 
Z celkového objemu produkcie v nefinančnom sektore predstavuje 
poľnohospodárstvo 2,6 percentný podiel. Produkcia v odvetví 02 predstavuje objem 
vykonanej ťaţ by dreva v rámci trţ ieb z predaja vlastných výrobkov. Ďalej produkciu 
vytvorenú pre vlastnú spotrebu ako napr. palivové drevo, oplôtky proti zveri, semená 
lesných drevín, sadenice na obnovu lesa a pod. V rámci odvetvia spravodajské 
jednotky sa zaoberajú činnosťou veľkoobchodu (VO) a maloobchodu (MO), čo tvorí 
na celkovej produkcii nízke percento. Na celkovej produkcii nefinančného sektora sa 
odvetvie lesníctva podieľa 0,5 percentami. 
 
144. Objem produkcie získanej zo štatistických výkazov sa upravuje z titulu 
podhodnotenia a hodnota produkcie získaná z výkazu za malé podniky sa 
dopočítava vzhľadom na celkový súbor. Takto získaný objem sa upravuje o hodnotu 
ziskov/strát z drţ by zásob a v odvetví lesníctva taktieţ  o údaj prírastku dreva na pni. 
Hodnota zisťovaných údajov pre produkciu sa zvyšuje o subvencie na produkty, aby 
sa zabezpečilo vykazovanie produkcie v základných cenách. V odvetví 
poľnohospodárstva ich predstavujú predovšetkým kompenzačné platby na plodiny, 
prémie na hovädzí dobytok, ošípané, ovce a kozy a podpory na produkciu mlieka. 
Dane z produktov tvoria napr. odvody výrobcov cukru, pokuty za prekročenie kvót 
mlieka a pod.  
 
Úpravy produkcie v v nefinančnom sektore  
 
Tabuļka č. 40                                     v mil. Sk 

    01 02 Spolu A 
Produkcia  (Roč 1-01+ Roč 2-01)   49 214 7 446 56 660 
Zisky/straty z drţ by zásob  - -1 304 -20 -1 324 
Drevo na pni + 0 1 973 1 973 
Podhodnotená produkcia  + 185 0 185 
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Subvencie na produkty + 1 540 0 1 540 
Zošlachťovací styk +  2 0 2 
Produkcia  = 52 245 9 439 61 684 
v tom trhová    48 564 9 363  57 927 

          pre vlastné konečné pouţ itie    3 681 76  3 757 
 
145. Produkcia v sektore verejnej správy S.13 je súčtom trhovej produkcie, produkcie 
pre vlastné konečné pouţ itie a ostatnej netrhovej produkcie. Celkový objem 
produkcie sa vyčísľuje na základe účtovných výkazov za príspevkové a rozpočtové 
organizácie a jednotky riadené obcami zaradenými v sektore verejnej správy. 
Odvetvové členenie sa preberá z výberového zisťovania netrhových sluţ ieb. Hodnotu 
trhovej produkcie tvoria príjmy z nepriemyselného a náhodného predaja a sluţ ieb, 
z ďalších administratívnych príjmov, príjmov rozpočtových organizácií 
z podnikateľskej činnosti po zdanení a časti príjmov z vlastníctva majetku. Produkciu 
pre vlastné konečné pouţ itie tvorí predovšetkým aktivácia. Odvetvie 
poľnohospodárstva tvorí 0,1 percentný podiel z celkovej hodnoty produkcie v sektore 
verejnej správy. 
 
Produkcia v sektore verejnej správy  
 
Tabuļka č. 41                                              v mil. Sk 

    01 02 Spolu A 
Medzispotreba    140  0 140 
Odmeny zamestnancov RO  0 0 0 
Odmeny zamestnancov PO  72 0 72 
Odmeny zamestnancov obce  1 0 1 
Odmeny zamestnancov ostatné  5 0 5 
Odmeny zamestnancov spolu + 79 0 79 
Ostané dane z produkcie + 0 0 0 
Spotreba fixného kapitálu + 59 0 59 
Produkcia   = 278 0 278 
       v tom trhová    0 0 0 
                 pre vlastné konečné pouţ itie   2 0 2 
                 ostatná netrhová   275 0 275 
 
146. Produkcia v sektore domácností S.14 je súčtom produkcie samostatne 
hospodáriacich roľníkov nezapísaných  v obchodnom registri (P.11) a produkcie 
poľnohospodárskych výrobkov pre vlastné konečné pouţ itie (P.12). Podkladom pre 
trhovú produkciu je účtovný výkaz za fyzické osoby Úč FO 1-01 a Úč FO 2-01. 
Produkcia je napočítaná z nasledujúcich poloţ iek:  predaj tovaru zníţ ený o nákup 
tovaru, predaj výrobkov a sluţie b, ostatné príjmy a nedokončená výroba, výrobky, 
zvieratá, ostatné. Poľnohospodárstvo tvorí 7,2 percentný podiel produkcie a lesníctvo 
0,8 percentný podiel na celkovej produkcii v sektore domácnosti. 
 
Produkcia v sektore domácností  
 
Tabuļka č. 42                                        v mil. Sk 

   01 02 Spolu A 
Predaj tovaru  819 1 038 1 857 
Predaj výrobkov a sluţ ieb + 2 415 3 205 5 620 
Ostatné príjmy + 312 191 503 
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Nedokončená výroba, výrobky, zvieratá, ostatné + -57 1 -56 
Nákup tovaru - 521 784 1 305 
Produkcia (Úč FO 1-01+Úč FO 2-01)  = 2 968 3 651 6 619 
 
147. Úpravy objemu produkcie  v S.14 sa týkajú predovšetkým dopočtu na súbor 
aktívnych jednotiek zaradených v sektore domácností, z podhodnotenia produkcie, 
z dopočtov za predaj poľnohospodárskej produkcie bez potvrdenky a hodnoty 
ziskov/strát z drţ by zásob. Pri výpočte poľnohospodárskej produkcie pre vlastné 
konečné pouţ itie je východiskovým podkladom výstup za samostatne hospodáriacich 
roľníkov a drobných pestovateľov a chovateľov. Objemy vyprodukovaných komodít 
sú vo fyzických jednotkách aj vo finančnom vyjadrení. 
 
 
Úpravy produkcie v sektore domácností  
 
Tabuļka č.  43                                            v mil. Sk 

    01 02 Spolu A 
Produkcia (Úč FO 1-01+Úč FO 2-01)   2 968 3 651 6 619 
Podhodnotenie produkcie + 499 456 955 
Registrovaní -nezistená produkcia N5 + 557 138 695 
Predaj bez potvrdenky N1 + 1 995 274 2 269 
Poļnohospodárska produkcia pre vlastné konečné pouţ itie  + 34 568 0 34 568 
Zisky/straty z drţ by zásob + -7 2 -5 
Produkcia  = 40 594 4 517 45 111 
       v tom trhová    6 026 4 516 10 542 
                 pre vlastné konečné pouţ itie    34 568 0 34 568 
 
148. V sektore neziskových inštitúcií slúţ iacich domácnostiam S.15 sa vypočíta sa 
ako súčet medzispotreby, odmien zamestnancov, spotreby fixného kapitálu 
a ostatných daní z produkcie. Trhovú produkciu tvoria príjmy za výrobky a sluţ by 
vyrobené vo vlastnej réţ ii, napríklad trţ by zo športových zápasov, z predaja 
vlastných publikácií, kníh, drobných výrobkov, trţ by z nájomného za bytové alebo 
nebytové priestory a pod. Súčasťou trhovej produkcie je aj obchodná marţ a, t. j. 
rozdiel príjmov za predaný tovar a výdavkov vynaloţ ených na predaný tovar, ktorú 
vykazujú spravodajské jednotky zaoberajúce sa obchodnou činnosťou.  Z celkovej 
produkcie  sektora neziskových inštitúcií slúţ iacich domácnostiam tvorí produkcia  
oddielu 02  (lesníctvo,  ťaţ ba dreva a súvisiace činnosti)  2,4 %. 
 
Produkcia v sektore NZISD  
 
Tabuļka č. 44                      v mil. Sk 

    01 02 Spolu (A) 
Medzispotreba   0  216  216 
Odmeny zamestnancov + 0  220  220 
Ostatné dane z produkcie + 0  1  1 
Spotreba fixného kapitálu + 0  49  49 
Produkcia  = 0 486 486 
v tom trhová   0 196 196 
          ostatná netrhová  0 290 290 
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149. Medzispotreba v odvetví poľnohospodárstva a lesníctva je súčtom 
medzispotreby týchto odvetví v jednotlivých sektoroch. Je vyjadrená v kúpnych 
cenách. 
 
Medzispotreba podļa sektorov  
 
Tabuļka č. 45                        v mil. Sk 

  01 02 Spolu A 
S.11 37 842 3 522 41 364 
S.13 140 0 140 
S.14 14 688 1 634 16 322 
S.15 0 216 216 

Medzispotreba 52 670 5 372 58 042 
 
150. Objem medzispotreby v nefinančnom sektore tvorí 61,7 % z produkcie 
v kategórii A. 
 
Medzispotreba v nefinančnom sektore  
 
Tabuļka č. 46                                      v mil. Sk 

    01 02 Spolu A 
Spotreba  nakúpeného materiálu a energie    25 099 1 252 26 351 
Sluţ by nakúpené + 6 935 2 395 9 330 
Spotreba materiálu energie a sluţ ieb nakúpe- 
ných resp. prevzatých od iných ZJ v rámci  
podniku vrátane vnútorného obratu + 5 917 118 

 
 

6 035 
Manká a škody na zásobách + 130 14 144 
Ostatné náklady zahŕňané do medzispotreby + 204 34 238 
Medzispotreba (Roč 1-01+Roč 2-01) = 38 285 3 813 42 098 
 
151. V nefinančnom sektore sú podkladom údaje vykázané v štatistických 
zisťovaniach  za veľké podniky nad 20 zamestnancov (Roč 1-01) za ich závodné 
jednotky a za malé podniky do 19 zamestnancov (Roč 2-01). Úpravy údajov 
medzispotreby v nefinančnom sektore sa týkajú jej nadhodnotenia, dopočítania 
o zisky/straty z drţ by zásob, poplatky za poistné sluţ by a aktivovaných nákladov na 
vývoj.  
 
Úpravy údajov medzispotreby v nefinančnom sektore  
 
Tabuļka č. 47                         v mil. Sk 

    01 02 Spolu (A) 
Medzispotreba  (Roč 1-01+ Roč 2-01)   38 285 3 813 42 098 
Zisky/straty z drţ by zásob + -167 -4 -171 
Poplatky za poisťovacie sluţ by + 333 2 335 
Nadhodnotenie - 449 12 461 
FISIM + 171 25 196 
Lízing - 211 297 508 
Fixné aktíva zaradené do medzispotreby - 125 5 130 
Zošļachťovací styk + 2 0 2 
Aktivované náklady na vývoj + 3 0 3 
Medzispotreba  = 37 842 3 522 41 364 
 



ZDROJE A METÓDY ZOSTAVENIA HND KAPITOLA 3 
 

67 
 

152. Medzispotreba v sektore verejnej správy je súčtom nákladov zisťovaných za 
príspevkové organizácie z výberového zisťovania netrhových sluţ ieb. Objem 
medzispotreby v sektore verejnej správy tvorí 50,4 % z produkcie v kategórii A. 
 
Medzispotreba v sektore verejnej správy   
 
Tabuļka č. 48                         v mil. Sk 

    01 02 Spolu A 
Medzispotreba RO   0 0 0 
Medzispotreba PO + 139 0 139 
Medzispotreba obce + 1 0 1 
Medzispotreba ostatné + 0 0 0 
Medzispotreba  = 140   0 140 
 
153. Hlavným zdrojom údajov pre výpočet medzispotreby za sektor domácností je 
účtovný výkaz Úč FO 1-01, z ktorého poloţ iek nákup materiálu a časť prevádzkovej 
réţ ie, vypočítame medzispotrebu. Objem medzispotreby v sektore domácností tvorí 
30,3 % z produkcie v kategórii A. 
 
Medzispotreba v sektore domácnosti  
 
Tabuļka č. 49                         v mil. Sk 

    01 02 Spolu A 
Nákup materiálu   2 850 329 3 179 
Prevádzkové réţ ia + 3 564 1 258 4 822 
Medzispotreba (Úč FO 1-01) = 6 414 1 587 8 001 
 
154. Hodnotu medzispotreby S.14 vyčíslenú z výkazu Úč FO 1-01 dopočítame na 
celkový počet aktívnych jednotiek podnikajúcich v tomto odvetví. Medzispotreba je 
očistená o nadhodnotenie, ktoré podnikatelia vykazujú ako medzispotrebu, ale nie je 
spotrebovaná v procese výroby (pouţ itie pre súkromné účely). Medzispotreba 
k produkcii pre vlastné konečné pouţ itie sa získava nepriamou metódou  
(extrapoláciou) na základe rodinných účtov a vývoja poľnohospodárskej produkcie 
pre vlastné konečné pouţ itie. 
      
Úpravy údajov medzispotreby v sektore domácností  
 
Tabuļka č. 50                              v mil. Sk 

   01 02 Spolu A 
Medzispotreba (Úč FO 1-01)  6 415 1 586 8 001 
Nadhodnotenie medzispotreby - 83 5 88 
Registrovaní - nezistená medzispotreba N5 + 231 61 292 
Medzispotreba k produkcii pre vlastné konečné pouţ itie + 8 214 0 8 214 
Fisim + 5 1 6 
Lízing - 91 9 100 
Zisky/straty z drţ by zásob + -3 0 -3 
Medzispotreba  = 14 688 1 634 16 322 
 
155. Medzispotrebu  S.15 tvorí hodnota výrobkov a sluţie b, ktoré nakupovali 
zainteresované spoločenstvá a urbariáty  na trhu. Išlo predovšetkým o nákupy 
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materiálov a energií. Medzispotreba sa upravila o alokovaný FISIM. Objem 
medzispotreby v NZISD tvoril 44,4 % z produkcie v odvetví 02. 
 
 
Medzispotreba a jej úprava v sektore NZISD  
 
Tabuļka č. 51                               v mil. Sk 

    01 02 Spolu (A) 
Spotreba nakúpeného materiálu a energie   0 215 215 
Nakúpené sluţ by + 0 0 0 
Manká a škody na zásobách + 0 0 0 
Ostatné náklady zahrnuté do medzispotreby + 0 0 0 
Fisim + 0 1 1 
Medzispotreba  = 0 216 216 
 
 
3.8 Rybolov, chov rýb (B) 
 
156. Pridaná hodnota v kategórii B, ktorú tvorí odvetvie 05 Rybolov, chov rýb 
a súvisiace sluţ by bola 26 mil. Sk a podiel kategórie B na HDP bol 0,002 %. 
 
Hrubá pridaná hodnota podļa  odvetví   
 
Tabuļka č. 52       v mil. Sk 
Kategória 

B Produkcia Medzispotreba 
Hrubá pridaná 

hodnota 
% na 
HDP 

05 91 65 26 0,002 
Spolu (B) 91 65 26 0,002 

 
Výpočet agregátov pridanej hodnoty za odvetvie pozostáva z ich súčtu za jednotlivé 
sektory. V prípade kategórie B vstupujú do výpočtu nefinančný sektor S.11 a sektor 
domácností S.14.  
 
Hrubá pridaná hodnota podļa sektorov  
 
Tabuļka č. 53    v mil. Sk 

  S.11 S.14 Kategória B 
P.1 73 18 91 
P.2 59 6 65 

B.1g 14 12 26 
 
157. Odvetvie 05 v sektore nefinančných korporácií S.11 zahŕňa všetky závodné 
jednotky, ktoré vykonávajú rybolov a s ním súvisiace sluţ by a tieţ  chov rýb. Okrem 
toho súbor jednotiek obsahuje súkromných chovateľov nezapísaných v obchodnom 
registri, ktorí sú zaradení v sektore domácností S.14. V registri sú zaradené jednotky 
prevaţ ne v OKEČ 0502 Chov rýb.    
 
Prehļad počtu spravodajských jednotiek 
 
Tabuļka č. 54 

Počet jednotiek 05 
S.11 12 
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S.14 42 
Spolu (B) 54 

 
158. Produkcia v odvetví rybolovu je súčtom produkcie odvetvia 05 v jednotlivých 
sektoroch. Je vyjadrená v základných cenách. 
 
 
Sektorové členenie produkcie  
 
Tabuļka č. 55             v mil. Sk 

  05 
S.11 73 
S.14 18 

Spolu (B) 91 
 
Typy produkcie  
 
Tabuļka č. 56   v mil. Sk 

  05 
P.1 91 
P.11 88 
P.12 3 
P.13 0 

 
 
159. Hodnota produkcie (P.1) za kategóriu B Rybolov, chov rýb za S.11 v roku 2003 
bola 73 mil. Sk, hodnota medzispotreby (P.2)  59 mil. Sk a hrubá pridaná hodnota 
(B.1g) 14 mil. Sk. 95% produkcie tvorí komodita KP 0508 Ryby a iné produkty 
rybolovu. 
Výpočet produkcie v nefinančnom sektore  
 
Tabuļka č. 57                           v mil. Sk 

    05 
Trţ by za vlastné výrobky a z predaja  
sluţ ieb    85 
Predaj a odovzdanie výrobkov a sluţ ieb iným ZJ 
v rámci podniku vrátane vnútorného obratu   + 0 
Trţ by za tovar vo VO  + 0 
Trţ by za tovar v MO  + 4 
Náklady na predaný tovar VO  - 0 
Náklady na predaný tovar MO  - 3 
Aktivácia  + 3 
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby  + -13 
Proukcia (Roč1-01+Roč2-01) = 76 
 
 
160. Členenie produkcie, medzispotreby a pridanej hodnoty v S.11 spolu s úpravami 
uvedených ukazovateľov sú uvedené v tabuľkách č. 59 a 64. Hlavné zdroje pre 
výpočet produkcie a medzispotreby kategórie B-Rybolov, chov rýb sú uvedené v 
podkapitole 3.7. 
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Úpravy produkcie v nefinančnom sektore  
 
Tabuļka č. 58      v mil. Sk  

    05 
Produkcia (Roč1-01+Roč2-01)    76 
Zisky/straty z drţ by zásob - 3 
Podhodnotená produkcia  + 0 
Subvencie na produkty  + 0 
Produkcia  = 73 
v tom trhová    70 
          pre vlastné konečné pouţ itie   3 
 
161. Hodnota produkcie (P.1) za kategóriu B za S.14 v roku 2003 bola 18 mil. Sk, 
hodnota medzispotreby (P.2)  6 mil. Sk a hrubá pridaná hodnota (B.1g) 12 mil. Sk. 
Popis výpočtu a úprav produkcie a medzispotreby v sektore domácností je 
v podkapitole 3.7. 
    
Produkcia v sektore domácností  
 
Tabuļka č. 59              v mil. Sk 

    05 
Predaj tovaru   31 
Predaj výrobkov a sluţ ieb + 8 
Ostatné príjmy + 3 
Nedokončená výroby, výrobky, zvieratá, ostatné   0 
Nákup tovaru + 25 
Produkcia Úč FO 1-01 = 17 
 
Úpravy produkcie v sektore domácností  
 
Tabuļka č. 60                                               v mil. Sk  

    05 
Produkcia (Úč FO 1-01+Úč FO 2-01)   17 
Podhodnotenie produkcie + 1 
Zisky/straty z drţ by zásob + 0 
Produkcia  = 18 
           v tom trhová    18 
                     pre vlastné konečné pouţ itie    0 
 
162. Medzispotreba v odvetví 05 je súčtom medzispotreby v jednotlivých sektoroch. 
Je vyjadrená v kúpnych cenách.  
    
Medzispotreba podļa sektorov 
 
Tabuļka č. 61         v mil. Sk 

  05 
S.11 59 
S.14 6 

Spolu (B) 65 
 
163. Objem medzispotreby v nefinančnom sektore tvoril 80,8 % z produkcie 
v kategórii B. 
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Medzispotreba v nefinančnom sektore  
 
Tabuļka č. 62                                   v mil. Sk 

    05 
Spotreba  nakúpeného materiálu a energie    48 
Sluţ by nakúpené + 9 
Spotreba materiálu energie a sluţ ieb nakúpených resp. 
prevzatých od iných ZJ v rámci podniku vrátane 
vnútorného obratu + 0 
Manká a škody na zásobách + 0 
Ostatné náklady zahŕňané do medzispotreby + 0 
Medzispotreba (Roč1-01+Roč2-01) = 57 
 
Úpravy údajov medzispotreby v nefinančnom sektore 
 
Tabuļka č. 63                                      v mil. Sk 

    05 
Medzispotreba (Roč1-01+Roč2-01)   57 
Zisky/straty z drţ by zásob + 0 
Poplatky za poisťovacie sluţ by  + 1 
Nadhodnotenie  - 0 
Aktivované náklady na vývoj  + 0 
Fisim    1 
Medzispotreba  = 59 
 
164. Objem medzispotreby v sektore domácností tvoril 33,3 % z produkcie v kategórii 
B. 
 
 
Medzispotreba v sektore domácností   
 
Tabuļka č. 64                    v mil. Sk 

    05 
Nákup materiálu   3 
Prevádzkové náklady + 13 
Medzispotreba (Úč FO 1-01)  = 16 
 
 
Úpravy údajov medzispotreby v sektore domácností  
 
Tabuļka č. 65                    v mil. Sk 

   05 
Medzispotreba (Úč FO 1-01)  16 
Nadhodnotenie medzispotreby + 9 
Registrovaní- nezistená medzispotreba N5 + 0 
Lízing - 1 
Fisim + 0 
Zisky/straty z drţ by zásob + 0 
Medzispotreba  = 6 
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3.9 Ťaţb a nerastných surovín (C) 
 
165. Pridaná hodnota v tejto kategórii je rozdelená do dvoch subkategórií CA a CB. V 
prvej subkategórii Ťaţ ba energetických surovín CA s oddielmi 10 Ťaţ ba čierneho, 
hnedého uhlia a lignitu, 11 Ťaţ ba ropy a zemného plynu a 12 Ťaţ ba a úprava 
uránových a tóriových rúd bol podiel pridanej hodnoty na celku 0,5% čo tvorilo 5 624 
mil. Sk. Druhá subkategória Ťaţ ba neenergetických surovín (CB) s oddielmi 13 
Ťaţ ba a úprava rúd a 14 Ťaţ ba a úprava ostatných nerastov predstavovala hodnotu 
1 713 mil. Sk, čo bolo 0,2% z pridanej hodnoty za celú ekonomiku. Podiel kategórie 
C na HDP bol 0,7 %. 
 
 
Hrubá pridaná hodnota podļa odvetví  
 
Tabuļka č. 66         v mil. Sk 
Kategória 

C Produkcia Medzispotreba 
Pridaná 
hodnota 

% na 
HDP 

10 3 459 1 043 2 416 0,2 
11 4 727 1 519 3 208 0,3 
12 0 0 0 0,0 
CA 8 186 2 562 5 624 0,5 
13 335 264 71 0,0 
14 3 168 1 525 1 642 0,1 
CB 3 503 1 789 1 713 0,2 

Spolu (C) 11 689 4 351 7 338 0,7 
 
 
166. Výpočet agregátov pridanej hodnoty za odvetvia pozostáva z ich súčtu za 
jednotlivé sektory. V prípade Ťaţ by nerastných surovín vstupujú do výpočtu 
nefinančný sektor S.11 a sektor domácností S.14.  
 
 
Hrubá pridaná hodnota podļa sektorov 
 
Tabuļka č. 67    v mil. Sk  

  S.11 S.14 Kategória C 
P.1 11 672 17 11 689 
P.2 4 345 6 4 351 

B.1g 7 327 11 7 338 
 
 
167. Do kategórie C zahrnujeme všetky závodné jednotky z nefinančného sektora, 
ktoré sa zaoberajú ťaţ bou minerálov, v prírode sa vyskytujúcich ako tuhé látky (uhlie 
a rudy), kvapaliny (ropa), alebo plyny (zemný plyn). Svoju činnosť vykonávajú 
banskou alebo povrchovou ťaţ bou prostredníctvom vrtov. Táto kategória tieţ  
zahrnuje jednotky, ktoré sa zaoberajú dodatočnými operáciami zameranými na 
prípravu surovín pre trh. Register zaraďuje do tejto kategórie aj firmy s takto 
definovanou hlavnou činnosťou zo sektora domácností. 
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Prehļad počtu spravodajských jednotiek 
 
Tabuļka č. 68 

  10 11 12 13 14 Spolu C 
S.11 11 7 0 4 92 114 
S.14 0 0 0 0 14 14 

Spolu  11 7 0 4 106 118 
 
168.  Produkcia kategórie C je súčtom produkcie odvetví 10, 11, 12, 13 a 14 
v jednotlivých sektoroch. Je vyjadrená v základných cenách. 
 
Sektorové členenie produkcie 
 
Tabuļka č. 69                             v mil. Sk  

  10 11 12 CA 13 14 CB Spolu C 
S.11 3 459 4 727 0 8 186 335 3 151 3 486 11 672 
S.14 0 0 0 0 0 17 17 17 

Spolu 3 459 4 727 0 8 186 335 3 168 3 503 11 689 
 
Typy produkcie celé NH 
 
Tabuļka č. 70                  v mil. Sk 

  10 11 12 CA 13 14 CB Spolu C 
P.1 3 459 4 727 0 8 186 335 3 168 3 503 11 689 
P.11 3 283 4 671 0 7 954 335 3 115 3 450   11 404 
P.12 176 56 0 232 0 53 53 285 

 
169. Kategória C Ťaţ ba nerastných surovín za S.11 dosiahla hodnotu produkcie 
(P.1)  11 672 mil. Sk. Hodnota medzispotreby (P.2) bola 4 345 mil. Sk a hrubej 
pridanej hodnoty (B.1g) 7 327 mil. Sk. V odvetví 10 sa ťaţí  predovšetkým hnedé 
uhlie a lignit. Hlavnou komoditou v odvetví 11 sú sluţ by súvisiace s ťaţ bou ropy 
a zemného plynu, okrem prieskumu. Odvetvie 12 sa v ekonomike nevyskytuje. 
Oddiel 13 má sústredenú činnosť v komodite 1300 Kovové rudy a oddiel 14 sa 
zaoberá predovšetkým ťaţ bou a úpravou kameňa, piesku, ílovitých zemín a soli. 
    
Výpočet produkcie v nefinančnom sektore 
 
Tabuļka č. 71                      v mil. Sk 

    10 11 12 13 14 Spolu C 
Trţ by za vlastné výrobky a z predaja  
sluţ ieb    3 218 4 613 0 336 3 019 11 186 
Predaj a odovzdanie výrobkov a sluţ ieb 
iným ZJ v rámci podniku vrátane 
vnútorného obratu   + 0 0 0 0 20 20 
Trţ by za tovar vo VO  + 386 120 0 0 89 595 
Trţ by za tovar v MO  + 176 0 0 5 75 256 
Náklady na predaný tovar VO  - 342 113 0 0 83 538 
Náklady na predaný tovar MO  - 162 0 0 3 58 223 
Aktivácia  + 175 56 0 0 53 284 
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby  + -9 36 0 1 42 70 
Produkcia (Roč 1-01+ Roč 2-01) = 3 442  4 712 0 339 3 157 11 650 
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170. Členenie produkcie a medzispotreby S.11 podľa odvetví a ich úpravy sú 
uvedené v tabuľkách č. 72 a 77. Hlavné zdroje pre výpočet produkcie 
a medzispotreby za kategóriu C Ťaţ ba nerastných surovín sú uvedené v podkapitole 
3.7.  
 
Úpravy produkcie v nefinančnom sektore  

 
Tabuļka č. 72                                              v mil. Sk  

    10 11 12 13 14 Spolu C 
Produkcia (Roč1-01+Roč2-01)    3 442 4 712 0 339 3 157 11 650 
Zisky/straty z drţ by zásob - -2 6 0 4 6 14 
Podhodnotená produkcia  + 15 21 0 0 0 36 
Subvencie na produkty + 0 0 0 0 0 0 
Produkcia  = 3 459 4 727 0 335 3 151 11 672 
      v tom trhová    3 284 4 671 0 335 3 098 11 388 
      pre vlastné konečné pouţ itie   175 56 0 0 53 284 

 
171. Kategória C za S.14 dosiahla hodnotu produkcie (P.1)  17 mil. Sk. Hodnota 
medzispotreby (P.2) bola 6 mil. Sk a hrubej pridanej hodnoty (B.1g) 11 mil. Sk. Popis 
výpočtu a úprav produkcie v sektore domácností je v podkapitole 3.7. 
   
Produkcia v sektore domácností 
 
Tabuļka č. 73                                            v mil. Sk 

    10 11 12 13 14 Spolu C 
Predaj tovaru   0 0 0 0 19 19 
Predaj výrobkov a sluţ ieb + 0 0 0 0 2 2 
Ostatné príjmy + 0 0 0 0 3 3 
Nedokončená výroba, výrobky, zvieratá, ostatné + 0 0 0 0 0 0 
Nákup tovaru - 0 0 0 0 11 11 
Produkcia (Úč FO 1-01 + Úč FO 2-01) = 0 0 0 0 13 13 
 
Úpravy produkcie v sektore domácností  
 
Tabuļka č. 74                     v mil. Sk  

    10 11 12 13 14 Spolu C 
Produkcia (Úč FO 1-01+Úč Fo2-01)   0 0 0 0 13 13 
Podhodnotenie produkcie + 0 0 0 0 4 4 
Zisky/straty z drţ by zásob + 0 0 0 0 0 0 
Produkcia  = 0 0 0 0 17 17 
       v tom trhová    0 0 0 0 17 17 
       pre vlastné konečné pouţ itie    0 0 0 0 0 0 
 
172. Medzispotreba v kategórii C je súčtom medzispotreby v jednotlivých sektoroch 
vyčíslených podľa odvetví. Je vyjadrená v kúpnych cenách.  
     
Medzispotreba podļa sektorov 
Tabuļka č. 75            v mil. Sk 

  10 11 12 13 14 Spolu C 
S.11 1 043 1 519 0 264 1 519 4 345 
S.14 0 0 0 0 6 6 

Spolu (C) 1 043 1 519 0 264 1 525 4 351 
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173. Objem medzispotreby v nefinančnom sektore bol 37,2 % z produkcie v kategórii 
C. 
 
Medzispotreba v nefinančnom sektore  
 
Tabuļka č. 76                          v mil. Sk 

    10 11 12 13 14 Spolu C 
Spotreba  nakúpeného materiálu a energie    962 395 0 231 984 2 572 
Sluţ by nakúpené + 341 1 366 0 25 860 2 592 
Spotreba materiálu energie a sluţ ieb nakúpe- 
ných resp. prevzatých od iných ZJ v rámci  
podniku vrátane vnútorného obratu + 0 0 0 0 38 38 
Manká a škody na zásobách + 0 1 0 0 2 3 
Ostatné náklady zahŕňané do medzispotreby + 2 0 0 0 8 10 
Medzispotreba (Roč 1-01+Roč 2-01) = 1 305 1 762 0 256 1 892 5 215 
 
Úpravy údajov medzispotreby v nefinančnom sektore  
 
Tabuļka č. 77                                  v mil. Sk  

    10 11 12 13 14 Spolu C 
Medzispotreba Roč1-01+Roč2-01    1 305 1 762 0 256 1 892 5 215 
Zisky/straty z drţ by zásob + -1 17 0 1 10 27 
Poplatky za poisťovacie sluţ by + 3 9 0 5 6 23 
Nadhodnotenie  - 6 3 0 0 0 9 
Aktivované náklady na vývoj + 0 0 0 0 0 0 
Fixné aktíva zaradené do medzispotreby - 3 2 0 0 2 7 
Fisim  +  9 33 0 2 26 70 
Lízing  -  264 297 0 0 413 974 
Medzispotreba  = 1 043 1 519 0 264 1 519 4 345 
 
 
174. Objem medzispotreby v sektore domácností bol 38 % z produkcie v kategórii C. 
 
Medzispotreba v sektore domácností 
 
Tabuļka č. 78               v mil. Sk  

    10 11 12 13 14 Spolu C 
Nákup materiálu   0 0 0 0 2 2 
Prevádzková réţ ia + 0 0 0 0 9 9 
Medzispotreba (Úč FO 1-01) = 0 0 0 0 11 11 
 
 
Úpravy údajov medzispotreby v sektore domácností 
 
Tabuļka č. 79                  v mil. Sk  

    10 11 12 13 14 Spolu C 
Medzispotreba (Úč FO 1-01)   0 0 0 0 11 11 
Nadhodnotenie medzispotreby  - 0 0 0 0 7 7 
Lízing -  0 0 0 0 0 0 
Fisim + 0 0 0 0 2 2 
Zisky/straty z drţ by zásob + 0 0 0 0 0 0 
Medzispotreba  = 0 0 0 0 6 6 
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3.10 Priemyselná výroba (D) 
 
175. V tejto kategórii je 14 subkategórií DA aţ  DN. Podiel pridanej hodnoty kategórie 
priemyslu na HDP bol 23,5 % . 
 
Hrubá pridaná hodnota podļa odvetví 
 
Tabuļka č. 80          v mil. Sk 
Kategória 

D Produkcia Medzispotreba 
Pridaná 
hodnota 

% na 
HDP 

15 108 850 84 809 24 041 2,2 
16 2 688 1 301 1 387 0,1 
DA 111 538 86 110 25 428 2,3 
17 18 528 13 548 4 979 0,5 
18 19 957 12 179 7 777 0,7 
DB 38 485 25 728 12 757 1,2 
DC 24 731 20 444 4 287 0,4 
DD 29 396 18 662 10 733 1,0 
21 34 301 26 073 8 229 0,8 
22 25 185 15 695 9 490 0,9 
DE 59 487 41 768 17 719 1,6 
DF 67 746 56 717 11 029 1,0 
DG 51 024 38 471 12 553 1,1 
DH 48 441 35 021 13 419 1,2 
DI 44 067 28 799 15 268 1,4 
27 106 596 80 656 25 940 2,4 
28 60 682 37 196 23 486 2,1 
DJ 167 279 117 853 49 426 4,5 
DK 76 074 54 896 21 178 1,9 
30 12 069 11 353 715 709 65,4 
31 59 155 43 005 16 150 1,5 
32 23 659 18 386 5 273 0,5 
33 10 984 6 950 4 034 0,4 
DL 105 867 79 694 741 167 67,7 
34 227 612 203 017 24 595 2,2 
35 16 027 12 608 34 192 3,1 
DM 243 639 215 625 58 788 5,4 
36 41 959 34 038 7 921 0,7 
37 2 470 1 386 1 084 0,1 
DN 44 430 35 425 9 005 0,8 

Spolu (D) 1 112 201 855 210 256 991 23,5 
  
 
176. Výpočet agregátov pridanej hodnoty za odvetvia pozostáva z ich súčtu za 
jednotlivé sektory. V prípade kategórie D priemyselná výroba vstupujú do výpočtu 
nefinančný sektor S.11, sektor verejnej správy S.13 a sektor domácností S.14.  
 
 
 
 
 
 



ZDROJE A METÓDY ZOSTAVENIA HND KAPITOLA 3 
 

77 
 

Hrubá pridaná hodnota podļa sektorov 
 
Tabuļka č. 81             v mil. Sk 

  S.11 S.13 S.14 kategória D 
P.1 1 019 846 13 92 343 1 112 201 
P.2 812 091 4 43 116 855 210 

B.1g 207 755 8 49 227 256 991 
 
177. Do kategórie D zahrnujeme všetky závodné jednotky z nefinančného sektora, 
ktoré sú súčasťou spracovateľského priemyslu. Táto kategória tieţ  zahrnuje 
príspevkové a rozpočtové organizácie a jednotky riadené obcami predovšetkým v 
odvetví 22 zo sektora verejnej správy. Register zaraďuje do tejto kategórie aj 
jednotky nezapísané v obchodnom registri zaoberajúce sa  činnosťami 
spracovateľského priemyslu sektora domácností. 
     
Prehļad počtu spravodajských jednotiek 
 
Tabuļka č. 82 

  S.11 S.13 S.14 Spolu 
15 1 114 0 2 851 3 965 
16 2 0 0 2 
17 238 0 1 558 1 796   
18 406 0 4 099 4 505 
19 183 0 411 594 
20 925 0 9 915 10 840 
21 98 0 165 263 
22 781 3 2 661 3 445 
23 6 0 3 9 
24 192 0 157 349 
25 451 0 931 1 382 
26 396 0 2 453 2 849 
27 95 0 145 240 
28 1273 0 14 665 15 938 
29 736 0 2 589 3 325 
30 47 0 341 388 
31 447 0 4 703 5 150 
32 147 0 643 790  
33 261 0 1 628 1 889 
34 86 0 67 153 
35 51 0 85 136 
36 491 0 3 382 3 873 
37 107 0 394 501 

Spolu (D) 8 533 3 53 846 62 382 
 
 
178. Produkcia kategórie D je súčtom produkcie odvetví 15 – 37 v jednotlivých 
sektoroch. Je vyjadrená v základných cenách. 
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Sektorové členenie produkcie  
 
Tabuļka č. 83                v mil. Sk 

  S.11 S.13 S.14 Spolu 
15 98 823 0 10 027 108 850 
16 2 688 0 0 2 688 
17 16 435 0 2 092 18 528 
18 15 865 0 4 092 19 957 
19 23 290 0 1 441 24 731 
20 15 515 0 13 881 29 396 
21 33 521 0 781 34 301 
22 19 743 13 5 430 25 185 
23 67 746 0 0 67 746 
24 45 455 0 5 569 51 024 
25 45 713 0 2 728 48 441 
26 41 153 0 2 914 44 067 
27 106 259 0 338 106 596 
28 38 731 0 21 951 60 682 
29 71 499 0 4 574 76 074 
30 11 865 0 204 12 069 
31 51 656 0 7 499 59 155 
32 22 974 0 685 23 659 
33 9 287 0 1 698 10 984 
34 227 279 0 333 227 612 
35 15 917 0 110 16 027 
36 36 921 0 5 039 41 959 
37 1 511 0 959 2 470 

Spolu (D) 1 019 846 13 92 343 1 112 202 
  
Typy produkcie     
 
Tabuļka č. 84 

  P.1 P.11 P.12 P.13 
15 108 850 105 811 3 040 0 

16 2 688 2 650 38 0 

17 18 528 18 343 185 0 
18 19 957 19 651 305 0 

19 24 731 24 697 33 0 
20 29 396 29 246 150 0 

21 34 301 34 169 133 0 

22 25 185 25 110 62 13 
23 67 746 63 727 4 019 0 

24 51 024 50 239 786 0 
25 48 441 47 308 1 133 0 

26 44 067 43 336 731 0 
27 106 596 103 793 2 803 0 

28 60 682 60 344 339 0 

29 76 074 75 132 942 0 
30 12 069 12 021 48 0 

31 59 155 58 781 373 0 
32 23 659 23 312 347 0 

33 10 984 10 906 78 0 
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34 227 612 226 845 767 0 

35 16 027 15 073 955 0 

36 41 959 41 517 442 0 

37 2 470 2 467 3 0 

Spolu (D) 1 112 202 1 094 478 17 712 13 
                                                                                            
179. Kategória D Priemyselná výroba za S.11 dosiahla hodnotu produkcie (P.1)  1 
019 846 mil. Sk. Hodnota medzispotreby (P.2) bola 812 091 mil. Sk a hrubej pridanej 
hodnoty (B.1g) 207 755 mil. Sk. Komoditne je produkcia v odvetviach 
spracovateľského priemyslu vykazovaná predovšetkým v hlavných diagonálnych 
produktoch. Objemovo najväčšia je produkcia komodity KP 34102 Osobné 
automobily v odvetví 34, komodity KP 27108 Ţelezo, oceľ a ferozliatiny v odvetví 27 
a komodity KP 23208 Rafinérske ropné produkty (benzín, nafta, vykurovacie oleje a 
pod.) v odvetví 23. 
 
Výpočet produkcie v nefinančnom sektore 
 
Tabuļka č. 85                                    v mil. Sk 

  

Trţ by za 
vlastné 
výrobky 

a 
z predaja 
sluţ ieb 

Predaj a 
odovzdanie 
výrobkov a 

sluţ ieb 
 iných ZJ 
 v rámci 
 podniku  
vrátane 

vnútorného 
obratu  

Trţ by za 
tovar vo 

VO 

Trţ by za 
tovar v 

MO 

Náklady 
na 

predaný 
tovar vo 

VO 

Náklady 
na 

predaný 
tovar v 

MO Aktivácia 

Zmena stavu 
zásob 

nedokončenej 
výroby 

Produkcia 
 (Roč1-01+Roč2-01) 

   + + + - - + + = 

15 90 359 1 713 14 778 3 816 12 026 3 316 2 904 80 98 308 

16 2 653 0 165 1 118 1 36 -12 2 724 

17 10 458 61 571 295 491 236 176 -23 10 811 
18 9 706 619 164 579 127 519 292 60 10 774 

19 13 675 0 296 97 250 70 32 -98 13 682 
20 14 932 77 1 694 407 1 613 282 143 -37 15 321 

21 30 201 0 3 781 33 3 399 21 127 571 31 293 

22 18 614 0 1 522 675 1 058 374 60 92 19 531 
23 57 624 3 849 1 191 14 365 1 027 12 098 3 839 -38 67 705 

24 40 700 10 2 717 333 1 757 245 750 -118 42 390 
25 43 123 0 3 899 779 3 272 594 1 082 3 45 020 

26 39 135 590 1 595 522 1 235 415 698 111 41 001 
27 99 950 298 1 693 205 1 624 158 2 678 -1 557 101 485 

28 36 169 53 2 361 318 1 910 347 324 109 37 077 

29 67 989 71 3 407 956 2 600 605 899 363 70 480 
30 8 780 0 164 156 128 123 46 178 9 073 

31 46 373 0 2 603 139 1 852 107 356 -13 47 499 
32 18 757 0 1 024 24 718 18 332 602 20 003 

33 8 932 0 1 128 113 913 80 74 3 9 257 
34 222 855 0 2 079 93 1 811 78 732 516 224 386 

35 11 215 0 25 17 19 13 912 -165 11 972 
36 31 899 3 738 719 581 552 423 120 32 769 

37 1 447 0 351 0 292 0 3 2 1 511 

D 925 546 7 344 47 946 24 642 38 821 20 252 16 918 749 964 072 
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180.  Členenie produkcie a medzispotreby podľa odvetví a ich úpravy sú uvedené 
v tabuľkách č. 86 a 92. Hlavné zdroje pre výpočet produkcie a medzispotreby za 
kategóriu D Priemyselná výroba sú uvedené v podkapitole 3.7.  
 
Úpravy produkcie v nefinančnom sektore 
 
Tabuļka č. 86                        v mil. Sk 

  

Produkcia 
(Roč 1-01+Roč 

2-01) 

Zisky/straty 
z drţ by 
zásob 

Podhodnotená 
produkcia 

Subvencie 
na 

produkty 
Zošlachťovací 

styk Produkcia  
   - + + + = 

15 98 308 325 437 120 283 98 823 
16 2 724 42 6 0 0 2 688 
17 10 811 60 13 15 5 656 16 435 
18 10 774 -1 21 25 5 044 15 865 
19 13 682 14 14 45 9 563 23 290 
20 15 321 -8 70 28 88 15 515 
21 31 293 -18 95 0 2 115 33 521 
22 19 531 9 72 52 97 19 743 
23 67 705 167 180 28 0 67 746 
24 42 390 -75 261 55 2 674 45 455 
25 45 020 -75 96 45 477 45 713 
26 41 001 335 43 65 379 41 153 
27 101 485 192 205 25 4 736 106 259 
28 37 077 19 74 40 1 559 38 731 
29 70 480 106 62 38 1 025 71 499 
30 9 073 -2 0 0 2 790 11 865 
31 47 499 13 65 50 4 055 51 656 
32 20 003 -14 8 0 2 949 22 974 
33 9 257 132 12 30 120 9 287 
34 224 386 -38 383 0 2 472 227 279 
35 11 972 -14 18 0 3 913 15 917 
36 32 769 56 24 45 4 139 36 921 
37 1 511 0 0 0 0 1 511 

Spolu (D) 964 072 1 225 2 159 706 54 134 1 019 846 
 181. Produkcia v sektore verejnej správy je uvedená v tabuľke č. 87. 
 
Produkcia v sektore verejnej správy 
Tabuļka č. 87            v mil. Sk 

   22 
Medzispotreba   4 
Odmeny zamestnancov RO   0 
Odmeny zamestnancov PO   8 
Odmeny zamestnancov obce   0 
Odmeny zamestnancov ostatné   0 
Odmeny zamestnancov spolu  + 8 
Ostané dane z produkcie + 0 
Spotreba fixného kapitálu + 0 
Produkcia  = 13 
        v tom trhová   0 
        pre vlastné konečné pouţ itie  0 
        ostatná netrhová   13 
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 182. Kategória D za S.14 dosiahla hodnotu produkcie (P.1) 92 343 mil. Sk, hodnotu 
medzispotreby (P.2) 43 116 mil. Sk a hrubú pridanú hodnotu (B.1g) 49 227 mil. Sk.  
  
Produkcia v sektore domácností   
 
Tabuļka č. 88                   v mil. Sk 

  
Predaj 
tovaru 

Predaj 
výrobkov a 

sluţ ieb 
Ostatné 
príjmy 

Nákup 
tovaru 

Nedokončená 
výroba, 
výrobky, 
zvieratá, 
ostatné 

Produkcia  
(Úč FO 1-01+ Úč Fo 2-01) 

   + + - + = 
15 6 042 5 914 301 4 340 46 7 963 
16 0 0 0 0 0 0 
17 946 1 005 40 655 8 1 344 
18 3 003 1 832 129 2 194 -17 2 753 
19 682 567 26 358 0 917 
20 4 049 8 690 370 3 354 -21 9 734 
21 173 575 19 136 0 631 
22 2 471 3 555 222 2 099 -9 4 140 
23 0 0 0 0 0 0 
24 75 172 10 53 -4 200 
25 1 399 1 829 60 1 201 5 2 092 
26 835 1 658 69 576 2 1 988 
27 54 234 21 47 0 262 
28 6 039 14 975 554 4 912 34 16 690 
29 1 340 2 933 117 1 092 22 3 320 
30 85 129 9 76 0 147 
31 2 179 5 088 252 1 829 1 5 691 
32 387 376 16 333 0 446 
33 502 1 025 33 414 0 1 146 
34 25 270 5 24 1 277 
35 116 73 5 88 -1 105 
36 1 898 3 324 143 1 458 -12 3 895 
37 708 471 45 484 -4 736 

D spolu 33 009 54 695 2 448 25 722 51 64 477 
   
 
Úpravy produkcie v sektore domácností 
 
Tabuļka č. 89                                          v mil. Sk 

  

Produkcia Úč 
(FO 1-01+  

Úč Fo 2-01) 
Podhodnotenie 

produkcie 
Nezaznamenaná 

produkcia N5 

Nákup bez 
potvrdenky 

N1 
Zošļachťovací 

styk Drogy 

Zisky/ 
straty z 
drţ by  
zásob  Produkcia 

   + + + + + - = 

15 7 963 1 813 272       21 10 027 

16 0 0 0       0 0 

17 1 344 682 56  29   19 2 092 
18 2 753 1 201 125 45 26   58 4 092 

19 917 491 40       7 1 441 
20 9 734 3 718 388 65     24 13 881 

21 631 130 21       1 781 
22 4 140 1 171 139       20 5 430 
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23 0 0 0       0 0 

24 200 32 11     5 327 1 5 569 
25 2 092 572 75       11 2 728 

26 1 988 855 76       5 2 914 

27 262 69 8       1 338 
28 16 690 4 811 479       29 21 951 

29 3 320 1 155 111       12 4 574 
30 147 52 6       1 204 

31 5 691 1 632 193       17 7 499 
32 446 225 18       4 685 

33 1 146 508 49       5 1 698 
34 277 47 10       1 333 

35 105 3 3       1 110 

36 3 895 910 158 39 66   29 5 039 
37 736 199 26       2 959 

Spolu 
(D) 64 477 20 276 2 264 149 121 5 327 269 92 343 

 
183. Medzispotreba v kategórii D je súčtom medzispotreby v jednotlivých sektoroch. 
Je vyjadrená v kúpnych cenách.  
      
Medzispotreba podļa sektorov  
 
Tabuļka č. 90          v mil. Sk 

  S.11 S.13 S.14 Spolu 
15 79 783 0 5 026 84 809 
16 1 301 0 0 1 301 
17 12 631 0 918 13 548 
18 10 498 0 1 681 12 179 
19 19 729 0 715 20 444 
20 11 829 0 6 833 18 662 
21 25 647 0 426 26 073 
22 13 314 4 2 377 15 695 
23 56 717 0 0 56 717 
24 36 164 0 2 307 38 471 
25 33 615 0 1 406 35 021 
26 27 423 0 1 376 28 799 
27 80 505 0 152 80 656 
28 27 168 0 10 028 37 196 
29 52 815 0 2 080 54 896 
30 11 264 0 89 11 353 
31 39 466 0 3 539 43 005 
32 18 099 0 287 18 386 
33 6 271 0 679 6 950 
34 202 845 0 171 203 017 
35 12 557 0 51 12 608 
36 31 519 0 2 519 34 038 
37 931 0 455 1 386 

Spolu (D) 812 091 4 43 116 855 211 
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184. Objem medzispotreby v nefinančnom sektore tvoril 79,6 % z produkcie 
 kategórie D. 
 
 
Medzispotreba v nefinančnom sektore 
 
Tabuļka č. 91                 v mil. Sk 

  

Spotreba  
nakúpeného 

materiálu a energie 
 Sluţ by 

nakúpené 

Spotreba materiálu 
energie a sluţ ieb 
nakúpených resp.  

prevzatých od 
iných ZJ v rámci 
podniku vrátane 

vnútorného obratu  

Manká a 
škody na 
zásobách 

Ostatné náklady 
zahŕňané do 

medzispotreby 

Medzispotreba 
(Roč 1-01+Roč 2-

01) 

   + + + + = 

15 63 722 12 985 1 750 179 203 78 839 

16 1 277 411 0 27 15 1 730 
17 5 358 1 621 60 9 105 7 153 

18 3 373 1 750 619 5 9 5 756 
19 8 640 1 845 0 21 16 10 522 

20 9 704 2 148 74 9 27 11 962 
21 18 375 5 292 0 34 21 23 722 

22 6 825 6 727 0 6 62 13 620 
23 48 236 5 556 3 048 50 9 56 899 

24 27 085 6 407 10 77 17 33 596 
25 27 405 6 051 0 21 81 33 558 

26 20 449 6 468 105 35 135 27 192 
27 59 124 15 689 298 25 120 75 256 

28 17 908 7 708 53 27 67 25 763 

29 37 512 13 842 4 282 95 51 735 

30 7 381 1 248 0 1 5 8 635 

31 29 150 6 397 5 164 85 35 801 
32 11 619 3 844 0 46 20 15 529 

33 4 602 1 610 0 24 31 6 267 
34 194 520 5 638 0 167 488 200 813 

35 7 313 1 557 0 6 10 8 886 
36 24 513 2 804 2 50 39 27 408 

37 556 467 0 0 3 1 026 

Spolu (D) 634 647 118 065 6 028 1 265 1 663 761 688 
 
Úpravy údajov medzispotreby v nefinančnom sektore 
 
Tabuļka č. 92                                           v mil. Sk 

 

Medzispotreba 
(Roč 1-01-
+Roč 2-01) 

Zisky/ 
straty z 
drţ by 
zásob 

Nadhod- 
notenie 

Poplatky za 
poisťovacie 

sluţ by  

Fixné 
aktíva 

zaradené 
do medzi-
spotreby 

Aktivované 
náklady na 

vývoj 

Zošļach- 
ťovací 
styk FISIM Lizing 

Medzi-
spotreba 

  + - + - + + + - = 
15 78 839 446 428 554 75 1 283 311 148 79 783 

16 1 730 83 45 1 0 0 0 10 478 1 301 

17 7 153 42 40 59 10 0 5 656 7 236 12 631 
18 5 756 15 35 49 10 0 5 044 22 343 10 498 
19 10 522 24 77 38 8 0 9 563 21 354 19 729 
20 11 962 7 153 56 6 0 88 32 157 11 829 

21 23 722 -1 106 167 65 0 2 115 121 306 25 647 
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22 13 620 41 228 60 15 2 97 62 325 13 314 
23 56 899 103 121 90 63 0 0 286 477 56 717 
24 33 596 -30 151 175 11 42 2 674 151 282 36 164 
25 33 558 -44 213 107 40 6 477 54 290 33 615 

26 27 192 195 174 168 67 2 379 68 340 27 423 
27 75 256 367 201 633 151 4 4 736 289 428 80 505 
28 25 763 51 177 117 52 105 1 559 91 289 27 168 
29 51 735 157 270 381 112 47 1 025 168 316 52 815 
30 8 635 3 14 6 4 0 2 790 15 167 11 264 
31 35 801 -197 68 84 52 170 4 055 102 429 39 466 
32 15 529 -15 22 34 31 0 2 949 26 371 18 099 
33 6 267 125 49 33 7 4 120 21 243 6 271 
34 200 813 -102 278 70 37 11 2 472 362 466 202 845 
35 8 886 -7 41 52 8 42 3 913 27 307 12 557 

36 27 408 146 156 56 11 163 4 139 85 311 31 519 
37 1 026 4 0 0 1 0 0 6 104 931 

Spolu 
(D) 761 688 1 413 3 047 2 990 

 
836 599 54 134 2 337 7 167 812 091 

 
185. Medzispotreba v sektore verejnej správy je súčtom nákladov zisťovaných za 
rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, za jednotky pod správou obcí a 
ostatné subjekty z výberového zisťovania netrhových sluţ ieb. Podrobnejší popis je 
uvedený v podkapitole 3.18. Objem medzispotreby v sektore verejnej správy tvoril 
30,8 % z produkcie v kategórii D. 
 
 
 
Medzispotreba v sektore verejnej správy  
 
Tabuļka č. 93         v mil. Sk 

  22 
Medzispotreba RO 0 
Medzispotreba PO 4 
Medzispotreba obce 0 
Medzispotreba ostatné 0 
Medzispotreba  4 
  
186. Objem medzispotreby v sektore domácností tvoril 47 % z produkcie v kategórii 
D. 
 
Medzispotreba v sektore domácnosti 
 
Tabuļka č. 94                                    v mil. Sk  

  
Nákup 

materiálu 
Prevádzková 

réţ ia Medzispotreba (Úč FO 1-01) 
   + = 

15 3 092 1 866 4 958 
16     0 
17 506 360 866 
18 766 861 1 627 
19 479 244 723 
20 4 119 2 758 6 877 
21 275 149 424 
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22 819 1 514 2 333 
23     0 
24 101 111 212 
25 890 479 1 369 
26 790 573 1 363 
27 70 71 141 
28 5 145 4 839 9 984 
29 1 018 994 2 012 
30 43 57 100 
31 1 863 1 587 3 450 
32 120 158 278 
33 304 372 676 
34 114 51 165 
35 23 29 52 
36 1 759 828 2 587 
37 147 297 444 

Spolu (D) 22 443 18 198 40 641 
  
Úpravy údajov medzispotreby v sektore domácností  
 
Tabuļka č. 95                                                                                                                v mil. Sk 

  
Medzispotreba 
(Úč FO 1-01) 

Podhodnotenie 
medzispotreby 

Registrovaní - 
nezistená 

medzispotreba 
N5 Drogy 

Zošļach- 
ťovací 
styk Fisim Lízing 

Zisky/ 
straty 

z drţ by 
zásob 

Medzi-
spotreba 

   - + + + + - + = 

15 4 958 74 175     20 62 9 5 026 

16 0 0 0     0 0 0 0 

17 866 8 33   29 4 9 3 918 

18 1 627 15 62   26 2 21 0 1 681 

19 723 28 24     1 6 1 715 

20 6 877 259 264     3 50 -2 6 833 

21 424 15 15     6 4 0 426 
22 2 333 27 89     0 19 1 2 377 

23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

24 212 3 6 2 072   21 1 0 2 307 
25 1 369 8 52     5 10 -2 1 406 

26 1 363 40 52     8 10 4 1 376 
27 141 4 5     11 1 0 152 

28 9 984 309 383     9 41 2 10 028 

29 2 012 8 75     13 13 2 2 080 

30 100 15 4     1 1 0 89 
31 3 450 37 133     7 16 2 3 539 

32 278 1 11     2 3 0 287 

33 676 19 26     1 7 2 679 
34 165 2 7     2 1 0 171 

35 52 4 2     2 1 0 51 

36 2 587 222 98   66 3 22 8 2 519 

37 444 2 16     1 5 1 455 

Spolu (D) 40 641 1 100 1 532 2 072 121 122 303 31 43 116 
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3.11 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody (E) 
 
187. Pridaná hodnota v kategórii E s oddielmi 40 Výroba a rozvod elektriny, plynu, 
pary a teplej vody a 41 Úprava a rozvod vody bola 52 745 mil. Sk. Podiel kategórie E 
na HDP bol 4,3 %. 
 
Hrubá pridaná hodnota podļa  odvetví  
 
Tabuļka č. 96                  v mil. Sk 
Kategória 

E Produkcia Medzispotreba 
Pridaná 
hodnota 

% na 
HDP 

40 226 210 179 320 46 890 3,8 
41 11 009 5 154 5 855 0,5 

Spolu (E) 237 219 184 474 52 745 4,3 
  
188. Výpočet agregátov pridanej hodnoty za odvetvia pozostáva z ich súčtu za 
jednotlivé sektory. V prípade kategórie E vstupujú do výpočtu nefinančný sektor S.11 
a sektor domácností S.14.  
 
Hrubá pridaná hodnota podļa sektorov 
 
Tabuļka č. 97    v mil. Sk  

  S.11 S.14 Kategória E 
P.1 237 212 7 237 219 
P.2 184 470 4 184474 

B.1g 52 742 3 52 745 
 
189. Kategória E zahrnuje v odvetví 40 jednotky zaradené v registri do nefinančného 
sektora, ktoré sa zaoberajú výrobou a rozvodom elektriny, plynu a vody. Podľa počtu 
zamestnancov sú tieto jednotky rozdelené na niekoľko skupín. V tej najväčšej 
s počtom pracovníkov 49 a viac sa nachádzajú veľkí výrobcovia a distribútori 
elektriny plynu a vody. V skupine do 19 pracovníkov sú v registri zaradené bytové 
podniky, správcovské spoločnosti a menší distribútori elektriny a vody. Oddiel 41 
zlučuje všetky vodárenské spoločnosti a podniky, ktoré sa zaoberajú prevádzkou 
verejných vodovodov a odvádzaním odpadových vôd. 
 
Prehļad počtu spravodajských jednotiek 
 
Tabuļka č. 98  

  40 41 Spolu E 
S.11 193 91 284 
S.14 3 8 11 

Spolu (E) 196 99 295 
 
190. V tabuľke č. 99 je uvedené sektorové členenie produkcie a v tabuľke č. 100 typy 
produkcie. 
 
 
Sektorové členenie produkcie  
 
Tabuļka č. 99                       v mil. Sk  

  40 41 Spolu E 
S.11 226 208 11 004 237 212 
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S.14 3 4 7 
Spolu (E) 226 211 11 008 237 219 

 
 
Typy produkcie  
 
Tabuļka č. 100                        v mil. Sk 

  40 41 Spolu E 
P.1 226 210 11 009 237 219 
P.11 224 803 10 251 235 054 
P.12 1 408 757 2 165 
P.13 0 0 0 

 
191. Kategória E Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody za S.11 dosiahla hodnotu 
produkcie (P.1) 237 212 mil. Sk, hodnotu medzispotreby (P.2) 184 470 mil. Sk 
a hrubej pridanej hodnoty (B.1g) 52 742 mil. Sk. Objemovo najväčšie čiastky 
v produkcii sa týkajú komodity KP 40131 Distribúcia a predaj elektriny bez distribúcie 
a predaja pre obytné budovy a domy, komodity KP 40111 Výroba elektriny 
a komodity KP 40228 Distribúcia a predaj plynných palív potrubím pre obytné budovy 
a domy.  
 
 
Výpočet produkcie v nefinančnom sektore 
 
Tabuļka č. 101                                                                         v mil. Sk 

    40 41 Spolu E 
Trţ by za vlastné výrobky a z predaja  sluţ ieb    189 063 8 984 198 047 
Predaj a odovzdanie výrobkov a sluţ ieb iným ZJ  
v rámci podniku vrátane vnútorného obratu  + 35 765 1 241 37 006 
Trţ by za tovar vo VO  + 847 0 847 
Trţ by za tovar v MO  + 49 9 58 
Náklady na predaný tovar VO  - 762 0 762 
Náklady na predaný tovar MO  - 40 7 47 
Aktivácia  + 1 407 757 2164 
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby  + -1 -1 -2 
Produkcia (Roč 1-01+Roč 2-01)  = 226 328 10 983 237 311 
 
192. Členenie produkcie a medzispotreby podľa odvetví a ich úpravy sú uvedené 
v tabuľkách č. 102 a 107. Hlavné zdroje pre výpočet produkcie a medzispotreby za 
kategóriu E Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody sú uvedené v podkapitole 3.7. 
 
Úpravy produkcie v nefinančnom sektore 
 
Tabuļka č. 102                     v mil. Sk 

    40 41 Spolu E 

Produkcia (Roč1-01+Roč2-01)   226 328 10 983 237 311 
Zisky/straty z drţ by zásob - 590 1 591 
Podhodnotená produkcia  + 370 22 392 
Subvencie na produkty + 100 0 100 
Produkcia  = 226 208 11 004 237 212 
          v tom trhová    224 800 10 247 235 047 
          pre vlastné konečné pouţ itie   1 408  757  2 165 
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193. Kategória E za S.14 dosiahla hodnotu produkcie (P.1) 7 mil. Sk, hodnotu 
medzispotreby (P.2) 4 mil. Sk a hrubej pridanej hodnoty (B.1g) 3 mil. Sk. Podrobný 
popis výpočtu a úprav produkcie a medzispotreby v sektore domácností je uvedený 
v podkapitole 3.7.  
   
Produkcia v sektore domácností  
 
Tabuļka č. 103                              v mil. Sk  

    40 41 Spolu E 
Predaj tovaru   8 1 9 
Predaj výrobkov a sluţ ieb + 3 3 6 
Ostatné príjmy + 2 1 3 
Nedokončená výroba, výrobky, zvieratá, ostatné + 0 0 0 
Nákup tovaru - 10 1 11 
Produkcia (Úč FO 1-01+Úč FO 2-01) = 3 4 7 
 
Úpravy produkcie v sektore domácností 
 
Tabuļka č. 104                       v mil. Sk  

    40 41 Spolu E 
Produkcia (Úč FO 1-01+Úč FO2-01)   3 4 7 
Podhodnotenie produkcie + 0 0 0 
Registrovaní - nezistená produkcia + 0 0 0 
Zisky/straty z drţ by zásob - 3 4 7 
Produkcia  = 3 4 7 
         v tom trhová    0 0 0 
         pre vlastné konečné pouţ itie    3 4 7 
 
194. Medzispotreba v kategórii E je súčtom medzispotreby v jednotlivých sektoroch. 
Je vyjadrená v kúpnych cenách.  
     
 
 
Medzispotreba podļa sektorov 
 
Tabuļka č. 105                 v mil. Sk  

  40 41 Spolu E 
S.11 179 319 5 151 184 470 
S.14 1 3 4 

Spolu (E) 179 320 5 963 184 474 
 
 
195.  Objem medzispotreby v nefinančnom sektore tvoril 77,8 % z produkcie 
v kategórii E. 
 
Medzispotreba v nefinančnom sektore 
 
Tabuļka č. 106            v mil. Sk 

    40 41 Spolu E 
Spotreba  nakúpeného materiálu a energie    72 762 2 268 75 030 
Sluţ by nakúpené + 27 977 1 364 29 341 
Spotreba materiálu energie a sluţ ieb nakúpe- 
ných resp. prevzatých od iných ZJ v rámci  + 75 185 1 498 

 
 



ZDROJE A METÓDY ZOSTAVENIA HND KAPITOLA 3 
 

89 
 

podniku vrátane vnútorného obratu 76 683 
Manká a škody na zásobách + 39 3 42 
Ostatné náklady zahŕňané do medzispotreby  + 405 11 416 
Medzispotreba (Roč 1-01+Roč 2-01) = 176 368 5 144 181 512 
 
Úpravy údajov medzispotreby v nefinančnom sektore 
 
Tabuļka č. 107                                v mil. Sk 

    40 41 Spolu E 
Medzispotreba (Roč1-01+Roč2-01)    176 368 5 144 181 512 
Zisky/straty z drţ by zásob + 1 651 82 1 733 
Poplatky za poistné sluţ by + 788 20 808 
Nadhodnotenie - 426 76 502 
Aktivované náklady na vývoj + 98 4 102 
Fixné aktíva zaradené v medzispotrebe (-) - 83 17 100 
FISIM + 1 120 99 1 219 
Lizing - 197 105 302 
Medzispotreba  = 179 319 5 151 184 470 
 
196. Objem medzispotreby v sektore domácností tvoril 57,1 % z produkcie v kategórii E. 
 
Medzispotreba v sektore domácností  
 
Tabuļka č. 108                          v mil. Sk 

    40 41 
Spolu 

E 
Nákup materiálu   1 2 3 
Prevádzková réţ ia +  4 2 6 
Medzispotreba (Úč FO 1-01) = 5 4 9 

  
 
 
 
Úpravy údajov medzispotreby v sektore domácností  
 
Tabuļka č. 109                     v mil. Sk 

    40 41 Spolu E 
Medzispotreba (Úč FO 1-01)   5 4 9 
Nadhodnotenie - 83 6 89 
Lízing - 1 0 1 
Fisim + 80 5 85 
Zisky/straty z drţ by zásob + 0 0 0 
Medzispotreba  = 1 3 4 
 
 
 
3.12 Stavebníctvo (F) 
 
197. Pridaná hodnota v stavebníctve bola 66 276 mil. Sk. Podiel kategórie F na HDP 
bol 5,5 %.  
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Hrubá pridaná hodnota podļa  odvetví 
 
Tabuļka č 110         v mil. Sk 
Kategória 

F Produkcia Medzispotreba 
Pridaná 
hodnota % na HDP 

45 198 057 131 781 66 276 5,5 
Spolu (F) 198 057 131 781 66 276 5,5 

  
198. Výpočet agregátov pridanej hodnoty za odvetvia pozostáva z ich súčtu za 
jednotlivé sektory. V prípade kategórie F vstupujú do výpočtu nefinančný sektor S.11, 
sektor verejnej správy S.13 a sektor domácností S.14.  
 
 
Hrubá  pridaná hodnota podļa sektorov 
 
Tabuļka č. 111           v mil. Sk  

  S.11 S.13 S.14 Kategória F 
P.1 106 103 243 91 711 198 057 
P.2 81 635 93 50 053 131 781 

B.1g 24 468 150 41 658 66 276 
 
199. Stavebníctvo zlučuje jednotky v celej škále stavebných činností za sektor 
nefinančný, sektor verejnej správy a sektor domácností. V nefinančnom sektore 
prevládajú podniky, zaoberajúce sa stavbou budov, mostov a inţ inierskych sietí. Do 
sektora verejnej správy  zaraďujeme príspevkové organizácie s prevládajúcou 
stavebnou činnosťou a do sektora domácností firmy nezapísané v obchodnom 
registri so stavebnou produkciou. 
 
Prehļad počtu spravodajských jednotiek 
 
Tabuļka č. 112 

  45 
S.11 4 610 
S.13 7 
S.14 49 226 

Spolu (F) 53 843 
 
200. Produkcia v odvetví stavebníctva je súčtom produkcie odvetvia 45 v jednotlivých 
sektoroch. Je vyjadrená v základných cenách. 
 
Sektorové členenie produkcie 
 
Tabuļka č. 113             v mil. Sk  

  45 
S.11 106 103 
S.13 243 
S.14 91 711 

Spolu (F) 198 057 
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Typy produkcie 
 
Tabuļka č. 114           v mil. Sk 

  45 
P.1 198 057 
P.11 174 138 
P.12 23 697 
P.13   222    

 
201. Kategória F Stavebníctvo v sektore S.11 dosiahla hodnotu produkcie (P.1)  106 
103 mil. Sk, hodnotu medzispotreby (P.2) 81 635 mil. Sk a hrubej pridanej hodnoty 
(B.1g) 24 468 mil. Sk. Komoditne je produkcia na 90% vykazovaná na riadkoch 
stavebných prác predovšetkým  na riadku s KP 45020 Inţ inierske stavby, KP 45011 
Ostatné budovy okrem obytných budov a KP 45005 Opravy, údrţ ba a rekonštrukcia 
nebytových budov a inţ inierskych stavieb. 
 
Výpočet produkcie v nefinančnom sektore 
 
Tabuļka č. 115                        v mil. Sk 

    45 
Trţ by za vlastné výrobky a z predaja  
sluţ ieb    98 584 
Predaj a odovzdanie výrobkov a sluţ ieb iným ZJ  
v rámci podniku vrátane vnútorného obratu  + 4 806 
Trţ by za tovar vo VO  + 2 506 
Trţ by za tovar v MO  + 2 367 
Náklady na predaný tovar VO  - 2 032 
Náklady na predaný tovar MO  - 2 045 
Aktivácia  + 1 577 
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby  + -350 
Produkcia (Roč1-01+Roč2-01)  = 105 413 
 
202. Členenie produkcie a medzispotreby ich úpravy sú uvedené v tabuľkách č. 116 
a 122. Hlavné zdroje pre výpočet produkcie a medzispotreby za kategóriu F 
Stavebníctvo sú uvedené v podkapitole 3.7. 
 
 
Úpravy produkcie v nefinančnom sektore 
 
Tabuļka č. 116             v mil. Sk 

    45 
Produkcia (Roč1-01+Roč2-01)    105 413 
Zisky/straty z drţ by zásob - 180 
Podhodnotená produkcia   + 870 
Subvencie na produkty  + 0 
Produkcia  = 106 103 
       v tom trhová    104 285 
                 pre vlastné konečné pouţ itie   1 818 
 
203. Produkcia sektora verejnej správy je uvedená v tabuľke č. 117. 
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Produkcia v sektore verejnej správy  
 
Tabuļka č. 117                  v mil. Sk 

   45 
Medzispotreba    93 
Odmeny zamestnancov RO  10 
Odmeny zamestnancov PO  9 
Odmeny zamestnancov obce  129 
Odmeny zamestnancov ostatné  0 
Odmeny zamestnancov spolu + 148 
Ostané dane z produkcie + 2 
Spotreba fixného kapitálu + 0 
Produkcia   = 243 
           v tom trhová   21 
           pre vlastné konečné pouţ itie   0 
           ostatná netrhová   222 
  
204. Kategória F v sektore S.14 dosiahla hodnotu produkcie (P.1)  91 711 mil. Sk, 
hodnotu medzispotreby (P.2) 50 053 mil. Sk a hrubú pridanú hodnotu (B.1g) 41 658 
mil. Sk 
 
 
Produkcia v sektore domácností  
 
Tabuļka č. 118               v mil. Sk   

    45 
Predaj tovaru   14 370 
Predaj výrobkov a sluţ ieb + 46 302 
Ostatné príjmy + 1 868 
Nedokončená výroba, výrobky, zvieratá, ostatné + 50 
Nákup tovaru -  12 913 
Produkcia (Úč FO 1-01+Úč FO 2-01) = 49 677 
 
205. Hlavné úpravy produkcie v Stavebníctve sú totoţ né s úpravami v ostatných 
oddieloch a popísané v podkapitole 3.7. Špecifická úprava sa týka dopočítania 
stavebnej produkcie pre vlastné konečné pouţ itie (za individuálnu bytovú výstavbu, 
garáţ e, rekreačné chaty, záhradné chatky vo vlastnej réţ ii obyvateľstva). 
 
Úpravy produkcie v sektore domácností 
 
Tabuļka č. 119                              v mil. Sk 

   45 
Produkcia (Úč FO 1-01+Úč FO 2-01)  49 677 
Podhodnotenie produkcie + 5 107 
Registrovaní-nezistená produkcia N5 + 4 011 
Predaj bez potvrdenky N1 + 11 127 
Zošļachťovací styk + 0 
Stavebná produkcia pre vlastné konečné pouţ itie + 21 879 
Zisky/straty z drţ by zásob - 90 
Produkcia  = 91 711 
           v tom trhová   69 832 
           pre vlastné konečné pouţ itie   21 879 
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206. Pri výpočte produkcie pre vlastné konečné pouţ itie sa vychádza z celkovej 
tvorby hrubého fixného kapitálu výstavby, z kapitálového účtu sektora domácností, 
ktorá zahrňuje okrem individuálnej výstavby bytov, garáţí , rekreačných chát 
a záhradných chatiek aj výstavbu  realizovanú pomocou  stavebných firiem 
a ţ ivnostníkov. Údaje za THFK sú v trhových cenách.  Od celkovej THFK sa odpočíta 
hodnota produkcie vykonaná stavebnými firmami. Údaje za stavebnú produkciu 
firiem nad 20 pracovníkov a firiem do 19 pracovníkov sa získavajú zo sekcie 
odvetvových štatistík, odboru stavebníctva. Od THFK sa ďalej odpočíta stavebná 
produkcia za ţ ivnostníkov. Nakoľko produkcia za ţ ivnostníkov sa nesleduje 
v štatistickom zisťovaní (ani v administratívnych zdrojoch) tento údaj sa odhaduje. Po 
odpočítaní produkcie vykonanej stavebnými firmami a  produkcie vykonanej 
ţ ivnostníkmi od celkovej THFK, dostaneme údaj o produkcii vykonanej vo vlastnej 
réţ ii obyvateľstva. Za rok 2003 bola  21 879 mil. Sk. Pri výpočte produkcie pre 
vlastné konečné pouţ itie sa pouţ ívajú štatistické zdroje údajov.   

 
207. Medzispotreba v odvetví 45 je súčtom medzispotreby v jednotlivých sektoroch. 
Je vyjadrená v kúpnych cenách.   
    
Medzispotreba podļa sektorov 
 
Tabuļka č. 120          v mil. Sk  

 45 
S.11 81 635 
S.13 93 
S.14 50 053 

Spolu (F) 131 781 
 
208. Objem medzispotreby v nefinančnom sektore tvoril 76,9 % z produkcie v odvetví 
45. 
 
Medzispotreba v nefinančnom sektore 
 
Tabuļka č. 121                v mil. Sk 

    45 
Spotreba  nakúpeného materiálu a energie    36 995 
Sluţ by nakúpené + 39 767 
Spotreba materiálu energie a sluţ ieb nakúpe- 
ných resp. prevzatých od iných ZJ v rámci  
podniku vrátane vnútorného obratu  + 4 777 
Manká a škody na zásobách + 24 
Ostatné náklady zahŕňané do medzispotreby + 313 
Medzispotreba (Roč 1-01+Roč 2-01) = 81 876 
 
Úpravy údajov medzispotreby v nefinančnom sektore  
 
Tabuļka č. 122      v mil. Sk 
Medzispotreba (Roč1-01+Roč2-01)   81 876 
Zisky/straty z drţ by zásob + 103 
Poplatky za poisťovacie sluţ by  + 492 
Nadhodnotenie  - 920 
Aktivované náklady na vývoj  + 4 
Fixné aktíva zaradené v medzispotrebe - 138 
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Fisim + 402 
Lizing  - 184 
Medzispotreba =  81 635 
 
209. Medzispotreba v sektore verejnej správy je súčtom nákladov zisťovaných za 
rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, za jednotky pod správou obcí a 
ostatné subjekty z výberového zisťovania netrhových sluţ ieb. Podrobnejší popis je 
uvedený v kapitole 3.18. Objem medzispotreby v sektore verejnej správy tvoril 38,3 
% z produkcie S.13 v odvetví 45. 
 
Medzispotreba v sektore verejnej správy 
 
Tabuļka č. 123     v mil. Sk 

    45 
Medzispotreba RO   2 
Medzispotreba PO + 30 
Medzispotreba obce + 61 
Medzispotreba ostatné + 0 
Medzispotreba = 93 
  
210. Objem medzispotreby v sektore domácností tvoril 54,6 % z produkcie v odvetví 
45. 
 
Medzispotreba v sektore domácností 
 
Tabuļka č. 124      v mil. Sk 

    45 
Nákup materiálu   18 717 
Prevádzková réţ ia + 19 156 
Medzispotreba (Úč FO 1-01) = 37 873 
Úpravy údajov medzispotreby v sektore domácností  
 
Tabuļka č. 125                            v mil. Sk 

   45 
Medzispotreba (Úč FO 1-01)  37 873 
Nadhodnotenie medzispotreby - 87 
Registrovaní - nezistená medzispotreba N5 + 1 424 
Náklady na stavebnú produkciu pre vlastné konečné pouţ itie + 10 939 
Zošļachťovací styk + 0 
Fisim + 2 
Lízing - 114 
Zisky/straty z drţ by zásob + 16 
Medzispotreba  = 50 053 
 
 
3.13 Veļkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov 
a spotrebného tovaru (G) 
 
211. Pridaná hodnota v odvetviach 50 Predaj, údrţ ba a oprava motorových vozidiel 
a motocyklov, 51 Veľkoobchod a 52 Maloobchod, ktoré patria do tejto kategórie 
dosiahla hodnotu 147 987 mil. Sk, čo je 13,5 % z pridanej hodnoty za celú 
ekonomiku. 



ZDROJE A METÓDY ZOSTAVENIA HND KAPITOLA 3 
 

95 
 

Hrubá pridaná hodnota podļa odvetví  
 
Tabuļka č. 126                  v mil. Sk  

Kategória 
G Produkcia Medzispotreba 

Pridaná 
hodnota 

% na 
pridanej 
hodnote 

50 27 028 15 402 11 626 1,1 
51 156 763 88 234 68 529 6,3 
52 116 047 48 216 67 831 6,2 

Spolu (G) 299 839 151 852 147 987 13,5 
 
212. Výpočet agregátov pridanej hodnoty pozostáva z ich súčtu za jednotlivé sektory. 
V prípade kategórie G vstupujú do výpočtu nefinančný sektor S.11, sektor verejnej 
správy S.13 a sektor domácností S.14.  
 
 
Hrubá pridaná hodnota podļa sektorov 
 
Tabuļka č. 127           v mil. Sk 

  S.11 S.13 S.14 Kategória G 
P.1 181 544 196 118 100 299 839 
P.2 109 188 97 42 568 151 852 

B.1g 72 356 99 75 532 147 987 
 
213. Kategória G je špecifická veľkým počtom jednotiek, ktoré sú zaradené v registri 
do sektora nefinančného, sektora verejnej správy aj sektora domácností. 
V nefinančnom sektore sú v oddiely 50 zaradení predajcovia áut rôznych značiek. 
V oddiely 51 sú jednotky poskytujúce veľkoobchodnú činnosť prevaţ ne zaradené do 
kategórie s počtom zamestnancov 20-49. Naopak v oddiely 52 sú vedené jednotky 
s maloobchodnou činnosťou v kategórii 50 a viac zamestnancov. Sú to predovšetkým 
veľké nákupné reťazce s niekoľkými prevádzkami na území Slovenska. Veľký počet 
spravodajských jednotiek je aj v sektore domácností. Z ich celkového počtu tvorila 
kategória G 35%. 
 
Prehļad počtu spravodajských jednotiek 
 
Tabuļka č. 128  

  50 51 52 Spolu G 
S.11 1 288 14 348 7 664 23 300 
S.13 0 13 0 13 
S.14 6 559 38 884 62 491 107 934 

Spolu 7 847 53 245 70 155 131 247 
 
214. Produkcia v kategórii G je súčtom produkcie týchto odvetví v jednotlivých 
sektoroch. Je vyjadrená v základných cenách. 
Sektorové členenie produkcie 
 
Tabuļka č. 129                           v mil. Sk 

  50 51 52 Spolu G 
S.11 16 387 114 598 50 559 181 544 
S.13 0 134 62 196 
S.14 10 641 42 032 65 427 118 100 

Spolu (G) 27 028 156 763 116 047 299 838 
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 Typy  produkcie  
 
Tabuļka č. 130                           v mil. Sk 

  50 51 52 Spolu G 
P.1 27 028 156 763 116 047 299 838 
P.11 26 808 152 807 115 098 294 713 
P.12 220 3 824 888 4 932 
P.13 0 133 62 195 

 
215. Sektor S.11 Nefinančné korporácie dosiahol v kategórii G Veľkoobchod 
a maloobchod; oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru, 
hodnotu produkcie (P.1)  181 544 mil. Sk, hodnotu medzispotreby (P.2) 109 188 mil. 
Sk a hrubej pridanej hodnoty (B.1g) 72 356 mil. Sk. Komoditne je produkcia 
vykázaná na mnohých riadkoch vo všetkých troch oddieloch 50-52, či uţ  ide o trţ by 
z predaja vlastných výrobkov a sluţ ieb, alebo o predaj tovaru. Veľmi často jednotky 
zaoberajúce sa veľkoobchodnou činnosťou vykazujú aj hodnoty za maloobchodný 
predaj a naopak maloobchodné predajne sa zaoberajú aj veľkoobchodnou 
činnosťou. 
 
Výpočet produkcie v nefinančnom sektore 
 
Tabuļka č. 131                                     v mil. Sk 

    50 51 52 Spolu G 
Trţ by za vlastné výrobky a z predaja  
sluţ ieb    8 608 48 418 17 793 74 819 
Predaj a odovzdanie výrobkov a sluţ ieb 
iným ZJ v rámci podniku 
vrátane vnútorného obratu   + 0 5 0 

 
 

5 
Trţ by za tovar vo VO  + 39 236 378 739 31 015 448 990  
Trţ by za tovar v MO  + 53 024 31 255 134 851 219 130 
Náklady na predaný tovar VO  - 35 933 322 289 25 199 383 421 
Náklady na predaný tovar MO  - 48 667 25 237 109 397 183 301 
Aktivácia  + 114 1 950 906 2 970 
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby  + 13 218 -74 157 
Produkcia (Roč 1-01+Roč 2-01) = 16 395 113 059 49 895 179 349 
 
216. Členenie produkcie a medzispotreby a ich  úpravy sú uvedené v tabuľkách č. 
132 a 138. Hlavné zdroje pre výpočet produkcie a medzispotreby za kategóriu G 
Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného 
tovaru sú uvedené v podkapitole 3.7. 
 
Produkcia v nefinančnom sektore  
Tabuļka č. 132                          v mil. Sk 

    50 51 52 Spolu G 
Produkcia (Roč 1-01+ Roč 2-01)   16 395 113 059 49 895 179 349 
Zisky/straty z drţ by zásob - 8 103 28 139 
Podhodnotená produkcia  + 0 1 294 632 1 926 
Subvencie na produkty + 0 0 28 28 
Zošļachťovací styk + 0 348 32 380 
Produkcia  = 16 387 114 598 50 559 181 544 
v tom trhová    16  167 110 775 49 671 176 613 
         pre vlastné konečné pouţ itie   220 3 823 888 4 931 
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217. Produkcia sektora verejnej správy je uvedená v tabuľke č. 133. 
 
Produkcia v sektore verejnej správy  
Tabuļka č. 133                       v mil. Sk  

   50 51 52 Spolu G 
Medzispotreba   0 97 0 97 
Odmeny zamestnancov RO  0 6 0 6 
Odmeny zamestnancov PO   0 17 62 79 
Odmeny zamestnancov obce  0 13 0 13 
Odmeny zamestnancov ostatné   0 0 0 0 
Odmeny zamestnancov spolu + 0 36 62 98 
Ostané dane z produkcie + 0 0 0 0 
Spotreba fixného kapitálu + 0 1 0 1 
Produkcia  + 0 134 62 196 
            v tom trhová  = 0 1 0 1 
            pre vlastné konečné pouţ itie   0 1 0 1 
            ostatná netrhová   0 133 62 195 
 
218. Sektor domácností S.14 dosiahol v kategórii G hodnotu produkcie (P.1)  118 
100 mil. Sk, hodnotu medzispotreby (P.2) 42 568 mil. Sk a hrubej pridanej hodnoty 
(B.1g) 75 532 mil. Sk. Popis výpočtu a úprav produkcie a medzispotreby v sektore 
domácností je uvedený v podkapitole 3.7. 
 
Produkcia v sektore domácností 
 
Tabuļka č. 134                                         v mil. Sk   

   50 51 52 Spolu G 
Predaj tovaru  10 376 64 516 127 828 202 720 
Predaj výrobkov a sluţ ieb + 5 379 19 709 27 441 52 529 
Ostatné príjmy + 374 2 909 2 846 6 129 
Nedokončená výroba, výrobky, zvieratá, ostatné + 8 69 -2 75 
Nákup tovaru - 9 404 56 953 113 035 179 392 
Produkcia (Úč FO 1-01+Úč FO 2-01) = 6 733 30 250 45 078 82 061 
 
Úpravy produkcie v sektore domácností  
 
Tabuļka č. 135                                    v mil. Sk 

   50 51 52 Spolu G 
Produkcia (Úč FO 1-01+Úč FO 2-01)  6 733 30 250 45 078 82 061 
Podhodnotenie produkcie + 3 085 9 371 13 285 25 741 
Registrovaní - nevykázaná produkcia N5 + 391 1 431 2 562 4 384 
Predaj bez potvrdenky N1 + 547 1 418 5 310 7 275 
Zošļachťovací styk + 0 32 0  32 
Zisky/straty z drţ by zásob - 115 470 808 1 393 
Produkcia  = 10 641 42 032 65 427 118 100 
           v tom trhová   10 641 42 032 65 427 118 100 
           pre vlastné konečné pouţ itie   0 0 0 0 
  
219. Medzispotreba v kategórii G je súčtom medzispotreby týchto odvetví 
v jednotlivých sektoroch. Je vyjadrená v kúpnych cenách. 
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Medzispotreba podļa sektorov  
 
Tabuļka č. 136                            v mil. Sk  

  50 51 52 Spolu G 
S.11 10 688 70 535 27 965 109 188 
S.13 0 97 0 97 
S.14 4 714 17 602 20 251 42 568 

Spolu (G) 15 402 88 234 48 216 151 852 
 
220. Objem medzispotreby v nefinančnom sektore tvoril 61,1 % z produkcie 
v kategórii G. 
 
Medzispotreba v nefinančnom sektore 
 
Tabuļka č. 137                              v mil. Sk 

    50 51 52 Spolu (G) 
Spotreba  nakúpeného materiálu a energie    4 797 20 272 8 851 33 920 
Sluţ by nakúpené + 5 258 47 182 18 447 70 887 
Spotreba materiálu energie a sluţ ieb nakúpe- 
ných resp. prevzatých od iných ZJ v rámci  
podniku vrátane vnútorného obratu  + 0 3 1 4 
Manká a škody na zásobách + 54 331 327 712 
Ostatné náklady zahŕňané do medzispotreby + 322 544 193 1 059 
Medzispotreba (Roč 1-01+Roč 2-01) = 10 431 68 332 27 819 106 582 
Úpravy údajov medzispotreby v nefinančnom sektore 
 
Tabuļka č. 138                                 v mil. Sk  

    50 51 52 Spolu G 
Medzispotreba (Roč1-01+Roč 2-01)   10 431 68 332 27 819 106 582 
Zisky/straty z drţ by zásob + 532 2 387 1 399 4 318 
Poplatky za poisťovacie sluţ by + 22 127 48 197 
Nadhodnotenie - 114 1 435 784 2 333 
Aktivované náklady na vývoj + 0 31 6 37 
Fixné aktíva zaradené do medzispotreby(-) - 39 163 313 515 
Zošļachťovací styk + 0 348 32 380 
Fisim  + 93 1 238 125 1 456 
Lizing  - 237 330 367 934 
Medzispotreba  = 10 688 70 535 27 965 109 188 
 
221. Objem medzispotreby v sektore verejnej správy tvoril 49,5% z produkcie 
kategórie G. 
 
Medzispotreba v sektore verejnej správy 
 
Tabuļka č. 139                         v mil. Sk 

    50 51 52 Spolu G 
Medzispotreba RO   0 28 0 28 
Medzispotreba PO + 0 32 0 32 
Medzispotreba obce + 0 37 0 37 
Medzispotreba ostatné + 0 0 0 0 
Medzispotreba  = 0 97 0 97 
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222. Objem medzispotreby v sektore domácností tvoril 36 % z produkcie v kategórii 
G. 
 
Medzispotreba v sektore domácností  
 
Tabuļka č. 140                         v mil. Sk  

    50 51 52 Spolu G 
Nákup materiálu   1 924 4 889 5 980 12 793 
Prevádzková réţ ia + 2678 12479 14860 30 017 
Medzispotreba Úč FO 1-01 = 4 602 17 368 20 840 42 810 
 
 
Úpravy údajov medzispotreby v sektore domácností  
 
Tabuļka č. 141                                        v mil. Sk 

   50 51 52 Spolu G 
Medzispotreba Úč FO 1-01  4 602 17 368 20 840 42 810 
Nadhodnotenie medzispotreby - 31 468 1 189 1 688 
Registrovaní - nevykázaná medzispotreba N5 + 171 668 801 1 640 
Fisim + 18 173 87 278 
Lízing - 61 202 342 605 
Zošļachťovací styk + 0 32 0 32 
Zisky/straty na zásobách + 16 31 54 101 
Medzispotreba  = 4 715 17 602 20 251 42 568 
  
 
3.14 Hotely a reštaurácie (H) 
 
223. Pridaná hodnota v kategórii H Hotely a reštaurácie bola 16 487 mil. Sk. Podiel 
kategórie H na HDP bol 1,4 %.  
 
 
Hrubá pridaná hodnota podļa  odvetví   
 
Tabuļka č. 142       v mil. Sk  
Kategória 

H Produkcia Medzispotreba 
Pridaná 
hodnota 

% na 
HDP 

55 29 349 12 862 16 487 1,4 
Spolu (H) 29 349 12 862 16 487 1,4 

 
 
224. Výpočet agregátov pridanej hodnoty pozostáva z ich súčtu za jednotlivé sektory. 
V prípade kategórie H vstupujú do výpočtu nefinančný sektor S.11, sektor verejnej 
správy S.13 a sektor domácnosti S.14.  
 
 
Hrubá pridaná  hodnota podļa sektorov  
 
Tabuļka č. 143                  v mil. Sk 

  S.11 S.13 S.14 kategória H 
P.1 10 499 1 857 16 993 29 349 
P.2 5 540 464 6 858 12 862 

B.1g 4 959 1 393 10 135 16 487 
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225. Do kategórie H sú zaradené spravodajské jednotky zo sektora nefinančného, 
sektora verejnej správy a sektora domácností. V nefinančnom sektore sú v kategórii 
podľa počtu zamestnancov 50 a viac v prevaţ nej miere veľké hotely a veľké 
stravovacie firmy zabezpečujúce verejné stravovanie cez gastrolístky. V kategórii 20 
- 49 zamestnancov sú   zaradené reštauračné zariadenia, malé hotely a závodné a 
študentské jedálne. Najviac jednotiek je v kategórii 0-19 zamestnancov. V sektore 
domácností tvoria túto kategóriu predovšetkým jednotky zlúčené v právnej forme 101 
fyzická osoba – podnikateľ nezapísaný v obchodnom registri. 
 
Prehļad počtu spravodajských jednotiek  
 
Tabuļka č. 144 

  55 
S.11 1 748 
S.13 30 
S.14 15 124 

Spolu (H) 16 902 
 
226. Produkcia v kategórii H je súčtom produkcie odvetvia 55 za jednotlivé sektory. 
Je vyjadrená v základných cenách. 
 
 
 
Sektorové členenie produkcie 
 
Tabuļka č. 145          v  mil. Sk  

  55 
S.11 10 499 
S.13 1 857 
S.14 16 992 

Spolu (H) 29 349 
 
 
Typy produkcie 
 
Tabuļka č. 146            v mil. Sk 

  55 
P.1 29 349 
P.11 27 666 
P.12 48 
P.13 1 636 

 
227. Kategória H Hotely a sluţ by za sektor S.11 dosiahla hodnotu produkcie (P.1)  
10 499 mil. Sk, hodnotu medzispotreby (P.2) 5 540 mil. Sk a hrubej pridanej hodnoty 
(B.1g) 4 959 mil. Sk.  Najväčšie vykázané objemy komodít sú na riadkoch s KP 
55100 Hotelové sluţ by, KP 55300 Reštauračné sluţ by a KP 55510 Sluţ by jedálni. 
Toto odvetvie vykazuje veľmi málo sekundárnej produkcie. 
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Výpočet produkcie v nefinančnom sektore  
 
Tabuļka č. 147                          v mil. Sk 

    55 
Trţ by za vlastné výrobky a z predaja  
sluţ ieb    9 326 
Predaj a odovzdanie výrobkov a sluţ ieb iným ZJ 
 v rámci podniku vrátane vnútorného obratu  + 6 
Trţ by za tovar vo VO  + 36 
Trţ by za tovar v MO  + 1 737 
Náklady na predaný tovar VO  - 25 
Náklady na predaný tovar MO  - 1 139 
Aktivácia  + 70 
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby + -2 
Produkcia (Roč 1-01+Roč 2-01)  = 10 009 
 
 
228. Členenie produkcie, medzispotreby a pridanej hodnoty a ich úpravy je uvedené 
v tabuľkách č. 148 a 154. Hlavné zdroje pre výpočet produkcie a medzispotreby za 
kategóriu H Hotely a reštaurácie sú uvedené v podkapitole 3.7. 
 
Úpravy produkcie v nefinančnom sektore 
 
Tabuļka č. 148     v mil. Sk 

    55 
Produkcia (Roč1-01+Roč2-01)    10 009 
Zisky/straty z drţ by zásob - 0 
Podhodnotená produkcia  + 145 
Prepitné + 345 
Subvencie na produkty + 0 
Produkcia  = 10 499 
v tom trhová    10 451 
          pre vlastné konečné pouţ itie   48 
 
229. Produkcia v sektore verejnej správy je uvedená v tabuľke č. 149 
 
Produkcia v sektore verejnej správy   
 
Tabuļka č. 149            v mil. Sk  

   55 
Medzispotreba    464 
Odmeny zamestnancov RO  0 
Odmeny zamestnancov PO  1 233 
Odmeny zamestnancov obce  12 
Odmeny zamestnancov ostatné  0 
Odmeny zamestnancov spolu + 1 245 
Ostané dane z produkcie + 0 
Spotreba fixného kapitálu + 148 
Produkcia   = 1 857 
           v tom trhová   222 
           pre vlastné konečné pouţ itie   0 
           ostatná netrhová   1 636 
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230. Produkcia v sektore domácností je uvedená v tabuľkách č. 150 a jej úpravy 
v tabuľke č. 151. 
 
Produkcia v sektore domácností   
 
Tabuļka č. 150                 v mil. Sk  

   55 
Predaj tovaru  14 359 
Predaj výrobkov a sluţ ieb + 9 177 
Ostatné príjmy + 1 109 
Nedokončená výroba, výrobky, zvieratá, ostatné + 7 
Nákup tovaru - 11 995 
Produkcia (Úč FO 1-01+Úč FO 2-01) = 12 657 
  
 
Úpravy produkcie v sektore domácností    
 
Tabuļka č. 151      v mil. Sk 

    55 
Produkcia (Úč FO 1-01+Úč FO 2-01)   12 657 
Podhodnotenie produkcie + 3 034 
Registrovaní - nezistená produkcia N5 + 672 
Predaj bez potvrdenky N1 + 126 
Prepitné + 574 
Zisky/straty z drţ by zásob - 70 
Produkcia  = 16 993 
v tom trhová   16 993 
          pre vlastné konečné pouţ itie    0 
 
 
231. Medzispotreba v kategórii H je súčtom medzispotreby v jednotlivých sektoroch. 
Je vyjadrená v kúpnych cenách. 
  
Medzispotreba podļa sektorov 
 
Tabuļka č. 152         v mil. Sk  

  55 
S.11 5 540 
S.13 464 
S.14 6 858 

Spolu (H) 12 862 
 
232. Objem medzispotreby v nefinančnom sektore tvoril 52,8% z produkcie v odvetví 
55. 
 
Medzispotreba v nefinančnom sektore 
 
Tabuļka č. 153                v mil. Sk 

    55 
Spotreba  nakúpeného materiálu a energie    3 581 
Sluţ by nakúpené + 2 201 
Spotreba materiálu energie a sluţ ieb nakúpe- 
ných resp. prevzatých od iných ZJ v rámci  + 26 
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podniku vrátane vnútorného obratu 
Manká a škody na zásobách + 14 
Ostatné náklady zahŕňané do medzispotreby + 57 
Medzispotreba (Roč 1-01+Roč 2-01) = 5 879 
 
Úpravy údajov medzispotreby v nefinančnom sektore  
 
Tabuļka č. 154                v mil. Sk 

   55 
Medzispotreba (Roč1-01+Roč2-01)  5 879 
Zisky/straty z drţ by zásob + 27 
Poplatky za poisťovacie sluţ by + 20 
Nadhodnotenie - 175 
Aktivované náklady na vývoj + 0 
Fixné aktíva zahrnuté v medzispotrebe - 25 
Zošļachťovací styk + 0 
Fisim + 47 
Lízing - 233 
Medzispotreba  = 5 540 
 
233. Objem medzispotreby v sektore verejnej správy tvoril 24,9% z produkcie 
v odvetví 55. 
 
Medzispotreba v sektore verejnej správy 
 
Tabuļka č. 155      v mil. Sk  

    55 
Medzispotreba RO   436 
Medzispotreba PO + 0 
Medzispotreba obce + 28 
Medzispotreba ostatné + 0 
Medzispotreba = 464 
 
234. Objem medzispotreby v sektore domácností tvoril 40,4% z produkcie v odvetví 
55. 
 
Medzispotreba v sektore domácností 
 
Tabuļka č. 156     v mil. Sk   

    55 
Nákup materiálu   2 441 
Prevádzková réţ ia + 4 673 
Medzispotreba (Úč FO 1-01) = 7 114 
 
 
Úpravy údajov medzispotreby v sektore domácností  
 
Tabuļka č. 157       v mil. Sk 

   55 
Medzispotreba (Úč FO 1-01)  7 114 
Nadhodnotenie medzispotreby - 393 
Registrovaní - nezistená medzispotreba N5 + 273 
Lízing - 155 
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Fisim + 4 
Zisky/straty z drţ by zásob + 15 
Medzispotreba  = 6 858 
 
 
 
 
3.15 Doprava, skladovanie, pošty a telekomunikácie (I) 
 
235. Pridaná hodnota v odvetviach 60 Pozemná doprava, potrubná doprava, 61 
Vodná doprava, 62 Vzdušná doprava 63 Vedľajšie a pomocné činnosti v doprave 
a 64 Pošty a telekomunikácie, ktoré patria do tejto kategórie tvorili hodnotu 110 740 
mil. Sk, čo bolo 10,1 % z  pridanej hodnoty za celú ekonomiku. 
 
Hrubá pridaná hodnota podļa odvetví 
 
Tabuļka č. 158           v mil. Sk 
Kategória 

I Produkcia Medzispotreba Pridaná hodnota 
% na 
HDP 

60 187 322 121 677 65 646 6,0 
61 878 407 471 0,0 
62 1 935 1 794 141 0,0 
63 44 511 31 678 12 833 1,2 
64 53 744 22 094 31 650 2,9 

Spolu (I) 288 393 177 650 110 743 10,1 
 
236. Výpočet agregátov pridanej hodnoty za odvetvia pozostáva z ich súčtu za 
jednotlivé sektory. V prípade kategórie I vstupujú do výpočtu nefinančný sektor S.11, 
sektor verejnej správy S.13 a sektor domácností S.14.  
 
 
Hrubá pridaná hodnota podļa sektorov 
 
Tabuļka č. 159         v mil. Sk  

  S.11 S.13 S.14 Kategória I 
P.1 238 346 4 237 45 810 288 393 
P.2 153 573 2 859 21 218 177 650 

B.1g 84 773 1 377 24 592 110 743 
 
 
237. Do kategórie I Doprava, skladovanie, pošta a telekomunikácie zahrnujeme 
závodné jednotky z nefinančného sektora, ktorých hlavná činnosť súvisí s dopravou 
a ďalšími horeuvedenými sluţ bami. Najväčší počet jednotiek predstavujú cestní 
prepravcovia tovarov. Register však zahŕňa v tejto kategórii aj špedičné firmy, 
telekomunikačných operátorov, poštu, letecké spoločnosti, plavebné spoločnosti 
a väčšie cestovné kancelárie. Sú tu zaradené aj rozpočtové organizácie zo sektora 
S.13, ktoré sa zaoberajú správou. V sektore domácností sú zaradení vo veľkom 
počte predovšetkým cestní prepravcovia a malé cestovné kancelárie v právnej forme 
101 fyzická osoba – podnikateľ nezapísaný v obchodnom registri. 
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Prehļad počtu spravodajských jednotiek 
 
Tabuļka č. 160 

  60 61 62 63 64 Spolu I 
S.11 1 008 8 13 1 070 101 2 200 
S.13 0 0 0 8 0 8 
S.14 12 917 60 18 2 056 200 15 251 

Spolu  13 925 68 31 3 134 301 17 459 
 
238. Produkcia kategórie I je súčtom produkcie odvetví 60, 61, 62, 63 a 64 
v jednotlivých sektoroch. Je vyjadrená v základných cenách. 
 
Sektorové členenie produkcie  
 
Tabuļka č. 161                  v mil. Sk  

  60 61 62 63 64 Spolu I 
S.11 148 686 831 1 924 34 378 52 527 238 346 
S.13 50 6 0 4 181 0 4 237 
S.14 38 587 40 11 5 955 1 217 45 810 

Spolu (I) 187 322 878 1 935 44 511 53 744 288 393 
 
 
 
Typy produkcie 
 
Tabuļka č. 162                 v mil. Sk 

  60 61 62 63 64 Spolu I 
P.1 187 322 878 1 935 44 514 53 744 288 393 
P.11 182 326 871 1 933 40 426 52 882 278 438 
P.12 4 947 0 2 6 862 5 817 
P.13 50 6 0 4 082 0 4 138 

 
239. Kategória I Doprava, skladovanie, pošty a telekomunikácie za sektor 
S.11 dosiahla hodnotu produkcie (P.1)  238 346 mil. Sk, hodnotu medzispotreby 
(P.2) 153 573 mil. Sk a hrubej pridanej hodnoty (B.1g) 84 773 mil. Sk.  Produkcia je 
komoditne vykázaná hlavne na diagonálnych riadkoch. Odvetvie 60 má najväčšie 
objemy produkcie v komoditách ţ elezničnej dopravy, cestnej dopravy a potrubnej 
dopravy plynu. Porovnateľné objemy sú aj v odvetví 63 na riadku Sluţ by iných 
dopravných agentúr a v odvetví 64 v komodite Sluţ by telekomunikácií.           
   
Výpočet produkcie v nefinančnom sektore 
 
Tabuļka č. 163                      v mil. Sk 

    60 61 62 63 64 Spolu I 
Trţ by za vlastné výrobky a z predaja  
sluţ ieb    74 930 832 1 918 33 997 54 503 166 180 
Predaj a odovzdanie výrobkov a sluţ ieb 
 iným ZJ v rámci podniku vrátane 
 vnútorného obratu   + 61 803 0 0 43 201 62 047 
Trţ by za tovar vo VO  + 3 055 26 13 1 189 137 4 420 
Trţ by za tovar v MO  + 667 9 0 41 1 283 2 000 
Náklady na predaný tovar VO  - 2 840 23 9 979 107 3 958 
Náklady na predaný tovar MO  - 606 5 0 33 4 393 5 037 
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Aktivácia  + 4 947 0 2 6 868 5 823 
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby  + 301 -6 0 2 1 298 
Produkcia (Roč 1-01+ Roč 2-01) = 142 257 833 1 924 34 266 52 493 231 773 
 
 
240. Členenie produkcie a medzispotreby podľa odvetví a ich úpravy sú uvedené 
v tabuľkách č. 164 a 170. Hlavné zdroje pre výpočet produkcie a medzispotreby za 
kategóriu I Doprava, skladovanie, pošty a telekomunikácie sú uvedené v  podkapitole 
3.7. 
 
Úpravy produkcie v nefinančnom sektore 
 
Tabuļka č. 164                  v mil. Sk 

    60 61 62 63 64 Spolu I 
Produkcia (Roč1-01+Roč2-01)    142 257 833 1 924 34 266 52 493 231 773 
Zisky/straty z drţ by zásob - 1 2 0 0 3 6 
Podhodnotená produkcia  + 356 0 0 112 37 505 
Subvencie na produkty + 6 074 0 0 0 0 6 074 
Produkcia  = 148 686 831 1 924 34 378 52 527 238 346 
      v tom trhová    143 739 831 1 922 34 372 51 665 232 529 
                pre vlastné konečné pouţ itie   4 947  0 2 6 862  5 817 
   
 
241. Produkcia v sektore verejnej správy je uvedená v tabuľke č. 165. 
 
Produkcia v sektore verejnej správy 
 
Tabuļka č. 165                                     v mil. Sk  

    60 61 62 63 64 Spolu I 
Medzispotreba    47 1 0 2 812 0 2 859 
Odmeny zamestnancov RO  2 1 0 20 0 23 
Odmeny zamestnancov PO    0 0 0 995 0 995 
Odmeny zamestnancov obce   0 0 0 23 0 23 
Odmeny zamestnancov ostatné    0 0 0 0 0 0 
Odmeny zamestnancov spolu + 2 1 0 1 037 0 1040 
Ostané dane z produkcie + 0 4 0 43 0 43 
Spotreba fixného kapitálu + 1 0 0 294 0 295 
Produkcia  = 50 6 0 4 181 0 4 237 
            v tom trhová    0 0 0 99 0 99 
            pre vlastné konečné pouţ itie    0 0 0 0 0 0 
            ostatná netrhová    50 6 0 4 082 0 4 138 
 
242. Kategória I  Doprava, skladovanie, pošty a telekomunikácie za sektor  
S.14 dosiahla hodnotu produkcie (P.1)  45 810 mil. Sk, hodnotu medzispotreby (P.2) 
21 217 mil. Sk a hrubej pridanej hodnoty (B.1g) 24 593 mil. Sk. Popis výpočtu a 
úprav produkcie v sektore domácností je uvedený v podkapitole 3.7. 
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Produkcia v sektore domácností 
  
Tabuļka č. 166                                                                                                                    v mil. Sk 

    60 61 62 63 64 Spolu I 
Predaj tovaru   8 424 4 6 808 110 9 352 
Predaj výrobkov a sluţ ieb + 27 209 20 7 4 479 1 241 32 956 
Ostatné príjmy + 1 088 4 2 166 21 1 281 
Nedokončená výroba, výrobky, 
zvieratá, ostatné 

+
  22 0 0 7 0 29 

Nákup tovaru - 7 450 3 5 1 085 192 8 735 
Produkcia (Úč FO 1-01 + Úč FO 2-01) = 29 293 25 10 4 375 1 181 34 884 
  
Úpravy produkcie v sektore domácností 
 
Tabuļka č. 167                                                                                                                     v mil. Sk  

    60 61 62 63 64 Spolu I 
Produkcia (Úč FO 1-01 + Úč FO 2-01)   29 293 25 10 4 375 1 181 34 884 
Podhodnotenie produkcie + 7 748 14 1 1 388 9 9 160 
Registrovaní - nezistená produkcia N5 + 1 255 1 0 160 19 1 435 
Predaj bez potvrdenky N1 + 345 0 0 36 10 391 
Zušļachťovací styk   0 0 0 0 0 0 
Zisky/straty z drţ by zásob + 54 0 0 4 2 60 
Produkcia  = 38 587 40 11 5 955 1 217 45 810 
       v tom trhová    38 587 40 11 5 955 1 217 45 810 
       pre vlastné konečné pouţ itie    0 0 0 0 0 0 
 
243. Medzispotreba v kategórii I je súčtom medzispotreby v jednotlivých sektoroch. 
Je vyjadrená v kúpnych cenách.  
     
Medzispotreba podļa sektorov 
 
Tabuļka č. 168                                                                                                 v mil. Sk  

  60 61 62 63 64 Spolu I 
S.11 103 697 387 1 790 26176 21 523 153 573 
S.13 47 1 0 2 812 0 2 859 
S.14 17 933 19 4 2 690 571 21 218 

Spolu (I) 121 677 407 1 794 31 678 22 094 177 650 
 
244. Objem medzispotreby v nefinančnom sektore tvoril 64,4 % z produkcie 
v kategórii I. 
 
Medzispotreba v nefinančnom sektore  
 
Tabuļka č. 169                                                                                                           v mil. Sk 

    60 61 62 63 64 Spolu I 
Spotreba nakúpeného materiálu a 
energie    54 193 233 500 1 325 2 591 58 842 
Sluţ by nakúpené  + 25 486 207 1 374 24 869 18 744 70 680 
Spotreba materiálu energie a 
sluţ ieb nakúpených resp. 
prevzatých od iných ZJ v rámci  
podniku vrátane vnútorného obratu + 23 717 0 0 44 89 23 850 
Manká a škody na zásobách + 55 5 1 21 26 108 
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Ostatné náklady zahŕňané do 
medzispotreby + 107 6 9 76 91 289 
Medzispotreba (Roč 1-01+Roč 2-01) = 103 558 451 1 884 26 335 21 541 153 769 
 
 
Úpravy údajov medzispotreby v nefinančnom sektore  
 
Tabuļka č. 170                                                                                                                          v mil. Sk  

    60 61 62 63 64 Spolu I 
Medzispotreba (Roč1-01+Roč2-01)    103 558 451 1 884 26 335 21 541 153 769 
Zisky/straty z drţ by zásob + 239 8 4 10 110 371 
Poplatky za poisťovacie sluţ by + 189 1 7 82 78 357 
Nadhodnotenie - 358 0 0 135 88 581 
Aktivované náklady na vývoj + 0 0 0 4 0 4 
Fixné aktíva zaradené do medzispotreby(-) = 58 0 1 16 25 100 
Zušļachťovací styk + 0 0 0 0 0 0 
Fisim  + 430 5 21 68 134 658 
Lizing  - 303 78 125 172 227 905 
Medzispotreba  = 103 697 387 1 790 26 176 21 523 153 573 
 
 
245. Objem medzispotreby v sektore verejnej správy tvoril 67,5 % z produkcie 
kategórie I. 
 
Medzispotreba v sektore verejnej správy  
 
Tabuļka č. 171                                                                                                                v mil.  Sk 

    60 61 62 63 64 Spolu I 
Medzispotreba RO   0 0 0 2 744 0 2 744 
Medzispotreba PO + 47 1 0 33 0 81 
Medzispotreba obce + 0 0 0 34 0 34 
Medzispotreba ostatné + 0 0 0 0 0 0 
Medzispotreba  = 47 1 0 2 812 0 2 859 
 
 
246. Objem medzispotreby v sektore domácností tvoril 46,3 % z produkcie v kategórii 
I. 
 
Medzispotreba v sektore domácností   
 
Tabuļka č. 172                                                                                                  v mil. Sk  

    60 61 62 63 64 Spolu I 
Nákup materiálu   4 019 4 1 252 80 4 356 
Prevádzková réţ ia +  14 668 25 9 2 390 485 17 577 
Medzispotreba (Úč FO 1-01) = 18 687 29 10 2 642 565 21 933 
 
 
Úpravy údajov medzispotreby v sektore domácností   
 
Tabuļka č. 173                                                                                                                   v mil. Sk 

    60 61 62 63 64 Spolu I 
Medzispotreba (Úč FO 1-01)   18 687 29 10 2 642 565 21 933 
Nadhodnotenie - 1 390 11 7 43 33 1 484 
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Registrovaní – nezistená 
medzispotreba N5 

+
  718 1 0 101 16 836 

Fisim + 29 0 1 1 24 55 
Lízing - 125 0 0 12 1 138 
Zušļachťovací styk + 0 0 0 0 0 0 
Zisky/straty z drţ by zásob + 14 0 0 1 0 15 
Medzispotreba  = 17 933 19 4 2 690 571 21 218 
  
  
 
3.16 Finančné sprostredkovanie (J) 
 
247. Pridaná hodnota v odvetviach 65 Peňaţ níctvo, 66 Poisťovníctvo okrem 
povinného sociálneho zabezpečenia a 67 Činnosti súvisiace s finančným 
sprostredkovaním, ktoré patria do tejto kategórie dosiahla hodnotu 43 674 mil. Sk a 
tvorila 4 % z pridanej hodnoty za celú ekonomiku. 
 
Hrubá pridaná hodnota podļa odvetví 
 
Tabuļka č. 174                 v mil. Sk 

Kategória 
J Produkcia Medzispotreba 

Pridaná 
hodnota 

% na 
pridanej 
hodnote 

65 49 824 20 818 29 006  2,6 
66 19 604 6 120 13 484 1,2 
67 3 640 2 456 1 184 0,1 

Spolu (J) 73 068 29 394 43 674 4,0 
  
248. Výpočet agregátov pridanej hodnoty pozostáva z ich súčtu za jednotlivé sektory. 
V prípade kategórie J vstupujú do výpočtu finančný sektor S.12 a sektor domácností 
S.14.  
 
Hrubá pridaná hodnota podļa sektorov 
 
Tabuļka č. 175      v mil. Sk 

  S.12 S.14 Kategória J 
P.1 72 050 1 018 73 068 
P.2 28 812 582 29 394 

B.1g 43 238 436 43 674 
 
 
Prehļad počtu spravodajských jednotiek 
 
Tabuļka č. 176                                        v  mil. Sk 

 65 66 67 Spolu J 
S.12 153 32 177 362 
S.14 521 51 970 1 542 

Spolu (J) 674 83 1 147 1 904 
 
249. Produkcia v kategórii J je súčtom produkcie týchto odvetví v jednotlivých 
sektoroch. Je vyjadrená v základných cenách. 
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Sektorové členenie produkcie 
 
Tabuļka č. 177                           v mil. Sk 

  65 66 67 Spolu J 
S.12 49 284 19 604 3 162 72 050 
S.14 520 0 478 1 018 

Spolu (J) 49 824 19 604 3 640 73 068 
  
 
Typy  produkcie  
 
Tabuļka č. 178                           v mil. Sk 

  65 66 67 Spolu J 
P.1 49 824 19 604 3 640 73 068 
P.11 49 821 19 604 3 640 73 068 
P.12 0 0 0 0 
P.13 3 0 0 0 

 
250. Produkcia a medzispotreba sektora finančných korporácií S.12 sa počíta zo 
štatistických a administratívnych zdrojov údajov. Hlavným nezávislým zdrojom údajov 
pre výpočet produkcie a medzispotreby finančných inštitúcií sú štvrťročné a ročné 
vyčerpávajúce štatistické zisťovania realizované ŠÚ SR, označené kódmi Pen a Poi, 
ktoré pokrývajú všetky jednotky bez ohľadu na veľkostné kategórie. Zisťovanie typu 
Pen pokrýva všetky finančné jednotky iné ako poisťovacie korporácie a penzijné 
fondy, vrátane NBS. Zisťovanie typu Poi pokrýva všetky poisťovacie korporácie,  
penzijné fondy a pomocné inštitúcie pôsobiace v oblasti poisťovníctva.  Pre výpočet 
produkcie a medzispotreby za  NBS S.121 a komerčných bánk S.122 a tieţ  pre 
určenie dovozu a vývozu finančných sluţ ieb sa pouţ ívajú zdroje informácií z NBS. 
Doplňujúcim zdrojom údajov sú údaje z účtovného výkazu Výsledovka Úč B2-01 a 
Súvaha Úč B1-01 predkladané MF SR. Podrobný popis uvedených zdrojov údajov je 
v kapitole 11.1.2. 
  
251. Tabuľka č. 179 uvádza prehľad vyuţív aných zdrojov údajov pre výpočet 
produkcie a medzispotreby pre jednotlivé typy inštitúcií sektora S.12. 
 
Prehļad zdrojov údajov S.12 
 
Tabuļka č 179 
 Typ inštitúcie subsektor Zdroj údajov 

Národná banka Slovenska 121 NBS, ŠU SR 
Komerčné banky 122 NBS, ŠU SR, MF SR 
Lízingové spoločnosti 123 ŠÚ SR 
Správcovské  spoločnosti 123 ŠU SR 
Investičné fondy 123 ŠU SR 
Investičné spoločnosti 123 ŠU SR 
Podielové fondy 123 ŠU SR 
Obchodníci s cennými papiermi vo 
vlastnom mene 

123 ŠU SR 

Spotrebné úverové inštitúcie 123 ŠU SR 
Spoločnosti s prevaţ ujúcou 
činnosťou súvisiacou s finančným 
sprostredkovaním i.n. 

123 ŠÚ SR 
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Eximbanka 123 ŠU SR 
Zmenárne 124 ŠU SR 
Burza cenných papierov 124 ŠU SR 
Komoditná burza 124 ŠU SR 
Zúčtovacie inštitúcie 124 ŠU SR 
Brokerský dom 124 ŠÚ SR 
Garančné fondy 124 ŠU SR 
Fond ochrany vkladov 124 ŠU SR 
Ostatní obchodníci s cennými 
papiermi 

124 ŠU SR 

Spoločnosti s prevaţ ujúcou 
činnosťou súvisiacou s finančným 
sprostredkovaním i.n. 

124 ŠU SR 

Poisťovacie spoločnosti  125 ŠU SR, UFT 
Sprostredkovatelia poistenia 124 ŠU SR 
Poisťovacie spoločnosti  125 ŠU SR, UFT 
Penzijné fondy 125 ŠU SR, Ministerstvo 

práce sociálnych vecí a 
rodiny SR 

 
252. Agregovaná hodnota produkcie kategórie J je daná súčtom za jednotlivé 
subsektory.  Objem produkcie vo finančnom sektore tvoril 72 050 mil. Sk  
     
Produkcia vo finančnom sektore 
 
Tabuļka č. 180                                                     v mil. Sk 

  65.1 65.2 65 66 67.1 67.2 67 65+67.1 67.2+66 Spolu J 
S.121 1 481   1 481       0 1 481 0 1 481 
S.122 30 538   30 538       0 30 538 0 30 538 

S.123   17 265 17 265       0 17 265 0 17 265 
S.124 Peňaţ níctvo     0   1 144   1 144 1 144 0 1 144 

S.124 Poisťovníctvo     0     2 018 2 018 0 2 018 2 018 
S.125     0 19 604     0 0 19 604 19 604 

S.12 32 019 17 265 49 284 19 604 1 144 2 018 3 162 50 428 21 622 72 050 

 
253. Produkcia za subsektor S.121 NBS dosiahla hodnotu 1 481 mil. Sk. Počíta sa 
ako  suma nákladov.  Toto zahŕňa dane,  dividendu platenú vláde a zadrţ aný zisk. 
Akékoľvek poplatky a provízie účtované tretím stranám (účastníkom) sú z tejto sumy 
odpočítané. Produkcia NBS je spotrebovaná bankovým sektorom, povaţ uje sa za 
medzispotrebu subsektora S.122.  
 
Výpočet produkcie za S.121  
 
Tabuļka č. 181                                                   v mil. Sk 
   65.1 
Náklady na zamestnancov  496 
Sociálne náklady + 167 
Dane a poplatky + 5 
Nakupované výkony + 487 
Odpisy hmotného majetku + 452 
Odpisy nehmotného majetku + 18 
Všeobecné prevádzkové náklady =  1 625 
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Výnosy z poplatkov a provízií - 144 
Produkcia S.121 = 1 481 
 
254. Produkcia S.122 ostatné peňaţ né finančné inštitúcie dosiahla hodnotu 30 538 
mil. Sk, z toho  priama produkcia  bola  9 757 mil. Sk a FISIM 20 781 mil. Sk. 
Produkcia za S.122 dosiahla hodnotu 30 538 mil. Sk. Výpočet produkcie sa 
uskutočňuje v dvoch krokoch: 

 Produkcia sluţ ieb, ktoré sú  priamo, explicitne účtované bankami ich klientom, 
napríklad  poplatky za vedenie účtov, prevody finančných prostriedkov, 
výmenu peňazí a poradenskú činnosť a podobné  činnosti. Táto časť 
produkcie je počítaná ako suma   poplatkov a provízií prijatých komerčnými  
bankami. 

 Produkcia nepriamo meraných sluţ ieb (FISIM),  t.j. produkcia vytvorená z 
poskytovania úverov a prijímania vkladov. Poplatky a provízie nie sú priamo 
účtované klientom, ale sú časťou úrokových sadzieb. 

 
255. Celková  hodnota FISIM sa rovná sume FISIM z vkladov a FISIM z úverov 
vypočítaná pre všetky inštitucionálne sektory, ktoré spotrebovávajú sluţ by finančných 
sprostredkovateľov vytvárajúcich FISIM. Za tvorcu FISIM sa povaţ uje subsektor 
S.122 a S.123. Národná banka Slovenska S.121, investičné fondy (spoločnosti) 
a poisťovacie korporácie nie sú  zahrnuté do výpočtu FISIM. FISIM sa počíta podľa 
uţ ívateľských sektorov. Alokácia FISIM do uţ ívateľských sektorov je popísaná 
v kapitole 9. Postup  výpočtu FISIM: 
 
FISIM = FISIMp  +  FISIMv 
FISIMp = Rp – P*R 
FISIMv = V*R – Rv, 
 
kde 
FISIM = celkový FISIM, 
FISIMp = FISIM z úverov, 
FISIMv = FISIM z vkladov. 
R = referenčná úroková sadzba sa počíta ako podiel prijatých úrokov z úverov medzi 
S.122 a S.123 a hodnotou úverov medzi S.122 a S.123 (úroky z cenných papierov 
nie sú zahrnuté) 
P = priemerná ročná  hodnota poskytnutých úverov 
V = priemerná ročná hodnota prijatých vkladov 
Rp = skutočné úroky získané z úverov 
Rv = skutočné úroky platené z vkladov 
 
Výpočet produkcie za S.122  
 
Tabuļka č. 182                                                               v mil. Sk 

   65.2 
Priama produkcia = výnosy z poplatkov a provízií   = 9 757 
FISIM + 20 781 
Produkcia S.122 = 30 538 
 
256. Produkcia S.123 a S.124 dosiahla hodnotu 30 538 mil. Sk. Výpočet produkcie 
S.123 a S.124 vychádza u údajov získaných zo štatistických zisťovaní. V ročnom 
podnikovom výkaze v peňaţ níctve a v nebankových finančných inštitúciách Pen P5-
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01 za rok 2003 sa pre výpočet produkcie S.123 a S.124 vymedzil v module 584 
ukazovateľ  „Produkcia nebankových finančných inštitúcií“. Ukazovateľ vypĺňajú 
priamo nebankové finančné inštitúcie. Produkcia nebankových finančných inštitúcií 
sa následne upravila o časť lízingových splátok, ktorá zodpovedá odpisom majetku 
poskytnutého na prenájom formou lízingu. Produkcia za subsektor S.124 sa zníţ ila 
o produkciu za  Slovenskú Inkasnú spol. s r. o. z titulu preradenia tejto spoločnosti do 
ústrednej štátnej správy S.1311. 
Výpočet produkcie za S.123 a S.124 peňaţ níctvo 
 
Tabuļka č. 183                                                                                              v mil. Sk 

   65.2 
 

67.1 
 

spolu 
Trţ by za predaj vlastných výrobkov, sluţ ieb a tovaru   - - - 
Zmena stavu zásob vlastnej výroby + - - - 
Aktivácia + - - - 
Trţ by z predaja CP a vkladov + - - - 
Výnosové úroky + - - - 
Čiastky predstavujúce príjem z finančného leasingu + - - - 
Náklady na predaný tovar - - - - 
Náklady na predané CP  a vklady - - - - 
Nákladové  úroky - - - - 
Produkcia S.123+S.124 peňaţ níctvo = 39 597 1 150 40 747 
Lízingové splátky - 22 332  22 332 
Slovenská inkasná, spol. s r.o. -  6 6 
Produkcia S.123+S.124 peňaţ níctvo = 17 265 1 144 18 409 
 
257. Poloţ ky vstupujúce do výpočtu produkcie nebankových finančných inštitúcií sú 
poloţ kami účtovníctva pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva 
(Opatrenie MF SR č.23054/2002-92 s účinnosťou od 1. januára 2003) a v súlade 
s novým zákonom č.431/2002 Z. z. o účtovníctve, ktorý nadobudol účinnosť 1. 
januára 2003. 
 
 

584. DOPĹŇAJÚCE FINANČNÉ UKAZOVATELE    I. r. V sledovanom  roku 
modul (v tis. Sk)             

  a 1 

Výnosy   spolu 1  
  z toho výnosy z predaja cenných papierov a podielov 2  

Produkcia nebankových finančných inštitúcií 3  

Náklady spolu  4  

      spotreba materiálu, energie a sluţ ieb  5  

 náklady na predané cenné papiere a podiely 6  

   z toho zostatková cena predaného majetku 7  

 sociálne náklady 8  

 povinné sociálne príspevky zamestnávateľov 9  

 dobrovoľné sociálne príspevky zamestnávateľov 10  

Ostatné subvencie na produkciu 11  
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Sociálne príspevky zamestnancov povinné 12  

 dobrovoľné 13  

Naturálne príjmy zamestnancov 14  

Výsledok hospodárenia pred zdanením 15  

Kontrolný súčet (r. 1 aţ  15) 99  

 
Ukazovateľ  Produkcia nebankových finančných inštitúcií zahŕňa trţ by za predaj vlastných 
výrobkov, sluţ ieb a tovaru, zmenu stavu zásob  vlastnej výroby, aktivovanie, trţ by z predaja cenných 
papierov a podielov, výnosové úroky a pri účtovaní prenajatého majetku odpisovaného nájomcom 
čiastky predstavujúce príjem z finančného lízingu po odpočítaní nákladov na predaný tovar, nákladov 
na predané cenné papiere a podiely a nákladových úrokov.  
 
258. Produkcia pomocných inštitúcií v poisťovníctve S.124 sa počíta ako suma 
prijatých poplatkov za poskytované sluţ by. Údaje sú dostupné z ročného 
štatistického zisťovania  Poi P5-01 . V roku 2003 dosiahla hodnotu 2 018 mil. Sk. 
 
259. Produkcia poisťovacích korporácií a penzijných fondov sa počíta oddelene za 
sluţ by ţ ivotného poistenia, neţ ivotného poistenia, zaisťovacie sluţ by a sluţ by 
penzijných fondov, ako je uvedené v tabuľkách č. 184 aţ  187. Zdrojom údajov sú 
účtovné výkazy. 
 
 
Výpočet produkcie neţ ivotného poistenia  
 
Tabuļka č. 184                                                                     v mil. Sk 
   66 
Prijaté poistné = 24 938 
    Predpísané poistné hrubé = 25 114 
        Zmena stavu rezervy na poistné budúcich období - 846 
        Zmena stavu rezerv na poistné prémie a zļavy - 670 
Dodatočné poistné + 1 133 
Náklady na poistné plnenie - 12 849 
    Náklady na poistné plnenie hrubé = 9386 
         Zmena stavu rezervy na poistné plnenia + 3 720 
         Zmena stavu rezervy na vyrovanie mimoriadne + -245 
         Zmena stavu ostatných technických rezervy  + -12 
Zaisťovacie sluţ by + 13 
Produkcia neţ ivotného poistenia = 13 235 
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Výpočet produkcie ţ ivotného poistenia  
Tabuļka č. 185                                                               v mil. Sk 

   66 
Prijaté poistné = 17 153 
    Predpísané poistné hrubé = 17 304 
        Zmena stavu rezervy na poistné budúcich období - 151 
Dodatočné poistné + 2 333 
Náklady na poistné plnenie - 7 216 
     Náklady na poistné plnenie hrubé = 5 794 
         Zmena stavu rezervy na poistné plnenia + 3 720 
         Zmena stavu rezervy na vyrovanie mimoriadne + 159 
         Zmena stavu ostatných technických rezervy  + 1263 
Prírastok rezervy na ţ ivotné poistenie - 6467 
Zaisťovacie sluţ by + 3 
Produkcia ţ ivotného poistenia = 5 806 
 
 
 
Výpočet poplatkov za  zaisťovacie sluţ by 
 
Tabuļka č. 186                                                                                                           v mil. Sk 

   
Ţivotné 

poistenie 
Neţ ivotné 
poistenie 

 
Spolu 

Bilancia zaistenia  148 1 163 1 311 
    Podiel zaisťovateļov na predpísanom poistnom = 812  7 872 8 684 
        Podiel zaisťovateļov na predpísaných nákladoch  
        Na poistné plnenie - 

110 2 385 2 495 

        Podiel zaisťovateļov na technických rezervách - 554 4 324 4 878 
        1.  Technické rezervy celkom (stav k 31.12.2003)    57 868 
        2. Podiel zaisťovateļov na technických rezervách    4 878 
    Podiel 2/1    0,084 
Podiel zaisťovateļov na dodatočnom poistnom + 197 104 301 
    Dodatočné poistné = 2 333  1 238 3 571 
    Podiel 2/1 *   0, 084 
     
Zaisťovacie sluţ by poskytované rezidentskými poisťovňami     
    Poplatky za zaisťovacie sluţ by poisťovní celkom * 0,01 = 3 13 16 
    Poplatky za zaisťovacie sluţ by poisťovní celkom * 0,99 = 342 1 254 1 596 
Poplatky za zaisťovacie sluţ by celkom = 345 1 267 1 612 
 
Výpočet poplatkov za  sluţ by penzijných fondov 
 
Tabuļka č. 187                                                                             v mil. Sk 

   66 
Prijaté príspevky  4 291 
Dodatočné príspevky + 539 
Splatné dávky - 1 186 
Zmena stavu rezerv penzijných fondov - 3 081 
Poplatky za sluţ by penzijných fondov = 563 
 
260. Prijaté poistné je dané hodnotou predpísaného poistného očisteného o zmeny 
stavu rezervy na poistné budúcich období a pokrýva riziká beţ ného účtovného 
obdobia.. Pri výpočte produkcie za neţ ivotné poistenie sa berie do úvahy aj zmena 
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stavu rezervy na poistné prémie a zľavy, pretoţ e táto rezerva sa týka poistného 
neţ ivotného poistenia a je zaúčtovaná do hodnoty prijatého poistného, ale so 
záporným znamienkom. Pre slovenské poisťovacie spoločnosti sú tzv. „ostatné 
technické rezervy“ (súvahová poloţ ka C6 pasív) povaţ ované za rezervy súvisiace 
s nákladmi na poistné plnenie a ich tvorba je viazaná na povolenie vydané dozorným 
orgánom – Úradom pre finančný trh.  
 
261. Dodatočné poistné zodpovedá výnosom  získaným poisťovacou spoločnosťou 
z investovania ich technických rezerv po odpočítaní výnosov z investovania vlastných 
zdrojov poisťovní.  Nakoľko nie sú údaje o výnosoch z investovania vlastných zdrojov 
poisťovní priamo dostupné z ich výkazníctva, pre očistenie celkovej hodnoty výnosov 
z investovania o výnosy z investovania vlastných zdrojov sa vyuţív a tzv. 
proporcionálny prístup. Predpokladá sa, ţ e podiel výnosov z investovania vlastných 
zdrojov poisťovní na celkovej hodnote výnosov získaným poisťovacou spoločnosťou 
je rovnaký ako percentuálny podiel hodnoty finančného umiestnenia vlastných 
zdrojov poisťovne na celkovej hodnote finančného umiestnenia. Údaje o stave 
finančného umiestnenia  a z toho finančného umiestnenia vlastných zdrojov sú 
dostupné zo súvah poisťovní. Tento postup sa uplatňuje pri výpočte produkcie 
ţ ivotného aj neţ ivotného poistenia. Hodnota výnosov z finančného umiestnenia je 
očistená o realizované zisky a straty (dostupné z výkazu ziskov a strát). V prípade 
ţ ivotného poistenia je očistená aj o nerealizované zisky a straty a podobne je 
očistená aj hodnota zmeny rezervy ţ ivotného poistenia.  
262. Náklady na poistné plnenie pokrývajú poistné udalosti, ktoré vznikli v priebehu 
účtovného obdobia. Náklady na poistné plnenie predstavujú celkové náklady na 
poistné plnenie v hrubej výške (vrátane podielu zaisťovateľov) navýšené o zmenu 
stavu rezervy na poistné plnenie,  zmenu stavu rezervy na vyrovnanie mimoriadnych 
rizík (pre neţ ivotné poistenie) a tieţ  o zmenu stavu ostatných technických rezerv, 
pretoţ e tieto sú povaţ ované za rezervy súvisiace s nákladmi na poistné plnenie. 
Náklady na správu/manaţ ment platených náhrad za poistné udalosti nie sú 
vyčlenené z poloţ ky celkových nákladov na poistné plnenie (a tým ani z celkovej 
produkcie), pretoţ e relevantné informácie nie sú dostupné. Náklady na poistné 
plnenie zahŕňajú aj náklady súvisiace s platbou náhrad za poistné udalosti priamo 
poskytovateľom sluţ ieb. Ide o platby realizované poisťovňami priamo zmluvným 
servisom za opravu poškodených automobilov. Pre rok 2003 bol k dispozícii len 
odhad hodnoty týchto platieb (tvoria cca 25-30% z celkovej čiastky náhrad 
zaplatených poisťovňami za poistné udalosti súvisiace s opravou motorových 
vozidiel). Alokácia tejto čiastky do medzispotreby sektorov sa nerobí, pretoţ e údaje 
preberané do NÚ pre výpočet medzispotreby zo štatistického výkazníctva uţ  túto 
hodnotu zahŕňajú. Robí sa len proporcionálny odhad podielu domácností na celkovej 
čiastke, o ktorý sa upravuje ich konečná spotreba. 
263. Asi 99% zaisťovacích sluţi eb je dováţ aných, t.j. slovenské poisťovne sú 
istené zahraničnými, ale slovenské poisťovne neposkytujú zaisťovacie sluţ by 
zahraničným poisťovniam, preto export zaisťovacích sluţ ieb je rovný nule. Hodnota 
poplatkov za zaisťovacie sluţ by sa počíta samostatne  rovnako ako výpočet 
poplatkov za priame poisťovacie sluţ by, vrátane výpočtu dodatočného poistného. 
Z dôvodu nedostupnosti priamych informácií pre výpočet podielu zaisťovateľov na 
dodatočnom poistnom, vyuţ íva sa aj tu proporcionálny výpočet. Pre odhad  podielu 
zaisťovateľov na celkovom dodatočnom poistnom sa vyuţ ije percento získané z 
podielu zaisťovateľov na celkovom stave technických rezerv k celkovému stavu 
technických rezerv. Pri výpočte zaistenia je pouţ itá tzv. „hrubá“ metóda, t.j. 
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zaznamenané sú všetky transakcie medzi priamymi poisťovateľmi a zaisťovateľmi. 
Transakcie medzi rezidentskými poisťovateľmi a rezidentskými zaisťovateľmi sú 
zaznamenané bez konsolidácie. 
264. Celková produkcia za poisťovacie korporácie a penzijné fondy je uvedená 
v tabuľke č. 188. 
 
Výpočet produkcie za subsektory S.124 poisťovníctvo a S.125 
 
Tabuļka č. 188                                                                             v mil. Sk 

   66 
Produkcia neţ ivotného poistenia  13 235 
Produkcia ţ ivotného poistenia + 5 806 
Poplatky za sluţ by penzijných fondov + 563 
Produkcia celkom = 19 604 

 
265. Produkcia neţ ivotného poistenia je alokovaná do medzispotreby sektorov a do 
konečnej spotreby domácností proporcionálne podľa štruktúry prijatého poistného od 
sektorov. Táto štruktúra sa získava priamo od poisťovní prostredníctvom 
štatistického zisťovania. Celková hodnota produkcie ţ ivotného poistenia a poplatkov 
za sluţ by penzijných fondov sa alokuje do konečnej spotreby domácností. Produkcia 
z inej ako poisťovacej činnosti poisťovní a ani produkcia pre vlastné konečné pouţ itie 
sa neodhaduje. 
 
266. Medzispotreba v kategórii J je súčtom medzispotreby týchto odvetví 
v jednotlivých sektoroch. Je vyjadrená v kúpnych cenách. 
 
Medzispotreba podļa sektorov  
 
Tabuļka č. 189                            v mil. Sk  

  65 66 67 Spolu J 
S.12 20 527 6 120 2 165 28 812 
S.14 290 0 292 582 

Spolu (J) 20 817 6 120 2 457 29 394 
 
267. Objem medzispotreby vo finančnom sektore dosiahol hodnotu 28 812, čo tvorilo 
40%  z produkcie v kategórii J. 
 
Medzispotreba vo finančnom sektore 
 
Tabuļka č. 190                                                      v mil. Sk 

  65.1 65.2 65 66 67.1 67.2 67 65+67.1 67.2+66 Spolu J 

S.121 561   561 0     0 561 0 561 

S.122 15 145   15 145 0      0 15 145 0 15 145 
S.123   4 822 4 822 0      0 4 822 0 4 822 

S.124 Peňaţ níctvo     0 0  648   648 648 0 648 
S.124 Poisťovníctvo     0 0    1 516 1 516 0 1 516 1 516 

S.125     0 6 120     0 0 6 120 6 120 
S.12 15 706 4 822 20 528 6 120 648 1 516 2 164 21 176 7 636 28 812 
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Výpočet medzispotreby za S.121  
 
Tabuļka č. 191                                                                              v mil. Sk 

   65.1 
Nakupované výkony  488 
Náklady na poplatky a provízie    + 61 
Poplatky za sluţ by neţ ivotného poistenia + 12 
Zisky/straty z drţ by zásob + 0 
Medzispotreba S.121 = 561 
 
Výpočet medzispotreby za S.122 
 
Tabuļka č. 192                                                                              v mil. Sk 

   65.1 
Nakupované výkony  10 925 
Náklady na poplatky a provízie    + 2 408 
Produkcia NBS v nákladoch  + 1 481 
Poplatky za sluţ by neţ ivotného poistenia + 320 
Zisky/straty z drţ by zásob + 11 
Medzispotreba S.122 = 15 145 
 
 
Výpočet medzispotreby za S.123 a 124 Peňaţ níctvo 
 
Tabuļka č. 193                                                                                                   v mil. Sk 

   65.2 67.1 Spolu 
Spotreba materiálu, energie a sluţ ieb  3 732 602 4 334 
Náklady na poplatky a provízie    + 1 468 143 1 611 
Poplatky za sluţ by neţ ivotného poistenia + 112 16 128 
Zisky/straty z drţ by zásob + 4 1 5 
Alokácia FISIM + -494 -109 -603 
SLOVENSKÁ INKASNÁ, spol. s r.o. -  5 5 
Medzispotreba S.123+S.124 peňaţ níctvo = 4 822 648 5 470 
  
Alokácia FISIM sa premietla do medzispotreby uţív ateľských subsektorov S.123 
a S.124. Medzispotreba za subsektor S.124 sa zníţ ila o medzispotrebu za  
Slovenskú Inkasnú spol. s r. o. z titulu preradenia tejto spoločnosti do ústrednej 
štátnej správy S.1311. 
 
 
Výpočet medzispotreby za S.124 Poisťovníctvo a S.125 
 
Tabuļka č. 194                                                                                                v mil. Sk 

   66 
 

67.2 
 

spolu 
Spotreba materiálu, energie a sluţ ieb  5 827 1 516 7 343 
Poplatky za prijaté zaisťovacie sluţ by + 1 612  1 612 
Poplatky za sluţ by neţ ivotného poistenia + 455  455 
Provízie od zaisťovateļov - 2 285  2 285 
Náklady na finančné umiestnenie + 455  455 
Zisky/straty z drţ by zásob + 3  3 
FISIM alokovaný + 53  53 
Medzispotreba S.124 Poisťovníctvo a S.125 = 6 120 1 516 7 636 
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268. Popis výpočtu a úprav produkcie a medzispotreby v sektore domácností je 
uvedený v podkapitole 3.7. 
 
Produkcia v sektore domácností 
 
Tabuļka č. 195                          v mil. Sk  

    65 66 67 Spolu J 
Predaj tovaru   348 3 1 364 1 715 
Predaj výrobkov a sluţ ieb + 305 9 543 857 
Ostatné príjmy + 65 3 263 331 
Nákup tovaru - 364 3 1 731 2 098 
Produkcia (Úč FO 1-01+Úč FO 2-01) = 354 12 439 805 
  
 
Úpravy produkcie v sektore domácností  
 
Tabuļka č. 196                          v mil. Sk 

    65 66 67 Spolu J 
Produkcia (Úč FO 1-01+Úč FO 2-01)   354 12 439 805 
Podhodnotenie produkcie + 174 -12 20 182 
Registrovaní - nezistená produkcia N5 + 14 0 21 35 
Zisky/straty z drţ by zásob - 2 0 2 4 
Produkcia  = 540 0 478 1 018 
           v tom trhová   540 0 478 1 018 
           pre vlastné konečné pouţ itie    0 0 0 0 
  
 
269. Objem medzispotreby v sektore domácností tvoril 57,1% z produkcie v kategórii 
J. 
 
Medzispotreba v sektore domácností  
 
Tabuļka č. 197                             v mil. Sk 

    65 66 67 Spolu J 
Nákup materiálu   133 1 35 169 
Prevádzková réţ ia + 147 12 247 406 
Medzispotreba (Úč FO 1-01) = 280 13 282 575 
  
 
Úpravy údajov medzispotreby v sektore domácností  
          
Tabuļka č. 198                                                                                                 v mil. Sk 

   65 66 67 Spolu J 
Medzispotreba Úč FO 1-01  280 13 282 575 
Nadhodnotenie medzispotreby - 1 13 1 15 
Registrovaní - nevykázaná medzispotreba + 11 0 11 22 
Fisim + 1 0 1 2 
Lízing - 1 0 2 3 
Zisky/straty z drţ by zásob + 0 0 1 1 
Medzispotreba  = 290 0 292 582 
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3.17 Nehnuteļnosti, prenajímanie a obchodné sluţb y (K) 
 
270. Pridaná hodnota v odvetviach 70 Činnosti v oblasti nehnuteľností, 71 Prenájom 
strojov a zariadení bez obsluhy, 72 Počítačové a súvisiace činnosti, 73 Výskum 
a vývoj a 74 Iné obchodné sluţ by, ktoré patria do tejto kategórie dosiahla hodnotu 
153 130 mil. Sk, čo bolo 14 % z  pridanej hodnoty za celú ekonomiku. 
 
 
Hrubá pridaná hodnota podļa odvetví 
 
Tabuļka č. 199                                           v mil. Sk 
Kategória 

K Produkcia Medzispotreba 
Pridaná 
hodnota 

% na 
HDP 

70 114 410 28 149 86 261 7,9 
71 8 172 3 616 4 556 0,4 
72 19 039 9 637 9 403 0,9 
73 6 454 3 597 2 857 0,3 
74 98 419 48 367 50 053 4,6 

Spolu (K) 246 495 93 365 153 130 14,0 
 
271. Výpočet agregátov pridanej hodnoty za odvetvia pozostáva z ich súčtu za 
jednotlivé sektory. V prípade kategórie K vstupujú do výpočtu nefinančný sektor S.11, 
sektor verejnej správy S.13, sektor domácností S.14 a sektor NZISD S.15.  
 
Hrubá pridaná hodnota podļa sektorov 
 
Tabuļka č. 200       v mil. Sk  

  S.11 S.13 S.14 S.15 Kategória K 
P.1 109 528 5 170 129 219 2 578 246 495 
P.2 56 412 1 687 32 811 2 455 93 365 

B.1g 53 116 3 483 96 407 123 153 130 
 
272. Do kategórie K Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné sluţ by, výskum a vývoj 
zahrnujeme závodné jednotky z nefinančného sektora, ktorých hlavná činnosť súvisí 
s horeuvedenými sluţ bami. Najväčší počet jednotiek predstavuje oddiel 74 Iné 
obchodné sluţ by hlavne v kategórii podnikov do 19 zamestnancov. V kategórii 
veľkých podnikov nad 20 zamestnancov je veľký počet stavebných bytových 
druţ stiev a bytových podnikov v oddiely 70.  Za sektor S.13 sú v registri hlavne 
rozpočtové organizácie - rôzne typy ústavov Slovenskej akadémie vied. V sektore 
domácností sú zaradené vo veľkom počte jednotky v právnej forme 101 fyzická 
osoba – podnikateľ nezapísaný v obchodnom registri a v právnej forme 105 slobodné 
povolanie - fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako ţ ivnostenského zákona. 
Sektor S.15 reprezentujú v tejto kategórii spoločenstvá vlastníkov bytov. 
 
Prehļad počtu spravodajských jednotiek 
 
Tabuļka č. 201 

  70 71 72 73 74 spolu K 
S.11 2 484 485 1 381 162 7 708 12 220 
S.13 16 1 3 80 18 118 
S.14 1 686 1 118 5 368 227 37 297 45 696 
S.15 7 045 0 0 0 0 7 045 

Spolu (K) 11 231 1 604 6 752 469 45 023 65 079 
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273. Produkcia kategórie K je súčtom produkcie odvetví 70, 71, 72, 73 a 74 
v jednotlivých sektoroch. Je vyjadrená v základných cenách. 
  
Sektorové členenie produkcie 
 
Tabuļka č. 202                 v mil. Sk 

  70 71 72 73 74 spolu K 
S.11 25 112 6 055 15 040 4 237 59 084 109 528 
S.13 603 106 425 2 072 1 964 5 170 
S.14 86 117 2 011 3 574 145 37 372 129 219 
S.15 2 578 0 0 0 0 2 578 

Spolu (K) 114 410 8 172 19 039 6 454 98 419 246 495 
 
Typy produkcie 
 
Tabuļka č. 203                  v mil. Sk 

  70 71 72 73 74 Spolu K 
P.1 114 410 8 172 19 039 6 454 98 419 246 494 
P.11 32 528 8 062 18 539 4 692 96 711 160 532 
P.12 79 927 13 78 61 140 80 219 
P.13 1 955 96 422 1 701 1 569 5 743 

 
274. Kategória K Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné sluţ by, výskum a vývoj za 
sektor  S.11 dosiahla hodnotu produkcie (P.1) 109 528 mil. Sk, hodnotu 
medzispotreby (P.2) 56 412 mil. Sk a hrubej pridanej hodnoty (B.1g) 53 116 mil. Sk. 
Produkcia je komoditne vykázaná hlavne na diagonálnych riadkoch. Oddiel 70 má 
najväčší objem produkcie v komodite KP 70200 Prenájom vlastných nehnuteľností 
a sluţ by spojené s prenájmom. Porovnateľné objemy sú aj v oddiely 74 na riadkoch 
KP 74200 Architektonické a inţ inierske sluţ by a súvisiace technické poradenstvo, KP 
74400 Reklamné sluţ by a KP 74600 Pátracie a ochranné sluţ by.           
     
Výpočet produkcie v nefinančnom sektore 
  
Tabuļka č. 204                                                                                                      v mil. Sk 

    70 71 72 73 74 Spolu K 
Trţ by za vlastné výrobky a 
z predaja sluţ ieb     14 465 5 923 14 153 3 664 56 100 94 305 
Predaj a odovzdanie výrobkov 
a sluţ ieb iným ZJ v rámci 
podniku vrátane vnútorného 
obratu  + 22 8 159 76 586 851 
Trţ by za tovar vo VO  + 1 146 536 3 275 67 5 449 10 473 
Trţ by za tovar v MO  + 165 192 395 21 878 1 651 
Náklady na predaný tovar VO  - 1 096 466 2 734 62 4 473 8 831 
Náklady na predaný tovar MO  - 130 160 332 19 663 1 304 
Aktivácia  + 129 16 112 60 143 460 
Zmena stavu zásob 
nedokončenej výroby  + 9 6 21 150 133 319 
Produkcia (Roč 1-01+ Roč 2-01) = 14 710 6 055 15 049 3 957 58 153 97 924 
 
275. Členenie produkcie a medzispotreby a ich úpravy sú uvedené v tabuľkách 205 a  
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213. Hlavné zdroje pre výpočet produkcie a medzispotreby za podkapitolu (K) 
Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné sluţ by, výskum a vývoj sú uvedené v 
podkapitole 3.7.  
 
Úpravy produkcie v nefinančnom sektore 
 
Tabuļka č. 205                                   v mil. Sk 

   70 71 72 73 74 Spolu K 
Produkcia (Roč1-01+Roč2-01)   14 710 6 055 15 049 3 957 58 153 97 924 
Zisky/straty z drţ by zásob - 8 0 9 38 108 163 
Podhodnotená produkcia  + 11 0 0 0 253 264 
Subvencie na produkty + 5 0 0 0 0 5 
Zošļachťovací styk + 0 0 0 318 786 1 104 
Produkcia bytových sluţ ieb + 10 394 0 0 0 0 10 394 
Produkcia  = 25 112 6 055 15 040 4 237 59 084 109 528 

      v tom trhová  25 024 6 042 14 962 4 176 58 944 109 148 
     pre vlastné konečné pouţ itie  88 13 78 61 140 380 
 
276. Produkcia sektora verejnej správy je uvedená v tabuľke č. 206. 
         
Produkcia v sektore verejnej správy 
 
Tabuļka č. 206                                     v mil. Sk 

    70 71 72 73 74 Spolu K 
Medzispotreba    316 16 300 581 474 1 687 
Odmeny zamestnancov RO  75 7 21 606 492 1 201 
Odmeny zamestnancov PO    0 0 24 559 648 1 231 
Odmeny zamestnancov obce   78 8 0 0 60 146 
Odmeny zamestnancov ostatné    0 0 0 0 0 0 
Odmeny zamestnancov spolu +  153 15 45 1 165 1 199 2 577 
Ostané dane z produkcie + 92 0 54 74 125 344 
Spotreba fixného kapitálu + 42 75 27 253 166 562 
Produkcia  = 603 106 425 2 072 1 964 5 170 
            v tom trhová    215 9 3 371 395 993 
            pre vlastné konečné pouţ itie     0 0 0 0 0 0 
            ostatná netrhová    388 96 422 1 701 1 569 4 176 
  
277. Sektor domácností S.14 dosiahol v kategórii K hodnotu produkcie (P.1)  129 
219 mil. Sk, hodnotu medzispotreby (P.2) 32 811 mil. Sk a hrubej pridanej hodnoty 
(B.1g) 96 407 mil. Sk.  
                         
Produkcia v sektore domácností  
  
Tabuļka č. 207                                                                                                                     v mil. Sk 

    70 71 72 73 74 Spolu K 
Predaj tovaru   928 1 712 1 816 66 11 173 15 695 
Predaj výrobkov a sluţ ieb + 1 159 1 187 2 167 105 24 134 28 752 
Ostatné príjmy + 180 131 131 8 1 425 1 875 
Nedokončená výroba, výrobky, zvieratá, 
ostatné 

+
  -1 -2 5 2 -40 -36 

Nákup tovaru - 817 1 617 1 630 59 9 725 13 848 
Produkcia (Úč FO 1-01 + Úč FO 2-01) = 1 449 1 411 2 489 122 26 967 32 438 
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 278. Úpravy produkcie v sektore domácností sú totoţ né s úpravami 
v predchádzajúcich kapitolách okrem imputovaného nájomného, ktoré je bliţ šie 
popísané v odsekoch 279 aţ  282.  
 
Úpravy produkcie v sektore domácností  
 
Tabuļka č. 208                                 v mil. Sk  

   70 71 72 73 74 Spolu K 
Produkcia (Úč FO 1-01 + Úč FO 2-01)  1 449 1 411 2 489 122 26 967 32 438 
Podhodnotenie produkcie + 7 323 520 0 8 139 8 989 
Registrovaní – nezistená produkcia N5 + 101 93 158 7 1 141 1 500 
Predaj bez potvrdenky N1 + 4 727 194 417 16 1 172 6 526 
Imputované nájomné + 79 839 0 0 0 0 79 839 
Zošļachťovací styk + 0 0 0 0 13 13 
Zisky/straty z drţ by zásob - 6 10 10 0 60 86 
Produkcia  = 86 117 2 011 3 574 145 37 372 129 219 
       v tom trhová   6 278 2 011 3 574 145 37 372 49 380 
       pre vlastné konečné pouţ itie   79 839 0 0 0 0 79 839 
 
279. Imputované nájomné sa vo všeobecnosti počíta dvoma spôsobmi a to 
nákladovou metódou  a metódou stratifikácie bytov. Bytové sluţ by bytov obývaných 
vlastníkmi sa zisťujú a počítajú na základe výkazníctva vykonávaného ŠÚ SR. 
Spôsob výpočtu je podobný ako u iných odvetví danej kategórie. Produkcia 
imputovaného nájomného sa vypočítava nákladovou metódou (podiel trhového 
nájomného  v SR je menší ako 10%). Princíp výpočtu imputovaného nájomného 
podľa nákladovej metódy spočíva v spočítaní všetkých relevantných a vyčísliteľných 
poloţ iek tvoriacich náklady na bývanie podľa trhového nájomného. Ide o tieto 
poloţ ky: 

 medzispotreba 
 spotreba fixného kapitálu 
 dane mínus subvencie na produkciu 
 čistý prevádzkový prebytok 

ŠÚ SR v súčasnosti pouţ íva na výpočet imputovaného nájomného kombináciu 
oboch metód. Imputované nájomné za byty obývané vlastníkmi počíta nákladovou 
metódou a produkciu chát a garáţ i vyuţív aných vlastníkmi nahrádza nájomným 
plateným za podobné objekty prenajímaných trhovo. 
 
280. Pri výpočte jednotlivých nákladových poloţ iek imputovaného nájomného za byty 
sa vychádza z počtu bytov obývaných vlastníkmi zisteného z výsledkov Sčítania 
osôb, bytov a domov 2001. Pri tomto sčítaní sa zistilo ţ e asi 73% bytov z celkového 
obývaného bytového fondu (1 665 tisíc bytov) bolo obývaných vlastníkmi. Uvedený 
údaj sa kaţ doročne aktualizuje pomocou výsledkov štatistiky výstavby nových bytov. 
Táto štatistika obsahuje podrobné údaje o štruktúre novopostavených bytov ako aj 
údaje o úbytku bytov a to z dôvodov ich demolácie alebo zmeny dôvodu uţ ívania a 
pod. Pre výpočet nákladových poloţ iek dôleţ itá je reprodukčná cena jedného bytu. 
Tento údaj sa zistil jednorazovým štatistickým zisťovaním v realitných kanceláriách 
po celom území SR v roku 1996. Pri uvedenom zisťovaní sa zhromaţ dili údaje 
o cenách bytov predávaných v tomto období. Ceny sa zisťovali za byty akoby nové,  
a to podľa druhu bytu (rodinný dom – byt v bytovom dome), veľkosti bytu (1 – izbový, 
2 – izbový, 3 – izbový, atď.), lokality (dedina – mesto) a pod. Údaje sa zisťovali  len 
za samotný byt (bez vplyvu ceny pozemku a prípadnej garáţ e). Získané výsledky sa 
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aktualizovali podobným zisťovaním v roku 2000. Počet bytov obývaných vlastníkmi 
ako aj ich zistená cena umoţ nili vypočítať hodnotu bytového fondu v reprodukčných 
cenách. Pre nasledujúce roky (2002, 2003, ...) sa  hodnota bytov aktualizovala 
pomocou príslušného cenového indexu pre bytovú výstavbu. 
 
281. Pri výpočte hodnoty medzispotreby sa vyuţ ili výsledky štatistického zisťovania 
o nákladoch na bývanie v nájomných bytoch, ktoré v rokoch 1997 aţ  1999 
zorganizovalo Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR. Výsledky tohto 
zisťovania, ktorého sa zúčastnilo viac ako polovica z celkového počtu organizácii 
prevádzkujúcich nájomné byty na celom území SR, umoţ nili vyčísliť priemerné 
náklady na prevádzku a opravy jedného bytu. Uvedený postup zisťovania sa zvolil 
preto, ţ e umoţ ňoval vylúčiť pracovné vstupy z produkcie bytov obývaných 
vlastníkmi.  Získané údaje o medzispotrebe sa medziročne aktualizujú pomocou 
príslušného CPI indexu. Spotreba fixného kapitálu sa počíta lineárnou metódou 
z reprodukčnej hodnoty bytov obývaných vlastníkmi. Doba odpisovania bytov 
(ţi votnosť) bola zvolená 55 rokov. Ministerstvo financií SR kaţ doročne zverejňuje 
celkovú hodnotu vyplatených príspevkov na bývanie. V roku 2003 to bolo 902 mil. 
Sk. ŠÚ SR zatiaľ nemá k dispozícii spoľahlivé údaje o celkovej sume vyinkasovanej 
domovej dani (obecné úrady ju inkasujú spolu s daňou za pozemky), avšak podľa 
expertných odhadov jej veľkosť je pribliţ ne rovnaká ako celková suma vyplatených 
dotácii na bývanie. Z uvedeného dôvodu ŠÚ SR s poloţ kou „dane mínus subvencie“ 
pri výpočte imputovaného nájomného neuvaţ uje. Hodnota prevádzkového prebytku, 
sa počíta ako 2,5% podiel z čistej hodnoty bytov obývaných vlastníkmi. V súčasnosti 
ŠÚ SR počíta čistú hodnotu bytov pomocou tzv. oprávok. Hodnotu oprávok vykazujú 
spravodajské jednotky, spravidla organizácie spravujúce nájomné byty, ako súčet 
odpisov za spravované byty od času ich uvedenia do uţ ívania. Hodnota oprávok sa 
počíta z cien bytov platných v čase ich výstavby (historických cenách) a sú 
prepočítané do reprodukčných cien. ŠÚ SR vykázanú hodnotu oprávok odpočíta od 
reprodukčnej hodnoty bytov, za ktoré boli tieto oprávky vykázané a ich rozdiel sa 
povaţ uje za čistú hodnotu bytov. Ten istý prístup sa pouţ ije aj  u bytov obývaných 
vlastníkmi.        
 
282. Pre výpočet imputovanej produkcie garáţ i sa pouţív ajú hodnoty priemerného 
nájomného za prenájom garáţ e. Priemerné nájomné za dlhodobý prenájom garáţ e 
sa zisťuje z inzerátov uverejnených v dennej tlači a pod. Počet garáţ i uţ ívaných 
domácnosťami sa získava z výkazov miestnej správy MOŠ – MIS 1-01. Imputovaná 
produkcia rekreačných chatiek sa počíta taktieţ  pomocou priemerného týţ denného 
nájomného, získaného z uverejnených inzerátov v dennej tlači. Pri výpočte sa 
predpokladá 6 týţ dňové vyuţitie kaţ dej chatky v roku. Počet chatiek vo vlastníctve 
domácností sa získal z výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2001. 
 
Imputované nájomné v roku 2003 
        
Tabuļka č. 209                                                             v mil. Sk 
Celkový počet bytov obývaných vlastníkmi 1 260 631 
Cena jedného bytu (Sk) 1 142 888 
Hodnota bytov v reprodukčných cenách 1 440 760 
Náklady a prevádzku a opravy  19 900 
Spotreba fixného kapitálu – 55 rokov ţ ivotnosť 26 200 
Čistá hodnota bytového fondu 1 195 420 
Čistý prevádzkový prebytok  29 886 
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Imputovaná produkcia chát a garáţ í  3 860 
Celková imputovaná produkcia bytových sluţ ieb 79 839 
Medzispotreba  19 895 
Imputovaná pridaná hodnota  59 944 
 
283. V sektore neziskových inštitúcií slúţia cich domácnostiam je produkcia prevaţ ne 
ostatná netrhová. Z celkovej produkcie sektora neziskových inštitúcií slúţia cich 
domácnostiam tvorila produkcia  oddielu 70  (Činnosti v oblasti nehnuteľností)  14,3 
%.  
Produkcia v sektore NZISD 
 
Tabuļka č. 210                     v mil. Sk 

    70 71 72 73 74 Spolu K 
Medzispotreba   2 455 0 0 0 0 2 455 
Odmeny zamestnancov + 118 0 0 0 0 118 
Ostatné dane z produkcie + 4 0 0 0 0 4 
Spotreba fixného kapitálu + 1 0 0 0 0 1 
Produkcia  = 2 578 0 0 0 0 2 578 
v tom trhová   1 011 0 0 0 0 1 011 
          ostatná netrhová  1 567 0 0 0 0 1 567 
 
284. Medzispotreba v kategórii K je súčtom medzispotreby v jednotlivých sektoroch. 
Je vyjadrená v kúpnych cenách.  
     
Medzispotreba podļa sektorov 
 
Tabuļka č. 211                        v mil. Sk  

  70 71 72 73 74 Spolu K 
S.11 9 025 2 620 7 983 2 966 33 818 56 412 
S.13 316 16 300 581 474 1 687 
S.14 16 353 980 1 354 50 14 074 32 811 
S.15 2 455 0 0 0 0 2 455 

Spolu (K) 28 149 3 616 9 637 3 597 48 367 93 365 
 
285. Objem medzispotreby v nefinančnom sektore tvoril 51,5 % z produkcie 
v kategórii K. 
 
Medzispotreba v nefinančnom sektore   
 
Tabuļka č. 212                            v mil. Sk 

    70 71 72 73 74 Spolu K 
Spotreba nakúpeného materiálu a 
energie    4 855 478 1 377 1 361 8 088 16 079 
Služby nakúpené  + 3 937 2 171 6 538 1 259 24 755 38 660 
Spotreba materiálu energie a sluţ ieb 
nakúpených resp. prevzatých od iných 
ZJ v rámci podniku vrátane vnútorného 
obratu  + 22 7 144 10 319 502 
Manká a škody na zásobách + 13 4 6 3 16 42 
Ostatné náklady zahrnované do 
medzispotreby + 167 58 21 8 48 302 
Medzispotreba (Roč 1-01+Roč 2-01) = 8 994 2 718 8 086 2 641 33 146 55 585 
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Úpravy údajov medzispotreby v nefinančnom sektore 
 
Tabuļka č. 213                            v mil. Sk 

   70 71 72 73 74 spolu K 
Medzispotreba (Roč1-01+Roč2-01)   8 994 2 718 8 086 2 641 33 146 55 585 
Zisky/straty z drţ by zásob + 43 35 50 31 196 355 
Poplatky za poisťovacie sluţ by + 31 1 30 14 87 163 
Nadhodnotenie - 145 21 67 30 183 446 
Aktivované náklady na vývoj +  0  0 44 7 5 56 
Zošļachťovací styk +  0  0  0 318 786 1 104 
FISIM + 181 25 58 24 151 439 
Lízing - 57 137 166 -4 326 682 
Fixné aktíva zahrnuté v medzispotrebe - 22 1 52 43 44 162 
Medzispotreba  = 9 025 2 620 7 983 2 966 33 818 56 412 
 
286. Objem medzispotreby v sektore verejnej správy tvoril 32,6 % z produkcie 
kategórie K. 
 
Medzispotreba v sektore verejnej správy 
 
Tabuļka č. 214                                                                                                  v mil. Sk 

    70 71 72 73 74 Spolu K 
Medzispotreba RO   0 0 294 197 119 610 
Medzispotreba PO + 161 8 6 383 322 881 
Medzispotreba obce + 155 8 0 0 33 196 
Medzispotreba ostatné + 0 0 0 0 0 0 
Medzispotreba  = 316 16 300 581 474 1 687 
 
287. Objem medzispotreby v sektore domácností tvoril 25,4% z produkcie kategórie 
K. 
 
Medzispotreba v sektore domácností  
 
Tabuļka č. 215                                                                     v mil. Sk  

    70 71 72 73 74 Spolu K 
Nákup materiálu   710 351 402 15 3 573 5 051 
Prevádzková réţ ia + 3 760 612 1 319 65 10 302 16 058 
Medzispotreba (Úč FO 1-01) = 4 470 963 1 721 80 13 875 21 109 
 
Úpravy údajov medzispotreby v sektore domácností 
Tabuļka č. 216                                                                                   v mil. Sk 

    70 71 72 73 74 Spolu K 
Medzispotreba (Úč FO 1-01)   4 470 963 1 721 80 13 875 21 109 
Nadhodnotenie medzispotreby - 108 6 411 34 275 834 
Registrovaní - nezistená 
medzispotreba N5 

 
+ 161 34 45 3 533 776 

Medzispotreba k imputovanému 
nájomnému 

+
  19 895 0 0 0 0 19 895 

Fisim + 24 1 5 2 4 36 
Lízing -  8 090 16 8 1 93 8 208 
Zošļachťovací styk + 0 0 0 0 13 13 
Zisky/straty z drţ by zásob + 1 4 2 0 17 24 
Medzispotreba  = 16 353 980 1 354 50 14 074 32 811 



ZDROJE A METÓDY ZOSTAVENIA HND KAPITOLA 3 
 

127 
 

288. Medzispotrebu v sektore neziskových inštitúcii slúţ iacich domácnostiam tvorí 
hodnota výrobkov a sluţ ieb, ktorá bola pouţ itá ako vstupy a ktoré nakupovali 
zainteresované spoločenstvá vlastníkov bytov  na trhu, či uţ  išlo o nákupy materiálov 
a energií, dopravu, údrţ bu alebo  iné výdavky, ktoré sa vynaloţ ili za poskytnuté 
sluţ by. Objem medzispotreby v sektore S.15 tvoril 95,2 % z produkcie v odvetví 70. 
Medzispotreba a jej úprava v sektore NZISD  
 
Tabuļka č. 217                                                                                                         v mil. Sk 

    70 71 72 73 74 Spolu K 
Spotreba nakúpeného materiálu a energie   1 236 0 0 0 0 1 236 
Nakúpené sluţ by + 799 0 0 0 0 799 
Manká a škody na zásobách + 0 0 0 0 0 0 
Ostatné náklady zahrnuté do medzispotreby + 340 0 0 0 0 340 
Fisim + 80 0 0 0 0 80 
Medzispotreba  = 2 455 0 0 0 0 2 455 
 
 
 
3.18 Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie (L)  
 
289. Pridaná hodnota v odvetví 75 dosiahla hodnotu  80 299 mil. Sk, čo bolo 7,3% z  
pridanej hodnoty za celú ekonomiku. 
 
Hrubá pridaná hodnota podļa odvetví 
 
Tabuļka č. 218                  v mil. Sk 

  Produkcia Medzispotreba 
Pridaná 
hodnota 

% na 
HDP 

75 124 320 44 021 80 299 7,3 
Spolu (L) 124 320 44 021 80 299 7,3 

 
290. Výpočet agregátu pridanej hodnoty za kategóriu L v sektore S.13 je uvedený 
v tabuľke č. 219. 
 
Hrubá pridaná hodnota 
 
Tabuļka č. 219    v mil. Sk 

  Kategória L 
P.1 124 320 
P.2 44 021 

B.1g 80 299 
  
291. V kategórii L Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie 
produkciu vytvárajú jednotlivé objemy produkcie týchto inštitúcií:  
 
V subsektore S.1311 Ústredná štátna správa:  

 rozpočtové organizácie, ktorých zriaďovateľom je štát (RO), 
 príspevkové organizácie, ktorých zriaďovateľom je štát (PO), 
 štátne účelové fondy (ŠÚF), 
 Fond národného majetku (FNM), 
 Slovenský pozemkový fond (SPF), 
 Slovenská konsolidačná, a.s. (SKA),  
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 Veriteľ a.s. (VERITEL), 
 verejné vysoké školy (VVŠ). 

 
 
V subsektore S.1313 Miestna samospráva: 

 obce a rozpočtové organizácie v ich pôsobnosti (RO Obce), 
 príspevkové organizácie v pôsobnosti obcí (PO Obce), 
 vyššie územné celky a rozpočtové organizácie v ich pôsobnosti (RO VÚC), 
 príspevkové organizácie v pôsobnosti vyšších územných celkov (PO VÚC). 

 
V subsektore S.1314 Fondy sociálneho zabezpečenia: 

 Sociálna poisťovňa (SP), 
 Zdravotné poisťovne (ZP), 
 Národný úrad práce (NÚP) 

 
Prehļad počtu spravodajských jednotiek 
 
Tabuļka č. 220 

  S.1311 S.1313 S.1314 Kategória L 
75 285 2 941 8 3 234 

Spolu (L) 285 2 941 8 3 234 
 
292. Inštitucionálne jednotky, ktorých činnosť charakterizujeme v kategórii L (oddiel 
75 Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie), sú v sektore verejnej 
správy výlučne netrhovými výrobcami. Produkcia je vyjadrená v cenách výrobných 
nákladov. 

 
293. Hlavným zdrojom pre výpočet produkcie v sektore verejnej správy je úplná 
a podrobne členená údajová základňa, ktorá je vytvorená na základe výkazov 
o príjmoch a výdavkoch. Pôvodný výkaz o príjmoch a výdavkoch predkladajú na 
základe Opatrenia MF SR všetky inštitúcie patriace do sektora S.13. Pri jeho 
vyplňovaní sa riadia rozpočtovou ekonomickou klasifikáciou na príslušný rok, ktorá 
obsahuje podrobnú klasifikáciu príjmov a výdavkov v členení na hlavnú kategóriu, 
kategóriu, poloţ ku a podpoloţ ku. Táto klasifikácia zároveň ustanovuje, ktoré výdavky 
sa financujú z beţ ných výdavkov a ktoré z kapitálových výdavkov.  
 
294. Produkciu netrhových výrobcov tvorí súčet medzispotreby (P.2), odmien 
zamestnancov (D.1), spotreby fixného kapitálu (K.1) a ostatných daní z produkcie 
(D.29). Ako uţ  bolo uvedené vyššie, poskytnuté údaje sú členené podľa rozpočtovej 
ekonomickej klasifikácie, preto je potrebné prepojenie tejto klasifikácie a transakcií 
ESNÚ95.  
 
295. Do medzispotreby (P.2) je zahrnutá väčšina poloţ iek kategórie 630 Tovary 
a ďalšie sluţ by a poloţ ky 645 Náklady na likvidáciu štátnych podnikov a akciových 
spoločností, 646 Náklady spojené s ručením FNM SR za sprivatizovaný majetok 
a 653 Ďalšie platby súvisiace s úverom.  
 
296. Do transakcie odmeny zamestnancov (D.1) sú zahrnuté všetky poloţ ky 
kategórie 610 Mzdy, platy, sluţ obné príjmy a ostatné osobné vyrovnania a kategórie 
620 Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a Národného úradu práce, 
časť podpoloţ iek poloţ ky 631 cestovné náhrady, podpoloţ ka 633054 Stravovanie, 
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časť podpoloţ iek poloţ ky 637 Ostatné tovary a sluţ by časť podpoloţ iek poloţ ky 642 
Beţ né transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám a poloţ ka 643 
Dávky štátnym zamestnancom. 
 
297. Do transakcie D.29 Ostatné dane z produkcie sú zahrnuté podpoloţ ky 637021 
Výdavky na úhradu daní a ciel a 637022 Výdavky na úhradu poplatkov a odvodov. 
 
298. Odvetvové členenie ukazovateľov zabezpečujú štatistické výkazy za 
príspevkové organizácie NSPO 1-01, NSRO 1-01 za rozpočtové organizácie a MO 1-
01 ročný výkaz malých obcí. 
 
 
Produkcia v sektore verejnej správy 
 
Tabuļka č. 221         v mil. Sk  

    75  
Medzispotreba     44 021   
Odmeny zamestnancov RO  302 
Odmeny zamestnancov PO    22 365 
Odmeny zamestnancov obce   12 628 
Odmeny zamestnancov ostatné    9 741 
Odmeny zamestnancov spolu +  45 036 
Ostané dane z produkcie + 1 256 
Spotreba fixného kapitálu + 34 007 
Produkcia  = 124 320 
            v tom trhová    9 859 
            pre vlastné konečné pouţ itie    0 
            ostatná netrhová    114 461 
 
299. Medzispotreba v kategórii L je vyjadrená v kúpnych cenách.  
     
Medzispotreba  
 
Tabuļka č. 222     v mil. Sk  

  Spolu L 
75  44 021    

Spolu (L) 44 021    
 
300. Medzispotrebu tvoria výdavky na materiál, energie, na beţ né opravy a údrţ bu,  
nakúpené sluţ by,  ale aj ďalšie výdavky potrebné pre zabezpečenie pracovných úloh 
zamestnancov uvedených organizácií. Objem medzispotreby v kategórii L tvoril 
35,4% z produkcie. 
 
Medzispotreba v sektore verejnej správy 
 
Tabuļka č. 223        v mil. Sk 

    75 
Medzispotreba RO   14 247 
Medzispotreba PO + 614 
Medzispotreba obce + 17 632 
Medzispotreba ostatné + 11 529 
Medzispotreba  = 44 021 
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3.19 Školstvo (M) 
 
301. Pridaná hodnota v kategórii Školstvo dosiahla hodnotu 39 275 mil. Sk, čo bolo 
3,6% z  pridanej hodnoty za celú ekonomiku. 
 
Hrubá pridaná hodnota podļa  odvetví 
 
Tabuļka č. 224         v mil. Sk  
Kategória 

M Produkcia Medzispotreba 
Pridaná 
hodnota 

% na 
HDP 

80 49 931 10 656 39 275 3,6 
Spolu (M) 49 931 10 656 39 275 3,6 

 
302. Výpočet agregátu pridanej hodnoty pozostáva z jeho súčtu za jednotlivé 
sektory. V prípade kategórie M vstupujú do výpočtu nefinančný sektor S.11, sektor 
verejnej správy S.13, sektor domácností S.14 a sektor NZISD S.15.  
 
Hrubá  pridaná hodnota podļa sektorov 
 
Tabuļka č. 225                  v mil. Sk  

  S.11 S.13 S.14 S.15 Kategória M 
P.1 1 130 44 769 2 490 1 542 49 931 
P.2 660 8 520 908 568 10 656 

B.1g 470 36 250 1 582 974 39 275 
 
303. Kategória M je reprezentovaná predovšetkým sektorom verejnej správy S.13, 
kde sú v registri zaradené medzi príspevkovými a rozpočtovými organizáciami všetky 
typy materských a základných škôl, niektoré stredné školy, vysoké školy a iné druhy 
vzdelávania. V nefinančnom sektore sú zaradené hlavne stredné odborné učilištia 
prevádzkované veľkými podnikmi a medzi menšie jednotky sú zaradené autoškoly 
a niektoré jazykové školy, prípadne iné typy vzdelávania. Časť súkromných 
a cirkevných škôl je zaradených v sektore S.15 a zvyšok súkromných škôl spolu 
s firmami s rôznym typom doškoľovania je prevaţ ne v sektore domácností. 
    
Prehļad počtu spravodajských jednotiek 
 
Tabuļka č. 226 

  80 
S.11 303 
S.13 3 017 
S.14 2 885 
S.15 344 

Spolu (M) 6 549 
 
304. Produkcia v odvetví školstva je súčtom produkcie v jednotlivých sektoroch. Je 
vyjadrená v základných cenách. 
 
Sektorové členenie produkcie 
 
Tabuļka č. 227            v mil. Sk  

  80 
S.11 1 130 
S.13 44 769 
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S.14 2 490 
S.15 1 542 

Spolu (M) 49 931 
 
 
Typy produkcie 
 
Tabuļka č. 228            v mil. Sk 

  80 
P.1 49 931 
P.11 7 808 
P.12 18 
P.13 42 105 

 
305. Kategória M Školstvo v sektore S.11 dosiahla hodnotu produkcie (P.1) 1 130 
mil. Sk, hodnotu medzispotreby (P.2) 660 mil. Sk a hrubej pridanej hodnoty (B.1g) 
470 mil. Sk.   
 
 
Výpočet produkcie v nefinančnom sektore 
 
Tabuļka č. 229                          v mil. Sk 

    80 
Trţ by za vlastné výrobky a z predaja  
sluţ ieb    1 034 
Predaj a odovzdanie výrobkov a sluţ ieb iným ZJ 
 v rámci podniku vrátane vnútorného obratu   + 49 
Trţ by za tovar vo VO  + 44 
Trţ by za tovar v MO  + 47 
Náklady na predaný tovar VO  - 38 
Náklady na predaný tovar MO  - 29 
Aktivácia  + 17 
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby  + 0 
Produkcia (Roč 1-01+Roč 2-01)  = 1 124 
 
 
306. Členenie produkcie a medzispotreby a ich úpravy sú uvedené v tabuľkách č. 
230 a 238. Hlavné zdroje pre výpočet produkcie a medzispotreby za kategóriu M 
Školstvo sú uvedené v podkapitole 3.7. 
 
 
Úpravy produkcie v nefinančnom sektore 
 
Tabuļka č. 230               v mil. Sk 

    80 
Produkcia (Roč1-01+Roč2-01)    1 124 
Zisky/straty z drţ by zásob - 1 
Podhodnotená produkcia  + 0 
Subvencie na produkty + 7 
Produkcia  = 1 130 
       v tom trhová    1 113 
                 pre vlastné konečné pouţ itie   17 
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307. Produkcia v sektore verejnej správy je uvedená v tabuľke č. 231. 
 
Produkcia v sektore verejnej správy 
 
Tabuļka č. 231             v mil. Sk  

    80 
Medzispotreba     8 520 
Odmeny zamestnancov RO  4 055 
Odmeny zamestnancov PO   15 572 
Odmeny zamestnancov obce   12 299 
Odmeny zamestnancov ostatné   0 
Odmeny zamestnancov spolu +  31 925 
Ostané dane z produkcie + 1 584 
Spotreba fixného kapitálu + 2 740 
Produkcia   = 44 769 
           v tom trhová    3 598 
           pre vlastné konečné pouţ itie    1 
           ostatná netrhová    41 170 
 
308. Kategória M v sektore domácností S.14 dosiahla hodnotu produkcie (P.1)  2 490 
mil. Sk, hodnotu medzispotreby (P.2) 908 mil. Sk a hrubej pridanej hodnoty (B.1g) 1 
582 mil. Sk.   
                 
Produkcia v sektore domácností 
 
Tabuļka č. 232                v mil. Sk   

    80 
Predaj tovaru   295 
Predaj výrobkov a sluţ ieb + 1 309 
Ostatné príjmy + 103 
Nedokončená výroba, výrobky, zvieratá, ostatné + -1 
Nákup tovaru -  256 
Produkcia (Úč FO 1-01+Úč FO 2-01) = 1 450 
 
Úpravy produkcie v sektore domácností 
 
Tabuļka č. 233        v mil. Sk 

    80 
Produkcia (Úč FO 1-01+Úč FO 2-01)   1 450 
Podhodnotenie produkcie + 699 
Registrovaní - nezistená produkcia N5 + 100 
Predaj bez potvrdenky N1 + 244 
Zušļachťovací styk +  0 
Zisky/straty z drţ by zásob - 3 
Produkcia  = 2 490 
           v tom trhová    2 490 
           pre vlastné konečné pouţ itie    0 
 
309. Údaje pre výpočet produkcie v sektore S.15 v oblasti školstva sa získavajú 
z ročných štatistických výkazov nezárobkových organizácií a  z ročných štatistických 
výkazov príspevkových organizácií (cirkevných a súkromných škôl), ktoré sú 
zaradené do sektora neziskových inštitúcií. Produkcia za príspevkové organizácie  
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dosiahla  výšku 1 542 mil. Sk. Z celkovej produkcie sektora S.15 tvoril oddiel školstva 
8,6 %.   
 
Produkcia v sektore NZISD  
 
Tabuļka č. 234   v mil. Sk 

    80 
Medzispotreba   568 
Odmeny zamestnancov + 964 
Ostatné dane z produkcie + 0 
Spotreba fixného kapitálu + 10 
Produkcia  = 1 542 
v tom trhová  607 
           ostatná netrhová  935 
 
310. Medzispotreba v odvetví 80 je súčtom medzispotreby v jednotlivých sektoroch. 
Je vyjadrená v kúpnych cenách.  
      
Medzispotreba podļa sektorov 
 
Tabuļka č. 235           v mil. Sk 

  80 
S.11 660 
S.13 8 520 
S.14 908 
S.15 568 

Spolu (M) 10 656 
  
311. Objem medzispotreby v nefinančnom sektore tvoril 58,4 % z produkcie v odvetví 
80. 
 
Medzispotreba v nefinančnom sektore 
 
Tabuļka č. 236                 v mil. Sk 

    80 
Spotreba nakúpeného materiálu a energie    192 
Služby nakúpené  + 436 
Spotreba materiálu energie a sluţ ieb nakúpe- 
ných resp. prevzatých od iných ZJ v rámci  
podniku vrátane vnútorného obratu  + 16 
Manká a škody na zásobách + 0 
Ostatné náklady zahŕňané do medzispotreby + 10 
Medzispotreba (Roč 1-01+Roč 2-01) = 654 
 
Úpravy údajov medzispotreby v nefinančnom sektore 
 
Tabuļka č. 237                  v mil. Sk 

    80 
Medzispotreba (Roč1-01+Roč2-01)   654 
Zisky/straty z drţ by zásob + 5 
Poplatky za poisťovacie sluţ by + 1 
Nadhodnotenie - 0 
Aktivované náklady na vývoj + 0 



ZDROJE A METÓDY ZOSTAVENIA HND KAPITOLA 3 
 

134 
 

Zušļachťovací styk + 0 
FISIM + 40 
Lízing - 38 
Fixné aktíva zahrnuté v medzispotrebe - 2 
Medzispotreba  =  660 
 
312. Medzispotreba v sektore verejnej správy je súčtom nákladov zisťovaných za 
rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, za jednotky pod správou obcí a 
ostatné subjekty zo zisťovania netrhových sluţ ieb. Objem medzispotreby v sektore 
verejnej správy tvoril 19 % z produkcie S.13 v odvetví 80. 
 
Medzispotreba v sektore verejnej správy 
 
Tabuļka č. 238          v mil. Sk 

    80 
Medzispotreba RO   3 273 
Medzispotreba PO + 1 742 
Medzispotreba obce + 3 505 
Medzispotreba ostatné + 0 
Medzispotreba = 8 520 

  
313. Objem medzispotreby v sektore domácností tvoril 36,5 % z produkcie v odvetví 
80. 
 
Medzispotreba v sektore domácností  
 
Tabuļka č. 239      v mil. Sk 

    80 
Nákup materiálu   115 
Prevádzková réţ ia + 794 
Medzispotreba (Úč FO 1-01) = 909 
   
 
Úpravy údajov medzispotreby v sektore domácností 
 
Tabuļka č. 240        v mil. Sk 

   80 
Medzispotreba (Úč FO1-01)  909 
Nadhodnotenie medzispotreby + 30 
Registrovaní - nezistená medzispotreba N5 + 31 
Lízing - 7 
Fisim + 4 
Zošļachťovací styk + 0 
Zisky/straty z drţ by zásob + 1 
Medzispotreba  = 908 
 
314. Podklady pre medzispotrebu za oblasť školstva sa získavajú zo štatistického 
výberového zisťovania neziskových organizácií a osobitne  v  prípade cirkevných a 
súkromných materských, základných a gymnaziálnych škôl zo štatistického 
zisťovania príspevkových organizácií. Celkove medzispotreba dosiahla hodnotu 568 
mil. Sk, z toho za príspevkové organizácie zaradené do sektora neziskových inštitúcií 
349 mil. Sk. Medzispotreba je upravená o alokovaný FISIM 44 mil. Sk. Objem 
medzispotreby v sektore S.15 tvoril 36,8 % z produkcie v odvetví 80. 
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Medzispotreba a jej úpravy v sektore NZISD 
 
Tabuļka č. 241               v mil. Sk 

    80 
Spotreba nakúpeného materiálu a energie   315 
Nakúpené sluţ by + 190 
Manká a škody na zásobách + 0 
Ostatné náklady zahrnuté do medzispotreby + 19 
Fisim + 44 
Medzispotreba  = 568 
 
 
 
3.20 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť (N) 
 
315. Pridaná hodnota v kategórii Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť dosiahla 
hodnotu 39 448 mil. Sk,  čo bolo 3,6% z  pridanej hodnoty za celú ekonomiku. 
 
Hrubá pridaná hodnota podļa  odvetví 
 
Tabuļka č. 242         v mil. Sk 

Kategória 
N Produkcia Medzispotreba 

Pridaná 
hodnota 

% na 
pridanej 
hodnote 

85 61 010 21 562 39 448 3,6 
Spolu (N) 61 010 21 562 39 448 3,6 
  
 
316. Výpočet agregátu pridanej hodnoty pozostáva z jeho súčtu za jednotlivé 
sektory. V prípade kategórie N vstupujú do výpočtu nefinančný sektor S.11, sektor 
verejnej správy S.13, sektor domácností S.14 a sektor NZISD S.15.  
 
Hrubá  pridaná hodnota podļa sektorov  
 
Tabuļka č. 243       v mil. Sk 

  S.11 S.13 S.14 S.15 Kategória N 
P.1 8 452 36 988 12 639 2 931 61 010 
P.2 4 239 12 031 3 681 1 610 21 562 

B.1g 4 213 24 956 8 958 1 321 39 448 
 
 
317. Odvetvie zdravotníctva má prevaţ nú časť spravodajských jednotiek zaradených 
v sektore verejnej správy. Medzi príspevkovými organizáciami sú hlavne nemocnice 
s poliklinikou, ktoré neprešli transformačným zákonom. Rozpočtové organizácie sú 
detské domovy, domovy mládeţ e a domovy sociálnych sluţ ieb. Zdravotnícke 
zariadenia po transformácii sú preklasifikované do sektora neziskových inštitúcií. 
Nefinančný sektor zlučuje veľké nemocnice, špecializované ústavy, liečebne 
a kúpele. V sektore domácností sú zaregistrované jednotky poskytujúce zdravotnícku 
starostlivosť a sociálnu sluţ bu v právnej forme 105 slobodné povolanie - fyzická 
osoba podnikajúca na základe iného ako ţ ivnostenského zákona. 
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Prehļad počtu spravodajských jednotiek 
 
Tabuļka č. 244 

  85 
S.11 337 
S.13 608 
S.14 8 835 
S.15 1 078 

Spolu (N) 10 858 
 
318. Produkcia v odvetví zdravotníctva je súčtom produkcie v jednotlivých sektoroch. 
Je vyjadrená v základných cenách. 
 
Sektorové členenie produkcie 
 
Tabuļka č. 245           v  mil. Sk 

  85 
S.11 8 452 
S.13 36 988 
S.14 12 639 
S.15 2 931 

Spolu (N) 61 010 
  
Typy produkcie 
 
Tabuļka č. 246            v mil. Sk 

 85 
P.1 61 010 
P.11 26 121 
P.12 27 
P.13 34 862 

 
319. Kategória N Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť v sektore S.11 dosiahla 
hodnotu produkcie (P.1) 8 452 mil. Sk, hodnotu medzispotreby (P.2) 4 239 mil. Sk 
a hrubej pridanej hodnoty (B.1g) 4 213 mil. Sk.   
 
Výpočet produkcie v nefinančnom sektore 
 
Tabuļka č. 247                         v mil. Sk 

    85 
Trţ by za vlastné výrobky a z predaja sluţ ieb    7 744 
Predaj a odovzdanie výrobkov a sluţ ieb iným ZJ 
 v rámci podniku vrátane vnútorného obratu   + 570 
Trţ by za tovar vo VO  + 206 
Trţ by za tovar v MO  + 487 
Náklady na predaný tovar VO  - 203 
Náklady na predaný tovar MO  - 380 
Aktivácia  + 20 
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby  + 0 
Produkcia (Roč 1-01+Roč 2-01)  = 8 444 
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320. Členenie produkcie a medzispotreby a ich úpravy sú uvedené v tabuľkách č. 
248 a 255. Hlavné zdroje pre výpočet produkcie a medzispotreby za kategóriu N 
Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť sú uvedené v podkapitole 3.7. 
 
Úpravy produkcie v nefinančnom sektore 
 
Tabuļka č. 248       v mil. Sk 

    85 
Produkcia (Roč1-01+Roč2-01)    8 444 
Holding - 0 
Podhodnotená produkcia  + 0 
Subvencie na produkty + 8 
Produkcia  = 8 452 
v tom trhová    8 432 
          pre vlastné konečné pouţ itie   20 
 
321. Produkcia v sektore verejnej správy je uvedená v tabuľke č. 249. 
 
Produkcia v sektore verejnej správy 
 
Tabuļka č. 249           v mil. Sk 

   85 
Medzispotreba    12 031 
Odmeny zamestnancov RO  14 036 
Odmeny zamestnancov PO  4 989 
Odmeny zamestnancov obce  841 
Odmeny zamestnancov ostatné  0 
Odmeny zamestnancov spolu + 19 866 
Ostané dane z produkcie + 130 
Spotreba fixného kapitálu + 4 961 
Produkcia   = 36 988 
           v tom trhová   3 883 
           pre vlastné konečné pouţ itie   7 
           ostatná netrhová   33 098 
 
 
322. Kategória N v sektore S.14 dosiahla hodnotu produkcie (P.1) 12 639 mil. Sk, 
hodnotu medzispotreby (P.2) 3 681 mil. Sk a hrubej pridanej hodnoty (B.1g) 8 958 
mil. Sk.   
      
Produkcia v sektore domácností 
 
Tabuļka č. 250                v mil. Sk 

    85 
Predaj tovaru   169 
Predaj výrobkov a sluţ ieb + 9 285 
Ostatné príjmy + 519 
Nedokončená výroba, výrobky, zvieratá, ostatné + 2 
Nákup tovaru -  163 
Produkcia (Úč FO 1-01+Úč FO 2-01) = 9 812 
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Úpravy produkcie v sektore domácností 
 
Tabuļka č. 251      v mil. Sk 

   85 
Produkcia (Úč FO 1-01+Úč FO 2-01)  9 812 
Podhodnotenie produkcie + 2 344 
Registrovaní-nezistená produkcia N5 + 412 
Predaj bez potvrdenky N1 + 75 
Zošļachťovací styk + 0 
Zisky/straty z drţ by zásob - 4 
Produkcia  = 12 639 
           v tom trhová   12 639 
           pre vlastné konečné pouţ itie   0 
 
323. Odvetvie zdravotníctva a sociálnej pomoci zaraďujeme  v poradí medzi tretie 
najväčšie odvetvie spomedzi ekonomických činností v sektore neziskových inštitúcií 
S.15. Potvrdzujú to i výsledky za dosiahnutú produkciu v roku 2003. Produkcia 
dosiahla  2 931 mil. Sk. čo z  celkovej produkcie za sektor tvorilo 16,3%. V porovnaní 
s predchádzajúcim rokom bol zaznamenaný podstatný  nárast produkcie tejto 
činnosti (o 73,4%) , čo spôsobila moţ nosť  nemocniciam vybrať si formu vlastníctva 
t.j. stať sa akciovou  alebo neziskovou spoločnosťou. Väčšina privítala druhú 
moţ nosť a preto uţ  v roku 2003 bol zaznamenaný uvedený nárast  produkcie.  
 
Produkcia v sektore NZISD 
 
Tabuļka č. 252             v mil. Sk 

    85 
Medzispotreba   1 610 
Odmeny zamestnancov + 1 288 
Ostatné dane z produkcie + 2 
Spotreba fixného kapitálu + 31 
Produkcia  = 2 931 
 tom trhová  1 167 
        ostatná netrhová  1 764 
   
324. Medzispotreba v odvetví 85 je súčtom medzispotreby v jednotlivých sektoroch. 
Je vyjadrená v kúpnych cenách.  
      
Medzispotreba podļa sektorov  
 
Tabuļka č. 253          v mil. Sk 

  85 
S.11 4 239 
S.13 12 031 
S.14 3 681 
S.15 1 610 

Spolu (N) 21 562 
 
325. Objem medzispotreby v nefinančnom sektore tvoril 50,2 % z produkcie v odvetví 
85. 
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Medzispotreba v nefinančnom sektore 
 
Tabuļka č. 254                   v mil. Sk 

    85 
Spotreba nakúpeného materiálu a energie    2 356 
Služby nakúpené  + 1 326 
Spotreba materiálu energie a sluţ ieb nakúpe- 
ných resp. prevzatých od iných ZJ v rámci  
podniku vrátane vnútorného obratu  + 593 
Manká a škody na zásobách + 3 
Ostatné náklady zahŕňané do medzispotreby + 50 
Medzispotreba (Roč 1-01+Roč 2-01) = 4 328 
 
Úpravy údajov medzispotreby v nefinančnom sektore  
 
Tabuļka č. 255     v mil. Sk 

    85 
Medzispotreba (Roč1-01+Roč2-01)   4 328 
Zisky/straty z drţ by zásob + 26 
Poplatky za poisťovacie sluţ by + 15 
Nadhodnotenie - 0 
Aktivované náklady na vývoj + 0 
Fixné aktíva zahrnuté v medzispotrebe - 64 
FISIM + 94 
Lízing - 160 
Medzispotreba  = 4 239 
 
326. Medzispotreba v sektore verejnej správy je súčtom nákladov zisťovaných za 
rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, za jednotky pod správou obcí a 
ostatné subjekty zo zisťovania netrhových sluţ ieb. Objem medzispotreby v sektore 
verejnej správy tvoril 32,5 % z produkcie v odvetví 85. 
 
Medzispotreba v sektore verejnej správy  
 
Tabuļka č. 256     v mil. Sk  

    85 
Medzispotreba RO   2 442 
Medzispotreba PO + 9 108 
Medzispotreba obce + 481 
Medzispotreba ostatné + 0 
Medzispotreba = 12 031 
 
327. Objem medzispotreby v sektore domácností tvoril 32,5 % z produkcie v odvetví 
85. 
 
Medzispotreba v sektore domácností  
 
Tabuļka č. 257                v mil. Sk  

    85 
Nákup materiálu   688 
Prevádzková réţ ia + 3193 
Medzispotreba (Úč FO 1-01) = 3 881 
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Úpravy údajov medzispotreby v sektore domácností  
 
Tabuļka č. 258        v mil. Sk 

   85 
Medzispotreba (Úč FO 1-01)  3 881 
Nadhodnotenie medzispotreby - 328 
Registrovaní - nezistená medzispotreba N5 + 149 
Fisim + 5 
Lízing - 32 
Zošļachťovací styk + 0 
Zisky/straty z drţ by zásob + 7 
Medzispotreba  = 3 681 
 
328. Zdroje údajov pre medzispotrebu  v oblasti zdravotníckej a sociálnej 
starostlivosti a pomoci   vychádzajú  z výberového štatistického zisťovania  
nezárobkových a príspevkových  organizácií. Medzispotreba bola upravená 
o alokovaný FISIM vo výške 49. Mil. Sk. Objem medzispotreby v sektore S.15 tvoril 9 
% z produkcie v odvetví 85. 
 
Medzispotreba a jej úpravy v sektore NZISD 
 
Tabuļka č. 259                          v mil. Sk 

    85 
Spotreba nakúpeného materiálu a energie   974 
Nakúpené sluţ by + 473 
Manká a škody na zásobách + 4 
Ostatné náklady zahrnuté do medzispotreby + 110 
Fisim + 49 
Medzispotreba  = 1 610 
 
 
3.21 Ostatné verejné, sociálne a osobné sluţb y (O) 
 
329. Pridaná hodnota v odvetviach 90 Čistenie odpadových vôd a likvidácia 
odpadov, 91 Činnosti členských organizácií i.n., 92 Rekreačné, kultúrne a športové 
činnosti a 93 Ostatné sluţ by, ktoré patria do tejto kategórie dosiahla hodnotu 31 247 
mil. Sk, čo bolo 2,9 % z pridanej hodnoty za celú ekonomiku. 
 
Hrubá pridaná hodnota podļa odvetví 
 
Tabuļka č. 260         v mil. Sk 

Kategória 
O Produkcia Medzispotreba 

Pridaná 
hodnota 

% na 
pridanej 
hodnote 

90 11 837 4 747 7 090 0,6 
91 7 419 3 472 3 946 0,4 
92 34 757 19 660 15 098 1,4 
93 7 046 1 931 5 115 0,5 

Spolu (O) 61 059 29 812 31 247 2,9 
 
330. Výpočet agregátov pridanej hodnoty za odvetvia pozostáva z ich súčtu za 
jednotlivé sektory. V prípade kategórie O vstupujú do výpočtu nefinančný sektor 
S.11, sektor verejnej správy S.13, sektor domácností S.14 a sektor NZISD S.15.  
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Hrubá pridaná hodnota podļa sektorov 
 
Tabuļka č. 261                     v mil. Sk  

  S.11 S.13 S.14 S.15 Kategória O 
P.1 31 104 10 618 8 886 10 451 61 059 
P.2 18 371 3 198 2 410 5 832 29 810 

B.1g 12 733 7 420 6 476 4 619 31 247 
 
331. Do kategórie O Ostatné verejné, sociálne a osobné sluţ by zahrnujeme závodné 
jednotky z nefinančného sektora, ktorých hlavná činnosť súvisí s horeuvedenými 
sluţ bami. Veľký počet jednotiek predstavuje oddiel 90 Čistenie odpadových vôd 
a likvidácia odpadov hlavne v kategórii podnikov do 19 zamestnancov. V kategórii 
veľkých podnikov nad 20 zamestnancov sú čističky odpadových vôd a tieţ  podniky 
technických sluţ ieb. Za sektor S.13 sú v registri mestské kniţ nice, mestské kultúrne 
strediská, múzeá, divadlá. V sektore domácností sú zaradené vo veľkom počte 
jednotky v právnej forme 101 fyzická osoba – podnikateľ nezapísaný v obchodnom 
registri. Najväčší počet spravodajských jednotiek patrí do sektora S.15, kde sú 
zaregistrované všetky politické strany, profesné zdruţ enia, cirkevné spoločenstvá, 
športové kluby, nadácie a občianske zdruţ enia s rôznym zameraním. 
 
Prehļad počtu spravodajských jednotiek 
 
Tabuļka č. 262  

  90 91 92 93 spolu O 
S.11 280 0 846 237 1 363 
S.13 50 0 453 1 504 
S.14 243 0 3 127 9 497 12 867 
S.15 0 17423 3 066 0 20 489 

Spolu (O) 573 17 423 7 492 9 735 35 223 
        
332. Produkcia kategórie O je súčtom produkcie odvetví 90, 91, 92 a 93 
v jednotlivých sektoroch. Je vyjadrená v základných cenách. 
 
 
Sektorové členenie produkcie 
 
Tabuļka č. 263            v mil. Sk 

  90 91 92 93 Spolu O 
S.11 7 150 0 23 020 934 31 104 
S.13 4 072 0 6 429 117 10 618 
S.14 615 0 2 275 5 995 8 886 
S.15 0 7 418 3 033 0 10 451 

Spolu (O) 11 837 7 419 34 757 7 046 61 059 
  
 
Typy produkcie  
 
Tabuļka č. 264             v mil. Sk 

  90 91 92 93 Spolu O 
P.1 11 837 7 419 34 757 7 046 61 059 
P.11 8 209 3 086 27 060 6 941 45 296 
P.12 67 0 2 9 78 
P.13 3 561 4 332 7 695 96 15 684 
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333. Kategória O Ostatné verejné, sociálne a osobné sluţ by za sektor  S.11 dosiahla 
hodnotu produkcie (P.1) 31 104 mil. Sk, hodnotu medzispotreby (P.2) 18 371 mil. Sk 
a hrubej pridanej hodnoty (B.1g) 12 733 mil. Sk.  
          
 
Výpočet produkcie v nefinančnom sektore 
 
Tabuļka č. 265                                                                                                            v mil. Sk 

    90 91 92 93 Spolu O 
Trţ by za vlastné výrobky a z predaja sluţ ieb    6 946 0 21 697 849 29 492 
Predaj a odovzdanie výrobkov a sluţ ieb iným ZJ 
 v rámci podniku vrátane vnútorného obratu   + 62 0 0 0 62 
Trţ by za tovar vo VO  + 80 0 85 64 229 
Trţ by za tovar v MO  + 157 0 163 59 379 
Náklady na predaný tovar VO  - 64 0 80 45 189 
Náklady na predaný tovar MO  - 136 0 107 54 297 
Aktivácia  + 67 0 2 8 77 
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby  + -1 0 0 1 0 
Produkcia (Roč 1-01+ Roč 2-01) = 7 111 0 21 760 882 29 753 
 
 
334. Členenie produkcie a medzispotreby a ich úpravy sú uvedené v tabuľkách č. 
266 a 273. Hlavné zdroje pre výpočet produkcie a medzispotreby za kategóriu O sú 
uvedené v  podkapitole 3.7.  
 
 
Úpravy produkcie v nefinančnom sektore 
 
Tabuļka č. 266              v mil. Sk 

    90 91 92 93 Spolu O 
Produkcia (Roč 1-01+Roč 2-01)    7 111 0 21 760 882 29 753 
Zisky/straty z drţ by zásob - 2 0 3 0 5 
Podhodnotená produkcia  + 41 0 88 0 129 
Prepitné +    52 52 
Subvencie na produkty + 0 0 1 175 0 1 175 
Produkcia  = 7 150 0 23 020 934 31 104 
v tom trhová    7 084 0 23 018 925 31 027 
           pre vlastné konečné pouţ itie   66 0 2 9 77 
 
 
335. Produkcia v sektore verejnej správy je uvedená v tabuľke č. 267. 
 
Produkcia v sektore verejnej správy 
 
Tabuļka č. 267                    v mil. Sk  

    90 91 92 93 Spolu O 
Medzispotreba    1 068 0 2 058 72 3 198 
Odmeny zamestnancov RO  1 008 0 2 469 1 3 478 
Odmeny zamestnancov PO    88 0 417 0 505 
Odmeny zamestnancov obce   1 096 0 592 3 1 691 
Odmeny zamestnancov ostatné    0 0 0 0 0 
Odmeny zamestnancov spolu +  2 192 0 3 478 4 5 674 
Ostané dane z produkcie + 550 0 220 1 772 
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Spotreba fixného kapitálu + 261 0 674 40 975 
Produkcia  = 4 072 0 6 429 117 10 618 
            v tom trhová    510 0 552 21 1 083 
            pre vlastné konečné pouţ itie    1 0 0 0 1 
            ostatná netrhová    3 561 0 5877 96 9 535 
 
 
336. Kategória O za sektor  S.14 dosiahla hodnotu produkcie (P.1) 8 886 mil. Sk, 
hodnotu medzispotreby (P.2) 18 2410 mil. Sk a hrubej pridanej hodnoty (B.1g) 6 476 
mil. Sk. 
         
Produkcia v sektore domácností 
 
Tabuļka č. 268                                                                                                                       v mil. Sk  

    90 91 92 93 Spolu O 
Predaj tovaru   127 0 973 884 1 984 
Predaj výrobkov a sluţ ieb + 384 0 1 159 2 147 3 690 
Ostatné príjmy + 17 0 108 175 300 
Nedokončená výroba, výrobky, zvieratá, ostatné +  -1 0 2 1 2 
Nákup tovaru - 92 0 863 803 1 758 
Produkcia Úč FO 1-01 = 435 0 1 379 2 404 4 218 
 
Úpravy produkcie v sektore domácností  
 
Tabuļka č. 269          v mil. Sk  

    90 91 92 93 Spolu O 
Produkcia (Úč FO 1-01+Úč FO 2-01)   435 0 1 379 2 404 4 218 
Podhodnotenie produkcie + 123 0 565 796 1 484 
Registrovaní nezistená produkcia N5 + 20 0 99 180 299 
Predaj bez potvrdenky N1 + 37 0 238 173 448 
Prostitúcia  +  0 0 0 2 260 2 260 
Prepitné + 0 0 0 191 191 
Zošļachťovací styk +  0 0 0 0 0 
Zisky/straty z drţ by zásob - 0 0 6 9 15 
Produkcia  = 615 0 2 275 5 995 8 886 
 v tom trhová    615 0 2 275 5 595 8 886 
            pre vlastné konečné pouţ itie    0 0 0 0 0 
 
337. Najrozsiahlejšia  odvetvová činnosť v sektore neziskových inštitúcií je 
zaznamenaná v oblasti činnosti členských organizácií a v oblasti  rekreačnej, 
kultúrnej a športovej činnosti. Potvrdzujú to aj dosiahnuté výsledky  produkcie. 
V činnosti členských organizácií  produkcia dosiahla vôbec najvyššiu hodnotu 
spomedzi všetkých činností sektora a to 7 418 mil. Sk. Na výške tejto produkcie  
najvyšší podiel majú predovšetkým športové a  ďalšie záujmové kluby, zväzy a 
spolky a  cirkevné organizácie Rozsiahlu činnosť v rámci členských organizácií majú 
aj profesné organizácie, odborové zväzy, a ostatné členské organizácie. V druhej  
rekreačnej, kultúrnej a športovej činnosti dosiahla produkcia výšku 3 033 mil. Sk. 
Zdrojom pre výpočet produkcie týchto dvoch odvetví je štatistické výberové 
zisťovanie.  
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Produkcia v sektore NZISD 
 
Tabuļka č. 270          v mil. Sk 

    90 91 92 93 
Spolu 

(O) 
Medzispotreba   0 3 472 2 359 0 5 832 
Odmeny zamestnancov + 0 3 510 402 0 3 912 
Ostatné dane z produkcie + 0 80 18 0 98 
Spotreba fixného kapitálu + 0 357 253 0 610 
Produkcia  = 0 7 418 3 033 0 10 451 
v tom trhová  0 3 086 1 215 0 4 301 
           ostatná netrhová  0 4 332 1 818 0 6 150 
 
 
338. Medzispotreba v kategórii O je súčtom medzispotreby v jednotlivých sektoroch. 
Je vyjadrená v kúpnych cenách.  
             
 
Medzispotreba podļa sektorov 
 
Tabuļka č. 271                          v mil. Sk  

  90 91 92 93 93 Spolu O 
S.11 3 473 14 400 498   0 18 371 
S.13 1 068 0 2 058   72 3 198 
S.14 206 0 843 1 360 678 1 361 2 410 
S.15 0 3 472 2 359   0 5 832 

Spolu (O) 4 747 17 872 5 758 1 360 678 1 433 29 812 
 
 
339. Objem medzispotreby v nefinančnom sektore tvoril 59,1 % z produkcie 
v kategórii O. 
 
Medzispotreba v nefinančnom sektore 
 
Tabuļka č. 272                        v mil. Sk 

    90 91 92 93 Spolu O 
Spotreba nakúpeného materiálu a energie    1 555 0 829 253 2 637 
Služby nakúpené  + 2 089 0 10 109 218 12 416 
Spotreba materiálu energie a sluţ ieb nakúpe- 
ných resp. prevzatých od iných ZJ v rámci  
podniku vrátane vnútorného obratu  + 94 0 0 0 94 
Manká a škody na zásobách + 2 0 3 0 5 
Ostatné náklady zahrnované do medzispotreby + 50 0 3 697 3 3 750 
Medzispotreba Roč1-01+Roč2-01 = 3 790 0 14 638 474 18 902 
 
 
Úpravy údajov medzispotreby v nefinančnom sektore 
 
Tabuļka č. 273                                 v mil. Sk 

   90 91 92 93 Spolu O 
Medzispotreba Roč1-01+Roč2-01   3 790 0 14 638 474 18 902 
Zisky/straty z drţ by zásob + 30   20 8 58 
Poplatky za poisťovacie sluţ by + 9 0 77 1 87 
Nadhodnotenie - 76 0 165 0 241 
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Aktivované náklady na vývoj + 0 0 0 0 0 
Fixné aktíva zahrnuté v medzispotrebe - 25 0 14 0 39 
FISIM + 28 0 62 69 159 
Lízing - 283 0 218 54 555 
Medzispotreba  = 3 473 0 14 400 498 18 371 
 
340. Objem medzispotreby v sektore verejnej správy tvoril 30,1 % z produkcie 
kategórie O. 
 
Medzispotreba v sektore verejnej správy 
 
Tabuļka č. 274                 v mil. Sk 

    90 91 92 93 Spolu O 
Medzispotreba RO   42 0 253 0 295 
Medzispotreba PO + 487 0 1 462 2 1 951 
Medzispotreba obce + 539 0 343 69 951 
Medzispotreba ostatné + 0 0 0 0 0 
Medzispotreba  = 1 068 0 2 058 72 3 198 
 
 
341. Objem medzispotreby v sektore domácností tvoril 27,1 % z produkcie kategórie 
O. 
 
Medzispotreba v sektore domácností 
 
Tabuļka č. 275                         v mil. Sk 

    90 91 92 93 Spolu O 
Nákup materiálu   80 0 157 443 680 
Prevádzková réţ ia +  121 0 658 956 1 735 
Medzispotreba (Úč FO 1-01) = 201 0 815 1 399 2 415 
 
 
Úpravy údajov medzispotreby v sektore domácností 
 
Tabuļka č. 276                              v mil. Sk  

   90 91 92 93 Spolu O 
Medzispotreba (Úč FO 1-01)     201 0 815 1 399 2 415 
Nadhodnotenie medzispotreby - 2 0 0 95 97 
Registrovaní - nevykázaná medzispotreba N5 + 8 0 31 54 93 
Fisim + 2 0 3 12 17 
Lízing - 3 0 10 13 26 
Zošļachťovací styk + 0 0 0 0 0 
Zisky/straty z drţ by zásob + 0 0 3 4 7 
Medzispotreba  = 206 0 842 1 361 2 410 
 
 
342. Medzispotreba  v týchto dvoch  kľúčových odvetviach neziskových  organizácií 
dosiahla hodnotu 5 832  mil. Sk., z toho 92,2 %  tvorili čerpané výdavky na materiál a 
energie a na poskytnuté sluţ by v oblasti činnosti členských organizácií 
(predovšetkým v športových kluboch, v odborových zväzoch, v cirkevných a 
v ostatných organizáciách).  
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Medzispotreba a jej úpravy v sektore NZISD 
 
Tabuļka č. 277               v mil. Sk 

    90 91 92 93 Spolu O 
Spotreba nakúpeného materiálu a energie   0 1 268 503 0 1 771 
Nakúpené sluţ by + 0 1 786 1 645 0 3 431 
Manká a škody na zásobách + 0 2 0 0 2 
Ostatné náklady zahrnuté do medzispotreby + 0 274 180 0 454 
Fisim + 0 142 31 0 173 
Medzispotreba  = 0 3 472 2 359 0 5 832 
 
 
 
3.22 Činnosti domácností (P) 
 
343. Podľa metodiky ESNÚ95 produkcia domácností s plateným personálom by mala 
byť zahrnutá do produkcie pre vlastné konečné pouţ itie. Doteraz táto produkcia 
nebola v národných účtoch za SR vykazovaná. 
 
 
3.23 Exteritoriálne organizácie a zdruţe nia (Q) 
 
344. Kapitola je prázdna. 
 
 
3.24 Dane na produkty, okrem DPH 
 
345. Dane na produkty (D.21) sú dane platené za kaţ dú jednotku vyrobených alebo 
predaných tovarov alebo sluţ ieb. Dane na produkty obsahujú: 
 

 dane typu DPH (D.211)3, 
 dane z dovozu a dovozné clá okrem DPH (D.212), 
 dane z produktov, okrem DPH a daní z dovozu (D.214). 

 
Podľa ESA 95 sa musia dane z produkcie a dovozu zaznamenať v čase, kedy sa 
uskutočnila aktivita, transakcia alebo iná udalosť / prípad, ktorá vedie k vzniku 
daňovej povinnosti (akruálny princíp). V účtovníctve verejných inštitúcií sa uplatňuje 
cash princíp - zaznamenanie v čase platby.  
 
346. Zásady zaznamenávania daní a sociálnych príspevkov v čase vzniku nároku 
(akruálna báza) upravuje Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady č. 2516/2000 
a Nariadenie Komisie 995/2000, ktoré zabezpečujú porovnateľnosť zaznamenávania 
daní a sociálnych príspevkov medzi členskými krajinami. Zároveň sa členským 
štátom ukladá, aby pred koncom kaţ dého roka poskytli komisii (Eurostatu) podrobný 
popis metód, ktoré plánujú pouţ ívať pre rôzne kategórie daní a sociálnych 
príspevkov. Pouţ ívané metódy podliehajú dohode medzi členským štátom 
a Eurostatom (Nariadenie č. 2516/2000, článok 4). 

 

                                                 
3 DPH je podrobnejšie opísaná v kapitole 3.25 tejto správy 
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347. V súlade s vyššie spomenutými nariadeniami, čisté pôţ ičky poskytnuté/prijaté 
verejnej správy nemajú zahŕňať dane a sociálne príspevky, ktoré sa pravdepodobne 
nikdy nevyzbierajú. To znamená, ţ e je potrebné brať do úvahy len pohľadávky 
z daní, ciel a sociálneho poistného, o ktorých sa predpokladá, ţ e budú skutočne 
zaplatené. Ak existuje reálny predpoklad, ţ e určitá časť pohľadávok daní, ciel 
a poistného nebude nikdy vybraná, potom rozdiel medzi predpisom a očakávaným 
výberom predstavuje pohľadávku, ktorá nemá reálnu hodnotu a preto by nemala byť 
zaznamenaná ako príjem vlády. Dane a sociálne príspevky zaznamenané na účtoch 
môţ u byť podľa nariadenia odvodené z dvoch zdrojov: 

 z predpisov daní a sociálnych príspevkov, 
 z prijatých hotovostných (cash) platieb. 

 
348. Ak sa pouţ ijú predpisy daní a sociálnych príspevkov (čo je aj prípad Slovenskej 
Republiky), úprava môţ e byť realizovaná dvomi spôsobmi: 
a) v účtoch sa zaznamená predpis upravený koeficientom o čiastku, o ktorej sa 

predpokladá, ţ e nebude nikdy zaplatená, 
b) do účtov sa zahrnie pôvodný predpis a zároveň sa zaznamená kapitálový                                                     

transfer v objeme predpokladanej nevymoţ iteľnej čiastky v prospech dlţ níckeho 
sektora. Pritom sa osobitne uvádza kapitálový transfer pre jednotlivé druhy daní 
a sociálnych príspevkov. 

 
349. Na základe konzultácie so zahraničnými expertmi si SR pre zaznamenávanie 
daní a sociálnych príspevkov na akruálnej báze zvolila metódu vychádzajúcu 
z predpisu s uplatnením kapitálového transferu neplatiacim sektorom, ktorá je 
vhodnejšia pre ekonomiky s vysokým podielom daňových nedoplatkov a nedoplatkov 
na poistnom. Predmetom akrualizácie sú jednotlivé druhy daní a sociálnych 
príspevkov bez sankcií. Sankcie sa zaznamenávajú na hotovostnom princípe. 
 
350. Pri  získavaní údajov pre akruálne zaznamenávanie daní sa spolupracuje s 
Daňovým riaditeľstvom SR a Colným riaditeľstvom SR. Vzhľadom na významnosť 
súm sa zaoberáme akrualizáciou nasledujúcich daní: 

 daň z príjmov FO zo závislej činnosti, 
 daň z príjmov FO z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti, 
 daň z príjmov právnických osôb,  
 daň z pridanej hodnoty 
 spotrebné dane. 

  
351. Významnosť objemov jednotlivých daňových príjmov dokumentuje nasledujúci 
prehľad o hotovostných daňových príjmoch štátneho rozpočtu za rok 2003 v mil. Sk: 

 Daň z prímov FO                31 892 
 Daň z príjmov PO                29 060 
 Daň z príjmov vyberané zráţ kou                          9 143 
 Dane z majetku                                                                  2 664 
 Daň z pridanej hodnoty                                                      83 795 
 Spotrebné dane                                                       38 047 
 Dane z pouţ itia tovaru a povolenia na výkon činnosti      1 426 
 Dane z medzinárodného obchodu a transakcií        4 064 

 
352. Vychádzajúc z informácií poskytnutých Colným riaditeľstvom SR, nie je 
potrebné akrualizovať dane z medzinárodného obchodu a transakcií (clo, dovozná 
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priráţ ka, ostatné colné príjmy), nakoľko sú sumy nedoplatkov v porovnaní 
s vyrubenými daňami zanedbateľné.  
 
353. Pri  získavaní údajov pre akruálne zaznamenávanie sociálnych príspevkov  sa 
spolupracuje  s jednotlivými zloţ kami fondov sociálneho zabezpečenia (FSZ) - so 
Sociálnou poisťovňou, zdravotnými poisťovňami a NÚP. Výpočet akruálnych 
sociálnych príspevkov je realizovaný samostatne za jednotlivé zloţ ky FSZ, to 
znamená za príspevky platené do Sociálnej poisťovne (dôchodkové a nemocenské 
poistenie), príspevky na zdravotné poistenie a príspevky poistenia 
v nezamestnanosti. Výpočet akruálnych daní a sociálnych príspevkov je uvedený 
v tabuľkách č. 287 a 288. 
 
1. Metodika výpočtu koeficientu vymoţite ļnosti daní a sociálnych príspevkov 
354.  Ťaţ iskom metódy akrualizácie vychádzajúcej z predpisu je stanovenie 
spoľahlivého koeficientu výberu predpisu, odráţ ajúceho reálny vývoj výberu daní 
a sociálnych príspevkov vzťahujúcich sa k predpisu pre sledované obdobie. Výpočet 
koeficientu výberu daní a sociálnych príspevkov si vyţ aduje nasledovné údaje 
v členení podľa jednotlivých druhov daní a sociálnych príspevkov: 
 
A. Predpis  podļa jednotlivých druhov daní a sociálnych príspevkov 
355. Údaje o predpise daní, ktoré súvisia s transakciami uskutočnenými v danom 
roku zabezpečuje  DR SR a CR SR. Pre účely akrualizácie nie je vhodné pouţ iť 
účtovný predpis daní, ktorý predpisuje daň v dobe jej splatnosti, teda s časovým 
posunom (napr. pri dani z príjmov sa predpíše vyrovnanie dane aţ  v nasledujúcom 
kalendárnom roku, hoci daň patrí do predchádzajúceho roku). DR SR a CR SR 
poskytujú predpis z daňových priznaní, ktorý zodpovedá poţ iadavke 
zaznamenávania daní v čase, keď daň bola vygenerovaná a súvisí s hospodárskym 
výsledkom daného roku. Napr. pri DPH ide o predpis daňovej povinnosti a nároku na 
nadmerný odpočet, ktoré subjektu vznikli v danom roku, ale podľa platnej legislatívy 
ešte nie je povinnosť zaplatiť alebo vrátiť daň predpísanú v evidencii DR SR, pri dani 
z príjmov ide o predpisy dane a preddavkov za zdaňovacie obdobie (napr. za rok 
2003, ktoré sú predpísané v roku 2004). Údaje o predpise sociálnych príspevkov 
poskytujú jednotlivé FSZ a predstavujú predpis poistného, ktorý bol vykázaný 
platcami poistného na mesačnej báze. Predpis neobsahuje predpísané sankcie 
a viaţ e sa na vykázané mzdové prostriedky za odpracované obdobie. 
 
B. Skutočný výber predpisu 
356. Skutočný výber predpisu daní a sociálnych príspevkov vyjadruje objem výberu 
daní a sociálnych príspevkov prislúchajúcich časovému obdobiu, kedy sa uskutočnila 
aktivita generujúca daň, resp. mzdy. Skutočný výber predpisu za sledované účtovné 
obdobie je členený podľa jednotlivých druhov daní a sociálnych príspevkov a  
obsahuje inkasá súvisiace s predpismi na daný rok, t.j. kaţ dá skutočná platba je 
priradená k súvisiacemu predpisu (napr. platba daňového vyrovnania v roku t+1 patrí 
k predpisu daňovej povinnosti za rok t.). Platby sankcií sú od skutočného výberu 
predpisu daní odpočítané a sú vykázané osobitne. 

 
C.  Novovzniknuté nedoplatky 
357. Novovzniknuté nedoplatky predstavujú nevýber predpisu, t.j. rozdiel medzi 
predpisom a skutočným výberom predpisu (C=A-B). Pritom časť novovzniknutých 
nedoplatkov bude zinkasovaná v budúcnosti a zvyšok sa nikdy nevymôţ e. Kľúčovým 
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problémom  výpočtu akruálnych daní a sociálnych príspevkov je výpočet 
vymoţ iteľnej, resp. nevymoţ iteľnej časti novovzniknutých nedoplatkov.  
 
D. Percento nevymoţ iteļnosti nedoplatkov 
358. Percento nevymoţ iteľnosti nedoplatkov je podielom novovzniknutých 
nedoplatkov o ktorých sa predpokladá, ţ e sa v budúcnosti nikdy nevymôţ u, k 
celkovým novovzniknutým nedoplatkom. Výpočet percenta nevymoţ iteľnosti sa 
realizovalo na základe nasledovných dostupných údajov:  
 

   vymoţ ené nedoplatky v rokoch 1993-2002 4 
   stav nedoplatkov k 31.12.2002 
 hodnota vymoţ iteľnej časti nedoplatkov (zo stavu nedoplatkov k 31.12.2002)   

vychádzajúca  z analýzy DR SR a jednotlivých FSZ.  
 

% nevymožiteľných nedoplatkov = 1- (   za 1993-2002 + ) / (  +   za 1993-
2002) 
 
(   +    za 1993-2002) = novovzniknutých nedoplatkov za roky 1993-2002 
 
Výsledok predstavuje priemerné % nevymoţ iteľnosti nedoplatkov (stanovené na 
základe predchádzajúcich skúseností o úspešnosti výberu a budúcej, očakávanej 
vymoţ iteľnosti kumulovaného stavu nedoplatkov).  
 
E. Nevymoţite ļné nedoplatky 
359. Ide o tú časť novovzniknutých nedoplatkov, o ktorej sa predpokladá, ţ e sa nikdy 
nevymôţ e. Vypočítame ich ako súčin novovzniknutých nedoplatkov a percenta 
nevymoţ iteľnosti nedoplatkov. 
 
 E=C*D  
 
Nevymoţ iteľné nedoplatky sa zaznamenávajú ako odpustenie pohľadávky, t.j. ako 
kapitálový transfer platený neplatičom daní a sociálneho poistného.  
 
K. Koeficient nevymoţiteļ nosti predpisu daní a sociálnych príspevkov 
360. Koeficient nevymoţ iteľnosti predpisu sa vypočíta ako podiel nevymoţ iteľných 
nedoplatkov z celkových predpísaných daní a sociálnych príspevkov.  
 
K=E/A 
 
kde 
A = Predpis  podľa jednotlivých druhov daní a sociálnych príspevkov 
E = Nevymoţ iteľné nedoplatky 
 
2. Výpočet akruálnych príjmov 
361. V súlade s nariadením o akrualizácii daní a sociálnych príspevkov sa predpisy 
upravia koeficientom zohľadňujúcim objem nevymoţ iteľných daní a sociálnych 
príspevkov. To znamená, ţ e objem daní a sociálnych príspevkov na akruálnej báze 
(ACR), vypočítame nasledovným spôsobom: 
 

                                                 
4 Pre sociálne príspevky boli pouţ ité údaje za roky 1998-2002 



ZDROJE A METÓDY ZOSTAVENIA HND KAPITOLA 3 
 

150 
 

ACR = A*(1- K)  
 
kde 
A = Predpis  podľa jednotlivých druhov daní a sociálnych príspevkov 
K = príslušný koeficient nevymoţ iteľnosti daní a sociálnych príspevkov 
 
Uvedený výpočet je aplikovaný samostatne pre jednotlivé druhy daní a sociálnych 
príspevkov a je uvedený v tabuľkách č. 287 a 288. 
 
3.24.1 Dane z dovozu a dovozné clá okrem DPH (D.212) 
 
362. Dane z dovozu a dovozné clá okrem DPH zahrnujú povinné platby vyberané 
štátnou správou alebo inštitúciami EÚ z dováţ aných výrobkov okrem DPH, keď tieto 
výrobky vstupujú do voľného obehu na danom ekonomickom území a zo sluţie b, 
ktoré rezidentským jednotkám poskytujú nerezidentské jednotky.  
 
Prehļad platieb v kategórii D.212 
 
Tabuļka č. 278                              v mil. Sk 

názov ESA 95 platby 
Spotrebné dane vyberané na colnici  (t.j.na dovezené výrobky) D.2122C 12 674 
Dovozné clo D.2121 3 959 
Dovozná priráţ ka D.2122B 14 
Ostatné colné príjmy D.2122 92 
Dane z dovozu a dovozné clá okrem DPH D.212 16 739 
 
 
3.24.2 Dane z produktov, okrem DPH a daní z dovozu (D.214) 
 
363. Dane z produktov, okrem DPH a daní z dovozu pozostávajú z daní z výrobkov 
a sluţ ieb, ktoré sa stávajú splatnými v dôsledku výroby, vývozu, predaja, transferov, 
leasingu alebo doručenia týchto výrobkov a sluţ ieb, alebo v dôsledku ich pouţ itia pre 
vlastnú spotrebu alebo vlastnú tvorbu kapitálu. 
 
Prehļad platieb v kategórii D.214 
 
Tabuļka č. 279                       v mil. Sk 

názov ESA 95 platby 
Spotrebné dane len domáca produkcia D.214A 25 123* 
Daň z prevodu a prechodu nehnuteľností – právnické osoby D.214C 1 617 
Dane na špecifické sluţ by – za psa – právnické osoby D.214H 43 
Dane za špecifické sluţ by z predaja alkoholických nápojov 
a tabak. výrobkov D.214B 361 
Dane za špecifické sluţ by – za zábavné hracie prístroje D.214E 91 
Dane za špecifické sluţ by – za predajné automaty D.214H 2 
Dane za špecifické sluţ by – za ubytovacie kapacity v rekr. 
a vzdeláv. zariad. D.214H 19 
Dane za špecifické sluţ by – z reklamy D.214H 80 
Dane za špecifické sluţ by – zo vstupného D.214H 31 
Dane za špecifické sluţ by – za kúpeľný alebo rekreačný pobyt D.214H 67 

                                                 
* Hodnota pri akruálnom zaznamenávaní t.j. predpis spotrebných daní (domáca produkcia) 
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Príjmy z výťaţ kov lotérií a iných podobných hier D.214F 1 583 
Dane z produktov okrem DPH a daní z dovozu D.214 29 017 
 
Výpočet daní 
 
Tabuļka č. 280                   v mil. Sk 

    DPH 
Spotrebné 

dane 

Daň 
z príjmov 

FO – príjem 
zo závislej 

činnosti 

Daň 
z príjmov 
FO – z 

podnikania 

Daň 
z príjmov 

- PO Spolu 

1. Výpočet koeficienta odráţ ajúceho čiastky daní a sociálnych príspevkov, ktoré sa nikdy nevyberú 

  
zvýšenie nových pohľadávok v roku t – 
zdroj DR SR 3 274 613 236 488 1 216 5 827 

* 
percento nedoplatkov, ktoré 
pravdepodobne nebudú zaplatené  0,373 0,395 0,312 0,312 0,3   

= 
nedoplatky ktoré vznikli v roku t, ktoré 
pravdepodobne nebudú zaplatené (D.9) 1 261 247 77 159 379 2 123 

: predpis týkajúci sa roku t bez sankcií  70 178 8 863 35 907 4 032 33 870 152 850 

= 

koeficient odráţ ajúci čiastky daní a 
sociálnych príspevkov, ktoré sa 
pravdepodobne nevyberú 0,018 0,028 0,002 0,039 0,011   

2. Výpočet akruálnych daní 

  
predpis týkajúci sa roka t bez sankcií 
(daňový záväzok) 70 178 8 863 35 907 4 032 33 870 152 850 

* 

(1 - koeficient odráţ ajúci hodnotu daní a 
sociálnych príspevkov, ktoré sa nikdy 
nevyberú) 0,982 0,972 0,998 0,961 0,989   

= akruálna hodnota (daňový záväzok) 68 917 8 616 35 830 3 873 33 491 150 727 
+ Predpis z daňových priznaní  -105 670 -2 175 x x x -107 845 

+ predpis daní z colníc 116 861 31 109 x x x 147 970 

+ sankcie vybrané v roku t 507 34 126 97 132 896 

= akruál spolu 80 615 37 584 35 956 3 970 33 623 191 748 

- akruálne cashové príjmy v roku t  83 795 38 047 34 980 4 812 30 645 192 279 

= akruál spolu - cash -3 180 -463 976 -842 2 978 -531 

 
Výpočet sociálnych príspevkov 
 
Tabuļka č. 281                      v mil. Sk 

1. Výpočet koeficienta odráţ ajúceho čiastky daní a sociálnych príspevkov, ktoré sa nikdy nevyberú 

    
Sociálne 
poistenie 

Zdravotné 
poistenie 

Národný úrad 
práce Spolu 

= 
zvýšenie nových nedoplatkov 
v roku t 4 674 1 307 651 6 632 

* 
percento nedoplatkov, ktoré sa 
pravdepodobne nezaplatia 0,49 0,414 0,435 0,469 

= 

Nedoplatky, ktoré vznikli v roku t, 
ktoré pravdepodobne nebudú 
zaplatené 2 289 541 283 3 112 

: 
predpis týkajúci sa roku t bez 
sankcií  101 130 41 103 10 641 152 874 

= 

koeficient odráţ ajúci čiastky daní a 
sociálnych príspevkov, ktoré sa 
nikdy nevyberú  0,023 0,013 0,027 0,02 

2. Výpočet akruálnych sociálnych príspevkov 
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predpis týkajúci sa roku t bez 
sankcií 101 130 41 103 10 641 152 874 

* 

(1 - koeficient odráţ ajúci čiastky 
daní a sociálnych príspevkov, ktoré 
sa nikdy nevyberú) 0,977 0,987 0,973 0,98 

= akruál 98 841 40 562 10 358 149 762 

 
Skutočné cash príjmy v roku t bez 
sankcií  98 906 40 759 10 585 150 250 

 Vplyv akrualizácie (akruál – cash) -65  -197 -227 -488 
 
 
 
3.25 Daň z pridanej hodnoty (DPH) 
 
364. Daň z pridanej hodnoty (DPH) (D.211) je daň z výrobkov alebo sluţ ieb 
vyberaná postupne podnikmi a účtovaná postupne konečným odberateľom bez 
nároku na odpočet. DPH vyberá štátna správa prostredníctvom daňových a colných 
úradov a vzťahuje sa na národné a dovezené produkty. Platitelia musia zaplatiť len 
rozdiel medzi DPH zo svojich predajov a DPH zo svojich nákupov určených na 
medzispotrebu alebo tvorbu kapitálu. DPH sa neúčtuje v prípade predaja produktov 
do zahraničia. Spôsob zaznamenávania DPH v  sektorových účtoch 2003 je uvedený 
v podkapitole 3.24. Daň z pridanej hodnoty je osobitným druhom nepriamych daní. 
DPH sa vyberá na kaţ dom stupni produkcie a distribúcie, a to prostredníctvom osôb, 
ktoré sú registrované pre DPH.  
 
365. Subjekty dane sú vymedzené v daňovom zákone nepriamo, čiţ e 
prostredníctvom osôb podliehajúcich dani – to sú fyzické a právnické osoby, ktoré 
vykonávajú zdaniteľné plnenia.  Platiteľmi dane sú osoby: 

 ktorých obrat za najbliţ šie najviac tri predchádzajúce po sebe idúce 
kalendárne mesiace dosiahne obrat 750 000 Sk, 

 samostatne osoby vykonávajúce zdaniteľné plnenia spoločne na základe 
zmluvy o zdruţ ení, ktorých obrat neprekročí sumu 750 000 Sk ako 
samostatných osôb, ale prekročí celkový obrat všetkých osôb 
podnikajúcich na základe zmluvy o zdruţ ení, 

 osoby, ktoré nedosahujú stanovený obrat sa môţ u zaregistrovať ako 
platitelia DPH na vlastnú ţ iadosť (tzv. dobrovoľní platitelia). 

Predmetom dane sú všetky prijaté (na strane vstupu) a uskutočnené (na strane 
výstupu) zdaniteľné plnenia.    
   
366. Subjekty oslobodené od daňovej povinnosti, t. j. osoby, ktoré nie sú platiteľmi 
DPH nemajú nárok na odpočet dane zaúčtovanej na vstupe. Fakturovaná daň 
z pridanej hodnoty vchádza do medzispotreby (spotreba nakúpených tovarov 
a sluţ ieb) alebo zvyšuje hodnotu majetku organizácie. V zmysle zákona o DPH platí 
aj pre platiteľov, ţ e nie je moţ ný odpočet dane pri 

 kúpe alebo prenájme osobného automobilu s výnimkou prenájmu 
osobného automobilu na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci, keď 
platiteľ môţ e odpočítať daň len z priráţ ky, ktorá je súčasťou dohodnutej 
splátky, 

 kúpe tovaru tvoriaceho príslušenstvo osobného automobilu vrátane 
montáţ e, 

 kúpe tovaru a sluţ ieb na účely pohostenia, 
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 kúpe vratných fliaš s výnimkou kúpy vratných fliaš, ktoré platiteľ vyváţ a do 
zahraničia (vymedzené v §37 zákona), 

 prijatých zdaniteľných plneniach, ktoré sú prechodnými poloţ kami 
(vymedzené v §7 ods. 2 zákona). 

Fakturovaná daň z pridanej hodnoty zvyšuje hodnotu majetku, alebo je súčasťou 
medzispotreby organizácie. 
 
Prehļad oslobodených činností, pri ktorých nevzniká nárok na odpočet 
      
Tabuļka č. 282 

 
Činnosť 

 
OKEČ 

 

 
Poznámka 

- a) poštové sluţ by (§ 27), - 64.11 Sluţ by štátnej 
pošty: oslobodené 

- Všetky sluţ by sú 
oslobodené od DPH  

- b) rozhlasové a 
televízne vysielacie 
sluţ by (§ 28),  

- 92.20 Prevádzka 
rozhlasu a televízie 

- 92.20e: Sluţ by 
Slovenskej televízie a 
Slovenského rozhlasu = 
E 

- 92.20a: ostatné 
súkromné média = 10% 

- Len činnosť Slovenskej 
televízie a Slovenského 
rozhlasu sú oslobodené, 
ostatné súkromné 
masmédiá nie sú 
oslobodené od DPH 

- c) finančné činnosti (§ 
29), 

- d) poisťovacie sluţ by (§ 
30), 

- 65 – bankovníctvo = E 
- 65.11 Sluţ by 

centrálnych bánk 
- 65.12 Sluţ by ostatných 

peňaţ ných inštitúcií 
- 65.22 Ostatné 

poskytovanie úverov a 
sluţ by s tým spojené 

- 65.23 Ostatné finančné 
sprostredkovanie i.n. a 
sluţ by s tým spojené, 
okrem poistenia a 
dôchodkového 
zabezpečenia 

- 66 – poisťovníctvo = E 
- 66.01 ţ ivotné poistenie 
- 66.02 Dôchodkové 

pripoistenie 
- 66.03 Neţ ivotné 

poistenie a sluţ by s tým 
spojené 

- 67 – sluţ by finančného 
sprostredkovania = E 

- 67.12e  
Sprostredkovanie 
obchodu s cennými 
papiermi a správa 
fondov 

- 67.13 Ostatné pomocné 
sluţ by spojené s 
finančným 
sprostredkovaním 

- 67.20  Pomocné sluţ by 
spojené s poistením a 
dôchodkovým 
zabezpečením 

- V zákone o dani 
z pridanej hodnoty nie je 
priamo uvedené, ktoré 
sluţ by sú oslobodené od 
DPH (taxatívne 
vymenované sluţ by 
v súlade s klasifikáciou 
produkcie). 
Predpokladáme, ţ e 
oslobodené sluţ by 
predstavujú: sluţ by 
centrálnych bánk, 
komerčných bánk, 
poisťovacích 
spoločností, 
investičných fondov, 
penzijných fondov, 
finančných 
sprostredkovateľov ako 
napr. brokeri, poistní 
agenti atď.  
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-  
- Zdaňované sluţ by: 
- 65.21a finančný leasing 

= 10% 
- 65.21b finančný leasing 

= 23% 
- 67.11 Správa finančných 

trhov a sluţ by s tým 
spojené = 23% 

- 67.12b 
Sprostredkovanie 
obchodu s cennými 
papiermi a správa 
fondov = 23%  

 
 
 

 
 
 
- Na druhej strane 

niektoré činnosti 
podliehajú DPH: 

- Leasing (65.21): táto 
sluţ by sa zdaňuje 
rovnakou sadzbou ako 
tovar ktorý je 
predmetom leasingovej 
zmluvy 

- Leasing automobilov: 
časť leasingovej splátky 
vzťahujúcu sa 
k leasingovej sluţ be sa  
zdaňuje 10% sadzbou, 
ale splátky za auto sa 
zdaňujú sadzbou 23% 

- 67.11 zahŕňajú sluţ by 
brokerov ako sú 
napríklad správa účtov 
cenných papierov, 
poskytovanie finančných 
informácií ktoré 
podliehajú DPH 

- 67.12 obsahuje 
sprostredkovanie 
obchodov s CP ako aj 
správu fondov. Časť 
týchto sluţ ieb podlieha 
DPH – poskytovanie 
finančných informácií.  
Na druhej strane, od 
DPH sú oslobodené 
sluţ by správy 
podielových fondov 
investičnou 
spoločnosťou, 
obchodovanie na vlastný 
účet alebo na účet 
klienta        

- e) výchovné, 
vzdelávacie a vedecké 
sluţ by (§ 31), 

- 80 – vzdelanie  =E 
- 80.10 Poskytovanie 

predškolskej výchovy a 
základného vzdelania 

- 80.21 Poskytovanie 
stredného všeobecného 
vzdelania 

-  80.22 Poskytovanie 
stredného technického a 
odborného vzdelania 

- 80.30 Poskytovanie 
vyššieho vzdelania 

- 80.42 Poskytovanie 
vzdelávania pre 
dospelých a ostatného 

- Edukačné a vedecké 
sluţ by sú oslobodené od 
DPH  
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vzdelávania, i. n. 
-  
- Sluţ by podliehajúce 

DPH: 
- 80.41 Sluţ by autoškôl a 

iných škôl = 10% 

 
 
 
 
 
- Vzdelávacie sluţ by 

autoškôl a podobných 
škôl (napr. pilotný kurz) 
podliehajú DPH  

- f) sluţ by zdravotnej 
starostlivosti (§ 32), 

- g) sluţ by sociálnej 
starostlivosti (§ 33), 

- 85 – Sluţ by 
zdravotníctva a sociálnej 
starostlivosti: 

- 85.11 Sluţ by nemocníc 
- 85.12 Sluţ by 

ambulantnej lekárskej 
praxe 

- 85.13 Sluţ by zubnej 
lekárskej praxe 

- 85.14e Ostatné sluţ by v 
zdravotníctve  

- 85.3e Sluţ by sociálnej 
starostlivosti 

- 52.31 Lekárne 
- 52.32 Maloobchod so 

zdravotníckym a 
ortopedickým tovarom  

-  
- Sluţ by podliehajúce 

DPH: 
- 85.14a Ostatné sluţ by v 

zdravotníctve = 10% 
- 85.20 Veterinárne 

sluţ by = 10% 
- 85.30 Sluţ by sociálnej 

starostlivosti 
poskytované mimo 
oficiálneho rámca = 10% 

- Sluţ by poskytované 
v rámci oficiálneho 
zdravotníctva sú 
oslobodené od DPH ako 
aj lekárne a maloobchod 
s medicínskym 
a ortopedickým tovarom.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- DPH sa účtuje na sluţ by 
poskytnuté mimo 
oficiálneho rámca 
zdravotníctva ako sú 
veterinárne sluţ by, 
masáţ e, akupunktúry, 
sluţ by liečiteľstva atď. 

- h) prevádzkovanie lotérií 
a iných podobných hier 
(§ 34), 

- 92.71 Činnosti herní a 
stávkových kancelárií: E 

- Taktieţ  prevádzka lotérií 
a iných podobných hier 
je oslobodená od DPH. 

- ch) prevod, prechod a 
prenájom nehnuteľnosti 
(§ 35), 

- 70 – Prevod, prechod a 
prenájom nehnuteľnosti: 
E 

- 70.12e: nákup a predaj 
nehnuteľností (ak 
k prevodu if 
nehnuteľnosti dôjde po 2 
rokov od kolaudácie)  

- 70.20e: prenájom 
nehnuteľností (okrem 
prenájmu 
bezpečnostných 
schránok, prenájmu 
trvale inštalovaných 
zariadení a strojov, 
prenájmu pozemku na 
parkovanie pre 
motorové vozidlá)  

-  
-  

- Od DPH je oslobodený 
prechod  a prevod 
nehnuteľností. Pre 
prevod vlastníctva bytov 
je dôleţ itý moment 
kolaudácie. Ak sa 
prevod uskutoční do 2 
rokov po kolaudácii táto 
transakcia podlieha DPH 
(novo vybudované byty). 

- Ak sa prevod uskutoční 
po 2 rokoch je od DPH 
oslobodený. 

 
 
 
 
 
 
 



ZDROJE A METÓDY ZOSTAVENIA HND KAPITOLA 3 
 

156 
 

- sluţ by podliehajúce 
DPH: 

- 70.12a: nákup a predaj 
nehnuteľností (ak ide 
o nové byty) = 10% 

- 70.20a: prenájom 
bezpečnostných 
schránok, prenájmu 
trvale inštalovaných 
zariadení a strojov, 
prenájmu pozemku na 
parkovanie pre 
motorové vozidlá =10% 

- Prenájom nehnuteľností 
je oslobodené od DPH 
okrem prenájmu 
bezpečnostných 
schránok, permanentne 
nainštalovaných strojov 
a zariadení, pozemkov 
na parkovanie. 

 
 
 
3.26 Subvencie na produkty 
 
367. Subvencie sú poskytované z rozpočtu ústrednej vlády a z rozpočtov miest a 
obcí. V systéme národných účtov sú vykázané ako subvencie na produkty, medzi 
ktoré patria subvencie: na intenzifikáciu a zefektívnenie poľnohospodárskej a 
potravinárskej výroby, na program zniţ ovania energetickej náročnosti a vyuţ itia 
alternatívnych zdrojov, subvencie podnikateľským objektom na rozvoj malého a 
stredného podnikania, na úhradu rozdielu medzi štátom zvýhodnenými úrokovými 
sadzbami, ktoré platia príjemcovia úverov a platnou diskontnou sadzbou vyhlásenou 
NBS v zmysle dohody o úhrade majetkovej ujmy bankám, subvencie zo štátneho 
rozpočtu Slovenskému rozhlasu, Slovenskej televízii a príspevkovým organizáciám, 
subvencie z verejného rozpočtu vlády pre verejnú ţ elezničnú dopravu, autobusovú 
dopravu, subvencie z rozpočtov miest a obcí na mestskú dopravu a úhradu strát 
dopravcov, subvencie k cenám na reguláciu trhu (mäsa, mlieka, mliečnych výrobkov, 
obilia, hydiny, cukrovej repy, medu, sladu a niektorých ďalších komodít). 

368. Orientačným podkladom pre výpočet subvencií na produkty za sektor 
nefinančných korporácií S.11 je štatistický výkaz Roč 1–01. ZJ uvedú príspevky 
orgánov štátnej správy poskytnuté na jednotku vyrobeného a dovezeného výrobku, 
alebo sluţ by na vývoz tovaru  a sluţie b, na straty na cenách ak sú dôsledkom 
zámernej ekonomickej a sociálnej politiky vlády. Údaje takto získané sú však 
neúplné. Ďalším zdrojom údajov pre získanie subvencií na produkty je štátny 
záverečný účet a Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve. 
 
 
Subvencie na produkty   
 
Tabuļka č. 283                                                          v mil. Sk 
Subvencie  
- na verejnú ţ elezničnú dopravu             5 301 
- na komodity v poľnohospodárstve, na zachovanie genofondu a šľachtiteľské 
zámery 

             
            1 540 

- na podporu kniţ nej tvorby, filmu a podporu kultúry menšín                  82 
- na financovanie výchovnej činnosti medikov v nemocnici VSŢ a 
v Onkologickom ústave sv. Alţ bety  

                   
                   8 

- na vydávanie odborných časopisov z oblasti školstva, pedagogiky                    7                                                   
- pre podnikateľov  v oblasti ţ ivotného prostredia                 13 
- na podporu inovácie a technický rozvoj a na podporu výskumu a vývoja                   5 
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- na Slovenskú autobusovú dopravu                 52 
- na program zniţ ovania energetickej náročnosti a vyuţ itia alternatívnych  
zdrojov 

               
               100 

- na ostatné podnikateľské  aktivity                  62 
- na úhradu straty dopravcov (subvencie z krajských úradov)                    1 
- pre Slovenský rozhlas, Slovenskú televíziu a iné PO             1 093 
- na mestskú dopravu (subvencie z obcí)                720 
- do nefinančných podnikov  (subvencie z obcí )                631 
-                   20                              
- na ostatné činnosti                    8 
  
  
Spolu              9 643 
 
369. Subvencie na produkty boli 9 643 mil. Sk . Na celkovej výške subvencií na 
produkty sa najviac podieľali subvencie  pre verejnú ţ elezničnú dopravu  5 301  mil. 
Sk čo bolo 55,5%, na komodity v poľnohospodárstve a na zachovanie genofondu 
a šľachtiteľské zámery 1 450 mil. Sk čo bolo 15,0%, pre Slovenský rozhlas, 
Slovenskú televíziu a iné PO 1 093 mil. Sk čo bolo 11,3%. 
 
Subvencie na produkty 
 
Tabuļka č. 284        v mil. Sk                  v % 
   
 A  Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a lesníctvo          1 540          16,0 
 D  Priemyselná výroba             706            7,3 
 E  Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody             100            1,0 
 I   Doprava 6 074 63,0 
K  Nehnuteľnosti, prenájom a obchodné činnosti                 5 0 
M  Školstvo                 7 0 
 N  Zdravotníctvo                 8 0 
 O  Ostatné spoločenské, sociálne a osobné sluţ by          1 175          12,2 
                      28            0,3 
Spolu           9 643           99,8 
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Kapitola 4 Dôchodková metóda 
 
4.0 Hrubý domáci produkt podļa dôchodkovej metódy  
 
370. Pre výpočet  HDP dôchodkovou metódou sa nepouţ íva nezávislá metóda. 
Dôvodom je nedostatok relevantných podkladov pre priamy nezávislý výpočet  
prevádzkového prebytku a zmiešaných dôchodkov. Oba subagregáty sa získavajú 
ako bilančný rozdiel  v sektorových účtoch tvorby dôchodkov.  
 
HDP dôchodkovou metódou za rok 2003 
 
Tabuļka č. 285 
 v mil. Sk Podiel na HDP 

v % 
D.1 Odmeny zamestnancov  486 710 40,1 
B.2g Hrubý prevádzkový  prebytok  334 918 27,6 
B.3g Hrubé zmiešané dôchodky 274 357 22,6 
D.2 Dane z produkcie a dovozu  137 644 11,4 
D.3 Subvencie (-) 20 964 1,7 
B.1g* Hrubý domáci produkt 1 212 665 100,0 
 
Výpočet HDP dôchodkovou metódou podļa inštitucionálnych sektorov   
                                                                                                                                        
Tabuļka č. 286                              v mil. Sk 
 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1 Spolu 
D.1 Odmeny zamestnancov 287 364  15 964 107 696 69 184 6 502 x 486 710 
B.2g Hrubý prevádzkový 
prebytok 

 
263 128  27 342 43 747  0 701 x  334 918 

B.3g Hrubé zmiešané dôchodky x x x 274 357 x x 274 357 
D.2 Dane z produkcie a dovozu 5 260  385 4 131  638 105 127 125  137 644 
D.3 Subvencie (-) 10 506   453 0  362 0 9  643  20 964 
B.1g* Hrubý domáci produkt 545 246  43 238 155 574  343 817 7 308 x   1 212 665 
Podiel na HDP v % 44,96 3,57 12,83 28,35 0,6 9,69 100,0 
 
Dôchodková metóda podļa jednotlivých zloţ iek v členení podļa kategórií OKEČ 
                                                                                                                                  
Tabuļka č. 287                               v mil. Sk 
 
 

D.1 
Odmeny 
zamest-
nancov 

D.2  
Dane z  
produkcie 
 a dovozu 

D.3   
Subvencie  
(-) 

B.2n  
Čistý 
prevádzkový 
prebytok 

B.3n 
Čisté  
zmiešané  
dôchodky 

K.1 
Spotreba 
fixného 
kapitálu 

B.2g  
Hrubý 
prevádzkový 
prebytok 

B.3g 
Hrubé 
zmiešané  
dôchodky 

A 17 789 294 7 055 -1 248 27 144 12 594 10 363 28 126 
B 20 1 0 -10 7 9 -5 10 
C 3 078 92 480 1 577 6 3 064 4 641 7 
D 128 549 2 135 1 015 47 531 31 451 48 943 93 34 266 
E 15 360 462 30 -4 954 -8 41 310 36 346 2 
F 25 616 468 0 3 046 33 421 3 724 5 866 34 325 
G 67 816 522 0 18 342 48 506 12 800 25 983 53 666 
H 10 695 28 0 803 2 634 2 327 1 845 3 919 
I 40 611 1 171 1 978 21 227 18 447 31 262 51 325 19 610 
J 16 157 393 453 18 552 221 8 807 27 343 238 
K 36 803 817 5 17 371 59 939 38 205 26 194 89 320 
L 45 036 1 256 0 0 0 34 007 34 007 0 
M 33 978 1 606 12 -273 1 070 2 906 2 579 1 124 
N 29 110 179 0 -850 4 302 6 708 5 543 4 617 
O 16 092 1 094 293 5 151 4 869 4 336 9 228 5 128 

NH x 127 125 9 643 x x x x x 
Spolu 486 710 137 644 20 964 126 266 232 008 251 001 334 918 274 357 
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4.1 Referenčný rámec 
371. Vymedzenie inštitucionálnych jednotiek a sektorov, pouţ ité klasifikácie a hlavné 
zdroje sú rovnaké ako pri zostavení výrobnej metódy. Bliţ ší popis je uvedený 
v podkapitole 3.1. Výrobná, dôchodková aj výdavková metóda sú súčasťou systému 
ročných sektorových národných účtov, beţ ných ako aj účtov akumulácie. Zostavuje 
sa úplná postupnosť účtov I. – III., t. j. I. Účet produkcie, II. Účty rozdelenia a pouţ itia 
dôchodkov a III. Účty akumulácie s výnimkou Účtov ostatných zmien aktív. Všetky tri 
metódy sa zostavujú súčasne. Zo štatistických a administratívnych zdrojov údajov sa 
zostavujú tieto zloţ ky hrubého domáceho produktu: D.11 Mzdy a platy, D.121 
Skutočné sociálne príspevky zamestnávateľov, D.122 Imputované sociálne príspevky 
zamestnávateľov, D.211 Daň z pridanej hodnoty, D. 2121 Dovozné clá, D.2122 Dane 
z dovozu okrem DPH a dovozných ciel, D.214 Dane z produktov okrem DPH a daní 
z dovozu, D.29 Ostatné dane z produkcie, D.311 Subvencie na dovoz produktov, 
D.319 Ostatné subvencie na produkty a D.39 Ostatné subvencie na produkciu, K.1 
Spotreba fixného kapitálu.  B.2 Prevádzkový prebytok a B.3 Zmiešané dôchodky nie 
sú získané priamo zo zdrojov.   
 
372. Odmeny  zamestnancov za národné hospodárstvo sa získajú súčtom hodnôt za 
jednotlivé inštitucionálne sektory a subsektory. Odmeny zamestnancov tvoria 
odmeny rezidentov a nerezidentov vyplatené zamestnávateľmi rezidentmi. Dane z 
produkcie a dovozu  sú kvantifikované na úrovni národného hospodárstva, okrem 
D.29 Ostatné dane z produkcie, ktoré sú alokované bilancovaním do sektorov. 
Rovnaký princíp je uplatnený pri subvenciách, kde sú alokované Ostatné subvencie 
na produkciu D.39 Spôsob výpočtu a zaznamenávania spotreby fixného kapitálu je 
popísaný v podkapitole 4.12. 
 
 
4.2 Princíp  oceňovania 
  
373. Všetky toky a stavy zaznamenané v ročných sektorových účtoch sú vyjadrené 
v peňaţ ných jednotkách v beţ ných cenách. Toky sú zaznamenané v čase vzniku 
nároku, t.j. na akruálnom princípe.  
 
 
4.3 Prevod údajov z podnikového účtovania a administratívneho konceptu do 
konceptu  systému  ESNÚ95 
374. Údaje pre zostavenie zloţ iek dôchodkovej metódy sa získavajú zo štátnych 
štatistických zisťovaní, ktoré obsahujú definíciu ukazovateľov v súlade s metodikou 
ESNÚ95. V metodických vysvetlivkách k jednotlivým poloţ kám výkazu je prevod 
(transformácia) z účtovníctva príslušných inštitucionálnych jednotiek do národného 
účtovníctva  zabezpečený odkazmi na príslušné účty účtovej osnovy. V prípadoch, 
keď účet organizácie nie je v súlade s horeuvedenou poţ iadavkou, je  táto povinná 
dáta vyčleniť, v zloţ itejších prípadoch sa pripúšťa kvalifikovaný odhad. Týmto 
spôsobom sa overujú údaje aj v prípade, ţ e pochádzajú z administratívnych zdrojov.  
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4.4 Úloha  priamych a nepriamych metód odhadov 
375. Pri výpočte HDP dôchodkovou metódou sa pouţ ívajú priame metódy odhadov, 
okrem prepitného. Hlavné typy zdrojov údajov podľa inštitucionálnych sektorov 
vyuţ ívané pre priame metódy odhadov sú uvedené v tabuľke č. 288, kde ŠZ 
znamená  štatistické zisťovanie a AZ znamená administratívny zdroj. 
 
Zdroje pre priamu metódu výpočtu podļa inštitucionálnych sektorov 
 
Tabuļka č. 288 
 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 
D.1 Odmeny zamestnancov ŠZ ŠZ AZ, ŠZ AZ, ŠZ ŠZ, AZ 
D.2 Dane z produkcie a dovozu ŠZ ŠZ AZ, ŠZ AZ, ŠZ SZ, AZ 
D.3 Subvencie ŠZ ŠZ AZ, ŠZ AZ, ŠZ SZ, AZ 
 
 
4.5 Úloha základného roku (benchmarku) a extrapolácií 
376. Zdroje údajov pre dôchodkovú metódu pre jednotlivé inštitucionálne sektory sú 
zabezpečené pravidelne ročnými štatistickými zisťovaniami a  administratívnymi 
zdrojmi, okrem prepitného, ktoré sa vyčísľuje extrapoláciou. Bliţ ší popis je uvedený 
v kapitole 7.   
 
 
4.6 Hlavné metódy pouţit é na zabezpečenie úplnosti údajov 
377. Z pohľadu zabezpečenia úplnosti, čo v najširšom slova zmysle sa v jednotlivých 
sektoroch ako prvý krok vykonáva dopočet a imputácie na úplnosť súboru. Poloţ ky 
vzhľadom na úplnosť (nezaznamenaná ekonomika) sú detailne popísané v kapitole 
7. V tabuľke č. 289 je uvedený stručný pohľad na zabezpečenie úplnosti pri 
dôchodkovej metóde.  
 
Dopočet na úplnosť - dôchodková metóda podļa inštitucionálnych sektorov 
 
Tabuļka č. 289 
 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 
Podhodnotenie miezd a platov X   X  
Prepitné X   X  
 
 
4.7 Odmeny zamestnancov  
378. Odmeny zamestnancov D.1 zahrnujú celkové odmeny v peňaţ nej  podobe 
alebo v naturáliách, ktoré platí zamestnávateľ zamestnancovi ako odmenu za 
vykonanú prácu počas daného obdobia. V jednotlivých sektoroch a subsektoroch sa 
odmeny členia na mzdy a platy (D.11) a sociálne príspevky zamestnávateľov (D.12). 
Sociálne príspevky zamestnávateľov sa ďalej členia na skutočné sociálne príspevky 
zamestnávateľov (D.121) a imputované  sociálne príspevky zamestnávateľov 
(D.122). 
 
379. Mzdy a platy za celé národné hospodárstvo sú uvádzané ako súčet za 
jednotlivé sektory S.11 aţ  S.15. Údaje zisťované za jednotlivé sektory získané 
z príslušných hlavných zdrojov sú nezávisle overované s inými typmi zdrojov, 
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napríklad v S.11 základný štatistický zdroj je porovnávaný s účtovným zdrojom.  Na 
overenie kvality údajov o odmenách zamestnancov sa vyuţ íva aj metóda zaloţ ená 
na porovnaní údajov zamestnanosti, ktoré poskytuje výberové zisťovanie pracovných 
síl v domácnostiach (VZPS) s údajmi priamo zisťovanými u výrobcov (štatistické 
zisťovania za jednotlivé inštitucionálne sektory). Sociálne príspevky sú uvádzané na 
akruálnom princípe. Akrualizácia sociálnych príspevkov je popísaná v podkapitole 
3.24. 
 
380. Mzdy a platy v nefinančnom sektore S.11 boli 215 142 mil. Sk . Najvyšší podiel 
z celkových miezd a platov mala kategória D Priemyselná výroba 85 000 mil. Sk 
(39,5%), najniţ ší podiel kategória B Rybolov, chov rýb 13 mil. Sk. Rovnaká štruktúra 
bola  aj za sociálne príspevky zamestnávateľov v objeme 72 222 mil. Sk, z toho 
kategória D 28 705 mil. Sk (39,7%) a kategória B 5 mil. Sk .  
 
Odmeny zamestnancov v S.11 podļa OKEĆ 
 
Tabuļka č. 290                               v  mil. Sk 

  D.1 D.11 D.12 D.121 D.122 
 Odmeny 

zamestnancov 
Mzdy a 
platy 

Sociálne 
príspevky 
zamestnávateļ
ov 

 Skutočné 
sociálne 
príspevky 
zamestnávateļov 

 Imputované 
sociálne 
príspevky 
zamestnávateļov 

A 16 525 12 312 4 213 3 997  216  
B 18 13 5  4  1 
C 3 075 2 248 827  790  37 
D 113 705 85 000 28 705  28 089  616 
E 15 359 11 184 4 175  4 067  108 
F 18 164 13 829 4 335  4 140  195 
G 45 948 34 527 11 421  11 058  363 
H 3 243 2 479 764  750  14 
I 34 822 25 865 8 957  8 611  346 
K 27 057 20 662 6 395  6 202  193 
M 632 478 154  145  9 
N 3 623 2 630 993  967  26 
O 5 193 3 915 1 278  1 213  65 

Spolu 287 364 215 142 72 222  70 033  2 189 
 
381. Podkladom pre výpočet ukazovateľa Mzdy a platy D.11 sú štatistické výkazy 
Roč1-01 a Roč 2-01. Údaje pre výpočet ukazovateľa Mzdy a platy za Roč 1-01 
získavame  z  modulu 304 Zamestnanci a mzdy a z modulu 178 Medzispotreba a 
dopĺňajúce ukazovatele. 
 
304. ZAMESTNANCI A MZDY   I. r. 

 

V sledovanom roku 
modul        

  a     
a 

1  
Mzdy a náhrady mzdy zamestnancov  (v tis. Sk) 12  

Náhrady za pracovnú pohotovosť (v tis. Sk) 13  

Peňaţ né plnenia zo zisku  
 

 vlastným zamestnancom 14  

po zdanení (v tis. Sk)  iným osobám   15  

Ostatné peňaţ né plnenia z nákladov - bez odstupného  (v tis. Sk) 16  
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Odstupné (v tis. Sk) 17  

 
Mzdy a náhrady mzdy zamestnancov (r. 12) -  uvedú sa mzdy poskytované osobám v pracovnom, 
resp. sluţ obnom alebo členskom pomere k organizácii  (t. j. zamestnancom zahrnutým v sledovanom 
roku do evidenčného počtu). Ide o základné - tarifné mzdy, osobné príplatky a ohodnotenia, prémie a 
odmeny zahŕňané do nákladov organizácie, peňaţ né plnenia zo zisku pred zdanením, naturálne mzdy 
poskytované ako súčasť mzdy vyjadrené v peňaţ nej hodnote, náhrady mzdy, odmeny členom 
predstavenstiev, dozorných a správnych rád, ktorí sú v pracovnom pomere k organizácii. V riadku 12 
sa uvedú hrubé mzdy zaúčtované do nákladov v sledovanom období, príp. v predchádzajúcom 
účtovnom období prostredníctvom účtu 383 - Výdavky budúcich období (za nevyčerpanú dovolenku, 
prémie a odmeny platené po uplynutí roka) skutočne vyplatené v určených výplatných termínoch, buď 
v hotovosti alebo prevodom na osobné účty zamestnancov. Z nákladov ide o účty 521, 522 (v prípade, 
ak súkromný podnikateľ, resp. spoločníci v danej organizácii sú v pracovnom pomere k tejto 
organizácii) a účet 523, a to po odpočítaní ostatných peňaţ ných plnení vyplatených osobám, ktoré nie 
sú v pracovnom pomere k organizácii.  
Náhrady za pracovnú pohotovosť (r. 13) - uvedú sa náhrady poskytované osobám v  pracovnom, 
resp. sluţ obnom alebo členskom pomere k organizácii, ktoré zamestnancom prislúchajú za prácu 
vykonávanú v zmysle § 96 Zákonníka práce a ktoré sa nezahŕňajú do ukazovateľa „mzdy a náhrady 
mzdy zamestnancov“. 
Peňaţ né plnenia zo zisku po zdanení (r. 14 a 15) - uvedú sa čiastky uhradzované zo zisku po 
zdanení, napr. odmeny (aj odmeny členom predstavenstiev a dozorných rád ak sú hradené zo zisku 
po zdanení), tantiémy, prípadne ďalšie plnenia. V riadku 14 sa uvedú výplaty zo zisku vlastným 
zamestnancom, ktorí sú v pracovnom pomere v organizácii, v riadku 15 výplaty zo zisku osobám, 
ktoré nie sú v pracovnom pomere v organizácii. Uvedené plnenia účtovne nadväzujú na účet 431, na 
účty fondov (napr. 427 Ostatné fondy), resp. iné účty,  na ktorých sa účtujú výplaty zo zisku.    
Ostatné peňaţ né plnenia z nákladov - bez odstupného (r. 16) - plnenia,  ktoré pripadajú na 
odmeny za prácu, prípadne obdobné plnenia poskytované na základe iného vzťahu ako pracovného, 
sluţ obného a členského pomeru k organizácii. Ide napr. o odmeny za práce podľa dohôd uzavretých 
mimo pracovného pomeru, o odmeny členom predstavenstiev a dozorných rád, ktorí nie sú 
v pracovnom pomere k organizácii.  
Odstupné  (r. 17) - uvedie sa čiastka vyplatená zamestnancom ako odstupné v súvislosti so 
skončením pracovného, sluţ obného alebo členského pomeru k organizácii.      
Zásady vykazovania mzdových údajov (k r. 12 aţ  16) 
Mzdy a všetky ostatné peňaţ né plnenia  sa uvádzajú v hrubých čiastkach, t. j. pred zníţ ením o 
príspevky zamestnancov do fondu zamestnanosti a poistné na nemocenské a zdravotné poistenie a 
dôchodkové zabezpečenie, zálohové splátky dane z príjmu fyzických osôb a ďalšie zákonné alebo so 
zamestnancami dohodnuté zráţ ky. Časové rozlíšenie miezd, napr.  náhrady  za  dovolenku 
nevyčerpanú v sledovanom, ale aţ  v nasledujúcom roku, ktoré boli zúčtované  v ročnej závierke do 
nákladov v účtovej triede 5 sa  vykazujú aţ  v období, kedy boli zamestnancom zahrnuté do hrubých 
miezd. Refundované čiastky zahŕňa do mzdových údajov organizácia, ktorá vykonáva refundáciu. 
Príspevky na mzdy, ktoré organizáciám poskytuje úrad práce, nie sú refundáciou mzdy  a tieto čiastky 
zahŕňa do svojich miezd tá organizácia, v ktorej zamestnanci vykonávajú verejnoprospešné práce, t. j. 
v ktorej sú zahrnutí do evidenčného počtu zamestnancov. 
Ak organizácia vypláca mzdy  čiastočne alebo úplne v inej ako slovenskej mene, zahŕňa do mzdových 
údajov aj tieto čiastky prepočítané na Sk podľa platného kurzu. 
 

178. MEDZISPOTREBA A DOPĹŇAJÚCE UKAZOVATELE I. r. V sledovanom  
Modul (v tis. Sk)        roku 

  a 1 

Naturálny príjem zamestnancov 7  

Povinné sociálne príspevky zamestnávateľov (ú. 524 a 526, PO ú. 524) 8  

Dobrovoľné sociálne príspevky zamestnávateľov (ú. 525, PO ú. 525) 9  

Sociálne náklady (z ú. 527 a z ú. 528) 12  

 
Naturálny príjem zamestnancov (r. 7) - uvedie sa hodnota jedál a nápojov vrátane náhrad stravného 
pri pracovných cestách, cenové zvýhodnenie, ktoré zamestnanec získava v jedálňach, kde je strava 
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zdarma alebo je subvencovaná, pouţ ívaním stravných kupónov, uniformy alebo iné druhy špeciálneho 
oblečenia, ktoré môţ e zamestnanec pouţ iť v práci aj mimo pracoviska, poskytovanie sluţ ieb 
dopravných prostriedkov alebo ostatných predmetov dlhodobej spotreby pre osobné pouţ itie, výrobky 
a sluţ by, ktoré boli vyrobené v rámci vlastného procesu výroby zamestnávateľa (cestovné lístky pre 
zamestnancov ţ elezníc, aerolínií, deputátne uhlie pre baníkov, potraviny pre zamestnancov 
v poľnohospodárstve), zabezpečenie športových, rekreačných alebo dovolenkových moţ ností pre 
zamestnancov a ich rodinných príslušníkov, doprava do a zo zamestnania, hodnota úrokov vypočítaná 
ako rozdiel medzi trhovou úrokovou mierou a úrokovou mierou vopred určenou zamestnávateľmi, ak 
títo poskytujú zamestnancom pôţ ičky s redukovanou alebo nulovou úrokovou mierou a pod. z účtov 
účtovej triedy 5 (okrem účtov 521 aţ  523, PO účet 521)  a prípadne z ďalších účtov, na ktorých 
organizácia účtovala naturálny príjem zamestnanca.  
Povinné sociálne príspevky zamestnávateļov (r. 8) - pozostávajú z platieb zamestnávateľov na 
zdravotné, nemocenské poistenie, dôchodkové  zabezpečenie  a príspevku na poistenie 
v nezamestnanosti účet 524 a 526, PO - účet 524. 
Dobrovoļné sociálne príspevky zamestnávateļov (r. 9) - dobrovoľné príspevky, ktoré platia 
zamestnávatelia na doplnkové sociálne zabezpečenie svojich zamestnancov (napr. dôchodkové 
zabezpečenie zamestnancov) účet 525. 
Sociálne náklady (r. 12) - ide o čiastky, ktoré zamestnávatelia vyplácajú priamo svojim 
zamestnancom, ich rodinným príslušníkom, alebo bývalým zamestnancom a ktoré majú charakter 
sociálnej podpory, napr. výdavky na pracovné a sociálne podmienky  a starostlivosť o zdravie, 
príspevky v chorobe, materstve, pracovnej neschopnosti, úmrtí, príspevky na vzdelanie, platby 
v podobe penzií, vdovské, sirotské dôchodky a pod. - z účtov 527 a 528. Nezahŕňajú sa poloţ ky, ktoré 
sú uvedené na r. 7  - naturálny príjem zamestnanca, ďalej štipendiá a príspevky, ktoré nemajú 
charakter sociálnej pomoci, sociálne príspevky vyplácané z titulu všeobecného zdravotného a 
sociálneho poistenia. 
 
382. Zákon o dani z príjmu č. 366/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov 
jednoznačne vymedzuje poloţ ky, ktoré podliehajú dani z prímu a ktoré sú od dane 
oslobodené. U poloţ iek, ktoré sú zahrnuté do naturálneho príjmu, časť podľa 
uvedeného zákona spadá pod zdanenie a časť je oslobodená. Napríklad medzi 
zdanené naturálne príjmy moţ no zahrnúť príjmy z prostriedkov sociálneho fondu 
poskytované podľa osobitného predpisu; príjem zamestnanca, ktorému 
zamestnávateľ poskytuje motorové vozidlo na sluţ obné a súkromné účely.  
 
383. Medzi oslobodené nepeňaţ né príjmy zamestnanca moţ no uviesť napríklad 
hodnotu stravy poskytovanej zamestnávateľom zamestnancovi na spotrebu na 
pracovisku alebo v rámci stravovania zabezpečovaného prostredníctvom iných 
subjektov; hodnota nealkoholických nápojov poskytovaných na spotrebu na 
pracovisku; pouţ itie rekreačného, zdravotníckeho, vzdelávacieho, predškolského, 
telovýchovného alebo športového zariadenia - rovnako sa posudzuje aj takéto 
plnenie poskytnuté manţ elovi (manţ elke) a deťom; zvýhodnenie plynúce 
zamestnancovi z niţ šieho úroku pri poskytnutí pôţ ičky od zamestnávateľa, ako je 
beţ ne pouţ itý úrok v mieste a v čase poskytnutia tejto pôţ ičky, ak úhrnná suma 
pôţ ičiek poskytnutých zamestnancovi v kalendárnom roku nepresiahne 50 000 Sk 
(ak úhrnná suma pôţ ičiek poskytnutých zamestnancovi v kalendárnom roku 
presiahne 50 000 Sk, peňaţ né zvýhodnenie vzťahujúce sa na celú sumu je 
predmetom dane); plnenie zo sociálneho fondu podľa osobitného predpisu a to 
najviac do výšky 2 000 Sk ročne ako napríklad príspevky zamestnávateľa na 
vstupenky na kultúrne programy a športové akcie  a pod. Zdaňovanie naturálneho 
príjmu je rovnaké pre všetky sektory. 
 
384. Z Roč 2-01 získavame údaje z modulu 304a Zamestnanci a mzdy a z modulu 
178a Medzispotreba a dopĺňajúce ukazovatele. V porovnaní s modulmi v Roč 1-01 je 
v týchto moduloch zúţe ný počet poţ adovaných ukazovateľov, ale len čo sa týka ich 
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štruktúry. Metodické vymedzenie ukazovateľov je rovnaké ako v Roč 1-01. Modul 
304a Zamestnanci a mzdy obsahuje poloţ ku Mzdy a náhrady mzdy zamestnancov. 
Modul 178a Medzispotreba a dopĺňajúce ukazovatele zahŕňa nasledujúce poloţ ky: 

 naturálny príjem  zamestnancov, 
 sociálne náklady, 
 povinné sociálne príspevky zamestnávateľov, 
 dobrovoľné sociálne príspevky zamestnávateľov. 

 
385. Tabuľky č. 291 a 292 popisujú rozdeľovacie transakcie D.1, D.11, D.12, D.121 
a D.122 sektora finančných korporácií S.12 podľa odvetví OKEČ a podľa 
subsektorov. 
 
Odmeny zamestnancov S.12 podļa OKEČ 
  
Tabuļka č. 291                   v mil. Sk 
 65 66 67 Spolu J 
D.1 Odmeny zamestnancov 12 137 3 147 680 15 964 
  D.11 Mzdy  a  platy 9 519 2 473 548 12 540 
  D.12 Sociálne príspevky 
          zamestnávateļov 2 618 674 132 

 
3 424 

      D.121 Skutočné sociálne príspevky 
                zamestnávateļov 2 469 657 132 

 
3 258 

      D.122 Imputované sociálne príspevky 
                zamestnávateļov 149 17 0 

 
166 

 
Odmeny zamestnancov v S.12 podļa subsektorov 
  
Tabuļka č. 292                   v mil. Sk 
 
 S.121 S.122 S.123 S.124 S.125 S.12 
D.1 Odmeny zamestnancov 766 10 371 1 000 680 3 147 15 964 
  D.11 Mzdy  a  platy 593 8 122 804 548 2 473 12 540 
  D.12 Sociálne príspevky 
          zamestnávateļov 173 2 249 196 132 674 3 424 
      D.121 Skutočné sociálne príspevky 
                zamestnávateļov 165 2 108 196 132 657 3 258 
      D.122 Imputované sociálne príspevky 
                zamestnávateļov 8 141 0 0 17 166 
 
386. Rozdeľovacia transakcia Odmeny zamestnancov D.1 sa v ročných národných 
účtoch za S.12 zaznamenáva  na účte tvorby dôchodkov na strane pouţ itia.  
Odmeny zamestnancov tvoria celkové odmeny, v peňaţ nej  podobe a v naturáliách, 
ktoré platia zamestnávatelia zamestnancom ako odmenu za vykonanú prácu počas 
roka daného obdobia. Ukazovateľ mzdy a platy D.11 sa skladá z týchto poloţ iek: 

 mzdy, náhrady mzdy, 
 naturálny príjem zamestnanca, 
 ostatné peňaţ né plnenia z nákladov. 

 
387. Mzdy a platy zahŕňajú podstatnú časť mzdových nákladov, ktoré sú vyplácané 
vlastným zamestnancom ako odmena za prácu, alebo jej náhrada na základe  
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právneho vzťahu (pracovného, sluţ obného a členského pomeru) k 
zamestnávateľovi. Zahŕňajú iba nákladové mzdy  vyplatené  v sledovanom období. 
Mzdy sa uvádzajú zásadne v hrubých čiastkach, vyjadrené v Sk, nezníţ ené o 
zákonné alebo so zamestnancami dohodnuté zráţ ky (t. j. pred zníţ ením o príspevky 
zamestnancov Národnému úradu práce (ďalej len NÚP) a platby na nemocenské a 
zdravotné poistenie a dôchodkové zabezpečenie, zálohové splátky dane z príjmu 
fyzických osôb, výţi vné, pokuty, splátky na pôţ ičku a pod.). Ak zamestnávateľ  
vypláca mzdy alebo platy čiastočne, alebo úplne v inej ako slovenskej   mene, 
zahŕňa do mzdových údajov aj tieto čiastky prepočítané  na Sk podľa platného 
kurzu. Do vyplatených  miezd (platov) zamestnancom zahraničnej sluţ by patrí i 
valutová časť platov vyjadrená v slovenskej mene.  
388. Naturálny príjem zahŕňa výrobky a sluţ by, resp. iné výhody, ktoré poskytuje 
zamestnávateľ zdarma alebo za zníţ ené ceny zamestnancom, ktoré vyuţív ajú podľa 
vlastného uváţ enia pre vlastné potreby alebo pre potreby ostatných členov svojich 
domácností. Pre zamestnanca tieto výrobky a sluţ by, resp. iné výhody znamenajú 
dodatočný príjem. Ide napr.: o jedlo a nápoje vrátane tých, ktoré sa spotrebovali na 
pracovných cestách, ale bez špeciálneho jedla alebo nápojov, ktoré sú nevyhnutné 
vo výnimočných pracovných podmienkach; cenové zvýhodnenie, ktoré zamestnanec 
získava v jedálňach, kde je strava zdarma alebo je subvencovaná, alebo pri 
pouţ ívaní stravných kupónov; uniformy alebo iné druhy špeciálneho oblečenia, ktoré 
môţ e zamestnanec pouţ iť v práci aj mimo pracoviska; poskytovanie sluţ ieb 
dopravných prostriedkov, poskytovanie motorového vozidla zamestnancovi 
k pouţ ívaniu na súkromné účely alebo ostatných predmetov dlhodobej spotreby pre 
osobné pouţ itie; výrobky a sluţ by, ktoré boli vyrobené vo vlastnom výrobnom 
procese zamestnávateľa; zabezpečenie športových, rekreačných alebo 
dovolenkových moţ ností pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov; doprava do 
a zo zamestnania; poskytovanie sluţie b jaslí pre deti zamestnancov; vlastné alebo 
nakúpené sluţ by bývania, ktoré môţ u vyuţ iť všetci členovia domácností; platby, 
ktoré platí zamestnávateľ odborovému orgánu alebo podobným orgánom; podielové 
prémie rozdeľované zamestnancom; hodnota úrokov vopred určená 
zamestnávateľmi, ak títo poskytujú zamestnancom pôţ ičky s redukovanou alebo 
nulovou úrokovou mierou.  
389. Odmeny zamestnancov v S.12 zahŕňajú aj ostatné peňaţ né plnenia z nákladov, 
ktoré tvoria odmeny za prácu, prípadne obdobné plnenia poskytované na základe 
iného vzťahu ako pracovného, sluţ obného a členského pomeru k organizácii. Ide 
napr. o odmeny za práce podľa dohôd uzavretých mimo pracovného pomeru, o 
odmeny členom predstavenstiev a dozorných rád, ktorí nie sú v pracovnom pomere 
k organizácii. Hodnota D.11 za sektor S.12 sa zisťuje explicitne, t.j. štatistickým 
zisťovaním, a to výkazom Pen P5-01 a výkazom Poi P5-01. Pri bankách sa  údaje 
porovnávajú z viacerých zdrojov (ŠÚ SR, MF SR a NBS).  
390. Sociálne príspevky zamestnávateľov D.12 v S.12 tvorí hodnota sociálnych 
príspevkov skutočných D.121 a imputovaných D.122, ktorú platia zamestnávatelia za 
svojich zamestnancov, aby im zaistili oprávnenie na sociálne dávky.   
391. Skutočné sociálne príspevky zamestnávateľov D.121 tvoria sociálne príspevky, 
ktoré platia zamestnávatelia v prospech svojich zamestnancov do fondov sociálneho 
zabezpečenia, alebo iným inštitucionálnym jednotkám zodpovedným za 
administratívu a správu systémov sociálneho poistenia. Hoci ich  zamestnávateľ 
odvádza  priamo do fondu  sociálneho zabezpečenia alebo iného systému, platby sa 
uskutočňujú v prospech zamestnancov.  
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392. V S.12 hodnota skutočných sociálnych príspevkov pozostáva z čiastky 
predstavujúcej sociálne príspevky zamestnávateľov povinné, sociálne príspevky 
zamestnávateľov dobrovoľné, t.j. príspevky, ktoré platia zamestnávatelia na 
doplnkové dôchodkové zabezpečenie zamestnancov svojich zamestnancov do 
doplnkových dôchodkových poisťovní (súkromný systém sociálneho poistenia 
financovaný z fondov) a rozdiel vplyvu akrualizácie. Povinné sociálne príspevky 
zamestnávateľov pozostávajú z platieb zamestnávateľov na zdravotné, nemocenské 
poistenie, dôchodkové zabezpečenie a príspevku na poistenie v nezamestnanosti. 
Zdroje údajov pre výpočet D.121 sú zmiešané, to znamená, ţ e ide o kombináciu 
priamych zdrojov štatistických a údajov získaných od Ministerstva práce sociálnych 
vecí a rodiny, týkajúcich sa príspevkov zamestnávateľov platených na doplnkové 
dôchodkové poistenie za svojich zamestnancov. 
393. Imputované sociálne príspevky zamestnávateľov D.122 tvoria protipoloţ ku k  
sociálnym  dávkam  nefinancovaných  z  fondov, ktoré platia priamo zamestnávatelia 
svojim zamestnancom alebo bývalým  zamestnancom alebo ostatným oprávneným 
osobám bez účasti poisťovacích podnikov alebo autonómnych  penzijných fondov a  
bez  vytvorenia  špeciálneho  fondu  alebo oddelených  rezerv pre tento účel. 
V sektore finančných korporácií D.122 tvoria sociálne náklady, ktoré zamestnávatelia 
vyplácajú priamo svojim zamestnancom, ich rodinným príslušníkom, alebo bývalým 
zamestnancom a ktoré majú charakter sociálnej podpory, napr. výdavky na pracovné 
a sociálne podmienky a starostlivosť o zdravie, príspevky v chorobe, materstve, 
pracovnej neschopnosti, úmrtí, príspevky na vzdelanie, platby v podobe penzií, 
vdovské, sirotské dôchodky. Nie sú tu zahrnuté štipendiá, príspevky, ktoré nemajú 
charakter sociálnej pomoci, sociálne príspevky vyplácané z titulu všeobecného 
zdravotného a sociálneho poistenia a  poloţ ky predstavujúce naturálny príjem 
zamestnanca. Tieto údaje získavajú zo štatistického zisťovania.  
394. Vecná a odvetvová štruktúra odmien zamestnancov v sektore verejnej správy 
S.13 je uvedená v tabuľke č. 293. 
Odmeny zamestnancov v S.13  
  
Tabuļka č. 293                                              v mil. Sk 

  D.1 D.11 D.12 D.121 D.122 
 Odmeny 

zamestnancov 
Mzdy a 
platy 

Sociálne 
príspevky 
zamestnávateļov 

 Skutočné 
sociálne 
príspevky 
zamestnávateļov 

 Imputované 
sociálne príspevky 
zamestnávateļov 

A 79 59 21  20  1 
B 0 0 0  0  0 
C 0 0 0  0  0 
D 8 6 2  2  0 
E 0 0 0  0  0 
F 148 110 38  36  2 
G 98 74 24  23  1 
H 1 245 935 310  309  1 
I 1 037 778 259  244  15 
J 3 2 1  1  0 
K 2 577 1 946 631  597  34 
L 45 035 33 984 11 051  10 449  602 
M 31 925 23 897 8 029  7 525  504 
N 19 866 15 103 4 762  4 475  287 
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O 5 674 4 317 1 356  1 304  52 
Spolu 107 696 81 211 26 485  24 986  1 499 

 
395. Hlavným zdrojom údajov pre výpočet odmien zamestnancov v sektore verejnej 
správy sú administratívne zdroje údajov, získané z výkazov o príjmoch a výdavkoch. 
Tento typ výkazu obsahuje hotovostné údaje o príjmoch a výdavkoch, v členení 
podľa ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie. 
 
Členenie ukazovateļov podļa ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie 
 
Tabuļka č. 294 

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie 

Poznámky 

ESNÚ95 

Kód   Názov Kód  
     

D.11 Mzdy a platy 610 Mzdy, platy, sluţ obné príjmy a ostatné 
osobné vyrovnania   

611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, 
funkčný plat policajta, profesionálneho 
vojaka, colníka, plat ústavného činiteľa, 
vrátane ich náhrad   

612 Príplatky   
613 Náhrada za pracovnú, sluţ obnú pohotovosť 

a náhrada, odmena za pohotovosť   
614 Odmeny    
615 Ostatné osobné vyrovnania    
616 Doplatok k platu a ďalší plat   
631 Cestovné náhrady  1/3  D.11 

633054 Stravovanie   
637 Ostatné tovary a sluţ by  niektoré 

podpoloţ ky 
        

620 Poistné a príspevky zamestnávateľa do 
poisťovní a NÚP 

 D.121 Skutočné 
sociálne príspevky 
zamestnávateļov 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej 

poisťovne 
 

622 Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne  
623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní  
625 Poistné do Sociálnej poisťovne  
626 Príspevok do Národného úradu práce  
627 Príspevok do doplnkových dôchodkových 

poisťovní 
 

628 Poistné na osobitné účty  
        

637020 Prídel do sociálneho fondu   D.122 Imputované 
sociálne príspevky 
zamestnávateļov 

642 

Beţ né transfery jednotlivcom, neziskovým 
PO a poskytovateľom zdravotnej 
starostlivosti 

 niektoré 
podpoloţ ky 

643 Dávky štátnym zamestnancom   
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396. Mzdy a platy sa skladajú z týchto poloţ iek a podpoloţ iek: 
 

610 Mzdy, platy, sluţ obné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat policajta, profesionálneho vojaka, 

colníka, plat ústavného činiteļa, vrátane ich náhrad 
612 Príplatky 

612001 Osobný 
612002 Funkčný, za riadenie, za zastupovanie 
612003 Osobitný príplatok 
612004 Za prácu, štátnu sluţ bu, výkon zamestnania a splnenie sluţ obných povinností v noci, v S,N a 

sviatok 
612005 Hodnostný  
612006 Za výkon štátnej sluţ by nad základný čas sluţ by v týţ dni, plat za prácu, štátnu sluţ bu, výkon 

funkcie na funkcie nadčas 
612007 Za prácu, štátnu sluţ bu v sťaţ enom a zdraviu škodlivom prostredí 
612008 Za prípravu čakateľov a praktickú prípravu 
612009 Za zmennosť 
612010 Za starostlivosť o prideleného sluţ obného psa alebo koňa, vedenie sluţ obného motorového 

vozidla alebo motorového člna a za výkon potápačskej činnosti 
612011 Za výcvik v poľných podmienkach 
612012 Za výkon dozornej, stráţ nej a poriadkovej sluţ by 
612013 Za bojovú pohotovosť 
612014 Za spravodajskú činnosť 
612015 Leteckému personálu 
612016 Výsadkárom 
612017 Príslušníkom vojenskej polície 
612018 Za výkon kontrolnej činnosti vojakom 
612019 Príslušníkom útvaru rýchleho nasadenia 
612020 Počas dočasného pridelenia 
612021 Za prácu v cudzine, za štátnu sluţ bu v krízovej oblasti 
612023 Výkonnostný 
612023 Rozdielový 

612024 Na zdravotnícku starostlivosť 
613 Náhrada za pracovnú, sluţ obnú pohotovosť a náhrada,  odmena za pohotovosť 

613001 Za pracovnú, sluţ obnú pohotovosť 
613002 Za pohotovosť pri zabezpečovaní opatrení pre obdobie brannej pohotovosti štátu 

614 Odmeny  
614001 Za splnenie mimoriadnej alebo osobitne významnej pracovnej, sluţ obnej úlohy alebo cieľovej 

úlohy, prípadne jej etapy 
614002 Za pracovné zásluhy pri ţ ivotnom jubileu, pri dosiahnutí 50 rokov veku 
614003 Pri prvom skončení sluţ obného pomeru prepustením po splnení nároku na starobný, výsluhový 

alebo invalidný dôchodok alebo na invalidný výsluhový dôchodok 
614004 Za poskytnutie osobnej pomoci pri mimoriadnych a ţ ivelných udalostiach 
614005 Za kvalitné plnenie úloh a za vykonanie úloh a za výkon sluţ obných úloh, pracovných činností 

nad rozsah činností vyplývajúcich z príslušného štátnozamestnaneckého, sluţ obného miesta 
alebo z druhu práce 
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614006 Za aktívnu účasť na zvýšení výnosov získaných podnikateľskou činnosťou 
615 Ostatné osobné vyrovnania 

615001 Paušálne náhrady 
615004 Zahraničný príspevok 

616 Doplatok k platu a ďalší plat 
616001 Doplatok k platu  
616002 Ďalší plat 

631  Cestovné náhrady 1/3 
631001 Tuzemské 1/3 
631002 Zahraničné 1/3 

631003 Preddavky na cestovné náhrady 1/3 
631004 Pri dočasnom pridelení na výkon práce a pri vzniku prac. pomeru 1/3 

633 Materiál a sluţ by 
633054 Stravovanie 

637 Ostatné tovary a sluţ by 
637011 Externé vyučovanie 
637013 Iné úhrady 
637019 Vecné dary 
637053 Náhrada mzdy a platu  
637055 Paušálna náhrada prísediacim 

637056 Odmeny poslancom obecných zastupiteľstiev a poslancom zastupiteľstiev vyšších územných 
celkov a členom samosprávnych orgánov 

637057 Odmeny a odplaty za vynálezy, zlepšovacie návrhy a pod. 
637058 Odmena podľa predpisov o autorskom práve 
637070 Odmena darcom krvi a osobám za vyskúšanie účinkov nových liečiv 
637074 Na povinnú prax 
637075 Odmeny vojakom základnej sluţ by za strihanie a premietanie vo vojenských kinách 
637077 Príspevok na civilné odievanie zamestnancov v sluţ obnom pomere 
637080 Náhrady vyplácané fyzickým osobám vykonávajúcim civilnú sluţ bu 
637086 Odmeny za ďalšie práce vykonávané mimo pracovného pomeru 
637094 Výkonnostný stravovací príspevok 

637102 Sluţ by asistentov poslancov 
637110 Odmeny za vykurovacie práce 
637120 Odmeny členom komisií vyšších územných celkov 

 
397. Sociálne príspevky zamestnávateľov sa skladajú z týchto poloţ iek a 
podpoloţ iek:  

 D.121 Skutočné sociálne príspevky zamestnávateļov 
620 Poistné a príspevky zamestnávateļa do poisťovní a Národného úradu práce 
621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 
622 Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne 
623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní 
625 Poistné do Sociálnej poisťovne 
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625001 Na nemocenské poistenie 
625002 Na dôchodkové zabezpečenie 
625003 Na poistenie zodpovednosti za škodu 

626 Príspevok do Národného úradu práce 
626001 Na poistenie v nezamestnanosti 
626002 Do garančného fondu 

627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní 
628 Poistné na osobitné účty 

628001 Na nemocenské poistenie 
628002 Na dôchodkové zabezpečenie 

628003 Na poistenie zodpovednosti za škodu 
D.122 Imputované sociálne príspevky zamestnávateļov 

643 Dávky štátnym zamestnancom 
643001 Príplatok k nemocenskému 
643002 Príplatok k podpore pri ošetrovaní člena rodiny 

643003 Iné hmotné výhody 
637 Ostatné tovary a sluţ by 

637020 Prídel do sociálneho fondu 
642 Beţ né transfery jednotlivcom, neziskovým právnickým osobám a poskytovateļom 

zdravotnej starostlivosti 
642009 Na odstupné zamestnancom 
642010 Na odmeny 
642011 Na cestovné náhrady 
642015 Na peňaţ né náleţ itosti vojakov základnej, náhradnej, zdokonaľovacej a prípravnej sluţ by 
642016 Na odchodné 
642017 Na príspevok na odievanie pracovníkov v sluţ obnom pomere 
642018 Na náhradu za výstroj 
642019 Na dávku pri skončení sluţ obného pomeru 
642020 Na vernostný príspevok baníkom 
642021 Na príspevok na bývanie zahraničným expertom 
642024 Na dispozičné fondy 
642025 Na plat po skončení výkonu funkcie 
642036 Na príspevok na úpravu bytu pri presťahovaní profesionálnemu vojakovi a policajtovi 
642046 Na výsluhový príspevok 
642069 Na príplatok k nemocenskému 
642070 Na príplatok k materskému 
642071 Na príplatok k ošetrovnému 
642072 Na plat pri odchode do dôchodku 
642073 Na príplatok k dôchodku 
642074 Za stratu na zárobku  
642075 Pri smrteľných úrazoch a chorobách 
642080 Na refundáciu miezd zamestnancov nastupujúcich ZVS 
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398. V súlade s platnou legislatívou (zákon NR SR č.328/2002 Z. z. v znení 
neskorších predpisov) o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov sa dôchodkové 
poistné platí na osobitné účty ministerstiev, do ktorých pôsobnosti patrí riadenie 
ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov a Slovenskej informačnej 
sluţ by. Do účelových fondov na nemocenské, úrazové a výsluhové zabezpečenie 
prispievajú za policajtov a vojakov zamestnávatelia cez sluţ obný úrad a sluţ obný 
orgán a policajti a vojaci ako zamestnanci. 
 
399. Z nemocenského zabezpečenia sa počas dočasnej neschopnosti policajta alebo 
profesionálneho vojaka, ktorý nemôţ e vykonávať vojenskú sluţ bu pre chorobu alebo 
úraz poskytuje (dávka): 

 náhrada sluţ obného platu   (policajti), 
 náhrada sluţ obného príjmu (vojaci). 

Dávky nemocenského zabezpečenia  priznáva a vypláca sluţ obný úrad (policajtom) 
alebo sluţ obný orgán - Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (vojakom). 
 
400. Z úrazového zabezpečenia sa policajtovi a profesionálnemu vojakovi, ktorý 
utrpel sluţ obný úraz alebo u ktorého bola zistená choroba z povolania poskytuje 
(dávka): 

 náhrada za stratu času (policajti), 
 náhrada za stratu na sluţ obnom príjme (vojaci). 

Dávky úrazového zabezpečenia priznáva riaditeľ krajského riaditeľstva Policajného 
zboru (policajtom)  a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (vojakom). 
 
401. Z výsluhového zabezpečenia sa poskytujú tieto dávky: 

 výsluhový príspevok, 
 odchodné, 
 úmrtné, 
 výsluhový dôchodok, 
 invalidný výsluhový dôchodok, 
 vdovecký výsluhový dôchodok, 
 sirotský výsluhový dôchodok. 

Výsluhový dôchodok sa poskytuje policajtovi a profesionálnemu vojakovi, ktorému 
skončil sluţ obný pomer, má teda nárok na výsluhový dôchodok (sluţ obný pomer 
musí trvať najmenej 15 rokov). Dávky výsluhového zabezpečenia teda i výsluhového 
dôchodku priznáva: 

 policajtom útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva. 
 vojakom Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia. 

 
402. Dávky sociálneho zabezpečenia sa uhrádzajú z osobitného účtu. Správcom 
osobitného účtu ministerstva je útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva. 
Správcom osobitného účtu ministerstva obrany je Vojenský úrad sociálneho 
zabezpečenia. Príjmom do osobitného účtu je: 

 poistné na nemocenské zabezpečenie, 
 poistné na úrazové zabezpečenie a 
 poistné na výsluhový zabezpečenie,  

ktoré platia do osobitného účtu ministerstiev tak zamestnanci (policajti a vojaci) ako 
aj ich zamestnávatelia (sluţ obné úrady a sluţ obné orgány). Popis hlavných zdrojov 
za subsektor fondy sociálneho zabezpečenia S.1314 je uvedený v podkapitole 3.1.  
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403. Hlavným zdrojom pre výpočet odmien zamestnancov v sektore domácností S.14 
je účtovný výkaz Úč FO 1-01.  Pre porovnanie sa pouţ ívajú výsledky zo spracovania 
štatistického výkazu Roč 3-99. Spôsob dopočtu na aktívne jednotky je zhodný so 
spôsobom dopočtov vo výrobnej metóde.  Údaje o mzdách a  sociálnych príspevkoch 
zamestnávateľov sa porovnávajú aj s údajmi, ktoré vykazuje odbor sociálnej štatistiky 
a demografie ŠÚ SR.  
 
Odmeny zamestnancov v S.14 podļa OKEČ 
 
Tabuļka č. 295                                                       v mil. Sk  

  D.1 D.11 D.12 D.121 D.122 
 Odmeny 

zamestnancov 
Mzdy a 
platy 

Sociálne 
príspevky 
zamestnávateļov 

 Skutočné 
sociálne 
príspevky 
zamestnávateļov 

 Imputované 
sociálne príspevky 
zamestnávateļov 

A 965 690 274 267  7  
B 2 1 0  0 0  
C 3 2 1  1 0  
D 14 835 11 479 3 357  3 271 86  
E 1 0 1 1  0  
F 7 304 5 497 1 807  1 761 46  
G 21 770 16 294 5 476  5 336 140  
H 6 207 4 173 2 034  1 982 52  
I 4 752 3 607 1 145  1 116 29  
J 190 141 50  48 1  
K 7 051 5 353 1 698  1 654 43  
M 457 382 75  73 2  
N 4 333 3 355 979  954 25  
O 1 314 950 365  355 9  

Spolu 69 184 51 923 17 261  16 821 440  
 
404. Hlavný zdroj údajov poskytuje Účtovný výkaz o príjmoch a výdavkoch Úč FO 1-
01. 
 
Výkaz o príjmoch a výdavkoch Úč FO 1-01 
 
Výdavky Riadok Za beţ né účtovné obdobie 

A b 2 

Mzdy 07 
  

Platby do fondov      08 
  

 
Riadok 07 Mzdy – zahrnuje v konečnom dôsledku hrubé mzdy zamestnancov . V jednoduchom 
účtovníctve sa tento údaj člení minimálne na tri časti, o ktorých sa účtuje samostatne v závislosti od 
úhrad. 
Ide o poloţ ky: 

- čistá mzda zamestnanca, ktorá mu bola skutočne vyplatená, 
- odvod preddavku na daň z príjmov zo závislej činnosti 
- odvod poistného 

Riadok 08 Platby do fondov – zahrnuje údaj z príslušného stĺpca  v denníku, ktorý zahrnuje platby 
poistného za zamestnancov a platby poistného za podnikateľa, samostatne zárobkovo činnú osobu. 
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Tieţ  sa tu uvedie tvorba sociálneho fondu zo stĺpca sociálny fond vo výdavkoch na dosiahnutie 
príjmov. 

 
405. Štatistickým výberovým zisťovaním u podnikateľov – fyzických osôb 
nezapísaných v obchodnom registri Roč 3-99 sa získavajú údaje pre porovnanie. 
 

304b.  ZAMESTNANCI  A  MZDY 
I. r. V sledovanom 

 modul   roku 

 a 1 

Mzdy a náhrady mzdy zamestnancov (v tis. Sk) 4  
 
Mzdy a náhrady mzdy zamestnancov (v tis. Sk) (r. 4) - uvedú sa mzdy poskytované osobám 
v pracovnom pomere k zamestnávateľovi  (t. j.  osobám  zahrnutým v sledovanom roku do 
evidenčného počtu zamestnancov). Ide o základné - tarifné mzdy, osobné príplatky a ohodnotenia, 
prémie a odmeny zahŕňané do nákladov podniku, naturálne mzdy poskytované ako súčasť mzdy 
vyjadrené v peňaţ nej hodnote, náhrady mzdy a iné mzdy poskytované podľa obecne záväzných 
mzdových predpisov alebo ustanovení kolektívnej zmluvy.  
Mzdy a náhrady mzdy sa uvádzajú v hrubých čiastkach, t. j. pred zníţ ením o príspevky zamestnancov 
do fondu zamestnanosti a poistné na nemocenské a zdravotné poistenie a dôchodkové zabezpečenie, 
zálohové splátky dane z príjmu fyzických osôb a ďalšie zákonné alebo so zamestnancami dohodnuté 
zráţ ky.  Ak zamestnávateľ  vypláca mzdy  čiastočne alebo úplne v inej ako slovenskej mene, zahŕňa 
do mzdových údajov aj tieto čiastky prepočítané na Sk podľa platného kurzu. 
 
406. V sektore neziskových inštitúcií slúţia cich domácnostiam S.15 sú do odmien 
zamestnancov zahrnuté mzdy a platy, ktoré platí zamestnávateľ zamestnancovi za 
vykonanú prácu a   sociálne príspevky zamestnávateľov, ktoré platia zamestnávatelia  
za svojich zamestnancov do fondov sociálneho zabezpečenia, aby im zaistili 
oprávnenie na sociálne dávky. Medzi sociálne príspevky sú počítané aj  imputované 
sociálne príspevky zamestnávateľov, ktoré platia priamo zamestnávatelia svojím 
terajším a bývalým zamestnancom pripadne ostatným oprávneným osobám bez 
vytvorenia špeciálneho fondu alebo osobitnej rezervy pre tento účel. 
 
Odmeny zamestnancov za S.15 
 
Tabuļka č. 296                                                                                                                           v mil. Sk                                                                                                                                         
 02 70 80 85 91 92 Spolu  
D.1 Odmeny zamestnancov 221 118 964 1 288 3 509 402 6 502 
  D.11 Mzdy  a  platy 177 109 762 1 033 2 603 346 5 030 
  D.12 Sociálne príspevky 
          zamestnávateļov 44 9 202 255 906 56 1 472 
      D.121 Skutočné sociálne 
                príspevky 
                zamestnávateļov 43 9 201 246 878 56 1 433 
      D.122 Imputované  
                 sociálne príspevky 
                zamestnávateļov 1 0 1 9 28 0 39 
 
407. Štatistickými zdrojmi pre sektor neziskových inštitúcií slúţ iacich domácnostiam 
sú   Ročný výkaz nezárobkových organizácií NSNO 1-01  a Ročný výkaz malých 
nezárobkových organizácií NSNO 2-01. Výkaz NSNO 1-01 predkladajú vybrané 
spravodajské jednotky (SJ), ktoré nepodnikajú a ich príjmy boli v predchádzajúcom 
účtovnom období nad 3 mil. Sk (veľké SJ) a jednotky ktorých príjmy sa pohybovali  
medzi 200 tis. a 3 mil. Sk (stredné SJ). Výkaz NSNO 2-01 predkladajú vybrané malé 
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spravodajské jednotky s počtom 0 pracovníkov, ktoré nepodnikajú a ich príjmy 
nedosiahli v predchádzajúcom účtovnom období 200 tis. Sk.  
   
Ročný výkaz nezárobkových organizácií (NSNO 1-01)  
 

391.  POČET ZAMESTNANCOV, MZDY A OSTATNÉ   
modul  NÁKLADY     I. r. V sledovanom roku 

  a 1 

Mzdové náklady  (v tis. Sk) 5  

Naturálny príjem zamestnanca  (v tis. Sk) 6  

Sociálne poistenie  (v tis. Sk) 7  

Sociálne náklady  (v tis. Sk) 8  

 
Mzdové náklady – uvedené sú mzdové náklady a odmeny. Zahŕňajú sa mzdy a platy, osobné 
ohodnotenie, príplatky a doplatky k mzde, prémie, odmeny, náhrada miezd, odmeny za pracovnú 
pohotovosť, ostatné zloţ ky miezd dohodnuté v pracovnej zmluve (kolektívnej) alebo poskytované 
podľa záväzných alebo vnútorných mzdových predpisov alebo podľa rozhodnutia zamestnávateľa 
Naturálny príjem zamestnanca -  uvedená je hodnota jedál a nápojov vrátane náhrad stravného pri 
pracovných cestách, cenové zvýhodnenie, ktoré zamestnanec získava v jedálňach, kde je strava 
zdarma alebo je subvencovaná pouţ ívaním stravných kupónov, uniformy alebo iné druhy špeciálneho 
oblečenia, ktoré môţ e zamestnanec pouţ iť v práci aj mimo pracoviska, poskytovanie sluţ ieb 
dopravných prostriedkov alebo ostatných predmetov dlhodobej spotreby pre osobné pouţ itie, výrobky 
a sluţ by, ktoré boli vyrobené v rámci vlastného procesu zamestnávateľa (cestovné lístky pre 
zamestnancov ţ elezníc, aerolínií, deputátne uhlie pre baníkov, potraviny pre zamestnancov 
v poľnohospodárstve), zabezpečenie športových, rekreačných alebo dovolenkových moţ ností pre 
zamestnancov a ich rodinných príslušníkov, doprava do a zo zamestnania a pod.  
Sociálne poistenie - uvedené sú príspevky zamestnávateľov, vyplývajúce z povinnosti 
zamestnávateľov hradiť príspevok na sociálne zabezpečenie jeho zamestnancov v prospech poistenia 
svojich zamestnancov bez ohľadu na to, či ide o zákonné (zdravotné, nemocenské, dôchodkové 
poistné a príspevky do Národného úradu práce) 
Sociálne náklady - uvedené sú čiastky, ktoré zamestnávatelia vyplácajú priamo svojim 
zamestnancom, ich rodinným príslušníkom alebo bývalým zamestnancom a ktoré majú charakter 
sociálnej podpory, napr. výdavky na pracovné a sociálne podmienky a starostlivosť o zdravie, 
príspevky v chorobe, materstve, pracovnej neschopnosti, úmrtí, príspevky na vzdelanie, platby 
v podobe penzií, vdovské, sirotské dôchodky a pod. Nezahŕňa sa sem naturálny príjem zamestnanca, 
ďalej štipendiá a príspevky, ktoré nemajú charakter sociálnej pomoci, sociálne príspevky vyplácané 
z titulu všeobecného zdravotného a sociálneho poistenia. 
 
Ročný výkaz malých nezárobkových organizácií (NSNO 2-01)   
 

392.  VÝDAVKY NA PREVÁDZKU ORGANIZÁCIE,   
modul  PRACOVNÍCI, ODPRACOVANÉ HODINY I. r. V sledovanom roku 

  (v tis. Sk) a 1 

Mzdové náklady 4  
Naturálny príjem  5  

Príspevky do fondov sociálneho zabezpečenia 6  

Sociálne náklady 7  

 
Mzdové náklady – uvedené sú  vyplatené mzdové prostriedky a odmeny za práce, ktoré zahrňujú 
mzdy, platy a odmeny, ako aj ostatné zloţ ky miezd dohodnuté v pracovnej (kolektívnej) zmluve, alebo 
poskytované podľa rozhodnutia zamestnávateľa. 
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Naturálny príjem – uvedené sú napríklad hodnoty náhrad stravného pri pracovných cestách, hodnoty 
uniformy alebo  iného špeciálneho oblečenia a podobný naturálny príjem zamestnanca. 
Príspevky do fondov sociálneho zabezpečenia – uvedené sú povinné príspevky zamestnávateľa 
do zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne, Národného úradu práce, doplnkových dôchodkových 
poisťovní. 
Sociálne náklady – uvedené sú čiastky vyplatené zamestnávateľmi súčasným a bývalým 
zamestnancom a ich rodinným príslušníkom, ktoré majú charakter sociálnej podpory, napr. výdavky na 
pracovné a sociálne podmienky a starostlivosť o zdravie, príspevky v chorobe, materstve, pracovnej 
neschopnosti, úmrtí, príspevky na vzdelanie, platby v podobe penzií, vdovské dôchodky, sirotské 
dôchodky a podobne. Nezahŕňa sa sem naturálny príjem zamestnanca, štipendiá a príspevky, ktoré 
nemajú charakter sociálnej pomoci, sociálne príspevky vyplácané z titulu všeobecného zdravotného 
a sociálneho poistenia.  
 
408. Účtovný výkaz  ziskov a strát (Výsledovka Úč NUJ 2 – 01)  určenom pre 
jednotky, ktoré účtujú v sústave podvojného účtovníctva a nie sú zaloţ ené alebo 
zriadené za účelom podnikania obsahuje ukazovatele za odmeny zamestnancov. 

 
VÝKAZ   ZISKOV A STRÁT 
Výsledovka Uč. NUJ 2 – 01 

 

Číslo 
účtu Náklady Číslo 

riadku  

Činnosť Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné 
obdobie 

Hlavná 
nezdaňovaná 

Podnikateļská 
zdaňovaná Spolu 

7 8 9 10 
521 Mzdové náklady 09         

524 Zákonné sociálne 
poistenie 10         

525 Ostatné sociálne 
poistenie  11         

527 Zákonné sociálne 
náklady 12         

528 Ostatné sociálne náklady 13         

 
Mzdové náklady - na účte 521 sú uvedené všetky pôţ itky zo závislej činnosti zamestnancov. 
Zaúčtované sú hrubé mzdy, do ktorých sa zahŕňa aj mzda v nepeňaţ nej forme, ak je súčasťou mzdy. 
Zákonné sociálne poistenie - na účte 524  sú náklady jednotky zo záväzku voči Sociálnej poisťovni, 
národnému úradu práce a jednotlivým zdravotným poisťovniam. 
Ostatné sociálne poistenie - na účte 525 sú náklady jednotky z poistenia, napr. doplnkového 
dôchodkového poistenia zamestnancov. 
Zákonné sociálne náklady - na  účte 527 je odstupné, zachytená je i tvorba sociálneho fondu 
a obdobné náklady sociálneho charakteru.  
Ostatné sociálne náklady - na účte 528 sa účtuje odstupné a iné náklady sociálneho charakteru 
neposkytované podľa kolektívnej zmluvy . 
 
4.8 Ostatné dane z produkcie  
409. Ostatné dane z produkcie pozostávajú zo všetkých daní, ktoré podniky platia 
v dôsledku svojej výrobnej činnosti nezávisle na mnoţ stve alebo hodnote vyrobených 
alebo predaných výrobkov a sluţie b. Ostatné dane z produkcie zahŕňajú najmä dane 
platené pravidelne z vlastníctva pôdy, budov, stavieb vyuţív aných vo výrobe, 
z vyuţív ania majetku (dopravné prostriedky, stroje, zariadenia), cestná daň, poplatky 
za znečistenie ţ ivotného prostredia poplatky za podnikateľské a ţi vnostenské 
oprávnenia, ktoré platia podniky, aby získali povolenie na vykonávanie určitého 
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druhu obchodnej činnosti alebo profesie, priráţ ky k základnému poplatku za uloţ enie 
odpadu, poplatky za uţív anie bytov na účely iné ako bývanie, za uţív anie verejného 
priestranstva, trţ by z predaja kolkov a známok. V skupine poplatkov sú to 
predovšetkým registračné, správne, súdne a poplatky za notárske sluţ by. Zdrojom 
údajov sú účtovné výkazy, štátny záverečný účet a podklady z  Daňového riaditeľstva 
SR. 
 
Členenie ukazovateļov podļa ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie 
 
Tabuļka č.  297 

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie  ESNÚ95 

Kód   Názov Poznámky Kód  
121 Daň z nehnuteľností 2/3 D.214           

1/3 D.59 
D.29  Ostatné 

 dane z produkcie          
121 001 Z pozemkov   
121 002 Zo stavieb   
121 003 Z bytov   

133 Dane za špecifické sluţ by   
133 005 Za vjazd motorovým vozidlom do historických častí 

miest  
2/3 D.214           
1/3 D.59 

133 011 Daň za uţ ívanie bytu alebo časti bytu na iné účely ako 
na bývanie   

133 012 Daň za uţ ívanie verejného priestranstva   
133 013 Za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych 

odpadov  
133 014 Za umiestnenie jadrového zariadenia    

134 Dane z pouţ ívania tovarov a z povolenia na výkon 
činnosti   

134 001 Za dobývací priestor   
134 002 Cestná daň (okrem 134003)   
134 003 Cestná daň pri vozidlách v medzinárodnej premávke   

139 Iné dane za tovary a sluţ by   
190 Iné dane    
220 Administratívne a iné poplatky a platby   
221 Administratívne poplatky 2/3 D.214           

1/3 D.59 
221 001 Súdne   
221 002 Trţ by z predaja kolkových známok   
221 003 Puncové   
221 004 Ostatné   

 
Ostatné dane z produkcie  
 
Tabuļka č. 298                              v mil. Sk                                                                                                              
Daň z nehnuteľností  2 525 
Daň za vjazd motorovým vozidlom do historických častí miest   - 
Daň za uţ ívanie bytu alebo časti bytu na iné účely ako bývanie 18 
Daň za uţ ívanie verejného priestranstva 316 
Daň za zber, odvoz a zneškodnenie komunálnych odpadov 2 457 
Daň za umiestnenie jadrového zariadenia 114 
Daň za dobývací priestor 5 
Cestná daň 2 468 
Cestná daň pri vozidlách medzinárodnej premávky - 
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Iné dane za tovary a sluţ by 59 
Administratívne poplatky (registračné, správne ,súdne, za notárske sluţ by) 2 557 
Spolu  10 519 

 
410. Ostatné dane z produkcie boli 10 519 mil.Sk. Najvyššiu čiastku ostatných daní z 
produkcie tvorili administratívne poplatky 2 557 mil. Sk, t.j. 24,3%, dane 
z nehnuteľností súvisiace s výrobou 2 525 mil.Sk, t.j. 24%, cestná daň 2 468 mil.Sk, 
t.j. 23,5% a daň za zber, odvoz a zneškodnenie komunálnych odpadov 2 457 mil. Sk, 
t.j. 23,4%.   
 
Ostatné dane z produkciu D.29 podļa kategórií OKEČ a inštitucionálnych sektorov 
 
Tabuļka č. 299                                                                                   v mil. Sk 

 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1 
A 232 0 0 61 1 294  
B 1 0 0 0 0 1  
C 91 0 0 1 0 92  
D 2 010 0 0 125 0 2 135  
E 462 0 0 0 0 462  
F 438 0 2 29 0 469  
G 426 0 0 96 0 522  
H 19 0 0 9 0 28  
I 899 0 43 230 0 1 172  
J 0 385 0 8 0 393  
K 432 0 344 37 4 817  
L 0 0 1 256 0 0 1 256  
M 21 0 1 584 1 0 1 606  
N 39 0 130 8 2 179  
O 190 0 772 34 98 1 094  

Spolu 5 260 385 4 131 638 105 10 519  
 v % 50,0  3,7  39,2  6,1  1,0  100,0  

 
4.9 Ostatné subvencie na produkciu  
411. Medzi ostatné subvencie na produkciu patria subvencie na elimináciu 
nepriaznivých výsledkov hospodárenia v horších prírodných podmienkach, subvencie 
na ochranu územia pred škodlivými účinkami vôd, subvencie na správu vodných 
tokov, na práce verejnoprospešného charakteru, subvencie na útlmové programy 
rudného a uhoľného baníctva, subvencie na verejnú autobusovú a ţ elezničnú 
dopravu,  na financovanie prevádzky a údrţ by melioračných zariadení, na 
zveľaďovanie lesa, na podporu malého a stredného podnikania, na podporu 
cestovného ruchu, na podporu umeleckej tvorby, na program zniţ ovania energetickej 
náročnosti a vyuţ itia alternatívnych zdrojov energie, subvencie pre výrobné druţ stvá 
invalidov, subvencie z rozpočtov obcí do mestskej hromadnej dopravy. Hlavným 
zdrojom údajov sú štátny záverečný účet, ktorý obsahuje aj čerpania rozpočtov miest 
a obcí a Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v SR.  

Členenie ukazovateļov podļa ekonomickej klasifikácie 
 
Tabuļka č. 300 

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie 
 
ESNÚ95 

Kód   Názov Kód  
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641 Beţ né transfery na rovnakej úrovni D. 3 Subvencie 
641005 Slovenskému rozhlasu a Slovenskej televízii 

644 Dotácie nefinančným subjektom - PO a FO - podnikateľom 
644001 Štátnym PO 
644002 Ostatným PO 
644003 FO - podnikateľom 

647 Beţ né transfery do tuzemských finančných inštitúcií 
647001 Úhrada majetkovej ujmy 
647002 Za sluţ by súvisiace so štátnymi zárukami 
647003 Na hospodársku mobilizáciu 

647004 Na podporu zahraničných investícií a exportu  
 
 
Ostatné subvencie na produkciu D.39  
 
Tabuļka č. 301                v mil. Sk                                                                                           
- pre vojenské lesy a na zabezpečenie lesníckej výroby 29 
- na hospodárenie v horských a iných  znevýhodnených oblastiach   
   (rozvoj ţ ivočíšnej,  rastlinnej výroby a ekológiu) 

 
7 013 

- na podporu útlmovej ťaţ obnej činnosti v baníctve 480 
- na verejnú autobusovú a ţ elezničnú dopravu 1 978 
- na podporu malého a stredného podnikania 168 
- na ostatné podnikateľské aktivity 103 
- na financovanie iných podnikateľských aktivít fyzických osôb    
podporovaných štátom 

 
520 

- pre výrobné druţ stvá invalidov 250 
- na program zniţ ovania energetickej náročnosti a vyuţ itia 
alternatívnych zdrojov  energie 

 
30 

- na vydávanie odborných časopisov z oblasti školstva, pedagogiky 
a pod. 

 
12 

- na inováciu a technický rozvoj 5 
- na podporu cestovného ruchu 280 
- do tuzemských finančných inštitúcií 453 
 Spolu 11 321 

 
412. Ostatné subvencie na produkciu dosiahli hodnotu 11 321 mil. Sk. Na celkovej 
výške ostatných subvencií na produkciu sa najviac podieľali subvencie na 
hospodárenie v horských a v iných znevýhodnených oblastiach SR 7 013 mil. Sk t.j. 
61,9 %, na verejnú autobusovú  a  ţ elezničnú  dopravu 1 978 mil. Sk, t.j. 17,5%,  na 
podporu  podnikania 1 041 mil. Sk, t.j. 9,2%.  

 
Ostatné subvencie na produkciu podļa inštitucionálnych sektorov 
 
Tabuļka č. 302 
 v mil. Sk v % 
S.11 Nefinančné korporácie 10 506 92,8 
S.12 Finančné korporácie 453 4,0 
S.13 Verejná správa - - 
S.14 Domácnosti 362 3,2 
S.15 Neziskové inštitúcie - - 
S.1   Národné hospodárstvo 11 321 100,0 
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Ostatné subvencie na produkciu podļa kategórií OKEČ 
 
Tabuļka č. 303 
 v mil. Sk v % 

A 7 055 62,3 
C 480 4,2 
D 1 015 9 
E 30 0,3 
I 1 978 17,5 
J 453 4 
K 5 0 
M 12 0,1 
O 293 2,6 

Spolu 11 321 100 
                                                                                                                  
413. Štatistickým podkladom pre výpočet ostatných subvencií na produkciu za sektor 
nefinančných korporácií S.11 je štatistický výkaz Roč 1-01. Závodné jednotky uvedú 
príspevky orgánov štátnej správy na vyrovnanie prevádzkových strát, pokiaľ sú tieto 
straty dôsledkom hospodárskej a sociálnej politiky vlády. Ďalej subvencie na 
vzdelávanie, ktoré organizujú a financujú organizácie, subvencie do prevádzky 
napríklad na zníţ enie znečistenia.  
 
414. Ostatné subvencie na produkciu sektora finančných korporácií S.12 tvoria beţ né 
transfery do tuzemských finančných  inštitúcií  určené na úhradu ich majetkovej ujmy. 
Na tento účel sa  pouţ ilo  453 mil. Sk. Rozhodujúca časť 450 mil. Sk bola poskytnutá 
ako úhrada majetkovej ujmy Slovenskej sporiteľni, a.s. a Slovenskej záručnej 
a rozvojovej banke, a.s. z poskytnutých sociálnych pôţ ičiek na  bytovú výstavbu 
a mladomanţ elských pôţ ičiek.  Doplňujúcim zdrojom údajov je  ročný štatistický výkaz 
Pen P5-01 a Poi P5-01.    
 
415. Ostatné subvencie na produkciu sektora domácností S.14 sú určené na 
financovanie podnikateľských aktivít fyzických osôb nezapísaných v obchodnom 
registri. Zdrojom údajov je  štátny záverečný účet.  
 
4.10 Hrubý prevádzkový prebytok  
416. Hrubý prevádzkový prebytok za národné hospodárstvo je súčtom čistých 
prevádzkových prebytkov za jednotlivé sektory, navýšených o spotrebu fixného 
kapitálu. Prevádzkový prebytok je rozdielovou bilančnou poloţ kou a samostatne sa 
nevyčísľuje. 

 
Hrubý prevádzkový prebytok podļa inštitucionálnych sektorov a podļa kategórií OKEČ  
 
Tabuļka č. 304                                                                                                                          v mil. Sk 

 
 

S.11 S.12 S.13 S.15 S.1 

A 10 256 0 59 49 10 364 
B -5 0 0 0 -5 
C 4 641 0 0 0 4 641 
D 93 659 0 0 0 93 659 
E 36 347 0 0 0 36 347 
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F 5 866 0 0 0 5 866 
G 25 982 0 1 0 25 983 
H 1 697 0 148 0 1 845 
I 51 030 0 295 0 51 325 
J 0 27 342 0 0 27 342 
K 25 632 0 562 1 26 194 
L 0 0 34 007 0 34 007 
M -171 0 2 740 10 2 579 
N 551 0 4 961 31 5 543 
O  7 643 0 975 610 9 228 
Spolu 263 128 27 342 43 747 701 334 918 
V % 78,6 8,2 13,1 0,2 100,00 

 
Hrubý prevádzkový prebytok podļa subsektorov S.11  
 
Tabuļka č. 305                                                                                                                           v mil. Sk 
 S.11001 S.11002 S.11003 S.11 
B.2g Hrubý  prevádzkový prebytok 68 700 104 053 90 375 263 128 
K.1 Spotreba fixného kapitálu 70 033 64 968 20 413 155 414 
B.2n Čistý prevádzkový prebytok -1 333 39 085 69 962 107 714 
 
Hrubý prevádzkový prebytok podļa subsektorov S.12 
 
Tabuļka č. 306                                                                                                                           v mil. Sk 
 S.121 S.122 S.123 S.124 S.125 S.12 
B.2g Hrubý  prevádzkový prebytok 151 5 718 10 980 205 10 288 27 342 
K.1 Spotreba fixného kapitálu 120 1 137 7 195 88 250 8 790 
B.2n Čistý prevádzkový prebytok 31 4 581 3 785 117 10 038 18 552 
 
4.11 Zmiešané dôchodky  
 
417. Poloţ ka zmiešané dôchodky je rozdielovou bilančnou poloţ kou účtu tvorby 
dôchodkov sektora domácností a samostatne sa nevyčísľuje. 
 
Zmiešané dôchodky v S.14 podļa kategórií OKEČ 
 
Tabuļka č. 307                                                                                                                         v mil. Sk 

 B.3n Čisté zmiešané 
dôchodky  

K.1 Spotreba fixného 
kapitálu  

B.3g Hrubé zmiešané 
dôchodky  

A 27 144 982 28 126 
B 7 4 10 
C 6 0 7 
D 31 451 2 815 34 266 
E -8 9 2 
F 33 421 904 34 325 
G 48 506 5 160 53 666 
H 2 634 1 285 3919 
I 18 447 1 163 19 610 
J 221 16 238 
K 59 939 29 381 89 320 
L 0 0 0 
M 1 070 54 1 124 
N 4 302 315 4 617 
O  4 869 260 5 128 
Spolu 232 008 42 349 274 357 
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4.12  Spotreba fixného kapitálu  
 
418. Výpočet spotreby fixného kapitálu vo všetkých sektoroch a subsektoroch  sa 
vykonáva z hodnoty dlhodobého hmotného a nehmotného majetku vyjadrenej 
v reprodukčných cenách. Údaje o spotrebe fixného kapitálu publikované do roku 
2002 a predbeţ né údaje  za rok 2003 boli počítané metódou, ktorá bola  vyvinutá 
Infostatom s prihliadnutím na dostupnosť údajov. Tento spôsob výpočtu spotreby 
fixného kapitálu  sa na základe odporúčaní experta Phare projektu 2002 „Stav 
majetku a spotreby fixného kapitálu“ a s cieľom dosiahnuť medzinárodne 
porovnateľný výpočet spotreby fixného kapitálu v súčasnosti nahradil „metódou 
permanentnej inventarizácie“ (ďalej len PIM). Verifikácia výpočtu spotreby fixného 
kapitálu pouţ itím PIM bola predmetom projektu „Phare 2003“ „Tvorba kapitálu a stav 
kapitálu“. Pomocou PIM sa do reprodukčných cien prepočítal stav fixných aktív podľa 
jednotlivých sektorov a subsektorov za roky 1995 aţ  2003.  Spotreba fixného kapitálu 
sa od roku 2004 počíta len metódou PIM a bola premietnutá  pri revízii do národných 
účtov v celom časovom rade. 
 
4.12.1 Metóda permanentnej inventarizácie (PIM)  
 
419. Metóda PIM je zaloţ ená na vyuţ ití údajov o tvorbe hrubého fixného kapitálu 
v priebehu dlhšieho obdobia kombinovaných s údajmi o dobe ţ ivotnosti jednotlivých 
druhov fixných aktív. Aplikácia tejto metódy poskytuje súčasne údaje o stave 
dlhodobého hmotného a nehmotného majetku a o spotrebe fixného kapitálu za 
príslušné obdobie. Uplatnenie PIM si vyţ aduje nasledujúce informácie: 

 údaje o hodnote dlhodobého hmotného a nehmotného majetku vo 
východiskovom období, 

 údaje o THFK za kaţ dé obdobie, 
 údaje o ostatných zmenách fixných aktív, 
 údaje o dobe ţ ivotnosti jednotlivých druhov dlhodobého hmotného 

a nehmotného majetku, 
 údaje o zmenách cien jednotlivých druhov fixných aktív. 

 
420. Stav dlhodobého hmotného a nehmotného majetku k 1.1. 2000 bol prepočítaný 
do reprodukčných cien roku 2000. Vyuţ itím informácií o tvorbe hrubého fixného 
kapitálu a ostatných  zmenách fixných aktív v sledovanom období sa získal stav 
dlhodobého nehmotného a hmotného majetku na konci roku 2000. Z priemernej 
hodnoty stavov majetku bola  pouţ itím príslušného odpisového percenta, podľa 
druhu majetku, vypočítaná spotreba fixného kapitálu za rok 2000 v beţ ných 
reprodukčných cenách roku 2000. V ďalších rokoch bol pouţ itý rovnaký postup. Stav 
majetku k 31.12.2000 bol prepočítaný na reprodukčné ceny 2001, zaznamenali sa 
zmeny v priebehu roku a opäť z priemerného stavu majetku sa podľa druhu majetku 
vypočítala spotreba fixného kapitálu. 
 
421. Druhy fixných aktív, ktoré boli prepočítané týmto spôsobom, ako aj ich doba 
ţ ivotnosti sú uvedené v tabuľke č. 308 (pre porovnanie uvádzame aj pôvodne 
pouţ ité ţ ivotnosti na základe uţ  zrušenej Vyhlášky 586/1990 Federálneho 
ministerstva financií z 27.decembra 1990 o odpisovaní základných prostriedkov). 
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Ţivotnosť hmotného a nehmotného majetku 
 
Tabuļka č. 308 
    PIM   Pôvodne 
Budovy a stavby     

   z toho : budovy na bývanie 55 rokov 62 rokov 
               cesty 50 rokov 77 rokov 
               ostatné budovy a stavby 60 rokov 41 rokov 
Stroje, prístroje a zariadenia 23 rokov 18 rokov 

Dopravné prostriedky 18 rokov 15 rokov 
Ostatný hmotný majetok 23 rokov 18 rokov 
Nehmotný majetok 5 rokov 5 rokov 

 
422. Pri určení jednotlivých dôb ţ ivotností pre PIM sa vychádzalo z materiálu 
CES/AC.68/2004/18 Survey of national practices in estimating service lives of capital 
assets predloţ eného ECE secretariátom pre  Joint UNECE/Eurostat/OECD Meeting 
on National Accounts (Geneva, 28-30 April 2004), v ktorom sú uvedené ţ ivotnosti 
uplatňované v krajinách EÚ vrátane krajín s podobnými geografickými podmienkami 
a ekonomickou štruktúrou ako Slovensko ako aj z odporúčaní a záverov Task Force 
o spotrebe fixného kapitálu ciest a mostov.  
 
423. Výsledky  o spotrebe fixného kapitálu získané PIM metódou sú neporovnateľné 
s doterajším spôsobom výpočtu. Je to z  toho dôvodu, ţ e  boli  revidované doby 
ţ ivotnosti jednotlivých druhov fixných aktív, bolo  vylúčené zrýchlené odpisovanie 
fixných aktív v sektore finančných korporácií S.12, bol vykonaný presun majetku 
obstaraného formou lízingu z lízingových spoločností priamo nájomcom a boli 
revidované ceny bytov na základe zlepšených informácií od realitných kancelárií. 
V tabuľke č. 309 uvádzame hodnoty spotreby fixného kapitálu podľa inštitucionálnych 
sektorov vypočítané podľa oboch prístupov. 

 
Spotreba fixného kapitálu  
 
Tabuļka č. 309                                                                                                                      v mil. Sk 
 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1 
2003 (PIM) 155 414 8 790 43 747 42 349 701 251 001 
2003 ( pôvodné údaje) 148 222 41 304 43 261 31 554 1 129 265 470 
 
4.12.2. Pôvodne uplatňovaná metóda výpočtu spotreby fixného kapitálu 
 
424. Spotreba fixného kapitálu podľa pôvodnej metódy bola vypočítaná  lineárne.  Pri 
prepočte stavu dlhodobého hmotného a nehmotného majetku do  reprodukčných 
cien boli pouţ ité dva prístupy:  

 výpočet zaloţ ený na údajoch o fyzickom objeme a cenách fixných aktív, 
 výpočet vychádzajúci z hodnotových údajov a stave fixných aktív 

v historických cenách s ich následným prepočtom na reprodukčné ceny 
pomocou cenových indexov. 

Metódou fyzického objemu boli prepočítavané obydlia (AN.1111), garáţ e (AN.1111), 
rekreačné chaty (AN.11121), záhradné chaty (AN.11121),  diaľnice (AN.11122), 
cesty (AN.11122) a miestne komunikácie (AN.11122). 
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425. Základným zdrojom údajov o počte  a štruktúre bytov pouţ itých pri výpočtoch 
boli údaje zo Sčítania obyvateľstva, bytov a domov 2001 v členení podľa veľkosti 
bytov (počet izieb), podľa  okresov  a   podľa vlastníkov. Údaje o prírastkoch bytov a 
úbytkoch sa získali zo štatistického zisťovania.  
 
426. Ceny bytov podľa počtu izieb pre byty v bytových domoch a byty v rodinných 
domoch boli priebeţ ne zisťované prieskumom v realitných kanceláriách 
v jednotlivých okresoch v rokoch 1996 a revidované v roku 2000. Zistené beţ né ceny 
bytov v danom roku boli prepočítané na beţ né ceny jednotlivých rokov pomocou 
indexov cien stavebných prác pre budovy na bývanie publikovaných v cenovej 
štatistike. Ocenenie garáţí  v reprodukčných cenách vychádzalo z informácií o 
trhových cenách získaných prieskumom v realitných kanceláriách. 
 
427. Výpočet spotreby fixného kapitálu za byty, garáţ e, rekreačné a záhradné chatky 
bol zaloţ ený na odhade priemernej doby ţ ivotnosti bytov a hodnoty príslušných 
druhov majetku ku koncu príslušného roku v reprodukčných cenách. Základom 
odhadu priemernej doby ţ ivotnosti bola veková štruktúra obydlí členených na rodinné 
domy a ostatné bytové domy. Rovnaká ţiv otnosť sa pouţ ila aj pre garáţ e a 
rekreačné chatky t.j. 62 rokov, čomu zodpovedalo ročné opotrebenie 1,61%. Pre 
záhradné chatky to bolo 35 rokov, čo zodpovedalo ročnej  miere opotrebenia 2,86 %. 
 
428. Pouţ itím prístupu zaloţ eného na informáciách o fyzických objemoch a cenách 
za jednotky fyzického objemu sa do beţ ných reprodukčných cien prepočítali i cestné 
komunikácie. Základné údaje o dopravnej infraštruktúre boli prevzaté z Ročenky 
dopravy SR publikovanej ŠÚ SR. Údaje o dĺţ ke diaľnic a ciest  boli prevzaté 
z evidencie Riaditeľstva diaľnic a Cestnej databázy Ministerstva pôšt 
a telekomunikácii SR. Údaje o dĺţ ke miestnych komunikácií boli zistené zo 
štatistického výkazu ŠÚ SR. Uvedené údaje za miestne komunikácie sú k dispozícii 
od roku 1995 a sledujú sa dvakrát za päť rokov. Údaje potrebné na výpočet 
reprodukčnej hodnoty cestných komunikácií boli získané od organizácií 
zaoberajúcimi sa projektovaním a výstavbou ciest. Základné informácie zahrnovali 
ukazovatele priemerných rozpočtových cien na merné jednotky stavebných objektov 
a zvýšené sadzby nákladov pre jednotlivé regióny pouţ ité na úpravu priemerných 
rozpočtových cien na podmienky daného regiónu. Hodnota jednotlivých druhov ciest 
v reprodukčných cenách bola vypočítaná ako súčin plochy jednotlivých druhov v m2 a 
nákladov na m2 príslušného druhu cestných komunikácií. Pri výpočte za diaľnice boli 
pouţ ité priemerné náklady na 1 m2 diaľnic za SR. Celková reprodukčná hodnota 
ciest bola zistená ako súčet výsledkov výpočtov na úrovni jednotlivých tried ciest (I., 
II, a III.) a vyšších územných celkov. Výpočet reprodukčnej hodnoty miestnych 
komunikácií bol zaloţ ený na priemerných nákladoch na 1 m2 v jednotlivých vyšších 
územných celkoch a celkovej ploche miestnych komunikácií v  príslušnom vyššom 
územnom celku. 
 
429. Ostatný investičný majetok sa prepočítal do reprodukčných cien hodnotovou 
metódou. Predmetom prepočtu dlhodobého majetku boli ostatné budovy a stavby, 
dopravné prostriedky,  stroje a zariadenia, ostatný hmotný a nehmotný dlhodobý 
majetok. Ţivotnosť jednotlivých druhov ostatného hmotného majetku bola vypočítaná 
na základe vekovej štruktúry majetku v jednotlivých sektoroch a subsektoroch SR, 
ktorá bola predmetom celoplošného štatistického zisťovania v roku 1998.
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Kapitola 5  Výdavková metóda  
 
5.0 Hrubý domáci produkt podļa výdavkovej metódy  
430. Tabuľka č. 310 ukazuje HDP zostavený výdavkovou metódou v roku 2003 podľa 
jednotlivých zloţ iek v mil. Sk a v percentách. 

HDP výdavkovou metódou za rok 2003 
 
Tabuļka č. 310 
 v mil. Sk Štruktúra v % 
P3/P4 Celkové výdavky na konečnú spotrebu  936 696 77,2 
                 Konečná spotreba domácností 676 854 55,8 
                 Konečná spotreba verejnej správy 249 136 20,5 
                 Konečná spotreba NZISD 10 706 0,9 
P.5     Tvorba hrubého kapitálu  298 507 24,6 
           P.51 Tvorba hrubého fixného kapitálu  302 782 25 
           P.52 Zmena stavu zásob  -5 170 -0,4 
           P.53 Nadobudnutie mínus úbytok cenností  895 -0,1 
P.6 Vývoz výrobkov a sluţ ieb 927 747 76,5 
P.7 Dovoz výrobkov a sluţ ieb  950 285 78,4 
Čistý vývoz -22 538 -1,9 
B.1g* Hrubý domáci produkt 1 212 665 100,0 
 

431. Výdavky konečnej spotreby domácností tvorili 55,8 % HDP, výdavky verejnej 
správy 20,5 % HDP a tvorba hrubého kapitálu 24,6 % HDP. Čistý vývoz (vývoz 
mínus dovoz) sa na tvorbe HDP podieľal 1,9 %. 

 
5.1 Referenčný rámec 
432. Pri výpočte jednotlivých zloţie k výdavkovej metódy sa vychádza z údajov zo 
štatistických zisťovaní, administratívnych zdrojov a iných alternatívnych zdrojov. 
Štatistické zisťovania a administratívne zdroje sú v prevaţ nej miere také isté ako pri 
produkčnej metóde. Platí, ţ e štatistické zisťovania sa vykonávajú vyčerpávajúcim 
spôsobom za všetky jednotky zapísané v Obchodnom registri v prípade podnikov 
s počtom 20 a viac zamestnancov. V prípade podnikov zapísaných v obchodnom 
registri s počtom zamestnancov 0-19 sa uplatňuje výberové zisťovanie. Pouţ íva sa 
náhodný výber reprezentantov výberovej vzorky. Administratívne zdroje údajov 
predstavujú administratívne výkazy predkladané v zmysle zákona o vedení 
účtovníctva MF SR. Alternatívne zdroje predstavujú zdroje údajov dostupné pre 
Štatistický úrad z web-stránok organizácií (napr. výročné správy o hospodárení), 
prípadne špecifické zdroje dohodnuté priamo pracovníkmi ŠÚ SR s poskytovateľmi 
údajov. Bliţ ší popis jednotlivých zdrojov je uvedený pri charakteristike výpočtu 
zloţ iek výdavkovej metódy výpočtu HDP v nasledujúcich častiach kapitoly. 
 
5.2 Princíp oceňovania 
433. Údaje pre výpočet výdavkov na konečnú spotrebu sú zaznamenávané v cenách 
odberateľov. Výrobky a sluţ by ponechané pre vlastnú spotrebu sú ocenené 
v základných cenách. Výrobky a sluţ by získané ako naturálne príjmy sú ocenené 
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v základných cenách, ak boli vyrobené zamestnávateľom, a v cenách odberateľov, 
ak ich zamestnávateľ nakúpil (t.j. ceny, ktoré zamestnávateľ skutočne zaplatil).Údaje 
sú zo štatistických výkazov. Nakúpené fixné aktíva (hmotné i nehmotné) sa podľa 
platných účtovných pravidiel oceňujú v obstarávacích cenách vrátane nákladov na 
ich obstaranie. Majetok obstaraný vo vykazovanom období je ocenený v beţ ných 
reprodukčných cenách. Rovnako v beţ ných reprodukčných cenách sú ocenené aj  
hmotné a nehmotné fixné aktíva darované alebo majetok obstaraný na lízing. 
Majetok vytvorený vo vlastnej réţ ii pre vlastnú konečnú spotrebu oceňuje sa  
výrobnými nákladmi navýšenými o ziskovú marţ u. Stavy zásob materiálu a tovaru na 
sklade sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá pozostáva z ceny obstarania pri 
nákupe a nákladov súvisiacich obstaraním zásob (prepravné, poistné, clo a 
podobne). Zásoby vlastnej výroby sa oceňujú výrobnými nákladmi. Do vlastných 
nákladov sa zahrnujú priame náklady na výrobu zásob a tá časť nepriamych 
nákladov, ktoré s výrobou súvisia. Údaje o zásobách sú upravované o zisky a straty 
z drţ by zásob. Dovoz a vývoz výrobkov je ocenený v cenách FOB.  
 
434. Hlavné údaje pouţ ité  pri kvantifikácii KSD sú ocenené v nasledovných typoch 
cien: 

 Údaje v rodinných účtoch sú ocenené v kúpnych cenách vrátane DPH 
a obchodného rozpätia. 

 Trţ by maloobchodu sú ocenené v kúpnych cenách vrátane DPH a obchodného 
rozpätia.  

 Konečná spotreba vlastnej poľnohospodárskej produkcie je prepočítaná 
nasledovne: pôvodné údaje o poľnohospodárskej produkcii (prevzaté z cenzu 
fariem) vo fyzických jednotkách sú transformované na základe platných 
priemerných nákupných, resp. spotrebiteľských cien pre jednotlivé 
poľnohospodárske výrobky. 

 
5.3 Prechod z podnikového účtovníctva na koncept národných účtov 
435. Štatistické zisťovania, ktorými sa zisťujú údaje pre výdavkové zloţ ky HDP sú 
zostavené rovnako ako pre iné metódy zostavenia účtov pričom jednotlivé 
ukazovatele sú definované podľa konceptu ESNÚ95. Spravodajská jednotka je 
povinná podľa metodického návodu  previesť poţ adované údaje z konceptu 
účtovníctva na koncept ESNU95 alebo vykonať expertný odhad tak, aby zisťované 
poloţ ky podnikového účtovníctva vstupujúce do národných účtov pokrývali po 
obsahovej stránke poţ adované metodické vymedzenie ukazovateľov.  
 
436. Napriek tomu je však potrebné vykonať dodatočné úpravy. Ide o  

 výpočet ziskov a strát na zásobách,  
 vyčlenenie poloţ iek cennosti a pozemkov zaznamenaných v podnikovom 

účtovníctve pod hmotnými investíciami,  
 vyčlenenie oceniteľných práv zaznamenaných v podnikovom účtovníctve ako 

nehmotné investície, 
 výpočet spotreby fixného kapitálu z reprodukčných cien dlhodobého hmotného 

a nehmotného majetku,   
 úpravy pri výpočte konečnej spotreby verejnej správy S.13, kde sa  vyuţív a 

prevodník z rozpočtovej klasifikácie do metodiky ESNÚ95,  
 pri výpočte konečnej spotreby domácností vychádzajúcej z údajov štatistiky 

maloobchodu  sa odpočítavajú verejné nákupy iných sektorov v maloobchodnej 
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sieti na sluţ obné a pracovné účely a pri národnom princípe sú odpočítané 
odhady nákupov nerezidentov a pripočítané nákupy rezidentov na inom 
ekonomickom území, 

 pri výpočte tvorby hrubého fixného kapitálu (THFK) je potrebné zohľadniť 
hranicu nadobúdacej hodnoty fixných aktív, ktorá tvorí podmienku na 
kapitalizáciu fixných aktív, a ktorá počnúc rokom 2003 pre hmotný dlhodobý 
majetok je 30 000 SK, čo predstavuje cca 750 Euro a pre nehmotný dlhodobý 
majetok je 50 000 SK, čo predstavuje cca 1 250 Euro,   

 pri výpočte THFK sa upravuje ocenenie údajov o nadobudnutí fixných aktív 
vytvorených vo vlastnej réţ ii, ktoré sú v štatistickom výkazníctve uvedené 
v cenách výrobných nákladov do základných cien. Transformácia týchto cien sa 
zabezpečuje pomocou navýšenia o ziskovú marţ u, pričom sa pouţ ije 
priemerné percento (22,2%) získané z časového radu 1993-2000.  

 pri výpočte THFK za rok 2003 bolo potrebné v rámci revízie vykonať úpravu 
údajov o fixných aktívach nadobudnutých prostredníctvom finančného lízingu. 
Vzhľadom na to, ţ e podľa účtovných pravidiel platných v roku 2003 sa fixné 
aktíva, nadobudnuté na finančný lízing mohli účtovať ako majetok tak u 
prenajímateľa ako i nájomcu (záleţ alo na dohode), tieto aktíva neboli účtované 
vo všetkých prípadoch v sektore, kde boli pouţ ívané (t.j. u nájomcu). Podľa 
zistených informácií bol majetok prevaţ ne evidovaný aţ  do ukončenia lízingu u 
finančnej inštitúcie, ktorá lízing poskytla. Avšak počnúc rokom 2004 sa táto 
situácia vďaka novej legislatíve zmenila a majetok na lízing je od počiatku 
účtovaný v majetku nájomcu. Z tohto dôvodu sa celý časový rad THFK 1995-
2003 v príslušných sektoroch v rámci revízie upravil o hodnotu majetku 
nadobudnutého prostredníctvom lízingu. 

 
5.4 Úloha priamych a nepriamych metód odhadov 
437. Odhady jednotlivých výdavkových zloţ iek HDP sú vyčíslené priamou metódou, 
ktorá je zaloţ ená na priamych údajoch zo štatistických zisťovaní, administratívnych a 
alternatívnych zdrojov. Nepriamo sú odhadované len niektoré poloţ ky a to 
imputované nájomné a tvorba hrubého fixného kapitálu za originály literárnych, 
zábavných a umeleckých diel. Výpočet imputovaného nájomného za byty obývané 
vlastníkmi, ktoré je jedným z prvkov konečnej spotreby domácností je popísaný 
v podkapitole 3.17. Výpočet originálov literárnych zábavných a umeleckých diel je 
bliţ šie popísaný v podkapitole 5.11.1. 

438. Pri zostavovaní KSD sa pouţ ívajú priame a nepriame metódy odhadov. Za 
priame odhady povaţ ujeme:  

 odhady KSD na základe rodinných účtov,  
 odhady KSD na základe trţ ieb maloobchodu,  

 
439. Za nepriame odhady povaţ ujeme:   

 prepočty z údajov odvetvových štatistík zisťované pre iné účely ako KSD. KSD 
odvodená z údajov veľkoobchodu tvorí 2,4 % KSD podľa analytickej tabuľky 2.  

 KSD vlastnej poľnohospodárskej produkcie vypočítanej na základe jednotiek 
mnoţ stva (z poľnohospodárskej štatistiky) a cien predstavuje 4 % z celkového 
objemu KSD (uvedené v analytickej tabuľke č. 1A), 
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 KSD inštitucionálnych domácností vypočítaná ako súčin počtu rôznych 
kategórií osôb ţ ijúcich v inštitúciách a denných výdavkov týchto osôb 
predstavuje 1,1 % celkovej KSD (uvedené v analytickej tabuľke č. 1),  

 KSD rezidentov v zahraničí tvorí  4,9 % KSD (národný koncept v analytickej 
tabuľke č. 5 ) a KSD nerezidentov na ekonomickom území predstavuje 5,1 % 
KSD (národný koncept v analytickej tabuľke č. 5), 

 Výpočty údajov pre zabezpečenie úplnosti KSD. 
 
440. Nepriame metódy sa pouţ ívajú spravidla aj na overovanie údajov zistených 
priamou metódou, napr. na porovnanie tempa rastu ukazovateľa vypočítaného na 
základe priamych údajov s tempom rastu pomocného, analogického alebo 
alternatívneho ukazovateľa. Napr., výdavky domácností na nákup áut sa vyčísľujú z 
rodinných účtov, z maloobchodného obratu a nepriamou metódou podľa evidencie 
nových zaregistrovaných áut z polície a ich ocenenia podľa platných cenníkov 
predajcov áut.  

Prehļad metód odhadu pre jednotlivé zloţ ky výdavkovej metódy zostavenia HDP  

Tabuļka č. 311 
 Metódy odhadu  
Konečná spotreba domácností Štatistické zisťovania, administratívne zdroje, vlastné 

dopočty  
Konečná spotreba neziskových 
inštitúcií slúţ iacich domácnostiam 

Administratívne zdroje, štatistické zisťovania 

Konečná spotreba verejnej správy Administratívne zdroje 
Nadobudnutie mínus úbytok hmotných 
fixných aktív 

Štatistické zisťovania, administratívne zdroje, 
extrapolácie a modely, úpravy - validácia  a koncepčné 
úpravy 

Nadobudnutie mínus úbytok 
nehmotných fixných aktív 

Štatistické zisťovania, administratívne zdroje, 
extrapolácie a modely, úpravy - validácia  a koncepčné 
úpravy 

Prírastok hodnoty neprodukovaných 
nefinančných aktív 

Štatistické zisťovania,  administratívne zdroje 

Zmena stavu zásob Štatistické zisťovania, administratívne zdroje, 
extrapolácie a modely, úpravy - validácia  a koncepčné 
úpravy  

Nadobudnutie mínus úbytok cenností Štatistické zisťovania, administratívne zdroje, úpravy - 
validácia  

Vývoz tovarov Administratívne zdroje, explicitné úpravy úplnosti, 
štatistické zisťovania 

Vývoz sluţ ieb Iné zdroje (Platobná bilancia zostavovaná NBS), 
koncepčné úpravy a explicitné úpravy úplnosti 

Dovoz tovarov Administratívne zdroje, koncepčné úpravy a explicitné 
úpravy úplnosti, štatistické zisťovania 

Dovoz sluţ ieb Iné zdroje (Platobná bilancia zostavovaná NBS), 
koncepčné úpravy a explicitné úpravy úplnosti  

  

5.5 Úloha  základného roku (benchmark) a extrapolácie 
441. Základné údaje získané priamym štatistickým zisťovaním tvoria hlavnú zloţ ku 
zdrojov informácií. Východiskový rok pre zostavenie poloţ iek výdavkovej metódy 
v roku 2003 sú metodické postupy a štruktúry vypočítané v ročných účtoch 2001 
a 2002, v ktorých boli implementované postupy a zdroje údajov  podľa odporúčaní 
Phare projektov 1997,1999 a 2000.  Projekty Phare 1997,  Phare 1999 a  Phare 
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2000  boli na ŠÚ SR zamerané na zdokonalenie odhadu KSD Cieľom projektu Phare 
2000 bolo prostredníctvom analytických tabuliek aplikovať  na údajoch za r. 2001 
odporučené zdokonalenia metodologických postupov  a odhadov pre výpočet 
konečnej spotreby domácností na základe aspoň dvoch nezávislých zdrojov údajov. 
Postupy a výpočty z projektu sú vyuţív ané na kvantifikáciu KSD aj v nasledujúcich 
rokoch. Zlepšenie odhadov podľa projektu sa prejavilo v zvýšení objemu KSD o 
7,1%.  
 
442. Extrapolačné metódy sa pouţ ívajú v THFK v oblasti bytov, kde za benchmark 
boli stanovené údaje o stavoch bytov získané zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 
2001 (SOBD 2001).  (Detailnejší postup výpočtu je uvedený v podkapitole 5.10). 
Extrapolácie sa vyuţíva jú aj v prípadoch, keď niektoré údaje nie sú k dispozícii pre 
kaţ dý rok alebo sú dostupné aţ  po termíne pre uzavretie výsledkov.  

 
5.6 Hlavné metódy pouţit é na zabezpečenie úplnosti údajov  
443. Odhady vychádzajú predovšetkým zo štatistických zisťovaní a administratívnych 
zdrojov údajov, ktoré sa vyznačujú dobrou kvalitou. Beţ nou praxou je imputácia 
údajov ekonomicky aktívnych jednotiek, ktoré nepredloţ ili štatistické výkazy v rámci 
celoplošného štatistického zisťovania a tieţ  dopočty na celý súbor ekonomicky 
aktívnych jednotiek v rámci výberového zisťovania. Úpravy na úplnosť formou 
dopočtov sa robia najmä v oblasti konečnej spotreby domácností a THFK a zásob 
v sektore S14. Pouţ ité postupy sú bliţ šie popísané v podkapitole 5.7, a v kapitole 7. 
444. Ďalšie úpravy sa robia s cieľom eliminovať vplyv podhodnotenia/nadhodnotenia 
v oblasti THFK, kde sa štandardné metódy výpočtu overujú výpočtom pomocou 
komoditných tokov. Táto metóda pouţ itím klasifikácie MIG identifikuje  komodity 
investičného charakteru. Tieto údaje o trţ bách z priemyselnej produkcie, ktoré 
pokrývajú priemyselné podniky s 20 a viac zamestnancami boli doplnené o  
produkciu ţ ivnostníkov podnikajúcich v priemysle. V tomto procese sa pouţ ívajú 
prevodníky z klasifikácie harmonizovaného systému (HS) dovozu a vývozu do 
klasifikácie produkcie (KP). Prevodníky boli spracované odborníkmi ŠÚ SR 
z podkladov iných  členských a kandidátskych krajín. Do údajov o stavebnej produkcii 
stavebných i nestavebných podnikov sa pripočítajú ďalšie zloţ ky, ktoré vstupujú do 
THFK, ako napríklad pestovateľské celky trvalých porastov, základné stádo a 
záprahové zvieratá, nehmotný investičný majetok, náklady na prevod nefinančných 
neprodukovaných aktív a náklady súvisiace s obstaraním investícií. Takto vypočítané 
údaje sa porovnávajú s ročnými výsledkami o obstaraní investícií. Na základe týchto 
informácií sa reviduje podhodnotenie, resp. nadhodnotenie údajov o obstaraní 
majetku z ročných výkazov predloţ ených podnikmi pričom sa prihliada na ocenenie 
produkcie v beţ ných cenách a na vývoj zásob. Treba poznamenať, ţ e tento spôsob 
výpočtu má z titulu cenových diskrepancií a moţ ných klasifikačných problémov 
(zaraďovanie komodít do MIG) len verifikačný charakter pre sledovanie vývoja 
a trendov.  
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5.7  Výdavky na konečnú spotrebu domácností 
5.7.1 Všeobecná charakteristika   
 
445. Konečná spotreba domácností v rámci národných účtov za rok 2003 bola 
zostavená podľa odporúčaní na jej zlepšenie identifikované v rámci pilotných 
projektov Phare. Metodický prístup zostavenia KSD môţ eme definovať ako metódu 
zdola hore pri odhade jednotlivých komodít z rôznych zdrojov. V zásade sa pripravia 
dva nezávislé odhady zaloţ ené na rodinných účtoch (RÚ) a na maloobchodnom 
obrate (MO) a ostatných zdrojoch údajov v štruktúre podľa 3 miestnej klasifikácie 
COICOP. Tieto sa porovnávajú a upravujú v poloţ kách, ktoré nie sú v plnom súlade 
s  definíciou ESNÚ95 pričom jednotlivé zdroje sa kombinujú. Po analýze údajov 
v konfrontácii s ostatnými zdrojmi sa vyberie najlepší odhad. Postup zostavenia KSD 
za rok 2003 pomocou analytických tabuliek je uvedený v ďalšom texte a v prílohách 
č. 1 aţ  4. 
  
446. Základné informácie o štruktúre príjmov a výdavkov vybraných skupín 
domácností sú získavané z pravidelného mesačného štatistického zisťovania 
rodinných účtov. Je to výberové zisťovanie, v ktorom sa vyuţ íva na tvorbu 
spravodajskej vzorky zámerný kvótny výber. Kvóty sú vypočítané pomocou 
mikrosimulačného modelu, v ktorom sa pouţ ili informácie zo zisťovania o štruktúre 
domácností (SOBD 2001) a zo zisťovania o príjmoch obyvateľstva (Microcenzus 
1996) pre simulácie sociálno – ekonomickej situácie v Slovenskej republike. Hlavné 
zdroje pre výpočet KSD sú údaje z rodinných účtov a údaje o trţ bách  
v maloobchode. Údaje z rodinných účtov sú dostupné v triedení podľa klasifikácie 
COICOP. Pri odhade KSD sa vyuţív a postup zdola nahor na základe údajov v 4-
miestnej klasifikácii COICOP. Údaje sa postupom prác agregujú na 3- miestnu 
úroveň klasifikácie COICOP. Údaje z maloobchodu sú v členení podľa klasifikácie 
OKEČ a KP na 4 miestnej úrovni, transformácia do COICOP sa uskutočnila zo 4 
miestnej KP do 3 miestneho COICOP na základe platných relácií medzi týmito 
klasifikáciami a v niektorých poloţ kách na základe analýzy. Ďalšie zdroje sú zo 
štatistického zisťovania, z administratívnych údajov, predovšetkým z Ministerstva 
financií, Daňového úradu, Národnej banky, Ministerstva obrany, vnútra, školstva a z 
polície. Pouţ ívajú sa aj alternatívne zdroje napr. výročná správa, tlač, konzultácie 
expertov, atď. ako nepriame metódy predovšetkým na kontrolu odhadov. Údaje z 
ďalších zdrojov boli klasifikované podľa COICOP. 
 
5.7.2 Popis zdrojov údajov 
 
5.7.2.1 Štatistika rodinných účtov  
 
447. Vypovedajúca schopnosť údajov je charakterizovaná skutočnosťou, ţ e 
spolupráca domácností vo výberovom zisťovaní ŠÚ SR je dobrovoľná a v zisťovaní 
sú zahrnuté domácnosti, ktoré sú ochotné poskytnúť informácie o  príjmoch 
a výdavkoch všetkých členov svojich domácností. Výberový súbor domácností je 
vytvorený podľa týchto kritérií: 

 región (8 skupín), 
 sociálno – ekonomické postavenie prednostu domácnosti (5 skupín), 
 čistý príjem na člena domácnosti a mesiac (2 skupiny), 
 počet závislých detí v domácnosti s ekonomicky aktívnym prednostom 

domácnosti (4 skupiny),  
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 počet členov domácností s dôchodcom na čele domácnosti (2 skupiny), 
 pohlavie v jednočlenných domácnostiach penzistov. 

V rodinných účtoch nie sú podchytené domácnosti s vysokými príjmami (bohaté 
domácností). Zisťovanie rodinných účtov pokrýva 85 % všetkých domácností SR, a 
to domácnosti robotníkov, roľníkov, dôchodcov, osôb samostatne zárobkovo činných 
a zamestnancov. Pribliţ ne 15 % domácností nie je pokrytých RÚ, a to:  

 pribliţ ne 5 % domácností, v ktorých prednostom domácnosti je ţ ena 
v domácnosti, študent, plne invalidná osoba, resp. sú to  domácnosti, ktoré 
nebývajú v bytoch, a pod., 

 ďalších 10 % tvoria domácností, ktoré nie sú ochotné poskytnúť údaje kvôli 
 nelegálnym príjmom, pre  častú zmenu zamestnania, pre  príliš nízke alebo 
príliš vysoké príjmy, alebo pre spotrebu takých výrobkov a sluţ ieb, ktoré 
nechcú zverejniť. 

Počet obyvateľov Slovenskej republiky v roku 2003 bol 5 380 053 osôb ţ ijúcich v 1 
900 455 domácnostiach (podľa SOBD 2001). Spravodajský súbor tvorilo 1 645 
domácností, ktoré tvorili pribliţ ne 0,09 % všetkých domácností v SR. Miera 
návratnosti denníkov domácností v SR bola takmer 100 %. Kaţ dý rok je v štatistike 
rodinných účtov nahradených 25 % domácností novými domácnosťami  s podobnými 
demografickými a sociálno–ekonomickými charakteristikami ako vyradené 
domácnosti zo zisťovania rodinných účtov. 
 
5.7.2.2 Dopočet údajov za domácnosti s vysokými príjmami (bohaté) 
 
448. V rámci projektov Phare na údajoch za roky 2000 a 2001 bol navrhnutý tento 
postup  dopočtov a informácie za bohaté domácnosti: 

a) údaje z rodinných účtov boli za roky 2000 a 2001 spracované v decilovom 
príjmovom rozdelení a v štruktúre výdavkov na  4-miestnej úrovni COICOPu. 
Príjmová štruktúra  domácností v rodinných účtoch  sa analyzovala s cieľom 
nájsť maximálnu výšku príjmov v domácnostiach sledovaných v rodinných 
účtoch. V roku 2000 bol maximálny čistý ročný príjem na hlavu 
v domácnostiach zahrnutých do štatistického zisťovania  rodinných účtov 352 
817 Sk v domácnostiach zamestnancov a 414 168 Sk v domácnostiach 
podnikateľov. Prijal sa predpoklad, ţ e rodinné účty pokrývajú v priemere 
domácnosti s maximálnym ročným príjmom 300 tis. Sk na osobu  a 600 tis. Sk 
na domácnosť. Na základe informácie  o ročnom príjme na domácnosť a na 
osobu sa  určil príjem 600 tis. Sk na domácnosť za rok ako hranicu pre 
rozlíšenie „bohatých“ a „nebohatých“ domácností.   

b) Pouţ ili sa údaje spracované z výberového zisťovania o mzdách a platoch  
podľa klasifikácie zamestnaní o počte zamestnancov v jednotlivých 
kategóriách zamestnaní a o ich čistých ročných príjmoch v decilovom členení.  

c)  Údaje z Daňového riaditeľstva SR za r. 1999 a 2000 poskytli informáciu 
o počte pracujúcich osôb,  ktorí sami vypĺňajú svoje daňové priznania (je to 
cca 21,7 % zamestnancov), o ich ročných príjmoch, o počte platcov dane pre 
príjmovú skupinu do 600 tis. Sk, do 1 mil. Sk, do 2 mil. Sk a nad 2 mil. Sk 
ročného príjmu. Z údajov Daňového riaditeľstva SR sa vyuţil a informácia, ţ e 
31 457 osôb malo ročné príjmy v intervale 1 – 2 mil. Sk a 37 208 osôb malo 
ročné príjmy nad 2 mil. Sk, t. j. 15 % osôb predkladajúcich daňové priznanie 
priamo Daňovému riaditeľstvu SR malo príjmy nad 1 mil. Sk (z toho 6,9 % mali 
svoje príjmy v intervale 1 – 2 mil. Sk a 8,2 %  mali ročné príjmy nad 2 mil. Sk).  
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d) Z Microcenzu 1996  sa pouţ il údaj, ţ e existuje 20 % domácností s vyššími 
ročnými príjmami ako 600 tis. Sk na domácnosť. Táto informácia zodpovedá 
údajom v rodinných účtoch a bola východiskom pre ďalšie výpočty KSD za 
bohaté domácnosti.  

e) Informácia z NBS o počte osôb s vysokými vkladmi sa pouţ ila ako dodatočná 
informácia pre výpočty KSD za bohaté domácnosti.  

f) Z Inštitútu pre verejné otázky (IVO) boli spracované doplnkové informácie 
o počte milionárov a miliardárov v SR a o počte osôb s vysokými vkladmi.  

g) Z vyššie uvedených informácií sa odhadol počet domácností s vysokými 
ročnými príjmami v príjmovej skupine 600 tis. Sk aţ  1 mil. Sk, ďalej  1 mil. aţ  7 
mil. Sk a medzi 7 mil. Sk aţ  1 mld. Sk ročne. Tieto počty korešpondujú s 20 % 
domácnosťami, t. j. 738 533 osobami s vysokými príjmami odvodenými 
z Mikrocenzu 1996.  

 Pre vypočítaný počet osôb s ročnými príjmami 42 tis. Sk aţ   600 tis. Sk, 600 
tis. aţ  1 mil. Sk, 1 mil. aţ  7 mil. Sk, 7 mil. aţ  1 mld. Sk sa vypočítali 
diferencované výdavky na osobu a rok v jednotlivých príjmových skupinách 
a za celú populáciu za rok 2001 takto:   

 Pre domácnosti patriace podľa svojich príjmov do 1. decila príjmového 
rozdelenia, t. j. s ročnými príjmami do 42 tis. Sk, bola odhadnutá KSD podľa 
skutočnej výdavkovej štruktúry tejto skupiny populácie v rodinných účtoch.  

 KSD domácností s ročnými príjmami medzi 2. a 9. decilom príjmového 
rozdelenia (t. j. medzi 42 – 600 tis. Sk) bola vypočítaná podľa priemernej 
výdavkovej štruktúry tejto skupiny domácností v rodinných účtoch.  

 KSD domácností s ročným príjmom medzi 600 tis. aţ  1 mil. Sk bola odvodená 
z výdavkovej štruktúry domácností v 10. decile rodinných účtov a v niektorých 
poloţ kách COICOP upravená na základe expertného posúdenia.  

 KSD domácností s ročnými príjmami 1 mil. Sk a vyššie  bola odvodená 
z výdavkovej štruktúry domácností s ročným príjmom medzi 600 tis. aţ  1 mil. 
Sk a bola v jednotlivých poloţ kách COICOP na základe expertného posúdenia 
opäť navýšená.  

Úpravy výdavkovej štruktúry domácností s vyššími a najvyššími príjmami boli 
individuálne vyhodnocované. 
 
5.7.2.3 Dopočty za bohaté domácností za rok 2003  
 
449. Dopočty sa vykonali z údajov rodinných účtov za rok 2003 a vzhľadom na 
dostupnosť údajov bol zvolený tento postup: Údaje z rodinných účtov za rok 2003  
boli dostupné v 4-miestnej klasifikácii COICOP a rozdelené do 4 príjmových skupín:  

a) KSD domácností s ročnými príjmami do 600 tis. Sk na osobu a rok bola 
vypočítaná podľa priemernej výdavkovej štruktúry domácností v RU za rok 
2003.  

b) Výdavky z rodinných účtov za rok 2003 za skupinu domácností s najvyššími 
príjmami slúţ ili pre výpočty za bohaté domácností.  

c) Vypočítali sa koeficienty „navýšenia“ ako podiel priemerných výdavkov 
domácností a výdavkov za skupinu domácností s najvyššími príjmami v 4-
miestnej klasifikácii COICOP. Tieto koeficienty „navýšenia“ za rok 2003 boli na 
základe individuálneho vyhodnocovania a porovnávania s koeficientami 
zistenými v projekte ešte  upravované.  
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d) Počet bohatých domácností a podiely jednotlivých typov domácností SR 
v príjmovej štruktúre domácností boli prevzaté z projektu. 

Prehľad koeficientov pouţ itých vo výpočtoch na navýšenie spotrebných výdavkov za 
bohaté domácnosti za rok 2001  a 2003 je uvedený v tabuľke č. 312. 
Priemerné koeficienty navýšenia spotrebných výdavkov bohatých domácností 
na základe údajov rodinných účtov za r. 2001 a 2003 
 
Tabuļka č. 312 
 2001 - (projekt)   Rok 2003 
01 Potraviny a nealkoholické nápoje 1,6 1,4 
02 Alkoholické nápoje, tabak, narkotiká 10,8 10,7 
03 Odevy a obuv 1,1 2,2 
04 Bývanie, voda, plyn a iné palivá 2,5 2,5 
05 Nábytok, vybavenie domácnosti, beţ ná 
údrţ ba domu 

 
2,9 2,8 

06 Zdravie 3,6 2,6 
07 Doprava 3,9 4,0 
08 Spoje 4,8 4,2 
09 Rekreácia a kultúra 5,6 5,7 
10 Vzdelanie 4,3 5,1 
11 Reštaurácie a hotely 6,5 5,4 
12 Rozličné tovary a sluţ by 2,4 3,1 
 
Podiely jednotlivých typov domácností SR v príjmovej štruktúre domácností 
v r. 2001(projekt) 
 
Tabuļka č. 313 
 Podiel v  štruktúre                 

populácie (v %) 
Inštitucionálne domácnosti 1,8 
Domácnosti s ročným príjmom do 42 tis. Sk 11,1 
Domácnosti s ročným príjmom 42 – 600 tis. Sk 73,4 
Domácnosti s ročným príjmom 600 tis. – 1 mil. Sk 9,7 
Domácnosti  s  ročným príjmom 1 – 7 mil. Sk 3,7 
Domácnosti  s  ročným príjmom 7 mil. – 1 mld. Sk 0,3 

 
5.7.2.4 Štatistika maloobchodu 
 
450. Hlavným zdrojom údajov za maloobchod je štatistické zisťovanie za veľké 
podniky, malé podniky a  za podnikateľov. Ročné štatistické výkazy obsahujú oddiel 
„trţ by v maloobchode“ členené podľa  4-miestneho kódu klasifikácie produkcie, t. j. 
údaje o trţ bách maloobchodu sú klasifikované podľa OKEČ a KP. Údaje o trţ bách v 
maloobchode v klasifikácii OKEČ a KP z odvetvovej štatistiky sa transformujú do 
klasifikácie COICOP. Maloobchodné trţ by za neobchodné podniky (podniky 
zaradené v inom OKEČ ako G, H - podnikové predajne)  sa začlenili do celého 
objemu maloobchodných trţ ieb a  rozčlenili sa do COICOP. Podiel maloobchodných 
trţ ieb neobchodných podnikov tvoril  4,2  % celého maloobchodu. Výpočty na 
základe trţ ieb maloobchodu sú uvedené v tabuľke č. 321.  
451. Trţ by maloobchodu sú upravované o nákupy pre podnikateľské účely (nákupy 
pre medzispotrebu). Pre rok 2003 výpočet vychádzal z prieskumu, ktorý bol 
uskutočnený  v rámci projektu Phare 2000 na údajoch  roku 2001 za finančné 
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inštitúcie (23 bánk, 39 poisťovní).  Za ostatné inštitucionálne sektory bol urobený 
odhad nákupov v maloobchode pre ich medzispotrebu. Údaje maloobchodu sa 
upravili o odhadnutú čiastku a takto upravené údaje maloobchodu boli porovnávané 
aj s výsledkami rodinných účtov, podľa jednotlivých skupín COICOP. Percento 
odpočtu nákupov z maloobchodu, ktoré neslúţ ia pre konečnú spotrebu obyvateľstva 
sa pohybovalo okolo 33 %. 
Trţ by z obchodu 
 
Tabuļka č. 314                                                          v mil. Sk 
 OKEČ Trţ by spolu Odpočet  nákupov  
    iných sektorov v MO 
Predaj, údrţ ba vozidiel 50 154 110  84 313  
      
MO nešpecializovaný 521 181 903   
MO s potravinami 522 21 734   
MO s farmaceutickým, kozmetickým tovarom 523 9 685   
MO ostatný špecializovaný 524 83 410   
MO s pouţ itým tovarom 525 308   
MO mimo predajní 526 39 989   
Oprava spotrebného tovaru 527 1 693   
      
  Maloobchod (MO) 52 338 721  95 920  
Spolu 50+52  492 832   
      
  Hotely, reštaurácie 55 34 298   
      
Spolu 50+52+55  527 129   
       
Neobchodné činnosti  23 024   
       
SR celkom (obchodné + neobchodné)  550 153  180  233  
 
5.7.2.5 Trhové sluţ by 
 
452. Do KSD sa zahrnujú sluţ by poskytované podnikmi a inštitúciami sektoru 
domácností. Objem trţi eb v štatistike vybraných trhových sluţ ieb je evidovaný 
z dodávateľského hľadiska a nie podľa spotrebiteľov. Základné informácie sa čerpajú 
z týchto zdrojov: 
a) Podniky a inštitúcie registrované v Obchodnom registri (OR) a príspevkové 
organizácie s hlavnou činnosťou v štatistike vybraných trhových sluţ ieb (OKEČ 70, 
71, 72, 74, 804, 90, 92 a 93) sú uvedené v tabuľke. Ročné štatistické výkazy za 
hlavné činnosti v oblasti vybraných trhových sluţ ieb sú predkladané veľkými 
podnikmi, malými podnikmi  registrovanými v OR a podnikateľmi neregistrovanými 
v OR. Trţ by za vybrané trhové sluţ by vyjadrujú objem poskytnutých trhových sluţ ieb, 
komerčných činností v školstve, verejných, sociálnych a osobných sluţ ieb. Trţ by 
sú členené podľa klasifikácie OKEČ sú registrované v cenách vrátane DPH, teda 
v trhových cenách. 
b) Sluţ by, ktoré nie sú  sledované vo vybraných trhových sluţ bách majú v ročnom 
štatistickom výkaze samostatný  modul. Okrem toho sa vyuţív ajú aj alternatívne 
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alebo administratívne zdroje. Ide o údaje o trţ bách za dopravné, poštové a 
telekomunikačné sluţ by (vrátane DPH) podnikmi dopravy, pôšt a telekomunikácií,  
registrovanými v OR.  
c) Na výpočet výdavkov na kultúru (návšteva divadiel, koncertov, múzeí a pod.) boli 
okrem údajov z „vybraných trhových sluţie b“ pouţ ité alternatívne zdroje údajov o 
počte návštevníkov koncertov, divadelných a filmových predstavení a pod. 
a priemerných cien vstupeniek na jednotlivé koncertné, divadelné a filmové  
predstavenia.  
453. Pre výpočty trhových sluţ ieb sa pouţ ili údaje uvedené v analytickej tabuľke 2 
ako doplnkové údaje k štatistike maloobchodu. Sú to: 
1) Údaje o sluţ bách poskytnutých domácnostiam z projektu Európskeho 
porovnávacieho projektu ECP2003 (stĺpec 1 v tabuľke 181 534 mil. Sk ). KSD 
v ECP2003 je odvodená z údajov RÚ, údaje sú však upravené z hľadiska 
medzinárodných porovnávaní a sú dostupné v podrobnom členení COICOP na 
úrovni 6 miesta.   
2) Trhové sluţ by z odvetvových štatistík (stĺpec 2 v tabuľke) uvedené vo výkaze  v 
peňaţ ných jednotkách alebo vypočítané na základe fyzických merných  jednotiek 
a jednotkových cien. Sú to nasledovné poloţ ky COICOP:  

 07.2 – Prevádzka osobných dopravných prostriedkov, údaje prevzaté zo 
štatistiky  Vybraných trhových sluţ ieb. 

 07.3 – Dopravné sluţ by, trţ by od obyvateľstva získané zo štatistických 
výkazov za všetky typy dopravy.  

 09.4 – Rekreačné a kultúrne sluţ by, údaje sa prevzali zo štatistiky Vybraných 
trhových sluţ ieb. 

 09.6 – Dovolenky, údaje sa prevzali zo špeciálneho ročného štatistického 
výkazu obsahujúceho trţ by cestovných kancelárií rozdelené na trţ by za 
vlastné sluţ by a trţ by za nakúpené sluţ by. 

 10.5 – Vzdelanie nedefinovanej úrovne, údaje sa prevzali zo štatistiky 
Vybraných trhových sluţ ieb. 

 11.1 a 11.2 Reštaurácie a hotely, údaje sa prevzali z výkazov príslušnej 
 odvetvovej štatistiky. 

 12.1 – Osobné sluţ by, údaje sa prevzali zo štatistiky Vybraných trhových 
sluţ ieb (kaderníctvo, salóny krásy a pod.) 

 
Odhady trhových sluţ ieb podļa COICOP na základe rôznych zdrojov 
 
Tabuļka č. 315                                                                                        v mil. Sk 
 ECP 

2003 
Odvetvová 
štatistika 

Rodinné 
účty  

Trhové 
sluţ by 

 03 Odevy a obuv 784   329 784 
    03.1 Odevy 332   211 332 
    03.2 Obuv 452   119 452 
 04 Bývanie, voda, plyn a iné palivá 18 611   17 636 20 611 
    04.1 Skutočné nájomné 7 376   7 895 7 980 
    04.3 Pravidelné opravy a údrţ ba obydlí 6 542   1 474 6 542 

    04.4 Ostatné sluţ by vzťahujúce sa na obydlie 11 624   8 267 11 638 

 05 Nábytok 1 796   513 1 845 
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    05.1 Nábytok, bytové vybavenie, koberce 221   124 221 

    05.3 Spotrebiče pre domácnosť 1 025   211 211 

    05.6 Výrobky a sluţ by pre beţ nú údrţ bu    
domácností 

286   130 286 

06 Zdravie 6 235   2 236 5 644 
    06.2 Ambulantné zdravotnícke sluţ by 5 993   2 041 5 402 
    06.3 Nemocničné zdravotnícke sluţ by 242   194 242 
 07 Doprava 21 320 16 325 14 609 21 735 
    07.2 Prevádzka prostriedkov osobnej dopravy 8 542 5 283 4 300 8 542 
    07.3 Dopravné sluţ by 12 778 11 042 10 309 13 193 
 08 Spoje 26 156 0 15 741 26 036 
    08.1 Poštové sluţ by 760   383 1 364 
    08.3 Telefónne a faxové sluţ by 25 396   15 358 24 672 

 09 Rekreácia a kultúra 31 327 30 652 14 132 32 359 

    09.1 Audiovizuálna a fotografická technika 
a zariadenia 

898   146 898 

    09.2 Iné zariadenia dlhodobej spotreby pre 
rekreáciu a kultúru 

102   11 102 

    09.3 Iné potreby a zariadenia pre záhradu,  
rekreáciu 

1 122   140 1 122 

    09.4 Rekreačné a kultúrne sluţ by 21 079 21 603 7 528 21 094 
    09.5 Noviny, knihy, kancelárske potreby         
    09.6 Dovolenky 8 126 9 049 6 307 9 143 
 10 Vzdelanie 5 733 2 227 2 543 5 733 
   10.1 Predškolské a základné vzdelanie 886   437 886 
    10.2 Stredoškolské vzdelanie 480   308 480 
    10.3 Vyššie vzdelanie 123   92 123 
    10.4 Vysokoškolské vzdelanie 1 298   464 1 298 
    10.5 Vzdelanie, ktoré nie je definované úrovňou 2 946 2 262 1 242 2 946 
 11 Reštaurácie a hotely 51 835 28 879 25 304 50 275 
    11.1 Stravovacie sluţ by 47 414 25 566 23 819 46 245 
    11.2 Ubytovacie sluţ by 4 421 3 313 1 485 4 030 
 12 Rozličné tovary a sluţ by 11 070 1 828 3 019 11 037 
    12.1 Osobná starostlivosť 8 123 1 828 1 777 8 123 
    12.4 Sociálne sluţ by 1 146   86 1 146 
    12.7 Iné  sluţ by inde neklasifikované 1 801   1 156 1 768 
Spolu 181 534 79 911 96 014 180 481 

 
5.7.2.6 Štatistika veľkoobchodu 
 
454. V rokoch 2000 – 2001 sa začali vytvárať v SR veľkoobchodné supermarkety 
(napr. METRO), ktoré sú určené hlavne pre nákupy podnikateľov a ţ ivnostníkov. 
Realizujú sa v nich aj nákupy pre KSD, preto sa uplatnili predpoklad (na základe 
maloobchodných trţ ieb platených s DPH), ţ e 10% trţ ieb  veľkoobchodu za potraviny, 
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nápoje a tabakové výrobky a 10 % trţ ieb veľkoobchodu za  domáce potreby (v 
maloobchodných cenách, vrátane DPH) sa pouţ ije pre KSD. Odhadlo sa rozčlenenie 
veľkoobchodných trţ ieb do týchto poloţ iek COICOP: 01.1 Potraviny, 01.2 
Nealkoholické nápoje, 02.1 Alkoholické nápoje, 02.2 Tabakové výrobky, 05.6 
Výrobky a sluţ by pre beţ nú údrţ bu domácností. 
 
5.7.2.7 Administratívne zdroje 
 
455. K hlavným  administratívnym zdrojom údajov patria tieto: 

 Z Ministerstva financií SR sa pouţ ili spotrebné dane z alkoholu a z tabaku  na 
výpočet spotreby alkoholu a tabaku. 

 Informácie z Daňového riaditeľstva SR o počte osôb s ročnými príjmami medzi 
600 tis. Sk aţ  1 mil. Sk a nad 1 mil. Sk sa pouţ ili ako pomocnú informáciu pre 
odhad KSD za bohaté domácnosti. 

 Informácie z Inštitútu turistiky a  Ústavu pre výskum verejnej mienky pri ŠÚ 
SR, orientované na zisťovanie výdavkov turistov, sa pouţ ili ako doplnková 
informácia pre rozčlenenie spotreby turistov – rezidentov a turistov - 
nerezidentov do komodít a poloţ iek COICOP. 

 Informácia z Inštitútu pre verejné otázky o počte bohatých osôb (milionároch 
a miliardároch) sa pouţ ila ako pomocná informácia pri výpočtoch KSD za 
bohaté domácnosti podľa rodinných účtov a údajov Microcenzu 1996. 

 Administratívne údaje za domovy pre starých ľudí a zariadenia sociálnej 
starostlivosti (priame platby, ktoré obyvatelia inštitucionálnych domácností 
platia za ubytovanie, stravu a sluţ by) administratívne údaje z ministerstva 
vnútra (odhad osobných výdavkov väzňov), ministerstva školstva (platby za 
ubytovanie a stravu v študentských internátoch). 

 Platobná bilancia NBS ako ďalší zdroj sa pouţ ila pri výpočte KSD za 
rezidentov/nerezidentov.  

 
5.7.2.8 Prieskumy verejnej mienky 
 
456. Ústav pre výskum verejnej mienky pri ŠÚ SR, ktorý  poskytuje okrem iného  
informácie o objeme nákupov domácností v neformálnom sektore, t.j. bez 
potvrdeniek, robil aj prieskum poskytovania prepitného. Informácie z prieskumov 
tohto inštitútu  sa pouţ ili pre odhady výrobkov a sluţie b spotrebovaných 
domácnosťami, ale neregistrovaných v maloobchodnej sieti (predpokladáme, ţ e 
v rodinných účtoch sú tieto nákupy zaznamenané, preto ich nezačleňujeme 
dodatočne do analytickej tabuľky 1). Informácie o neregistrovaných nákupoch sa 
pouţ ili pre analytickú tabuľku 2. Informácie z Inštitútu turistiky a Ústavu pre výskum 
verejnej mienky  pri ŠÚ SR, orientované na zisťovanie výdavkov turistov sa pouţ ili 
ako doplnková informácia na rozčlenenie spotreby turistov rezidentov a nerezidentov 
do komodít a následne do poloţ iek COICOP. 
 
5.7.3. Popis úprav a dopočtov podľa definícií a metodológie ESNÚ95 
 
Odhad podhodnotenia spotreby niektorých poloţie k z rodinných účtov 
457. Predpokladá sa, ţ e niektoré poloţ ky podhodnotené, špeciálne alkohol, tabak, 
tieţ  nákup áut. Pre uvedené komodity sa uskutočnili variantné výpočty, kde sa vyuţ ili 
údaje vo fyzických jednotkách a o priemerných cenách z cenovej štatistiky. Ďalší 
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výpočet sa urobil na základe informácií ministerstva financií o spotrebných daniach 
z alkoholických nápojov a tabaku. Takéto variantné výpočty sa porovnávali 
s maloobchodným predajom. Pri odhade výdavkov za nákup áut sa vyuţ ili informácie 
z ministerstva vnútra o počte novo zaregistrovaných áut podľa jednotlivých značiek 
a typov a ich cenách a informácie o  nákupe ojazdených áut.      
 
KSD za inštitucionálne domácnosti 
458. Keďţ e rodinné účty nezachytávajú domácností, ktorých členovia ţij ú 
v inštitucionálnych domácnostiach, robí sa odhad výdavkov za tieto domácností. 
V roku 2003 ţ ilo v takýchto zariadeniach 115 306  osôb. Ide o študentov bývajúcich 
na internátoch, deti v domovoch sociálnej starostlivosti, osoby v cirkevných rádoch, 
väzňov, osoby v domoch dôchodcov. Pre kaţ dú skupinu sa vyčíslila spotreba podľa 
3-miestneho COICOP (metóda prevzatá z hore uvedeného projektu). Ako zdroje 
údajov sa pouţ ili štatistické údaje o počtoch osôb v jednotlivých zariadeniach, 
výdavky z rodinných účtov (za vybrané komodity), údaje zo štatistických zisťovaní 
zameraných na zariadenia sociálnych sluţ ieb, administratívne údaje (uvedené 
v kapitole 5.7.2.7) a informácie z projektu.  
 
Navýšenie konečnej spotreby podnikateļov 
459. V skupine podnikateľov, ţ ivnostníkov prevláda tendencia, ţ e časť svojich 
výdavkov na konečnú spotrebu zvyknú zaúčtovať do nákladov svojho podniku. Ich 
vykazovaná skutočná konečná spotreba je tým podhodnotená. Ide hlavne o spotrebu 
vybraných komodít, ako sú reštauračné sluţ by, kultúra, doprava, spoje, osobné 
sluţ by. O sumu, ktorou sa navýšila konečná spotreba, sa zníţ ila medzispotreba 
podnikateľov. Výpočet sa uskutočnil v rámci špeciálneho projektu  a bol 15 062 mil. 
SK. 
 
Produkcia pre vlastnú konečnú spotrebu 
460. Odhad produkcie domácností určenej pre vlastnú konečnú spotrebu 
korešponduje s odhadom, ktorý sa vykonáva v rámci výrobnej metódy výpočtu HDP. 
Ide o odhad spotreby poľnohospodárskych výrobkov vyprodukovaných 
domácnosťami pre vlastné pouţ itie a spotrebu lesných plodov zozbieraných pre 
vlastnú spotrebu. Odhad konečnej spotreby vlastnej produkcie domácností tvoril 26 
354 mil. Sk. 
 
Naturálne mzdy a platy 
461. Zdrojom údajov je štatistické zisťovanie. Naturálne mzdy a platy boli vyčíslené 
vo výške 12 476  mil. Sk.   
 
Imputované nájomné 
462. Do konečnej spotreby domácností sa započítava aj imputované nájomné, ktoré 
bolo odhadnuté vo výške 59 944 mil. Sk (odhad bol robený v rámci špeciálneho 
projektu a je bliţ šie popísaný v podkapitole 3.17). 
 
Odhad poistných sluţi eb 
463. Údaj zistený v rodinných účtoch obsahuje nielen poplatky za sluţ by poisťovní, 
ale aj výdavky na samotné poistenie. Z tohto dôvodu sa údaj z RÚ nevyuţív a. 
Poistné sluţ by pre domácností sa vyčísľujú v rámci výpočtu produkcie za finančný 
sektor. Produkcia neţ ivotného poistenia je alokovaná do KSD/Medzispotreby 
proporcionálne podľa prijatého poistného od jednotlivých sektorov. Táto štruktúra sa 
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získava priamo od poisťovní v rámci štatistického zisťovania. Celková hodnota 
produkcie ţ ivotného a dôchodkového poistenia sa alokuje do KSD. Do KSD bol 
zahrnutý objem 7 768  mil. Sk. 
Odhad bankových sluţi eb 
464. Výdavky na bankové sluţ by v rodinných účtoch sú podhodnotené, preto sa údaj 
nahradil odhadom, ktorý sa kvantifikoval v rámci výpočtu produkcie za finančný 
sektor (4 237 mil. Sk) a FISIM 12 092 mil. Sk. 
 
Úpravy výdavkov domácností na opravy motorových vozidiel - priame platby 
poisťovní 
465. Do konečnej spotreby domácností sa imputovala časť výdavkov domácností na 
opravy motorových vozidiel vo výške priamych platieb poisťovacích spoločností 
autoservisom ako poskytovateľom týchto sluţ ieb. Odhad sa urobil vo výške 25-30% 
z celkového počtu náhrad týkajúcich sa poistenia motorových vozidiel čo tvorilo 800 
mil. Sk. Ako zdroj údajov slúţ ili administratívne údaje poisťovacích spoločností.  
 
“Netto” zaznamenávanie sluţi eb lotérií 
466. Objem netto výdavkov na lotérie sa získava z údajov Ministerstva financií SR 
ako rozdiel medzi výdavkami na všetky druhy lotérií a hier a výhrami z týchto lotérií a 
hier. V rámci klasifikácie COICOP sa objem vo výške 7 074 mil. Sk zahrnul do 
poloţ ky 09.4 – rekreácia a kultúrne sluţ by. 
 
Prepitné 
467. V rámci rodinných účtov sú zahrnuté aj výdavky na prepitné, ale tento objem nie 
je osobitne sledovaný a predpokladáme, ţ e je podhodnotený. Odhad sa robí v rámci 
výrobnej metódy. Do KSD bolo zahrnuté prepitné vo výške 1 050 mil. Sk. 
 
Spotreba drog 
468. Do konečnej spotreby domácností sa zahrnujú aj výdavky na nákup drog pre 
vlastnú spotrebu. Odhad výdavkov domácností na nákup drog bol vyčíslený 
v osobitnom projekte v objeme 4 346 mil. Sk. 
 
Výdavky na prostitúciu 
469. Odhad výdavkov domácností na prostitúciu bol vyčíslený v osobitnom projekte 
vo výške 904 mil. Sk. 
 
5.7.4 Hranica medzi KSD, medzispotrebou a THFK 
470. Výdavky, ktoré sa nepovaţ ujú za medzispotrebu, ale za výdavky do konečnej 
spotreby domácností sú výdavky na malé opravy a práce na vnútornom vybavení 
bytov vykonávané nájomníkmi ako aj vlastníkmi, materiál na opravu a údrţ bu 
predmetov dlhodobej spotreby. Do konečnej spotreby sa zahrnujú aj predmety 
dlhodobej spotreby, ktoré sa nepovaţ ujú za THFK. Tieto fungujú počas viacerých 
účtovných období a patria sem predmety dlhodobej spotreby prevedené z podniku do 
domácností.  
471. Na druhej strane výdavky na konečnú spotrebu domácností nezahrnujú výdavky 
podnikajúcich domácností na podnikateľské účely, ktoré sú povaţ ované za 
medzispotrebu napríklad predmety krátkodobej spotreby, úpravy a opravy obydlí 
k produkcii bytových sluţ ieb. Taktieţ  sa do KSD nezahrnujú  predmety dlhodobej 
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spotreby – dopravné prostriedky, obydlia, nábytok, elektrické zariadenia, ktoré sú 
zahrnuté do THFK. 
 
5.7.5 Výpočet KSD v jednotlivých poloţ kách COICOP  
472. Poloţ ky COICOP 01 – 12 sa odhadujú na základe údajov rodinných účtov  
a maloobchodných trţ ieb, štyri  komodity sa odhadovali aj na základe „alternatívnych 
zdrojov“. Pouţ itie špeciálnych údajov a špeciálnych prístupov pri odhade KSD je 
explicitne uvedené pri jednotlivých popisoch poloţ iek COICOP. 
Potraviny a nealkoholické nápoje (COICOP 01) 
473. Spotreba potravín a nealkoholických nápojov sa počíta na základe údajov 
rodinných účtov, trţ ieb maloobchodu a veľkoobchodu. Spotreba vlastnej 
poľnohospodárskej produkcie a zber lesných plodín je v poloţ ke 01.1. Osobitné 
výpočty spotrebovaných potravín a nealkoholických nápojov sa robia pre vojakov (v 
analytickej tabuľke 1A) podľa počtu vojakov a ich denných výdavkov na stravu, oba 
tieto údaje sú z Ministerstva obrany SR. 
 
Alkoholické nápoje, tabak, narkotiká (COICOP 02) 
474. Spotreba alkoholických nápojov sa počíta na základe údajov  rodinných účtov, 
trţ ieb maloobchodu a veľkoobchodu. Pre výpočty na základe RÚ, ktoré sú 
podhodnotené v tejto poloţ ke, sa robia alternatívne výpočty spotreby alkoholických 
nápojov a tabakových výrobkov podľa spotrebnej dane na alkohol a tabakové 
výrobky z Ministerstva financií SR a podľa jednotkových cien alkoholu a cigariet 
z cenovej štatistiky. Výpočty sa robia na základe nasledovných informácií:  

 celkové objemy vyinkasovaných spotrebných daní z troch druhov alkoholu 
a z dvoch druhov cigariet (dlhé a krátke), 

 miera spotrebnej dane na jednotku alkoholu a cigariet, 
 z tejto informácie sa vypočíta: 

- spotrebované mnoţ stvo alkoholu/cigariet vo fyzických jednotkách, 
- objem spotrebovaného alkoholu (mnoţ stvo * cena) v Sk, 
- objem spotrebovaných cigariet (mnoţ stvo * cena) v Sk.  

Z mnoţ stva odhadnutých alkoholických nápojov pre konečnú spotrebu domácností 
sa 80 % pouţ ilo na priamu spotrebu alkoholických nápojov v poloţke   COICOP 02.1 
a 20 % na spotrebu v reštauráciách (COICOP 11.1). Rozdelenie spotreby 
tabakových výrobkov bolo 97 % v poloţ ke  02.3 a 3 % v  poloţ ke 11.1. Okolo 60 % 
týchto objemov sa pouţ ilo na dopočet konečnej spotreby za bohaté domácnosti 
(analytická tabuľka 1). Spotreba drog (poloţ ka 02.3 COICOP) sa preberá z výsledkov 
výskumných úloh Infostatu. Je uvedená ako spotreba nelegálnej produkcie v oboch 
analytických tabuľkách (1 a 2). 
 
Odevy a obuv (COICOP 03) 
475. Odevy a obuv sú počítajú na základe rutinného výpočtu z údajov rodinných 
účtov a maloobchodu. Osobitne sa počítajú výdavky na odevy a obuv: 

 pre vojakov,  
 ako naturálne mzdy a platy. 

Tieto osobitné výpočty sú uvedené v analytickej tabuľke 1A v poloţ kách 03.1 a 03.2 
v stĺpci 3 (odev a obuv ako naturálne mzdy a platy). Spotreba odevov a obuvi vojakov 
sa počíta na základe údajov z Ministerstva obrany SR podľa vzorca: 
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)*()*( pv OBPVOBZVS = KSV 
ZVS – počet vojakov základnej vojenskej sluţ by 
OBv  priemerné ročné výdavky na oblečenie a obuv odvodené z nenávratných 
výdavkov na oblečenie a obuv počas celej ZVS 
PV – počet vojakov profesionálov 
OBp priemerné ročné výdavky na oblečenie a obuv určených pre osobnú spotrebu 
KSV – konečná spotreba vojakov 
 
Čistenie, oprava a poţ ičiavanie odevov a oprava obuvi pre KSD je kvantifikovaná ako 
trhová sluţ ba na základe údajov projektu ECP2003.  
 
Bývanie, voda, elektrina, plyn a ostatné palivá (COICOP 04) 
476. Výpočty KSD v poloţ ke 04 COICOP – bývanie, voda, elektrina, plyn a ostatné 
palivá sú nasledovné: 

 rutinné výpočty na základe údajov RÚ (pre analytickú tabuľku 1), 
 rutinné výpočty na základe údajov MO (pre analytickú tabuľku 2), 
 trhové sluţ by pre poloţ ky COICOP 04.1, 04.3, 04.4 sa počítajú na základe 

rôznych zdrojov – ECP2003, odvetvovej štatistiky alebo rodinných účtov, 
 imputované nájomné za bývanie (COICOP 04.2) sa počíta osobitne podľa 

doporučení špeciálneho projektu bývanie – (Dwellings).  
 Údaje zo štatistiky maloobchodu týkajúce sa 04.5 Elektriny, plynu a ostatných 

palív  a údaje z rodinných účtov. 
 
Bytové zariadenie, príslušenstvo domácností, beţná  údrţba  bytu (COICOP 05) 
477. Pre poloţ ku COICOP 0.5 sa pouţ íva rutinný výpočet na základe údajov 
rodinných účtov, trţ ieb maloobchodu a veľkoobchodu. Výdavky domácností na 
opravu nábytku, bytového vybavenia a podlahových krytín (05.1.3), na opravu 
domácich spotrebičov (05.3.3)  a sluţ by pre beţ nú údrţ bu domácností (05.6.2) sa 
odhadujú na základe údajov projektu ECP2003.  
Zdravie (COICOP 06) 
478. Výpočty KSD za poloţ ku 06 COICOP sú nasledovné: 

 rutinný výpočet na základe údajov rodinných účtov, 
 rutinný výpočet na základe údajov maloobchodu a trhových sluţ ieb, 
 maloobchodné trţ by v poloţ ke 06.1 Zdravotnícke výrobky, zariadenia 

a vybavenie obsahujú trţ by z predaja liekov, zdravotníckych výrobkov 
a potrieb a aj trţ by z predaja  rôznych kozmetických výrobkov, predávaných 
v lekárňach,  preto objemovo je údaj  v tejto poloţ ke z maloobchodu výrazne 
vyšší ako z rodinných účtov. V rodinných účtoch sú nákupy týchto 
kozmetických výrobkov zahrnuté do poloţ ky 12.1 COICOP - Osobná 
starostlivosť. Údaj z maloobchodu sa pri výpočte KSD upravuje. 

 
Doprava (COICOP 07) 
479. Výpočty pre poloţ ku 07 COICOP sú nasledovné: 

 rutinné výpočty na základe údajov rodinných účtov; odhadnutý objem je 
podhodnotený v poloţke  07.1 - Nákupy vozidiel a v poloţ ke 07.2 – Prevádzka 
vozidiel osobnej dopravy  v poloţ ke 07.2.2 – Pohonné látky a oleje pre vozidlá 
osobnej dopravy, 
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 rutinné výpočty na základe údajov maloobchodu a trhových sluţ ieb (pouţ ité 
v analytickej tabuľke 2), 

 dopravné sluţ by (COICOP 07.2 a 07.3) sa kvantifikujú na základe všetkých 
troch zdrojov údajov - ECP2003, odvetvovej štatistiky a údajov rodinných 
účtov. Výsledky alternatívnych výpočtov k podhodnoteným nákupom áut 
(uvedených v analytickej tabuľke 1,  v poloţ ke 07.1)  vychádzali z: 
a) Počtu novo registrovaných áut  v r. 2003,  získaného z Policajného 

riaditeľstva. Bolo to 28 757 osobných áut v členení na 35 značiek, ktoré sa 
prepočítali podľa diferencovaných cien. Odhadnutý objem konečnej 
spotreby áut bol 17 040 mil. Sk. 

b) Spotreba výrobkov a sluţ ieb v poloţ ke 07.2 - Prevádzka zariadení osobnej 
dopravy sa dopočíta za bohaté domácnosti na základe  vyvinutého a 
pouţ itého algoritmu pre výpočet KSD za bohaté domácnosti. K 
odhadnutému mnoţ stvu výdavkov na Prevádzku vozidiel osobnej dopravy 
(COICOP 07.2) sa pripočítali priame platby poisťovní za opravu áut 
v autoopravovniach v poloţ ke 07.2 COICOP v analytickej tabuľke 1A 
v stĺpci 8 „Ostatné dopočty“  v objeme 800 mil. Sk. Toto mnoţ stvo sa 
následne prenieslo aj do analytickej tabuľky 1.   

 
Komunikácie (COICOP 08) 
480. Spotreba z rodinných účtov pre analytickú tabuľku 1 sa dopočítala hlavne za 
bohaté domácnosti v poloţ ke 08.3 - Telefónne a telefaxové sluţ by.  
  
Rekreácia a kultúra (COICOP 09) 
481. Výpočty odvodené z údajov rodinných účtov sa navyšujú v tejto poloţ ke 
COICOP z hľadiska spotreby bohatých domácností. Údaje maloobchodu pre 
analytickú tabuľku 2 sa doplnili o trhové sluţ by v poloţ kách 09.4 a 09.6. 
 
Vzdelanie (COICOP 10) 
482.   Pre poloţ ku 10 - Vzdelanie sa pre analytickú tabuľku 1 vyuţ ili údaje rodinných 
účtov, ktoré sa navýšili za bohaté domácnosti. Vo výpočtoch pre analytickú tabuľku 2 
sa vypočítali sluţ by v oblasti vzdelávania na základe rôznych zdrojov. Ako 
najvhodnejšie kvantifikované sluţ by, ktoré boli aj vo vhodnom členení, boli sluţ by 
v oblasti vzdelávania  z projektu ECP2001. 
 
Reštaurácie a hotely (COICOP 11) 
483. Údaje z rodinných účtov pre KSD v poloţ ke 11 - Reštaurácie a hotely sa 
dopočítavajú o spotrebu alkoholu (vypočítanú na základe spotrebných daní) 
a o spotrebu bohatých domácností v poloţ ke 11.1 - Stravovacie sluţ by. Výpočty  pre 
analytickú tabuľku 2 boli spracované v tejto poloţ ke COICOP na základe  trhových 
sluţ ieb z odvetvovej štatistiky. Prepitné (vypočítané v projekte úplnosti) je začlenené 
do poloţ ky 11.1 - Stravovacie  sluţ by v oboch výpočtoch (t.j. pre analytické tabuľky 1 
a 2). 
 
Ostatné výrobky a sluţb y (COICOP 12) 
484. Údaje rodinných účtov sa v tejto poloţ ke pouţ ívajú pre rutinný výpočet. Údaje 
maloobchodu sa dopĺňajú o trhové sluţ by. V oboch výpočtoch sa pridáva prepitné do 
poloţ ky 12.1 - Osobná starostlivosť v analytických tabuľkách 1A a 2A  v stĺpci 
„Ostatné“.   
 



ZDROJE A METÓDY ZOSTAVENIA HND KAPITOLA 5 
 

202 
 

485. Prostitúcia bola odhadnutá  pre obe analytické tabuľky 1 a 2 v poloţ ke 12.1 - 
Osobná starostlivosť v stĺpci Spotreba nelegálne vyrobených alebo dovezených 
výrobkov a sluţie b. Poistné sluţ by pre KSD v poloţ ke 12.5 COICOP sa počítajú ako 
súčet poplatkov za doplnkové dôchodkové poistenie, ţ ivotné poistenie a neţ ivotné 
poistenie. Finančné sluţ by pre KSD v poloţ ke 12.6 COICOPu sú vypočítané ako 
súčet poplatkov a provízií z operácií s klientmi, z devízových operácií a z ostatných 
operácií pri prepočtoch za príslušný subsektor. 
 
5.7.6 Výdavky rezidentov v zahraničí a nerezidentov na domácom území 
486. Výdavky rezidentov v zahraničí a nerezidentov na domácom území sú počítajú 
za turistov a pracujúce osoby. Ako hlavné zdroje údajov sa pouţ ívajú: 

 Údaje zo štatistiky turistiky (trţ by z turistiky, počet turistov v rámci aktívneho 
a pasívneho cestovného ruchu, počet ubytovaných osôb). 

 Údaje Inštitútu turizmu (informácie o výdavkoch turistov v členení podľa KP 
alebo COICOP).  

 Informácie z Ministerstva zahraničných vecí SR (jednorazové zisťovanie za 
všetky zahraničné zastupiteľstvá za roky 2002 a 2003) a z Ministerstva 
práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Národného úradu práce (NÚP) o počte 
slovenských občanov pracujúcich legálne v zahraničí a počte zahraničných 
občanov pracujúcich legálne na Slovensku. 

 Počet neregistrovaných a nelegálnych slovenských pracujúcich v zahraničí a 
počet zahraničných neregistrovaných a nelegálnych pracovníkov na 
Slovensku odhadnutých MPSVR a NÚP a odhady spracované ŠÚ SR v rámci 
projektu úplnosti. 

 Informácie o priemerných mzdách a platoch na Slovensku a v konkrétnych 
krajinách zo slovenských štatistických zdrojov a z Eurostatu pre odhady miezd 
a platov pracujúcich rezidentov/nerezidentov. 

 Variantné odhady čistých príjmov rezidentov a nerezidentov a ich  sklonu 
k spotrebe spracované ŠÚ SR pre výpočty KSD a NÚ. 

 Variantné odhady KSD pracujúcich rezidentov v zahraničí a  nerezidentov 
pracujúcich na domácom území na základe vyššie uvedených informácií 
o príjmoch a vypočítaných variantov spotreby. 

 Odhadnuté výdavky turistov rezidentov/nerezidentov na základe informácií zo 
štatistiky turistiky (počet turistov, počet ubytovaných osôb, priemerná cena 
ubytovania, náklady na osobu a deň). 

 Z Platobnej bilancie sa pouţ íva objem poloţ ky „turistika“ na porovnanie 
s výdavkami rezidentov/nerezidentov na turistiku, vypočítanými na základe 
iných zdrojov a pre doplnenie objemov z týchto zdrojov. 

Výdavky rezidentov v zahraničí na podnikateľské účely sa v národných účtoch zvlášť 
nesledujú. 
 
487. Výpočty KSD rezidentov/nerezidentov na základe vyššie uvedených údajov sú 
uvedené v analytických tabuľkách 1, 2, a 5 a v tabuľke č. 323. Pre výpočet KSD 
rezidentov a nerezidentov za rok 2003 sa pouţ ili informácie: 

 na Slovensku legálne  a nelegálne pracovalo 12 883 osôb – nerezidentov, 
 mzdy a platy pracujúcich  nerezidentov na Slovensku tvorili 2 594  mil. Sk, 
 na Slovensko prišlo  24 973  tis. osôb – zahraničných turistov, 
 v zahraničí pracovalo legálne a nelegálne 88 873 Slovákov,  
 mzdy a platy pracujúcich Slovákov v zahraničí tvorili 22 473 mil. Sk, 
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 počet Slovákov prechádzajúcich hranice kvôli turistike bol  18 209 tis. osôb. 
Spotreba výrobkov a sluţ ieb pracujúcimi rezidentmi a nerezidentmi sa vypočítala na 
základe informácií o počte pracujúcich osôb, priemerných mzdách a platoch a ich 
sklone k spotrebe. 
 
Odhady konečnej spotreby rezidentov a nerezidentov 
 
Tabuļka č. 316        
  Výdavky rezidentských 

domácností v zahraničí 
Výdavky nerezidentských 
domácností na 
ekonomickom teritóriu 

  v  % mil. Sk v % mil. Sk 
 01 Potraviny a nealkoholické nápoje 30,4 9 973 11,4 3 945 
 02 Alkoholické nápoje, tabak, narkotiká 8,8 2 890 12,5 4 309 
 03 Odevy a obuv 21,5 7 063 5,3 1 834 
 04 Bývanie, voda, plyn a iné palivá 3,4 1 112 0,4 149 
05 Nábytok 2,1 690 2,8 969 
06 Zdravie 0,8 267 9,5 3 268 
07 Doprava 8 2 632 10,7 3 700 
08 Spoje 1 328 2,3 793 
09 Rekreácia a kultúra 13,1 4 297 6,7 2 294 
10 Vzdelanie 0,2 67 0 0 
11 Reštaurácie a hotely 8 2 612 23,3 8 031 
12 Rozličné tovary a sluţ by 2,7 899 15 5 186 
Spolu 100 32 830 100 34 478 
 
 
 
5.7.7 Odhad „konečných“ údajov KSD 
 
5.7.7.1 Popis metód odhadu KSD v analytických tabuľkách (1,2 a 5)  
 
488. Analytické tabuľky navrhnuté a pouţ ité pre odhady KSD obsahujú celý 
algoritmus pre výpočet KSD na základe kaţ dého pouţ itého zdroja údajov (RÚ, MO). 
ŠÚ SR vyplnil analytické tabuľky 1, 1A, 2 a 5 za r. 2003. Vo všetkých analytických 
tabuľkách sa pouţ ili údaje v 3-miestnom kóde klasifikácie COICOP s oddelenými 
údajmi o spotrebe výrobkov a spotrebe sluţ ieb. Toto rozdelenie na výrobky a sluţ by 
umoţ nilo spracovať presnejšie odhady KSD.  
 
Analytická tabuľka 1 - transformácia údajov z rodinných účtov do národných 
účtov 
489. Obsah jednotlivých stĺpcov je: 
Stĺpec 1 - obsahuje priemerné nákupy výrobkov a sluţ ieb na osobu a rok z údajov 
rodinných účtov. 
Stĺpec 2 - obsahuje koeficienty navýšenia pre výpočet výdavkov za bohaté 
domácnosti. 
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Stĺpec 3 - výdavky za bohaté domácností na osobu a rok. 
Stĺpec 4 - výdavky za priemerné domácností prepočítané na populáciu, pričom počet 
osôb, pre ktorý sa kvantifikuje KSD je vypočítaný ako: 
 

ŠTBDKDOBY *25,02003 = VPD 
 

2003OBY priemerný počet obyvateľstva (vyčíslený v zmysle ESNÚ 95)  v r. 2003 
                  (5 380 053 osôb) 
KD – počet osôb ţ ijúcich v kolektívnych domácnostiach (115 306 osôb) 
BD - počet osôb ţ ijúcich v bohatých domácnostiach (743 000 osôb) 
ŠT – počet študentov ţ ijúcich prevaţ nú časť roka v internátoch (71 364 osôb) 
VPD – výdavky za priemerné domácností prepočítané na populáciu  
 
Stĺpec 5 - výdavky za bohaté domácností prepočítané na populáciu bohatých. 
Stĺpec 6 - KSD kolektívnych (inštitucionálnych) domácností, odhad je popísaný 
v časti RU. 
Stĺpec 7 - úpravy KSD podľa definícií a konceptov, prevzaté z analytickej tabuľky 1A. 
Stĺpec 8 - spotreba nelegálne vyrobených výrobkov a sluţ ieb. Sú to 02.3 – Drogy a 
12.1 – Osobné sluţ by (prostitúcia).  
Stĺpec 9  - KSD odhadnutá podľa národného konceptu.  
Stĺpec 10 – konečná spotreba rezidentských domácností v zahraničí, jej výpočet je 
popísaný v časti 5.7.6. 
Stĺpec 11 - KSD nerezidentov na ekonomickom území, jej výpočet je popísaný v časti 
5.7.6.  
Stĺpec 12 - úhrn KSD z národného konceptu (NC) na domáci koncept (DC) NC-
R+NR (9-10+11) 
  
 
Analytická tabuľka 1A 
490. Táto tabuľka obsahuje nevyhnuté úpravy údajov vyuţ itím administratívnych 
a ďalších štatistických údajov. 
Stĺpec 1 - obsahuje súčet čiastkových úprav objemu KSD (súčet stĺpcov 2+3+4 
analytickej tabuľky 1A) vo výpočtoch na základe rodinných účtov. Tento stĺpec 
vstupuje do analytickej tabuľky 1 ako stĺpec 4. 
Stĺpec 2 - obsahuje spotrebu vlastnej produkcie v domácnostiach. V slovenských 
podmienkach je to len poľnohospodárska produkcia a nazbierané lesné plody.  
Stĺpec 3 - obsahuje naturálne mzdy a platy.  
Stĺpec 4 - sumarizuje úpravy odhadov (súčet stĺpcov 5+6+7+8) . 
Stĺpec 5 - obsahuje úpravy výpočtov KSD o zahrnutie spotreby jedál a nápojov 
vojakmi (v poloţ ke COICOP 01.1 a 01.2), uniforiem a obuvi vojakov (COICOP 03.1 a 
03.2), imputovaného nájomného v 04.2, o spotrebu poistných sluţ ieb (v 12.5) 
a finančných sluţ ieb (v 12.6). 
Stĺpec 6 - naturálne čisté dane a transfery zo zahraničia - do KSD  nie sú 
kvantifikované. 
Stĺpec 7 - licencie a poplatky nemajú ekonomicky významný objem a nie sú 
kvantifikované v KSD, významnosť sa opätovne overuje na údajoch za rok 2005. 
Stĺpec 8 - obsahuje ostatné poloţ ky upravujúce objem KSD, a to: 

 dopočet nákupov v maloobchode za  ţ ivnostníkov, ktoré ţ ivnostníci deklarujú 
ako medzispotrebu, ale spotrebujú ako KSD, 
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 prepitné v reštauráciách (COICOP 11.1) a v osobných sluţ bách (COICOP 12.1),  
 priame platby poisťovní autoopravovniam za opravu vozidiel, ktoré nie sú 

zachytené v rodinných účtoch. 
 
Analytická tabuľka 2 - transformácia údajov maloobchodu do národných účtov 
(podľa COICOP)  
491. Obsah jednotlivých stĺpcov v analytickej tabuľke 2 na základe údajov 
maloobchodu: 
Stĺpec 1 - obsahuje trţby  maloobchodu rozdelené do poloţ iek COICOP z podkladov 
ŠÚ SR.  
Stĺpec 2 - obsahuje dopočet KSD o nákupy na trhoch bez potvrdeniek a faktúr, 
nákupy sluţie b poskytovaných bez potvrdeniek. Odhady týchto nezaznamenaných 
trţ ieb sa spracovali v rámci projektu úplnosti a sú popísané v kapitole 7. 
Stĺpec 3 - obsahuje nákupy v maloobchode pre podnikateľské účely (t. j. pre 
medzispotrebu). Popis týchto nákupov je v kapitole 7. 
Stĺpec 4a - obsahuje nákupy pre KSD vo veľkoobchode. Popis vyuţ itia tohto zdroja 
údajov je v časti 5.7.2.6. 
Stĺpec 4b - obsahuje nákupy trhových sluţ ieb, ktoré sú doplnkom k nákupom v 
maloobchode. Popis trhových sluţ ieb je v časti 5.7.2.5. 
Stĺpec 5 - sumarizuje úpravy. Údaje pre tento stĺpec sú prevzaté z analytickej tabuľky 
1A. 
Stĺpec 6 - obsahuje spotrebu nelegálne vyrobených výrobkov a sluţ ieb (drogy 
a prostitúcia).  
Stĺpec 7 - sumarizuje výpočet KSD podľa domáceho konceptu (1+2-3+4a+4b+5+6). 
Stĺpec 8 - obsahuje spotrebu rezidentských domácností v zahraničí z analytickej 
tabuľky 1. 
Stĺpec 9 - obsahuje spotrebu nerezidentských domácností z analytickej tabuľky 1. 
(6+7-8). 
Stĺpec 10 - sumarizuje KSD vymedzenú podľa  národného konceptu ako súčet 
stĺpcov  DC+R-NR (7+8-9). 
 
Analytická tabuľka 5 
492. Tabuľka sumarizuje všetky odhady KSD kvantifikované podľa domáceho 
konceptu a umoţ ňuje vybrať najlepší odhad KSD podľa jednotlivých poloţ iek 
COICOP. 
Stĺpec 1 - obsahuje odhady domáceho konceptu KSD na základe rodinných účtov. 
Stĺpec 2 - obsahuje odhady domáceho konceptu KSD na základe trţ ieb 
maloobchodu vrátane odhadov na základe trţ ieb za trhové sluţ by a vybraných trţ ieb 
veľkoobchodu. 
Stĺpec 3 - obsahuje odhady KSD na základe údajov zo spotrebných daní, informácií 
z polície a odvetvovej štatistiky.  
Stĺpec 4 (4a, 4b, 4c) - obsahuje najlepší odhad KSD pre kaţ dý výrobok a sluţ bu 
podľa klasifikácie COICOP vybraný na základe expertného zhodnotenia. 
Stĺpec 5 - obsahuje odhady KSD podľa najlepšieho odhadu.  
Stĺpec 6 - obsahuje podiel KSD skutočne pouţ itej v národných účtoch na najlepšom 
odhade KSD.  
Stĺpec 7 - obsahuje spotrebu rezidentských domácností v zahraničí z analytických 
tabuliek 1 a 2. 
Stĺpec 8 - obsahuje spotrebu nerezidentských domácností na ekonomickom území 
z analytických tabuliek 1 a 2. 
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Stĺpec 9 – sumarizuje KSD vymedzenú podľa národného konceptu skutočne pouţ itú 
v národných účtoch (5+7-8). 
 
493. V súhrnnej tabuľke 5 sú uvedené objemy KSD vypočítané podľa domáceho 
konceptu na základe údajov rodinných účtov a maloobchodu, ktoré sú doplnené 
o výpočty na základe ďalších údajov, spolu s KSD rezidentov/nerezidentov. Výber 
„najlepšieho odhadu“ KSD pred vybilancovaním (v stĺpci 5 analytickej tabuľky 5) sa 
uskutočnil na základe: 

 analýzy vypočítaných odhadov, 
 analýzy kvality pouţ itých údajov. 

 
494. Najlepší odhad KSD v jednotlivých poloţ kách COICOP bol odvodený z týchto 
údajov: 

 31,9 % poloţ iek COICOP sa určilo z rodinných účtov, 
 41,5 % poloţ iek COICOP sa určilo z maloobchodu, 
 4,3  % poloţ iek  COICOP sa určilo z trhových sluţ ieb, 
 9,3  % poloţ iek  COICOP sa určilo z ostatných zdrojov. 
 13,1 % poloţ iek COICOP sa určilo  podľa príslušných definícií (spotreba 

poistných sluţ ieb, finančných sluţie b, drog, prostitúcie a imputovaného 
nájomného). 

 
5.8 Výdavky na konečnú spotrebu neziskových inštitúcií slúţi acich 
domácnostiam  
 
495. Výpočet výdavkov na konečnú spotrebu neziskových inštitúcií slúţ iacich 
domácnostiam S.15 je prepojený s výpočtom ich produkcie (pozri podkapitolu 3.7).  
Konečnú spotrebu tvoria výdavky na tovar a sluţ by: 

 produkované neziskovými organizáciami pre domácnosti, 
 vyrobené trhovými výrobcami a poskytované prostredníctvom neziskových 

organizácií domácnostiam. 
 
496. Spôsob výpočtu konečnej spotreby metodicky nadväzuje na  spôsoby výpočtu 
produkcie, medzispotreby a ďalších ukazovateľov. Vlastný výpočet konečnej 
spotreby za neziskové organizácie vychádza zo sumy produkcie zníţ enej o trţ by 
z predaja vlastných výrobkov a sluţ ieb a o obchodnú marţ u. Tabuľka č. 317 
dokumentuje výdavky na konečnú spotrebu spolu za neziskové organizácie, osobitne 
sú uvádzané výdavky na konečnú spotrebu  podľa jednotlivých činností týchto 
organizácií. Najväčší podiel  40,5% tvoria  výdavky na konečnú spotrebu členských 
organizácií. 
 
 
Výdavky na konečnú spotrebu za neziskové inštitúcie 
 
Tabuļka č. 317                                                                                    v mil. Sk  
 02 70 80 85 91 92 spolu  
Produkcia          
   medzispotreba          
   odmeny zamestnancov          
   ostatné dane z produkcie  1  4  -  2  80  18  105   
   spotreba fixného kapitálu  3  -  26  278  394  394  701   
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Trţ by z predaja vlastných 
výrobkov a sluţ ieb  
a obchodná marţ a         
Výdavky na konečnú 
spotrebu         
 
5.9 Výdavky na konečnú spotrebu verejnej správy  
497. Zdrojom pre výpočet transakcií v sektore verejnej správy je úplná a podrobne 
členená údajová základňa, ktorá je vytvorená na základe výkazov o príjmoch 
a výdavkoch (pozri podkapitolu 3.18). 
498. Výdavky na konečnú spotrebu (P.3) verejnej správy sa rovnajú sume ich 
produkcie (P.1), zvýšenej o výdavky na produkty poskytnuté domácnostiam 
prostredníctvom trhových výrobcov (t.j. sociálne naturálne transfery 
D.6311+D.63121+D.63131) a zníţ enej o platby realizované ostatnými jednotkami, 
trhovú produkciu (P.11), platby za ostatnú netrhovú produkciu (P.131) a tvorbu 
kapitálu pre vlastné pouţ itie (P.12): 
 P.3 = P.1 - P.11 - P.12 - P.131 +  D.6311 + D.63121 + D.63131  
499. Na výpočet poloţ iek tvoriacich P.3 sa pouţ ívajú administratívne zdroje údajov. 
Pri poloţ kách P.11, P.131, D.63121 sa vychádzalo z týchto administratívnych 
zdrojov:  

 Výkaz o plnení rozpočtu a o plnení vybraných finančných ukazovateľov 
rozpočtových organizácií štátu Fin RO 1-04.  

 Výkaz o plnení rozpočtu a o plnení vybraných finančných ukazovateľov 
príspevkových organizácií a štátnych fondov Fin PO 3-04.  

 Výkaz o plnení rozpočtu a o plnení vybraných finančných ukazovateľov obce, 
vyššieho územného celku a rozpočtových organizácií v ich pôsobnosti Fin 
SAM 2-04. 

 Výkaz o plnení rozpočtu ostatných subjektov, ktorých rozpočty tvoria verejný 
rozpočet Fin OST 4-04.   

 Pri poloţ ke P.12 sa vychádzalo z nasledujúcich administratívnych zdrojov: 
 Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01. 
 Výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu Úč POD 2-01. 

Poloţ ky D.6311 a D.63131 majú v sektore verejnej správy SR nulovú hodnotu. 
 
Výdavky na konečnú spotrebu verejnej správy  
                                                         
Tabuļka č. 318                                                                                                                       v mil. Sk 
P.1 Produkcia  228 689 
P.2 Medzispotreba                7 3 115 
D.1 Odmeny zamestnancov              107 696 
D.29 Ostatné dane z produkcie                  4 131 
K.1 Spotreba fixného kapitálu                43 747 
P.11 Trhová produkcia              19 760 
P.12 Produkcia pre vlastné konečné pouţ itie                       9 
P.131 Platby za ostatnú netrhovú produkciu                   946 
D.6311 Úhrady dávok sociálneho zabezpečenia                       0 
D.63121 Ostatné naturálne dávky sociálneho zabezpečenia 

poskytované trhovými výrobcami  
41 162 
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D.63121 Naturálne sociálne podpory poskytované trhovými výrobcami  
P.3 Výdavky na konečnú spotrebu            249 136 

  
 
5.10 Nadobudnutie mínus úbytok hmotných fixných aktív  
500. Nadobudnutie mínus úbytok hmotného investičného majetku je prírastok 
reprodukovateľných aktív, ktoré môţ u byť opakovane alebo kontinuálne pouţ ívané 
v procese výroby dlhšie ako 1 rok  a ich nadobúdacia hodnota je vyššia ako 30 000 
korún ((750 Euro). Na zabezpečenie súladu s poţ adovanou hranicou nadobúdacej 
hodnoty fixných aktív 20 000 (cca 500 Euro), bol do štatistického zisťovania 
zavedený osobitný modul ktorým sa sleduje obstaranie majetku v rozmedzí medzi 
týmito dvoma hranicami (pozri podkapitolu 11.3).  
501. Štátne štatistické zisťovania a administratívne zdroje poskytujú údaje 
o dlhodobom hmotnom majetku. Dlhodobý hmotný majetok tvoria: 

a) pozemky, stavby (budovy, haly, šachty, vŕtacie veţ e, komíny, cesty, atď.), byty 
a nebytové priestory, umelecké diela, zbierky a predmety z drahých kovov bez 
ohľadu na obstarávaciu cenu (pokiaľ nie sú finančným majetkom), 

b) samostatne hnuteľné veci okrem hnuteľných vecí uvedených v bode a) 
a súbory hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické 
určenie s dobou pouţ iteľnosti dlhšou ako jeden rok a v ocenení vyššom ako je 
suma stanovená v osobitnom predpise (zákon NR SR č. 595/2003 Z.z. o dani 
z príjmov), 

c) pestovateľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako tri roky  
(chmeľnice, vinice, ovocné sady), 

d) základné stádo a ťaţ né zvieratá, bez ohľadu na obstarávaciu cenu, 
otvárky nových lomov, pieskovní a hlinísk, technická rekultivácia a technické 
zhodnotenie (pokiaľ nie sú súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného 
majetku).  
502. Do dlhodobého hmotného majetku moţ no robiť zásahy, ktoré majú za následok 
zmenu jeho výkonnosti alebo technických parametrov. Takéto zásahy sa povaţ ujú za 
rekonštrukcie. Ďalej moţ no rozšíriť vybavenosť alebo pouţ iteľnosť hmotného 
majetku o také súčasti, ktoré pôvodný majetok neobsahoval, pričom tvoria 
neoddeliteľnú súčasť majetku. Takéto zásahy sa povaţ ujú za modernizáciu. 
Rekonštrukciu a modernizáciu povaţ uje zákon za technické zhodnotenie hmotného 
majetku avšak len ak výdavky na takéto zásahy prevyšujú pri jednotlivom hmotnom 
majetku 30 000 Sk.  
503. Z údajov sa vylúčia údaje o pozemkoch, umeleckých dielach a zbierkach, ktoré 
do THFK nevstupujú. Tieţ  beţ né opravy majetku, ktoré nezvyšujú technické 
parametre majetku, do THFK nevstupujú (zahrnujú sa medzispotreby).  
504. Hmotné fixné aktíva sa nadobúdajú nákupom nových alebo pouţ itých fixných 
aktív, vlastnou výrobnou činnosťou vrátane nedokončených stavieb, naturálnymi 
transfermi, preradením z osobného uţ ívania do podnikania alebo bártrovou 
výmenou. Nadobudnutie nových fixných aktív na lízing sa zaznamenávalo u 
uţ ívateľa alebo lízingovej spoločnosti v závislosti od dohody. Počnúc rokom 2004 
došlo v SR k mene v účtovaní finančného lízingu a nadobudnutie nových fixných 
aktív na lízing sa zaznamenáva u uţ ívateľa fixných aktív. Údaje v časovom rade 
1995-2003 boli revidované v zmysle novej legislatívy. 
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505. Za úbytok fixných aktív sa povaţ uje predaj pouţ itého dlhodobého majetku, 
odovzdanie dlhodobého majetku prostredníctvom bártrovej výmeny a odovzdanie 
pouţ itého dlhodobého majetku ako naturálny kapitálový transfer. Informácie o 
nadobudnutí a úbytku dlhodobého majetku poskytujú štátne štatistické zisťovania a 
účtovné výkazy, ktoré sú bliţ šie popísané v podkapitole 11.3. Transformácia 
ocenenia z výrobných nákladov do základných cien v prípade nadobudnutia aktív 
vytvorených vo vlastnej réţ ii je uvedená v odstavci 436. 
 
5.10.1 Sektor nefinančných korporácií S.11 
506. Štatistické zisťovania za veľké (Roč 1-01) a malé (Roč 2-01) poskytujú údaje za 
poloţ ky nadobudnutie nových fixných aktív, obstaranie pouţ itých fixných aktív a ich 
predaj. Spracovávané sú v odvetvovom členení do úrovne 4 miest klasifikácie OKEČ 
(pozri kapitolu 10).  
 
507. Výpočet poloţ ky nadobudnutie mínus úbytok hmotných fixných aktív sa tvorí 
zahrnutím nadobudnutých hmotných fixných aktív nových alebo pouţ itých 
a odpočítaním predaných hmotných fixných aktív. Poloţ ka nadobudnutie mínus 
úbytok hmotných fixných aktív sa napĺňa v členení na subsektory národných účtov 
a tieţ  podľa dvojmiestnej úrovne klasifikácie OKEČ (pozri kapitolu 10). 
 

Nadobudnutie mínus úbytok hmotného dlhodobého majetku v S.11  
Tabuļka č. 319            v mil. Sk 

  S.11001 S.11002 S.11003 S.11 
P.511 Nadobudnutie mínus 

úbytok hmotného 
dlhodobého majetku 

64 895 58 229 67 507 190 631 

P.5111 Nadobudnutie nového 
hmotného dlhodobého 
majetku 

71 802 54 536 67 329 193 667 

P.5112 Nadobudnutie 
pouţ itého hmotného 
dlhodobého majetku 

8 546 23 227 3 922 35 695 

P.5113 Úbytok pouţ itého 
hmotného dlhodobého 
majetku 

15 453 19 534 3 744 38 731 

 
 
5.10.2 Sektor finančných korporácií S.12   
508. Spravodajské jednotky finančného sektora (pozri tab. č. 16) sa v rámci OKEČ 
zaraďujú do týchto oddielov kategórie J:   

 65 finančné sprostredkovanie okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia, 
 66 poistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho 

zabezpečenia, 
 67 pomocné činnosti súvisiace s finančným sprostredkovaním.  

 
509. Štatistické zisťovania sú vyčerpávajúce a vykonávajú sa týmito štatistickými 
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výkazmi: 
 PEN P 5-01 Ročný podnikový výkaz v peňaţ níctve a v nebankových 

finančných inštitúciách.   
 POI P 5-01  Ročný podnikový výkaz v poisťovníctve. 

 
510. Údaje za nadobudnutie mínus úbytok hmotných fixných aktív sa zostavujú 
podľa  subsektorov: 
121+122  Národná banka Slovenska +Ostatné peňaţ né  finančné inštitúcie. 
123 Ostatní finanční sprostredkovatelia okrem poisťovacích korporácií a penzijných 
fondov. 
124 Finančné pomocné inštitúcie. 
125 Poisťovacie korporácie a penzijné fondy. 
 
Nadobudnutie mínus úbytok hmotného dlhodobého majetku v S.12  
Tabuļka č. 320                               v mil. Sk 

  S.121+S.122 S.123 S.124 S.125 S.12 
P.511 Nadobudnutie mínus 

úbytok hmotného 
dlhodobého majetku 

168 1 808 113 22 2 111 

P.5111 Nadobudnutie 
nového hmotného 
dlhodobého majetku 

637 1 653 72 247 2 609 

P.5112 Nadobudnutie 
pouţ itého hmotného 
dlhodobého majetku 

1 3 922 81 0 4 004 

P.5113 Úbytok pouţ itého 
hmotného 
dlhodobého majetku 

470 3 767 40 225 4 502 

 
  
5.10.3 Sektor verejnej správy S.13 
511. Hlavným zdrojom informácií o nadobudnutí hmotných fixných aktív je štátny 
záverečný účet, ktorý obsahuje výsledky hospodárenia s prostriedkami štátneho 
rozpočtu a výsledky rozpočtového hospodárenia ostatných zloţ iek verejného 
rozpočtu v členení na beţ né a kapitálové výdavky. Na vykazovanie príjmov 
a výdavkov rozpočtov sa pouţ íva národná rozpočtová klasifikácia (pozri kap. 10). 
Rozpočtová klasifikácia obsahuje organizačnú klasifikáciu, označenie druhu 
rozpočtu, funkčnú klasifikáciu a ekonomickú klasifikáciu. Organizačná klasifikácia 
umoţ ňuje identifikáciu rozpočtových operácií podľa rozpočtových kapitol a štátnych 
fondov. Funkčná klasifikácia umoţ ňuje sledovať výdavky verejnej správy podľa ich  
účelu a medzinárodné porovnanie. Ekonomická klasifikácia triedi rovnorodé druhy 
príjmov a výdavkov na hlavné kategórie, kategórie, poloţ ky a podpoloţ ky. Zároveň 
ustanovuje, ktoré výdavky sa financujú z beţ ných výdavkov a ktoré z kapitálových 
výdavkov.  
512. Uţ ívateľmi rozpočtovej klasifikácie sú: 

 štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie, 
 štátne fondy, 
 obce a rozpočtové organizácie obce a príspevkové organizácie obce, 
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 vyššie územné celky a ich rozpočtové a príspevkové organizácie,  
 zdravotné poisťovne, 
 Národný úrad práce,  
 Sociálna poisťovňa, 
 Slovenský pozemkový fond. 
 Fond národného majetku Slovenskej republiky 

513. Kapitálové výdavky zahrnujú výdavky na obstaranie hmotného a nehmotného 
majetku, vrátane výdavkov súvisiacich s obstaraním tohto majetku. Podľa definície 
v rozpočtovej klasifikácie hlavná kategória zahŕňa výdavky na obstaranie hmotného 
majetku, t.j. pozemkov, budov a stavieb, umeleckých diel, zbierok a predmetov 
z drahých kovov. Za stavby sa povaţ ujú všetky stavby bez zreteľa na ich: 
a) stavebno-technické vyhotovenie, napr. budovy, veţ e, stoţiare , silá, zásobníky, 
nádrţ e, studne, komunikácie, tunely, mosty a lávky, nástupištia  rampy, ţ eriavové 
dráhy, podzemné i nadzemné vedenia, tribúny, múry, oplotenia, pomníky, 
b) účel, napr. stavby na bývanie, stavby občianskeho vybavenia, stavby pre výrobu a 
skladovanie, pre dopravu, rozvod energií, pre vodné hospodárstvo, stavby a 
zariadenia pre civilnú obranu, na rekreáciu. 
Výstavbou sa rozumie obstarávanie novej stavby alebo zmena dokončenej stavby 
nadstavbou, prístavbou, stavebnými úpravami, rekonštrukcia a modernizácia 
dokončenej stavby, t. j. technické zhodnotenie.  
 
514. Kapitálové výdavky, podľa rozpočtovej klasifikácie, ďalej zahrnujú pestovateľské 
celky trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako tri roky, základné stádo, ťaţ né 
zvieratá, plemenné, úţ itkové a chovné kone  a iný majetok, napr. otvárky nových 
lomov a pieskovní, skládok odpadov, technické rekultivácie (ako sú terénne úpravy, 
odstránenie následkov vodnej erózie, zdevastovania pôdy po stavebnej činnosti 
atď.). Od technickej rekultivácie je potrebné odlíšiť biologickú rekultiváciu (hnojenie 
pôdy, vysiatie trávy, vysadenie kvetín a okrasných kríkov), ktorá je vţ dy súčasťou 
prevádzkových nákladov (kód ekonomickej klasifikácie 633006 rozpočtovej 
klasifikácie). 
 
515. Výdavkami súvisiacimi s obstaraním hmotného majetku sú výdavky na prípravu 
a zabezpečenie výstavby vrátane pozemkov na výstavbu výlučne vojenského 
charakteru. Patria sem aj kapitálové transfery umoţ ňujúce ich príjemcom 
nadobudnúť hmotný a nehmotný majetok alebo kompenzovať jeho poškodenie alebo 
zničenie, výdavky na tvorbu hmotných a mobilizačných rezerv, byty a ubytovacie 
zariadenia pre domácnosti príslušníkov ozbrojených síl, výstavby nemocníc, ciest, 
mostov, ktoré môţ e vyuţ ívať i civilné obyvateľstvo, resp. diela realizované silami 
obrany pre nevojenské účely. 
 
516. Do kapitálových výdavkov nepatria výdavky hradené z beţ ných výdavkov na 
obstaranie drobného hmotného a nehmotného majetku, výdavky na opravy a 
udrţ iavanie hmotného majetku.    
 
517. Technickým zhodnotením sa rozumejú výdavky na dokončené nadstavby, 
prístavby a stavebné úpravy, rekonštrukcie a modernizácie prevyšujúce pri 
jednotlivom hmotnom a nehmotnom majetku 30 000 Sk v úhrne za rozpočtový rok. V 
prípade, ak celková suma technického zhodnotenia vykonaného na jednotlivom 
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majetku za príslušný rozpočtový rok je 30 000 Sk a menej, nie je takýto výdavok 
povaţ ovaný za technické zhodnotenie a financuje sa z beţ ných výdavkov. 
 
518. Nadobudnutie hmotných fixných aktív za tie inštitucionálne jednotky, ktoré 
pouţ ívajú rozpočtovú klasifikáciu, (štátne rozpočtové a štátne príspevkové 
organizácie, štátne fondy, obce a rozpočtové organizácie obce a príspevkové 
organizácie obce, vyššie územné celky a rozpočtové organizácie vyšších územných 
celkov a príspevkové organizácie vyšších územných celkov, zdravotné poisťovne, 
Národný úrad práce, Sociálna poisťovňa, Slovenský pozemkový fond, Fond 
národného majetku Slovenskej republiky) sa zisťujú z  kapitálových výdavkov 
kategórie 710 – obstaranie kapitálových aktív.  Z uvedenej kategórie kapitálových 
výdavkov sa odpočítavajú poloţ ky a  podpoloţ ky,  ktoré nie sú súčasťou tvorby 
hrubého fixného kapitálu ako sú pozemky, oceniteľné práva, nákup umeleckých diel, 
nákup predmetov z drahých kovov a tvorba hmotných a mobilizačných rezerv. 
Podrobnosť členenia jednotlivých poloţ iek rozpočtovej klasifikácie nie je pre všetky 
spravodajské jednotky verejnej správy S.13 rovnaká. Osobitne sú upravené  
rozpočtové klasifikácie pre Sociálnu poisťovňu, Zdravotné poisťovne, Národný úrad 
práce, Fond národného majetku a Slovenský pozemkový fond, kde sú vylúčené také 
zisťovania,  ktoré sa daného subjektu netýkajú. 
519. Nadobudnutie hmotných fixných aktív za Slovenskú konsolidačnú a.s. a verejné 
vysoké školy sa odhadujú zo súvah, ako rozdiel stavov hmotných fixných aktív na 
konci a na začiatku  roka. Informácie o spoločnosti Veriteľ sa získavali z 
alternatívnych zdrojov z ministerstva financií Slovenskej republiky. Od roku 2004 
Slovenská konsolidačná a.s.,  Veriteľ a.s. a verejné vysoké školy poskytujú štvrťročný 
„Výkaz o plnení rozpočtu ostatných subjektov, ktorých rozpočty tvoria verejný 
rozpočet - Fin OST 4-04 „. Na základe rozhodnutia misie k EDP (dialógovej návštevy) 
v Slovenskej republike v dňoch 2. a 3. júna 2005  bola  preklasifikovaná Slovenská 
inkasná a.s.  zo sektora S.12 do S.13. Premietnutie týchto zmien bolo vykonané 
v celom časovom rade. 
520. Zdroje o kapitálových výdavky a súvahy za rozpočtové i príspevkové 
organizácie neumoţ ňujú  rozčleniť obstaraný majetok na nový a pouţ itý. Na tento 
účel sa pouţ ívajú štatistické zisťovania:  v  subsektore ústrednej štátnej správy ročný 
výkaz príspevkových organizácií štátu NSPO 1-01 a ročný výkaz rozpočtových 
organizácií štátu NSRO 1-01, v subsektore miestnej samosprávy ročný výkaz 
príspevkových organizácií obcí NSPO 1-01 a ročný výkaz rozpočtových organizácií 
obcí NSRO 1-01, v subsektore fondov sociálneho zabezpečenia ročný výkaz 
Sociálnej poisťovne  Socp 1-01,  ročný výkaz zdravotnej poisťovne Zdp 1-01 a ročný 
výkaz Národného úradu práce NÚP 1-01. 
521. Nový alebo pouţ itý dlhodobý hmotný majetok nadobudnutý kúpou je ocenený  
cenami odberateľov. Zahŕňajú všetky náklady, ktoré vznikli pri prevzatí dlhodobého 
hmotného majetku vrátane profesionálnych poplatkov alebo provízií (napr. poplatky 
platené znalcom, právnikom).  Dlhodobý hmotný majetok vyprodukovaný pre vlastnú 
potrebu je oceňovaný vo výrobných nákladoch a zisťuje sa štatistickým zisťovaním o 
vybraných ukazovateľoch netrhových sluţ ieb. Jeho hodnota je nízka (v roku 2003 
predstavoval 0,04 % z celkovej hodnoty )nadobudnutia dlhodobého hmotného 
majetku).  

 
522. Ekonomická klasifikácia triedi rovnorodé druhy majetku nielen podľa výdavkov, 
ale i  príjmov verejnej správy na hlavné kategórie, kategórie, poloţ ky a podpoloţ ky. 
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Tento zdroj informácií slúţ i na poskytovanie údajov o úbytkoch fixných aktív. Z  
kategórie kapitálových príjmov sa z poloţ ky 231 Príjem z predaja  kapitálových aktív 
odhaduje poloţ ka P.5113 úbytok pouţ itého hmotného dlhodobého majetku.   
Nadobudnutie mínus úbytok hmotného dlhodobého majetku v S.13 
Tabuļka č. 321            v mil. Sk 

  S.1311 S.1313 S.1314 S.13 
P.511 Nadobudnutie mínus 

úbytok hmotného 
dlhodobého majetku 

18 231 11 133 711 30 075 

P.5111 Nadobudnutie nového 
hmotného dlhodobého 
majetku 

17 644 11 931 711 30 286 

P.5112 Nadobudnutie 
pouţ itého hmotného 
dlhodobého majetku 

889 471 0 1 360 

P.5113 Úbytok pouţ itého 
hmotného dlhodobého 
majetku 

302 1 269 0 1 571 

 
5.10.4 Sektor domácností S.14 
523. Hlavným zdrojom informácií o nadobudnutí fixných aktív sú administratívne 
zdroje údajov tzv. účtovné pomocné knihy dlhodobého hmotného majetku 
v zostatkových cenách overené fyzickou inventúrou knihy.  
 
524. Ďalším zdrojom ročných údajov pre nadobudnutie mínus úbytok hmotných 
fixných aktív v sektore S.14 je štatistické zisťovanie výkazom Roč 3-99.  Zisťovanie u 
podnikateľov - fyzických osôb nezapísaných v obchodnom registri. Štatistické 
zisťovanie pre tento sektor má charakter výberového zisťovania, ktoré sa v roku 2003 
uskutočnilo na základnom súbore s počtom  326 373 jednotiek a na výberovej 
vzorke, ktorá obsahovala 11 981 jednotiek. V uvedenom výkaze sú zahrnuté 
nasledujúce poloţ ky a otázky o nehmotných a hmotných fixných aktívach: 
 
8. obstarali ste v sledovanom roku dlhodobý majetok? (Odpoveď označte kríţ ikom) 
           Áno           Nie 
Ak áno uveďte: 
hodnotu obstarania dlhodobého nehmotného majetku (v tis. Sk) 9  
hodnotu obstarania dlhodobého hmotného majetku (v tis. Sk) 10  
 
Príjmy (trţ by) z predaja dlhodobého majetku v sledovanom roku sú zaznamenané v 
module o základných ukazovateľoch.  
 
525. V sektore domácností nadobudnutie mínus úbytok hmotných fixných aktív 
zahrnuje tieto poloţ ky: 
 
Nadobudnutie mínus úbytok hmotných fixných aktív za skupinu podnikateļov - 
ţiv nostníkov a ostatných zahrnutých v sektore domácností, ktorí podnikajú 
podļa iného neţ ţi vnostenského zákona (fyzické osoby nezapísaní 
v obchodnom registri) 
526. Výpočet sa robí z podkladov účtovných výkazov (Výkaz o majetku a 
záväzkoch), ktoré tvoria prílohu k daňovým priznaniam. Počet vykazujúcich jednotiek 
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bol 200 883, počet aktívnych registrovaných jednotiek bol 329 720, účtovný výkaz 
nepredloţ ilo 128 837 jednotiek. Hodnota  hmotných fixných aktív za daný rok sa 
prepočítava na počet aktívnych registrovaných jednotiek za ţ ivnostníkov a  ostatných 
registrovaných v štatistickom registri zahrnutých v sektore domácností podľa 
jednotlivých odvetví. Zostatková cena je podľa zákona o daniach z príjmov 
definovaná ako rozdiel medzi vstupnou cenou a celkovou výškou odpisov z tohto 
majetku. Aby sa získal údaj o nadobudnutí dlhodobého majetku v obstarávacej cene, 
bol urobený odhad za odpisy hmotných fixných aktív, ktorý bol pripočítaný 
k zostatkovej hodnote fixných aktív. 
 
Prírastok bytovej výstavby (vo vlastnej réţii  domácností a nakúpené od 
výrobných   firiem)   
527. Odhad za bytovú výstavbu (rodinné domy a byty postavené vo vlastnej réţ ii 
alebo postavené firmami) sa robí z podkladov Štvrťročného výkazu o začatých a 
dokončených bytoch, (Výkaz Inv 3-04), ktorý predkladajú obce. Ceny rodinných 
domov, resp. bytov sa určili prieskumom cez realitné kancelárie (trhové ceny), na 
základe ktorých sa určili priemerné ceny bytov (členené podľa okresov, počtu izieb, 
údaje sa získavali za okresné mesto, mesto, vidiek). Celková hodnota za prírastky 
bytov sa získala vynásobením počtu bytov priemernou cenou bytu. Prieskumy sa 
v päťročnom cykle aktualizujú. Pre rok 2003 bol východiskový údaj z roku 2000 
upravený cenovými indexmi. 
 
Prírastok výstavby garáţí,  rekreačných chát a záhradných chatiek (vo vlastnej 
réţii  domácností a nakúpené od výrobných firiem) 
528. Odhad za výstavbu garáţí , rekreačných chát a záhradných chatiek robí na 
základe údajov z regionálnej štatistiky MOŠ-MIS 1-01. Pri odhadoch cien za garáţ e, 
rekreačné chaty a záhradné chatky sa postupuje ako pri bytoch a rodinných domoch.  
 
Nákup bytov do osobného vlastníctva domácností od iných sektorov 
529. Údaje o nakúpených bytoch do osobného vlastníctva domácností predajom 
štátnych a druţ stevných bytov sa získavajú z Úradu geodézie a kartografie a katastra 
SR, podľa počtu vybavených návrhov na vklad práva do katastra v jednotlivých 
rokoch. Celková hodnota sa získa prenásobením počtu bytov v sektore domácností 
priemernou obstarávacou cenou, ktorú zaplatilo obyvateľstvo obecnému úradu alebo 
bytovému druţ stvu za byty.  
 
Veļké opravy a rekonštrukcie budov na bývanie 
530. Samostatne sa sledujú v rodinných účtoch od roku 2001. Patria sem 
rekonštrukcie kúpeľní, výmena drevených parkiet, plastových okien, zasklenie 
balkónov, inštalácia bezpečnostných dvier a pod. práce, pre ktoré sa nevyţ aduje 
stavebné povolenie alebo nevzniká ohlasovacia povinnosť. 
 
Nadobudnutie mínus úbytok hmotného dlhodobého 
majetku v S.14 
 
Tabuļka č. 322    v mil. Sk 

  S.14 
P.511 Nadobudnutie mínus 

úbytok hmotného 
dlhodobého majetku 

64 687 
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P.5111 Nadobudnutie nového 
hmotného dlhodobého 
majetku 

61 160 

P.5112 Nadobudnutie 
pouţ itého hmotného 
dlhodobého majetku 

3 527 

P.5113 Úbytok pouţ itého 
hmotného dlhodobého 
majetku 

0 

   
  
5.10.5 Sektor neziskových inštitúcií slúţiacich  domácnostiam 
 
531. Na jednotky zahrnuté do sektora neziskových inštitúcií slúţ iacich domácnostiam 
S.15 sa vzťahuje  opatrenie MF SR č.22 502/2002-92 (s účinnosťou od 1.1.2003), 
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovnej osnovy pre 
účtovné jednotky, ktoré nie sú zaloţ ené alebo zriadené za účelom podnikania. 
V sústave jednoduchého účtovníctva môţ u účtovať účtovné jednotky: 

 ak nepodnikajú a ak ich príjmy nedosiahli v predchádzajúcom účtovnom 
období 3 000 000 Sk,  

 cirkev a náboţ enské spoločenstvá, ich orgány a cirkevné inštitúcie, ktoré majú 
právnu subjektivitu, ak nepodnikajú, a ak nie sú príjemcami štátnych dotácií 
(grantov) zo štátneho rozpočtu.  

 
532. Odhady sa robia na základe štatistického zisťovania z ročného výkazu 
nezárobkových organizácií (NSNO 1-01). Účelom štatistického zisťovania je získať 
informácie o ekonomických a finančných ukazovateľoch neziskových organizácií, 
ktoré sú zaradené medzi ostatných netrhových výrobcov, ktorých prevaţ ná časť 
produkcie sa poskytuje členom bezplatne, alebo za ceny ekonomicky nevýznamné. 
Ďalším zdrojom údajov je Ročný výkaz ziskov a strát SONO Úč 1-01 za veľké NISD, 
t.j. za tie inštitúcie, ktorých trţ by sú vyššie ako 3 mil. SK a sú podľa zákona povinné 
účtovať v sústave podvojného účtovníctva. 
533. Štatistické zisťovania pre tento sektor majú charakter výberových zisťovaní, 
ktoré sa v roku 2003 uskutočnilo na základnom súbore s počtom  26 106 jednotiek a 
na výberovej vzorke, ktorá obsahovala 3 647 jednotiek. Základný súbor bol rozdelený 
do  základných oblastí, ktoré boli vytvorené na základe odvetvovej činnosti a právnej 
formy. Ďalšie hľadisko delenia tvorila veľkostná kategória jednotky. Oblasti vytvorené 
z veľkých jednotiek a oblasti s veľmi malým počtom jednotiek v základnom súbore sa 
zisťovali a spracovávali vyčerpávajúco.  
 
Nadobudnutie mínus úbytok hmotného dlhodobého 
majetku v S.15 
 
Tabuļka č. 323    v mil. Sk 

  S.15 
P.511 Nadobudnutie mínus 

úbytok hmotného 
dlhodobého majetku 

1 127 
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P.5111 Nadobudnutie nového 
hmotného dlhodobého 
majetku 

1 341 

P.5112 Nadobudnutie 
pouţ itého hmotného 
dlhodobého majetku 

188 

P.5113 Úbytok pouţ itého 
hmotného dlhodobého 
majetku 

4 020 

 
 
 
5.11 Nadobudnutie mínus úbytok nehmotných fixných aktív  
 
534. Podľa slovenskej legislatívy sú nehmotné reprodukovateľné aktíva tie, ktoré 
môţ u byť opakovane alebo kontinuálne pouţív ané v procese výroby dlhšie ako 1 rok  
a ich nadobúdacia hodnota je vyššia ako 50 000 korún (cca 1 250 Euro). Na 
zabezpečenie súladu s poţ adovanou hranicou nadobúdacej hodnoty fixných aktív 20 
000 (500 Euro) bol do štatistického zisťovania zavedený osobitný modul, ktorým sa 
sleduje obstaranie majetku v rozmedzí medzi týmito dvoma hranicami 
(pozri podkapitolu 11.3). 
535. Štátne štatistické zisťovania a administratívne zdroje poskytujú údaje 
o dlhodobom nehmotnom majetku. Dlhodobý nehmotný majetok tvoria: 

a) zriaďovacie výdavky t.j. výdavky spojené so zaloţ ením nového podniku (napr. 
súdne a notárske poplatky, náklady na pracovné cesty, mzdy, odmeny za 
sprostredkovanie, nájomné, náklady súvisiace so zriadením uhrádzané 
materskej spoločnosti a iné náklady), ale nepatria k nim výdavky na obstaranie 
dlhodobého majetku, zásob, reprezentačné a ďalšie výdavky. Ako zriaďovacie 
náklady sa neúčtujú náklady spojené so zlúčením, splynutím a rozdelením 
obchodných spoločností a druţ stiev a so zmenou ich právnej formy, 
upisovaním nových akcií a iným zvyšovaním vlastného imania, a s tým 
súvisiace náklady, ako sú náklady na notárske poplatky, súdne poplatky, 
provízie maklérom, odborné posudky, poradenstvo a iné náklady, 

b) aktivované náklady na vývoj – ak ide o aplikáciu zistení výskumu alebo  iných 
znalostí na plánovanie alebo návrh výroby nových alebo významne 
zlepšených materiálov, zariadení výrobkov, procesov, systémov alebo sluţ ieb 
pred začatím ich výroby alebo pouţ ívania. Ide najmä o dizajn, zhotovenie 
a testovanie prototypov a modelov, nástrojov, šablón, foriem a čipov 
vyuţ ívaním novej technológie, zhotovenie a činnosť skúšobnej prevádzky, 
ktorá nie je v etape ekonomickej realizovateľnosti, ako aj výsledky vykonaných 
vývojových prác, ak sú kúpené samostatne a nie sú súčasťou dodávky  iného 
dlhodobého majetku a jeho ocenenia alebo sú vytvorené vlastnou činnosťou 
za účelom obchodovania s nimi, 

c) softvér, bez ohľadu na to, či je alebo nie je  predmetom autorských práv, alebo 
za predpokladu, ţ e je nakúpený samostatne (t.j. nie je súčasťou dodávky 
hardvéru a jeho ocenenia) alebo vytvorený vlastnou činnosťou za účelom 
obchodovania s ním a pouţ itia pre potreby v účtovnej jednotke, ak nejde 
o softvér na zákazku alebo o súčasť dodávky hardvéru. 

d) Oceniteľné práva, ktorými sú výrobno-technické poznatky (know-how), 
licencie, uţ ívacie práva, vydavateľské tituly, vydavateľské práva, autorské 
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práva, dovozné kvóty a vývozné kvóty, obchodné značky, ochranné známky, 
receptúry a predmety priemyslových práv, a iné výsledky duševnej tvorivej 
činnosti, ak sa obstarali za odplatu. 

Goodwill (značka firmy) obstaraný napríklad kúpou, výmenou alebo vkladom podniku 
alebo jeho časti, rozdelením alebo splynutím. 
536. Z takto zistených údajov o obstaraní nehmotného majetku sa vylučujú údaje 
o aktivovaných nákladoch na vývoj a oceniteľné práva. Údaje o aktivovaných 
nákladoch na vývoj sú zahrnuté do medzispotreby. Spôsob nadobudnutia mínus 
úbytok nehmotných fixných aktív ako aj pouţ ité zdroje údajov sú rovnaké ako 
v prípade hmotných fixných aktív a popísané sú v podkapitole 5.10. Transformácia 
ocenenia z výrobných nákladov do základných cien v prípade nadobudnutia aktív 
vytvorených vo vlastnej réţ ii je rovnaká ako pri hmotných fixných aktívach a uvedená 
je v odstavci 436. 
 
5.11.1 Sektor nefinančných korporácií S.11 
537. Pouţ ité zdroje, spôsob naplnenia poloţ ky nadobudnutie mínus úbytok 
nehmotných fixných aktív popísané je v podkapitole 5.10.1.   
538. Informácie na odhad údajov za originály literárnych, zábavných a umeleckých 
diel sa získavajú z administratívnych  zdrojov a z alternatívnych zdrojov údajov. 
Poloţ ka sa člení na podpoloţ ky literatúra, hudba, film a televízia. Odhad údajov za 
jednotlivé zloţ ky sa vykonáva takto: 
Literatúra 
539. Základným zdrojom údajov sú informácie zo štatistického zisťovania 
o nákladoch vydavateľstiev. Z nich bolo odhadnuté, ţ e 6-12% z nákladov 
vydavateľstiev sú autorské odmeny. V roku 2003 to bolo 179 mil. Sk. Pre porovnanie 
sa pouţ ívajú informácie zo štatistických zdrojov Ministerstva kultúry SR. Sú to údaje 
o  počte titulov vydaných v roku a počet vydaných výtlačkov. Aplikáciou uvedeného 
percentuálneho rozpätia na počet výtlačkov vydaných v roku 2003 sa odhadol objem 
vyplatených autorských odmien na 219 mil. Sk. Túto čiastku povaţ ujeme za tvorbu 
originálov v oblasti literatúry. Uvedené percentuálne rozpätie povaţ ujeme za 
expertný odhad a pribliţ uje sa pôvodne pouţ ívanému percentu (13%) výšky 
autorskej odmeny, ktorá bola stanovená ako minimálna odmena v autorskom zákone 
platnom do roku 2003.  
 
Hudba 
540. Pouţ íva sa rovnaký prístup ako za oblasť literatúry. 
 
Film 
541. Náklady na výrobu filmov a počet vyprodukovaných filmov sa priamo získavajú 
z administratívnych zdrojov. 
 
Televízia 
542. Televízia tvorí najväčšiu časť z poloţ ky originály zábavných, literárnych a 
umeleckých diel. Keďţ e produkty televízie musia spĺňať kapitalizačné kritérium 
pouţ iteľnosti viac ako 1 rok, vyčleňujú sa iba tie náklady, ktoré toto kritérium spĺňajú. 
Údaje pre splnenie tejto poţ iadavky čerpáme z alternatívnych zdrojov a priamym 
kontaktom s televíznymi spoločnosťami na slovenskom trhu.  
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THFK za originály literárnych, zábavných a  
umeleckých diel 
 
Tabuļka č. 324           v mil. Sk  
 THFK 
Literatúra    219 
Hudba    140  
Film    255  
TV    486  
Spolu 1 100 
 
 
543. Nehmotné fixné aktíva „geologický prieskum minerálnych loţí sk„ sa v národných 
účtoch zvlášť nevyčísľujú. Geologický prieskum sa vykonáva pri kaţ dej stavbe 
a podľa slovenských účtovných pravidiel  náklady na jeho vykonanie (či uţ  samotný 
prieskum úspešný je alebo nie je) sú súčasťou nákladov na obstaranie príslušnej 
stavby. Hodnota prieskumu minerálnych loţ ísk je zahrnutá do stavby ťaţ obného 
strediska v rámci obstarania hmotných fixných aktív. 
 
 

Nadobudnutie mínus úbytok nehmotného dlhodobého majetku v S.11  
Tabuļka č. 325                        v mil. Sk 

  S.11001 S.11002 S.11003 S.11 
P.512 Nadobudnutie mínus 

úbytok nehmotného 
dlhodobého majetku 

2 476 2 968 3 053 8 497 

P.5121 Nadobudnutie nového 
nehmotného 
dlhodobého majetku 

2 576 3 122 2 915 8 613 

P.5122 Nadobudnutie 
pouţ itého nehmotného 
dlhodobého majetku 

15 166 158 339 

P.5123 Úbytok pouţ itého 
nehmotného 
dlhodobého majetku 

115 320 20 
 

455 

 
 
5.11.2 Sektor finančných korporácií 
 
544. Informácie o nadobudnutí a predajoch  nehmotných fixných aktív získavame 
v sektore finančných korporácií  z  rovnakých zdrojov ako údaje o hmotných fixných 
aktívach (pozri 5.10.2).  
 
Nadobudnutie mínus úbytok nehmotného dlhodobého majetku v S.12  
Tabuļka č. 326                                          v mil. Sk 

  S.121+S.122 S.123 S.124 S.125 S.12 
P.512 Nadobudnutie mínus 

úbytok nehmotného 
dlhodobého majetku 

21 
 

2 374 39 154 2 588 
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P.5121 Nadobudnutie 
nového nehmotného 
dlhodobého majetku 

9 2 363 16 129 2 517 

P.5122 Nadobudnutie 
pouţ itého 
nehmotného 
dlhodobého majetku 

12 11 23 25 71 

P.5123 Úbytok pouţ itého 
nehmotného 
dlhodobého majetku 

0 0 0 
 

0 0 

 
5.11.3 Sektor verejnej správy 
 
545. Informácie o nadobudnutí a predajoch  nehmotných fixných aktív sa v S.13 
získavajú z  rovnakých zdrojov ako údaje o hmotných fixných aktívach (pozri 5.10.3). 
Podľa definície v rozpočtovej klasifikácii kapitálové výdavky zahrnujú výdavky aj na 
obstaranie nehmotného majetku, vrátane výdavkov súvisiacich s obstaraním tohto 
majetku.  
 

 

Nadobudnutie mínus úbytok nehmotného dlhodobého majetku v S.13 
Tabuļka č. 327                        v mil. Sk 

  S.1311 S.1313 S.1314 S.13 
P.512 Nadobudnutie mínus 

úbytok nehmotného 
dlhodobého majetku 

703 -45 353 1 011 

P.5121 Nadobudnutie nového 
nehmotného 
dlhodobého majetku 

703 60 353 1 116 

P.5122 Nadobudnutie 
pouţ itého nehmotného 
dlhodobého majetku 

0 0 0 0 

P.5123 Úbytok pouţ itého 
nehmotného 
dlhodobého majetku 

0 105 0 
 

105 

                                                                                                                                                 
 
5.11.4 Sektor domácností  
 
546. Údaje o nadobudnutí a predajoch nehmotných fixných aktív sa odhadujú 
v sektore domácností S.14 z rovnakých zdrojov a rovnakým spôsobom ako údaje 
o hmotných fixných aktívach (pozri 5.10.4).  
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Nadobudnutie mínus úbytok nehmotného 
dlhodobého majetku v S.14 
 
Tabuļka č. 328    v mil. Sk 

  S.14 
P.512 Nadobudnutie mínus 

úbytok nehmotného 
dlhodobého majetku 

1 403 

P.5121 Nadobudnutie nového 
nehmotného 
dlhodobého majetku 

1 403 

P.5122 Nadobudnutie 
pouţ itého nehmotného 
dlhodobého majetku 

0 

P.5123 Úbytok pouţ itého 
nehmotného 
dlhodobého majetku 

0 

         
5.11.5 Sektor neziskových inštitúcií slúţiacich  domácnostiam 
 
547. Informácie o nadobudnutí a predajoch  nehmotných fixných aktív sa získavajú 
v sektore neziskových inštitúcií slúţ iacich domácnostiam S.15 z  rovnakých zdrojov 
ako údaje o hmotných fixných aktívach (pozri 5.10.5).  
 
Nadobudnutie mínus úbytok nehmotného 
dlhodobého majetku v S.15 
 
Tabuļka č. 329    v mil. Sk 

  S.15 
P.512 Nadobudnutie mínus 

úbytok nehmotného 
dlhodobého majetku 

14 

P.5121 Nadobudnutie nového 
nehmotného 
dlhodobého majetku 

22 

P.5122 Nadobudnutie 
pouţ itého nehmotného 
dlhodobého majetku 

0 

P.5123 Úbytok pouţ itého 
nehmotného 
dlhodobého majetku 

8 

  
5.12 Prírastok hodnoty neprodukovaných nefinančných aktív 
 
548. V poloţ ke sú zahrnuté dva druhy transakcií, ktoré vstupujú do tvorby hrubého 
fixného kapitálu. V prvom prípade ide o významné zdokonalenia neprodukovaných 
nefinančných aktív ako sú rekultivácie, budovanie protipovodňových bariér 
a podobne. V národných účtoch SR sa táto poloţ ka osobitne nevyčísľuje, avšak 
vstupuje do THFK prostredníctvom poloţ ky ostatné stavby. Druhý prípad v sebe 
zahŕňa náklady na prevod vlastníctva neprodukovaných nefinančných aktív. Tieto 
poloţ ky sú priamo zisťované v štátnom štatistickom zisťovaní za korporácie. 
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V sektore verejnej správy, sektore domácností a sektore neziskových inštitúcií 
slúţ iacich domácnostiam sa príslušná hodnota nákladov pri prevode vlastníctva 
neprodukovaných nefinančných aktív odvodí z hodnoty predaja príslušných aktív. 
V referenčnom roku 2003 hodnota prírastku predstavovala 638 mil. Sk. 
                       
549. Informácie o obstaraní hmotných a nehmotných fixných aktív pre S.11 a S.12 sa 
získavajú zo štatistického zisťovania z modulu 516 Obstaranie a predaj dlhodobého 
majetku. 

516. 
OBSTARANIE  A 
PREDAJ 

Obstaranie dlhodobého nehmotného a hmotného majetku  

modul 
DLHODOBÉHO  
MAJETKU  spolu v tom Predaj a  

 (v tis. Sk)  Nákup Bezodplatné náklady vytvorený odovzdanie 

   nového pouţ itého obstaranie súvisiace vlastnou dlhodobého  

      s obstaraním činnosťou majetku 

Obstaranie dlhodobého 
hmotného majetku 

       

 stavby        

   z toho budovy na 
              bývanie 

       

 samostatné hnuteľné 
veci a súbory vecí 

       

V   z  stroje, 
prístroje a 
zariadenia 

       

 toho  dopravné 
prostriedky 

       

T pestovateľské celky 
trvalých porastov 

       

O základné stádo a 
ťaţ né zvieratá 

       

M pozemky    x   x  

 umelecké diela a 
zbierky 

  x     

 ostatný dlhodobý 
hmotný majetok 

       

Obstaranie dlhodobého 
nehmotného majetku              

       

 zriaďovacie náklady        

v aktivované náklady na 
 vývoj 

       

 softvér        

t oceniteľné práva        

         o goodwill / badwill        
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m ostatný dlhodobý 
nehmotný majetok 

       

 

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku spolu  - uvedie sa celková hodnota obstarania 
dlhodobého hmotného majetku nákupom nového dlhodobého hmotného majetku, nákupom pouţ itého 
dlhodobého hmotného majetku,  dlhodobého majetku vytvoreného vlastnou činnosťou, bezodplatne 
obstaraného dlhodobého majetku darovaním, prevodom podľa právnych predpisov, či preradením z 
osobného pouţ ívania do podnikania. Patrí sem hodnota obstarania dlhodobého hmotného majetku 
vrátane nákladov súvisiacich s ich obstaraním. Do obstarania dlhodobého hmotného majetku sa 
zahŕňa aj dlhodobý hmotný majetok účtovaný priamo (napr. dlhodobého hmotného majetku 
darovaním, prevodom podľa právnych predpisov t. j. neuvedený na účte obstarania). Za náklady, 
súvisiace s obstaraním dlhodobého hmotného majetku sa povaţ ujú náklady vynaloţ ené na prípravu a 
zabezpečenie výstavby, prieskumné, geologické, geodetické a projektové práce, odvody za dočasné a 
trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu, náhrady na 
odstránenie ekonomickej ujmy poľnohospodárskych organizácií, náklady súvisiace s odkrývkou 
nových lomov, pieskovní, hlinísk, náklady na technickú rekultiváciu, platby za dopravné, clo, montáţ ne 
práce, znalecké posudky, právne a obchodné výkony súvisiace s realitami, platby za prevod 
vlastníctva, v prípade  zastavenia prác na obstarávaní dlhodobého hmotného majetku aj náklady na 
zabezpečovacie, konzervačné, udrţ ovacie a dekonzervačné práce a pod.  Nepatria sem penále, 
pokuty, poplatky a úroky z omeškania vyplývajúce z nedodrţ ania zmluvných vzťahov v oblasti 
obstarania dlhodobého hmotného majetku, kurzové rozdiely, náklady na prípravu pracovníkov pre 
budované prevádzky, na biologickú rekultiváciu a pod.  

Nákup nového - uvedie sa celková hodnota obstarania majetku nákupom nového dlhodobého 
hmotného majetku  vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. 

Nákup pouţ itého - uvedie sa celková hodnota obstarania majetku nákupom pouţ itého (zánovného) 
dlhodobého hmotného majetku  vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním a inštaláciou. 

Bezodplatné obstaranie - uvedie sa celková hodnota bezodplatného obstarania majetku, napr. 
obstaranie dlhodobého hmotného majetku darovaním, prevodom podľa právnych predpisov, 
preradením majetku z osobného uţ ívania do podnikania vrátane nákladov súvisiacich s jeho 
obstaraním, 

Náklady  súvisiace s obstaraním  - uvedú sa náklady vynaloţ ené na prípravu a zabezpečenie 
výstavby, prieskumné, geologické, geodetické a projektové práce, odvody za dočasné a trvalé odňatie 
poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu, náhrady na odstránenie ekonomickej 
ujmy poľnohospodárskych organizácií, náklady súvisiace s odkrývkou nových lomov, pieskovní, 
hlinísk, technickú rekultiváciu, platby za dopravné, clo, montáţ ne práce, znalecké posudky, právne a 
obchodné výkony súvisiace s realitami, platby za prevod vlastníctva, v prípade  zastavenia prác na 
obstarávaní dlhodobého hmotného majetku aj náklady na zabezpečovacie, konzervačné, udrţ ovacie a 
dekonzervačné práce a pod. 

Vytvorený  vlastnou činnosťou - uvedú sa celkové náklady vynaloţ ené na obstaranie dlhodobého 
hmotného majetku vytvoreného  vlastnou činnosťou. 

Predaj a odovzdanie dlhodobého hmotného majetku - uvedie sa hodnota predaného dlhodobého 
hmotného majetku v predajnej cene,  aj bezodplatný prevod (darovanie, reštitúcie a pod.) dlhodobého 
hmotného majetku spravodajskej jednotky v reprodukčnej, prípadne zostatkovej hodnote. 

550. Informácie o obstaraní hmotných a nehmotných fixných aktív pre S.13 a S.15 sa 
získavajú zo štatistického zisťovania z modulu 591 Obstaranie a predaj dlhodobého 
majetku. 

591.  OBSTARANIE   DLHODOBÉHO 

I. r.
 

Obstaranie dlhodobého majetku Predaj 
a odovzdanie 
dlhodobého 
majetku 

modul  NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO 
 MAJETKU nákup a bezodplatné 

obstaranie 
vytvorenie 
vlastnou 
činnosťou                        (v tis. Sk)

 
nového pouţ itého 
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 a 1 2 3 4 

 Dlhodobý nehmotný majetok  1     

 Dlhodobý hmotný majetok  2     

   z toho pozemky 3  x x  

 Kontrolný súčet (r. 1 aţ  3) 99     
 

Obstaranie dlhodobého majetku (stĺ.1 - 3) - zahŕňa všetky prírastky  s odvolaním sa na príslušný 
účet obstarania majetku. Ide o výdavky spravodajskej jednotky spojené s obstaraním dlhodobého 
nehmotného a hmotného majetku vo všetkých formách prípustného obstarania, predovšetkým 
nákupom nového dlhodobého majetku (stĺ. 1), pouţ itého dlhodobého majetku (stĺ. 2), vrátane 
bezplatného  obstarania (darovaním, prevodom podľa právnych predpisov a  preradením dlhodobého 
majetku z osobného uţ ívania do podnikania) a vytvorením dlhodobého majetku vlastnou činnosťou 
(stĺ. 3). 

Predaj a odovzdanie dlhodobého majetku (stĺ. 4) - uvedie sa hodnota predaného dlhodobého 
nehmotného a hmotného  majetku v predajnej cene  aj bezplatný prevod (darovanie, reštitúcie a pod.) 
dlhodobého nehmotného a hmotného majetku spravodajskej jednotky v reprodukčnej, prípadne 
zostatkovej hodnote. 

Dlhodobý nehmotný majetok (r. 1) - uvedie sa celková hodnota vynaloţ ená v priebehu sledovaného 
roka na obstaranie dlhodobého nehmotného  majetku, bezplatne získaného dlhodobého nehmotného 
majetku vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním tohto majetku. Náklady  súvisiace s obstaraním 
dlhodobého nehmotného majetku sú napríklad náklady na prepravu, clo, právne úkony pri  prevode 
vlastníctva,  projektové práce a pod 

Dlhodobý hmotný majetok (r. 2) - uvedie sa hodnota vynaloţ ená v priebehu sledovaného roka na 
obstaranie dlhodobého hmotného majetku, bezplatne získaného dlhodobého majetku vrátane 
nákladov súvisiacich s obstaraním tohto majetku, v podrobnejšom členení z analytických účtov. 
Náklady  súvisiace s obstaraním dlhodobého hmotného majetku sú napríklad náklady vynaloţ ené na 
prípravu a zabezpečenie výstavby, prieskumné, geologické, geodetické a projektové práce, odvody za 
trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy, náklady súvisiace s odkrývkou nových lomov, platby za 
dopravné, clo, montáţ , znalecké posudky, právne a obchodné výkony súvisiace s realitami, platby za 
prevod vlastníctva, v prípade trvalého zastavenia obstarávaného dlhodobého hmotného majetku aj 
náklady na zabezpečovacie a konzervačné práce a pod.  

Pozemky (r. 3) – uvedie sa hodnota obstaraných pozemkov  
551. Prehľad o vecnej štruktúre obstaraného dlhodobého nehmotného a hmotného 
majetku, o predanom  a odovzdanom dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku 
v S.11, S.13 a S.15 sa získava modulu 592 Špecifikácia dlhodobého nehmotného 
a hmotného majetku.  

592.   ŠPECIFIKÁCIA DLHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU                    
modul 

  

(v tis. Sk)

 
 

I. r.
 Kód 1) 

KP 

Obstaranie dlhodobého nehmotného  
a hmotného majetku Obstaranie 

dlhodobého 
nehmotného a 
hmotného 
majetku 
zo zahraničia 
(zo stĺ. 2,3) 

Predaj 
a odovzdanie 
dlhodobého 
nehmotného 
a hmotného 
majetku 
(bez DPH) 

nákupom a prevodom 
vytvorením 
vlastnou  
činnosťou

 

nových 
(bez DPH) 

pouţ itých 
(bez DPH) 

a 1 2 3 4 5 6 
1       

2       

3       
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….       

25       

99 x      

 
Obstaranie dlhodobého nehmotného a hmotného majetku (stĺ. 2 - 4) - zahŕňa všetky prírastky 
v beţ nom období evidovaných na príslušnom účte podľa príslušnej účtovnej osnovy. Ide o výdavky 
spravodajskej jednotky spojené s obstaraním dlhodobého nehmotného a hmotného majetku vo 
všetkých formách moţ ného obstarania, predovšetkým nákupom nového investičného majetku (stĺ. 2), 
pouţ itého investičného majetku (stĺ. 3), vrátane bezplatného prevodu (darovaním, prevodom podľa 
právnych predpisov, či preradením z osobného uţ ívania do podnikania vrátane nákladov súvisiacich 
s jeho obstaraním) a vytvorením dlhodobého nehmotného a hmotného majetku vlastnou činnosťou 
(stĺ. 4).  

Obstaranie dlhodobého nehmotného a hmotného majetku zo zahraničia (stĺ. 5) - uvedú sa 
hodnoty zo stĺ. 2 a 3 a vyplní ho závodná jednotka, ktorá obstarala majetok zo zahraničia. 

Predaj a odovzdanie dlhodobého nehmotného a hmotného majetku (stĺ. 6) - zahŕňa trţ by z 
predaja a odovzdania dlhodobého nehmotného a hmotného majetku v predajnej cene. V tomto stĺpci 
sa vykazuje i bezplatný prevod (darovanie, reštitúcie a pod.) dlhodobého nehmotného a hmotného 
majetku v reprodukčnej, prípadne zostatkovej hodnote.  

Riadky 1 aţ  25 - špecifikujú vecnú skladbu dlhodobého nehmotného a hmotného majetku podľa 
Zoznamu kódov Klasifikácie produkcie (KP). 

552. Prehľad o vecnej štruktúre obstaraného dlhodobého nehmotného a hmotného 
majetku, o predanom  a odovzdanom dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku 
v  S.12 sa získava modulu 671 Špecifikácia vybraných poloţ iek medzispotreby, 
obstarania dlhodobého nehmotného a hmotného majetku a zásob.  
 

671 
modul 

ŠPECIFIKÁCIA VYBRANÝCH POLOŢIEK MEDZISPOTREBY 
 

 
 

I.r. Kód1) 

KP 

Spotreba2) Spotreba  Zo stĺpca  Obstaranie Predaj a odov Stav zásob mat. Stav zásob tov. 

materiálu  sluţ ieb 3 platené dlhodobého dlhod. hmot. K 1.1. K 31.12 K 1.1. K 31.12 

a energie  poplatky hmot. majetku majetku r14s1 r14s2 r17s1 r17s2 

(z r5 mod  (z r5mod. a  r8s1mod 516 r8s7mod 516 m586d m586d m586d m586d 

584)  584) provízie       

a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           
2           

3           

           

40           

99 *          
 

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (stĺ. 5) - uvedie sa celková hodnota obstarania 
dlhodobého hmotného majetku nákupom nového dlhodobého hmotného majetku, nákupom pouţ itého 
dlhodobého hmotného majetku,  dlhodobého majetku vytvoreného vlastnou činnosťou, bezodplatne 
obstaraného dlhodobého majetku darovaním, prevodom podľa právnych predpisov, či preradením z 
osobného pouţ ívania do podnikania v poţ adovanej štruktúre (stavby, budovy na bývanie, samostatné 
hnuteľné veci a súbory vecí, stroje, prístroje a zariadenia, dopravné prostriedky, pestovateľské celky 
trvalých porastov, základné stádo a ťaţ né zvieratá, pozemky, umelecké diela a zbierky ostatný 
dlhodobý hmotný majetok).  
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Predaj a odovzdanie dlhodobého hmotného majetku (stĺ. 6) - uvedie sa hodnota predaného 
dlhodobého hmotného majetku v predajnej cene, aj bezodplatný prevod (darovanie, reštitúcie a pod.) 
dlhodobého hmotného majetku spravodajskej jednotky v reprodukčnej, prípadne zostatkovej hodnote. 

V prípade, ţ e počet kódov Klasifikácie produkcie vykazujúcich obstaranie 
dlhodobého nehmotného a hmotného majetku, predaj  a odovzdanie dlhodobého 
nehmotného a hmotného majetku je väčší ako počet voľných riadkov, ktoré sú 
k dispozícii, spravodajská jednotka vyberie najvýznamnejšie kódy z hľadiska 
obstarania, predaja a odovzdania a vzostupne podľa čísla kódu ich uvedie 
v jednotlivých riadkoch. Ako posledný kód pre obstaranie dlhodobého hmotného 
majetku, predaj a odovzdanie dlhodobého  hmotného majetku sa uvedie 99920 
Ostatné, kam sa súhrnne zaradia ostatné menej významné kódy za hmotný majetok, 
ktorých celková hodnota by nemala presiahnuť 10 % z celkového objemu daného 
ukazovateľa. Komoditná štruktúra vychádza z Klasifikácie produkcie avšak pre účely 
spracovania je upravená spôsobom popísaným v podkapitole 10.3. 
 
5.13 Zmena stavu zásob  
 
5.13.1 Charakteristika a definície zásob 
 
553. Zmena stavu zásob sa meria hodnotou vstupov plynúcich do zásob zníţ enej o 
hodnotu výberov zo zásob. Zásoby zahŕňajú všetky výrobky (majetok), ktoré nie sú 
zaznamenané ako tvorba fixného kapitálu a s ktorými v danom období disponujú 
rezidentské jednotky. Materiál zahrňuje:  
Suroviny sú základným materiálom, ktoré vo výrobnom procese prechádzajú celkom, 
alebo sčasti do výrobku a tvoria jeho podstatu. 
Pomocné látky sú tie, ktoré prechádzajú priamo do výrobku, netvoria však jeho 
podstatu (napr. lak na výrobky). 
Prevádzkové látky sú hmoty, ktoré sú potrebné na prevádzku podnikateľského 
subjektu ako celku (napr. mazadlá, palivo, čistiace prostriedky). 
Náhradné diely sú predmety určené na uvedenie hmotného majetku do pôvodného 
stavu alebo prevádzkyschopného stavu. 
Obaly slúţ ia na  ochranu a dopravu nakúpeného materiálu, tovaru a vlastných 
výrobkov. 
 
554. Zásoby vlastnej výroby zahrňujú:  
Nedokončenú výrobu, za ktorú sa povaţ ujú produkty, ktoré uţ  prešli jednou alebo 
niekoľkými výrobnými operáciami a nie sú uţ  materiálom, ale nie sú ani hotovým 
výrobkom.  
Polotovary vlastnej výroby sú oddelene skladované, evidované produkty, ktoré ešte 
neprešli všetkými výrobnými stupňami a dokončia sa alebo skompletizujú do 
finálnych výrobkov v ďalšom výrobnom procese podnikateľského subjektu.  
Výrobky sú predmety vlastnej výroby určené na predaj mimo podnikateľského 
subjektu, alebo na spotrebu vo vnútri podnikateľského subjektu. 
Zvieratá sú najmä mladé chovné zvieratá, zvieratá vo výkrme, ryby, koţ ušinové 
zvieratá, kŕdle sliepok, kačíc moriek, perličiek a husí, na výkrm a psy. 
 
555. Tovar zahrnuje všetko, čo podnikateľský subjekt nakupuje za účelom predaja, 
pričom nakúpený tovar sa zachováva v nezmenenej podobe, nepouţ íva sa, 
neprenajíma sa a nevykonáva sa na ňom technické zhodnotenie. Tovarom sú aj 
výrobky vlastnej výroby, ktoré sa aktivovali a odovzdali sa do vlastných predajní 
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podnikateľského subjektu.  
5.13.2 Oceňovanie zásob 
556. Zásoby sa oceňujú: 
obstarávacou cenou, je to cena, za ktorú sa zásoby skutočne obstarali, vrátane 
nákladov súvisiacich s ich obstaraním (napr. preprava, provízie, clo, poistné a pod.),  
vlastnými nákladmi, ktorými sa oceňujú zásoby vytvorené vlastnou činnosťou, 
(zásoby vlastnej výroby). Pouţ ívajú sa  skutočné vlastné náklady, alebo operatívne 
plánovacie kalkulácie. Do vlastných nákladov sa zahrnujú priame náklady na výrobu 
zásob a tá časť nepriamych nákladov, ktorá s výrobou súvisí, 
reprodukčnou obstarávacou cenou, je to cena, za ktorú by sa obstaral tovar 
rovnakej kvality na trhu (trhová cena). 
 
557. Z hľadiska techniky oceňovania sa zásoby oceňujú tzv. kĺzavým váţ eným 
aritmetickým priemerom, ktorý sa vypočíta po kaţ dej dodávke zásob (materiálu, 
tovaru) takto: predchádzajúca cena (za jednotku mnoţ stva) plus nová cena (za 
jednotku mnoţ stva) delené dvoma. Touto jednotkovou cenou sa precení celý stav 
zásob; cena je aktuálna aţ  do nového prírastku zásob. Úbytok zásob sa oceňuje 
aktuálnou cenou. Pri spotrebe zásob sa pouţ íva okrem váţ eného aritmetického 
priemeru metóda FIFO. Táto metóda oceňovania spočíva v tom, ţ e výdaj zo skladu 
zásob sa oceňuje vţd y cenou najstarších zásob postupne smerom k najnovším 
zásobám nezávisle od skutočného fyzického pohybu zásob.  
 
 
5.13.3 Zisky alebo straty na zásobách 
 
558. Zisky, alebo straty na zásobách sú  zmeny v priebehu sledovaného roka 
spôsobené cenovým vývojom, t.j. zisky alebo straty z drţ by zásob. Zásoby sa 
upravujú o hodnoty ziskov alebo strát na zásobách a na strane beţ ných účtov sa 
premietajú do  produkcie (zisky resp. straty z nedokončenej výroby a polotovarov, 
hotových výrobkov a zvierat, tovaru) a do medzispotreby (zisky resp. straty 
z materiálu). Odhad nominálnych ziskov a strát z drţ by zásob sa vykonáva z údajov 
získaných z počiatočných a konečných súvah a z vývoja cien jednotlivých druhov 
zásob sledovaných v cenovej štatistike. Základ výpočtu tvoria stavy príslušných 
druhov zásob na začiatku sledovaného obdobia (po.qo) a na konci sledovaného 
obdobia (pn.qn). Z týchto údajov sa vypočítava priemerný stav zásob pre sledované 
obdobie ocenený v cenách platných na začiatku obdobia (po.q). Za týmto účelom sa 
najprv prepočítava stav zásob na konci obdobia na úroveň cien začiatku obdobia, t.j. 
(po.qn), pomocou príslušného cenového indexu vyjadrujúceho rast cien 
za sledované obdobie. Spriemerovaním po.qo a po.qn sa získa priemerný stav zásob 
(po.q), ktorý sa prepočítava na úroveň cien platných na konci obdobia (pn.q), pričom 
sa opäť pouţ ije cenový index vyjadrujúci rast cien za sledované obdobie. Rozdiel 
medzi priemerným stavom zásob ocenených v cenách platných na konci obdobia 
(pn.q) a priemerným stavom v cenách platných na začiatku obdobia (po.q) sú 
nominálne zisky a straty na majetku vzniknuté na príslušných druhoch zásob za 
sledované obdobie. 
 
559. Pri výpočte cenových zmien materiálu sa pouţ ívajú indexy cien priemyselných 
výrobcov, poľnohospodárstva, lesníctva a stavebníctva. Pre materiál v stavebníctve 
sa pouţ íva cenový index materiálov a výrobkov spotrebovaných v stavebníctve. Pre 
hotové výrobky a nedokončenú výrobu sa pouţ ívajú cenové indexy 
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poľnohospodárstva,  lesníctva, v odvetví stavebníctva indexy cien stavebných prác a 
v ostatných odvetviach sa pouţ ívajú indexy cien priemyselných výrobcov. Pri výpočte 
cenových zmien zásob tovaru sa pouţ ívajú indexy spotrebiteľských cien s výnimkou 
kategórií OKEČ zahrňujúcich obchodné činnosti, kde sa pouţ íva váţ ený cenový 
index skladajúci sa z indexu spotrebiteľských cien tovaru a indexu cien 
priemyselných výrobcov. Dôvodom je skutočnosť, ţ e časť zásob tovaru je ocenená 
v maloobchodných cenách. Zisky a straty z drţ by zásob dosiahli hodnotu 12 575 mil. 
Sk. Spracované sú do dvojmiestnej úrovne OKEČ v členení na materiál, tovar, 
hotové výrobky a zvieratá a nedokončenú výrobu a polotovary vlastnej výroby.   
560. V sektore S.11 sa výpočty zisku alebo strát na zásobách uskutočňujú 
štvrťročne. Stav zásob na konci štvrťroka sa prepočítava do cien platných na 
začiatku štvrťroka. Pomocou cenových indexov vyjadrujúcich vývoj cien v priebehu 
sledovaného obdobia sa priemerná hodnota stavu zásob prepočítava do 
priemerných cien. Na prepočet boli v roku 2003 pouţ ité indexy za november,  
február, máj, august. Zdroje údajov sú tie isté ako je uvedené pri tvorbe hrubého 
fixného kapitálu. V ostatných sektoroch neboli dostupné zdroje stavov zásob za 
štvrťroky, preto sa vychádzalo z ročných zdrojov údajov. Hodnoty zmeny stavu zásob 
ako aj ziskov a strát na zásobách pre referenčný rok 2003 sú uvedené v tabuľke č. 
330. 
 
 
Zmena stavu zásob upravená o zisky a straty na zásobách 
 
Tabuļka č. 330                                                                   v mil. Sk 

 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1 

Zmena stavu zásob 6 430 38 391 585  -39 7 405 

Zisky a straty na zásobách 9 268 36 1 047 2 201   23 12 575 

Zmena stavu zásob upravená 
o zisky a straty na zásobách 

-2 838 2 -656 -1 616  -62 -5 170 

 
 
5.13.4 Dopočty zásob na úplnosť  
 
561. V sektoroch S.12, S.13 a S.15 sa dopočty za zásoby nevykonávajú,  údaje sa 
preberajú z uvedených výkazov štatistických zisťovaní alebo  administratívnych 
zdrojov. V sektore S.11 sa zásoby dopĺňajú o drevo na pni. Tento údaj pravidelne 
kaţ dý rok ŠÚ SR získava na poţ iadanie  od Ministerstva pôdohospodárstva SR.   
 
5.14 Nadobudnutie mínus úbytok cenností (P. 53) 
562. Cennosti sú definované ako výrobky významnej hodnoty, ktoré sa nepouţ ívajú 
na výrobu alebo spotrebu, ale drţ ia sa ako prostriedky na uchovanie hodnôt. 
Ekonomický úţ itok, ktorý prinášajú, spočíva v tom, ţ e ich hodnota sa zároveň so 
všeobecnou cenovou úrovňou nemení. Patria sem vzácne kovy a drahokamy, 
staroţ itnosti, umelecké predmety a pod. Uvedené typy výrobkov sa zaznamenávajú 
ako nadobudnutie mínus úbytok cenností a sú súčasťou tvorby hrubého kapitálu. 
V sektore nefinančných a finančných korporácií sa nadobudnutie mínus úbytok 
cenností sleduje v štatistickom výkaze v module 516 Obstaranie a predaj dlhodobého 
majetku (pozri odstavec 549). Tvoria ich umelecké diela, zbierky, predmety z drahých 
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kovov bez ohľadu na obstarávaciu cenu (pokiaľ nie sú finančným majetkom). 
V sektore verejnej správy sa údaje za  cennosti sledujú v príjmoch a výdavkoch 
verejnej správy. 
563. V sektore domácností sa údaje za cennosti  sledujú v štatistike  rodinných 
účtov v poloţ ke Príjmy, výdavky a spotreba súkromných domácností SR. Potrebné  
údaje sa získavajú výberovým štatistickým zisťovaním, pričom v roku 2003 bolo 
zahrnutých do výberu  1 645 súkromných domácností. Údaje o výdavkoch 
domácností na cenností (priemer na jedného člena domácnosti) zo štatistiky  
rodinných účtov sa získava v členení  na umelecké diela, staroţ itnosti, šperky zo 
zlata, šperky z ostatných drahých kovov a vzácnych kameňov. V sektore 
neziskových organizácií slúţ iacich domácnostiam sa údaje čerpajú zo 
štatistického zisťovania z modulu Špecifikácia dlhodobého nehmotného a hmotného 
majetku podľa kódu produkcie (pozri odstavec 550). 
  
Nadobudnutie mínus úbytok cenností 
 
Tabuļka č. 331                                                                                 v mil. Sk 

 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1 

Nadobudnutie mínus úbytok cenností 29 1 9 856 0 895 

 
 
5.15 Vývoz tovarov  
564. Vývoz tovarov tvoria dáta colnej štatistiky a dopočty za nerezidentov pracujúcich 
na území SR. Dáta colnej štatistiky tvoria všetky vývozy tovarov v priebehu roku  
zaznamenané na hraničných prechodoch. Colná správa vytvára databázu údajov 
o obchodovaní SR s ostatným svetom z dokladov získaných pri colnom konaní 
a kompletné údaje za sledovaný mesiac ako aj aktualizované údaje za 
predchádzajúce mesiace sprístupnila Štatistickému úradu SR. Údaj o vývoze tovarov 
sú zaznamenávané za sledovaný mesiac aţ  do 25.dňa nasledujúceho mesiaca. 
Štatistický úrad nerobí do databázy ţiad ne zmeny, tieto robia vţ dy colné orgány. 
Údaje za predchádzajúce mesiace sú kaţ dý mesiac aktualizované. Definitívne ročné 
údaje sú publikované v septembri nasledujúceho roka. Údaje colnej štatistiky sú 
zaznamenané podľa HS – CN (harmonizovaného systému kombinovanej 
nomenklatúry) a potom prevodníkom prevedené do klasifikácie produkcie (KP) na 4 
znaky.  
 
565. Dopočty za nerezidentov pokrývajú komodity konečnej spotreby domácností 
podľa KP a robia sa na ŠÚ SR (pozri podkapitolu 5.7.6). Vychádzajú z počtu 
pracujúcich nerezidentov za dané obdobie, ktorý dodáva  Ústredie práce, sociálnych 
vecí a rodiny (ÚPSVAR) podľa krajiny pôvodu, a z priemernej mzdy. Objem dopočtov 
je cca 23% z miezd D.11 na strane zdrojov v účte zahraničia a tvoria objem 
finančných prostriedkov na vlastnú potrebu (nákup potravín, ošatenia ap.) 
nerezidentov pracujúcich na našom území. V roku 2003 dopočet vývozu výrobkov za 
týchto nerezidentov predstavoval hodnotu cca 541 mil. Sk. Pokiaľ prepočty ukazujú, 
ţ e v cestovnom ruchu v  platobnej bilancii je podhodnotený údaj, robí sa dopočet za 
spotrebu nerezidentov turistov. V roku 2003 sa údaj z platobnej bilancie dopočítal 
o hodnotu 1 115 mil Sk. Pre dopočet nerezidentov (a v prípade  dovozu tieţ 
rezidentov) sa vyuţív ajú údaje o prechode hraníc rezidentov a nerezidentov z 
publikácie ŠÚ SR „Zahraničný cestovný ruch“. Počet legálne pracujúcich sa doplní 
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o predpokladaný počet návštev ich domovskej krajiny podľa vzdialenosti (1 aţ  4x 
ročne), pripočíta sa počet turistov ubytovaných v zariadeniach a rozdiel súčtu týchto 
dvoch poloţ iek a prechodov hraníc sa rozdelí pomerom medzi pracujúcimi 
a turistami. Týmto spôsobom sa získava údaj o počte nelegálne pracujúcich a počte 
jednodňových návštevníkov prípadne návštevníkov obyvateľov.  
566. Od mája 2004 sa pre zistenie údajov vyuţ íva štatistický systém Intrastat SK 
a Extrastat SK. 
 
567. Intrastat SK je systém, ktorý  obsahuje informácie o obchode s tovarom 
s členskými štátmi EÚ ako partnerskými krajinami, získané štatistickým zisťovaním. 
Zber údajov z hlásení spravodajských jednotiek, prvotné spracovanie a kontrolu 
údajov zabezpečuje v zmysle uvedených právnych predpisov colná správa 
v spolupráci so Štatistickým úradom SR, ktorý zodpovedá za celý spracovateľský 
proces. 
 
568. Extrastat SK je systém na zostavenie štatistiky obchodovania Slovenskej 
republiky s nečlenskými krajinami vyuţ ívajúci Jednotný colný doklad ako 
administratívny zdroj údajov. Colné orgány zabezpečujú zber údajov a spracovanie 
informácií o obchode s nečlenskými krajinami na základe dokladov predpísaných na 
colné konanie podľa právnych predpisov spoločenstva a Slovenskej republiky. 
 
 
5.16 Vývoz sluţi eb 
5.16.1 Prehľad 
569. Vývoz sluţie b zahŕňa všetky sluţ by poskytované slovenskými rezidentmi 
nerezidentom. Hlavné princípy na zaznamenanie týchto transakcií vychádzajú z             
Manuálu 5 k platobnej bilancii a Manuálu o štatistike zahraničného obchodu so 
sluţ bami. Zostavenie údajov o exporte a importe sluţ ieb je zaloţ ené na 
kombinovanom systéme, ktorý vyuţív a kombináciu účtovných údajov a zisťovaní. 
Účtovný systém zaloţ ený na báze cash, alebo Systém zaznamenávania 
medzinárodných transakcií (ITRS), je uzavretý systém, ktorý zachytáva všetky  
transakcie medzinárodnej výmeny vedené cez bankový systém. Údaje o 
individuálnych transakciách poskytuje kaţ dá komerčná banka v mesačnej periodicite 
a členení podľa zoznamu kódov, ktorý pokrýva beţ ný účet, kapitálový účet a finančný 
účet, ako aj transakcie, ktoré nespadajú do pôsobnosti platobnej bilancie. 
570. Údaje sú klasifikované podľa sektora príslušnej rezidentskej jednotky – vlastné 
transakcie bank, nefinančných korporácií, finančných korporácií, poisťovacích 
spoločností a penzijných fondov, verejnej správy, samostatne zárobkovo činných 
osôb, neziskových inštitúcií slúţia cich domácnostiam, fyzických osôb a nerezidentov. 
Zoznam kódov sa aktualizuje kaţ dé dva roky. Kaţ dá komerčná banka poskytuje 
detailné údaje mesačne, transakciu po transakcii v členení podľa podrobného 
zoznamu kódov. 
571. Od vstupu do Európskej únie, metodické pokyny pre vykazovanie údajov pre 
banky uvádzajú hranicu pre všetky transakcie 12 500 Euro. Chýbajúce údaje o 
transakciách, ktoré sú pod touto hranicou sa odhadujú na základe výsledkov 
špeciálneho dotazníka (2003), ktorý bol zaslaný slovenským komerčným bankám. V 
tomto dotazníku komerčné banky poskytujú informácie o transakciách pod uvedenou 
hranicou pre kaţ dý platobný titul. Všetky komerčné banky poskytujú údaje Národnej 
banke Slovenska v poţ adovanom formáte a termínoch. Pre účely zostavenia 
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platobnej bilancie komerčné banky poskytujú výkazy o devízových inkasách a 
platbách nerezidentom a od nerezidentov v cudzej a domácej mene, výkazy o 
transakciách a stavoch v cudzej mene a slovenských korunách a štatistiku o cenných 
papieroch vlastnených nerezidentmi, ktoré sú v ich  správe. 
572. Údaje sa zostavujú v zmysle týchto zákonov: 

 Zákon NR SR o Národnej banke Slovenska č. 566/1992 Zb. 
Zákon o definuje nezávislosť Národnej banky Slovenska v rozhodovaní o metodike 
štatistiky a spôsobe a termínoch šírenia údajov. 

 Zákon NR SR o bankách č. 483/2001 Z.z. 
Bankový zákon definuje poţ iadavky na poskytovanie údajov komerčnými bankami 
Národnej banke Slovenska. 

 Zákon NR SR o devízach č. 202/1995 Z.z. 
Devízový zákon s jeho následnými doplnkami definuje poţ iadavky na poskytovanie 
údajov pre jednotky nebankového sektora. 

 Zákon NR SR o platobnom styku č. 510/2002, Z.z. 
 
Okrem toho platí NBS Pravidlo č. 34 
Pravidlo č. 34 zabezpečuje ochranu dôverných údajov bánk a vymedzuje, ţ e len 
agregované údaje môţ u byť zverejnené. 
 
573. Vo všeobecnosti sa údaje o sluţ bách získavajú z „Mesačného výkazu 
o devízových inkasách a platbách“ a Mesačného výkazu o inkasách a platbách na 
účtoch nerezidentov“ Prvý výkaz obsahuje devízové transakcie, kým druhý výkaz 
pokrýva transakcie v domácej mene. Tieto výkazy vypĺňajú všetky komerčné banky 
v zmysle metodiky pripravovanej NBS sekciou platobnej bilancie. Komerčné banky 
zasielajú vyplnené výkazy elektronicky odboru štatistiky NBS. Formuláre výkazov sú 
navrhnuté podľa Manuálu 5 k platobnej bilancii (BPM5) a obsahujú tieţ  informácie 
potrebné pre zostavovateľov údajov. Údaje sa systematicky zbierajú pomocou 
špecifických kódov transakcií, pričom je potrebné priradiť inkasá a platby pod 
príslušný kód zo zoznamu. 
 
Dopravné sluţb y 
574. Údaje o dopravných sluţ bách sa obvykle získavajú z „Mesačného výkazu 
o devízových inkasách a platbách“ a Mesačného výkazu o inkasách a platbách na 
účtoch nerezidentov“ a niektoré poloţ ky (potrubná doprava) sú priamo vykazované 
operátormi potrubí. Dopravné sluţ by zahŕňajú sluţ by nákladnej dopravy a osobnej 
dopravy. Do dopravných sluţ ieb patria transakcie súvisiace s prepravou osôb 
a a prepravou tovaru s výnimkou nákladov zahrnutých do cien tovaru napr. 
prepravné, skladné a poistné. 
 
575. Nákladná doprava pokrýva ţ elezničnú nákladnú dopravu, námornú nákladnú 
dopravu, riečnu nákladnú dopravu, leteckú nákladnú dopravu, automobilovú 
nákladnú dopravu, ţ elezničný tranzit, automobilový tranzit, potrubný tranzit a ostatné 
nákladné dopravné sluţ by. Osobná doprava pokrýva ţ elezničnú osobnú dopravu, 
leteckú osobnú dopravu, autobusovú osobnú dopravu, ostatnú osobnú dopravu 
a ostatné osobné dopravné sluţ by. Kreditná strana (inkasá) zahŕňa sluţ by, ktoré 
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poskytujú slovenskí rezidentní operátori všetkým nerezidentom (vývoz a dovoz 
tovarov a cezhraničný transport tovaru medzi tretími ekonomikami). 
Cestovný ruch 
576. Údaje za cestovný ruch sa získavajú z „Mesačného výkazu o devízových 
inkasách a platbách“ a Mesačného výkazu o inkasách a platbách na účtoch 
nerezidentov“. Systém zberu pokrýva nákupy a predaje cudzej meny za hotovosť 
a bezhotovostné platby (to znamená transfery z jedného účtu na druhý) ako aj 
transakcie prostredníctvom platobných kariet. Ako doplňujúce zdroje pouţ íva NBS 
údaje zo zisťovaní na hraniciach, ktoré vykonáva Inštitút turizmu a štatistické 
informácie o cestovnom ruchu zo ŠÚ SR.  
 
Ostatné sluţby  
577. Údaje pre túto poloţ ku sa získavajú z „Mesačného výkazu o devízových 
inkasách a platbách“ a Mesačného výkazu o inkasách a platbách na účtoch 
nerezidentov“. 
 
 
5.16.2 Dopravné sluţ by  

 
Nákladná doprava 
578. Ţelezničná nákladná doprava pokrýva transakcie súvisiace so ţ elezničnou 
prepravou tovaru. 
Námorná nákladná doprava pokrýva transakcie súvisiace so námornou prepravou 
tovaru.  
Riečna nákladná doprava pokrýva transakcie súvisiace so riečnou prepravou tovaru. 
Letecká nákladná doprava pokrýva transakcie súvisiace s leteckou prepravou tovaru. 
Automobilová nákladná doprava pokrýva transakcie súvisiace so automobilovou 
prepravou tovaru.  
Ostatná nákladná doprava pokrýva transakcie súvisiace s ostatnými druhmi dopravy, 
daňové a iné poplatky na colniciach, sluţ by poskytované na hraničných priechodoch, 
letiskách, prístavoch napr. manipulácia s nákladom, skladovanie, balenie, záchranné 
akcie, sluţ by lodivoda, údrţ bu dopravných zariadení a prenájom obsluhy dopravných 
zariadení na prepravu tovaru.  
Ţelezničný tranzit pokrýva transakcie súvisiace s prepravou tovaru po ţ eleznici cez 
územie SR. 
Automobilový tranzit pokrýva transakcie súvisiace s tranzitom tovaru prostredníctvom 
automobilovej prepravy cez územie SR. 
Potrubný tranzit pokrýva transakcie súvisiace s tranzitom tovaru potrubím cez územie 
SR. 
Ostatný tranzit pokrýva transakcie súvisiace s tranzitom tovaru cez územie SR 
ostatnými dopravnými prostriedkami. 
 
Osobná doprava 
579. Ţelezničná doprava zahrnuje transakcie súvisiace s prepravou osôb 
ţ elezničnou dopravou. 
Autobusová doprava zahrnuje transakcie súvisiace s prepravou osôb autobusovou 
dopravou. 
Letecká doprava zahrnuje transakcie súvisiace s prepravou osôb leteckou dopravou. 
Ostatná osobná doprava zahrnuje inkasá a platby za ostatné druhy osobnej dopravy, 
napr. za riečnu a námornú dopravu. 
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Ostatné osobné dopravné sluţ by zahrnujú transakcie súvisiace s ďalšími sluţ bami 
pri doprave osôb poskytovanými na letiskách, v prístavoch a na hraničných 
priechodoch a za prenájom obsluhy dopravných zariadení na prepravu osôb.  
 
Údaje o sluţ bách v doprave sa z platobnej bilancie preberajú celé bez dopočtov. 
5.16.3 Cestovný ruch  
580. Cestovný ruch pokrýva tovary a sluţ by nakúpené v Slovenskej republike 
cestujúcimi počas ich návštev kratších ako jeden rok. Pravidlo jedného roka sa 
neuplatňuje v prípade študentov a pacientov, ktorí ostávajú rezidentmi svojej krajiny 
pôvodu i v prípade, ak je dĺţ ka ich pobytu v inej ekonomike dlhšia ako jeden rok. 
Všetky výdavky študentov a pacientov sa zaznamenávajú v rámci cestovného ruchu. 
Hlavné zdroje údajov sú Mesačné výkazy o inkasách a platbách z komerčných bánk: 
Dev (NBS) 12-12 a V (NBS) 15-12. Tieto výkazy obsahujú platobné tituly týkajúce sa 
oblasti turizmu, napr.: hotovostný nákup cudzej meny, inkasá a platby fyzických 
a právnických osôb spojené s poskytovaním sluţ ieb v cestovnom ruchu: cestovné 
kancelárie, hotely,  pouţ ívanie platobných kariet. Inkasá a platby za nákupy tovarov 
a sluţ ieb nerezidentmi, ktorí vykonávajú produkčné aktivity v hostiteľskej  ekonomike 
menej ako jeden rok sa odhadujú v spolupráci so ŠÚ SR. 
 
5.16.4 Komunikačné sluţ by 
 
581. Poštové a doručovacie sluţb y obsahujú transakcie súvisiace s poštovými a 
doručovateľskými sluţb ami ako sú inkasá  a platby za dopravu a doručovanie listov, 
novín, letákov a balíkov. Telekomunikačné a rádiokomunikačné sluţb y obsahujú 
transakcie súvisiace s telekomunikačnými a rádiokomunikačnými sluţ bami, ako sú 
inkasá a platby za sluţ by spojené s prenosom informácií cez telefón, teletext, satelit 
a televízne káble. 
 
5.16.5 Stavebníctvo 
582. Stavebné a montáţne práce v zahraničí pokrývajú transakcie za stavebné 
a montáţ ne práce vrátane projektovej prípravy vykonávané v iných krajinách 
s výnimkou nákladov na stavebné a montáţ ne práce, ktoré sú súčasťou ceny za 
tovar. 
 
5.16.6 Poisťovacie sluţ by 
583. Ţivotné poistenie a penzijné fondy pokrýva transakcie spojené so  ţ ivotným 
poistením platené drţ iteľmi poistiek poisťovacej spoločnosti. Dôchodkové poistenie 
sa odvodzuje zo špeciálneho platobného titulu, ktorý obsahuje inkasá a platby 
platené drţ iteľmi poistiek penzijným fondom. Neţi votné poistenie pokrýva 
transakcie spojené s poistením majetku a osôb proti nepredvídaným udalostiam, 
vrátane inkasa a platieb za zdravotné poistenie, úrazové poistenie, poistenie proti 
ţ ivelným pohromám, cestovné poistenie, poistenie úverových a platobných kariet. 
Zaistenie je spojené s transakciami súvisiacimi so zaistením poisťovacích 
spoločností a pobočiek zahraničných poisťovacích spoločností podľa samostatného 
nariadenia pre prípad vzniku zmluvne odsúhlasených rizík. Poistenie nákladov 
zahŕňa poistenie tovaru, ktoré pokrýva transakcie spojené s poistením tovaru proti 
poškodeniu alebo strate počas dopravy, s výnimkou poistenia, ktoré je súčasťou 
ceny za tovar. Pomocné sluţb y zahŕňajú iné transakcie spojené s poistením ako sú 
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napr. provízie pre sprostredkovateľov, poplatky a platby za sprostredkovacie 
a konzultačné sluţ by pri zisťovaní a ohodnocovaní rizika, vyrovnanie a vymáhanie 
nárokov. 
 
Úpravy v národných účtoch 
584. ŠÚ SR robí spresnenie podľa podkladov z výkazníctva za poistné sluţ by. NBS 
má vo svojich údajoch všetky platby poistného, ktoré pokrývajú riziká neţ ivotného, 
ţ ivotného a dôchodkového poistenia, vrátane zaistenia a pomocných poisťovacích 
sluţ ieb. ŠÚ SR  z týchto údajov vyberá len údaj o poplatkoch za sluţ by poisťovní. 
Pre odhad hodnoty poplatkov za poisťovacie sluţ by sa vyuţív a proporcionálny 
prístup. Pri výpočte vývozu sa predpokladá, ţ e podiel poplatkov prijatých od 
zahraničných poistencov na celkovej hodnote poplatkov prijatých do slovenských 
poisťovní je rovnaký, ako podiel prijatého poistného zo zahraničia na celkovej 
hodnote prijatého poistného do slovenských poisťovní. Pre odhad dovozu sluţ ieb sa 
pouţ íva rovnaký podiel z toho dôvodu, ţ e informácie o poistnom platenom 
slovenskými poistencami do zahraničia sú síce dostupné z Mesačných výkazov 
o inkasách a platbách z komerčných bánk Dev (NBS) 12-12 and V (NBS) 15-12, ale 
nie sú dostupné údaje o celkovom poistnom prijatom do zahraničných poisťovní. 
Hodnota poplatkov za sluţ by sa alokuje do vývozu a dovozu sluţ ieb. Následne sa 
hodnota prijatého poistného očistí o hodnotu poplatkov za sluţ by a ostávajúca časť 
je povaţ ovaná za beţ ný transfer súvisiaci s neţ ivotným poistením (D7), alebo je 
zaznamenaná na finančnom účte v prípade ţ ivotného a dôchodkového poistenia. 
Zaisťovacie sluţ by sú popísané v podkapitole 3.16. 
 
5.16.7 Finančné sluţ by 
585. Finančné sluţ by obsahujú transakcie finančných sluţ ieb poskytovaných 
bankami a finančnými inštitúciami s výnimkou poisťovacích sluţ ieb. Patria sem napr. 
poplatky za sprostredkovanie sluţ ieb, za sluţ by spojené s otváraním akreditív, 
vedením účtov, správou cenných papierov, finančným lízingom, faktoringom. Čo sa 
týka nepriamo meraných sluţ ieb finančného sprostredkovania (FISIM), v súčasnosti 
sa počíta len vývoz FISIMu, zaloţ ený na externej referenčnej úrokovej sadzbe. 
Dovoz sa zatiaľ nepočíta z dôvodu nedostupnosti vstupných údajov (vklady 
rezidentov v zahraničí). Výpočet údajov FISIM zabezpečuje ŠÚ SR. 
 
5.16.8 Sluţ by výpočtovej techniky a informačné 
586. Počítačové sluţ by zahŕňajú transakcie v oblasti počítačových technológií, ako 
sú transakcie spojené s vývojom softvéru, jeho inštalácie, podpory softvéru, 
zapoţ ičania softvéru (kde nedochádza k prevodu vlastníctva), konzultácie a 
pracovné stretnutia v súvislosti s prevádzkou počítačových technológií. Informačné 
sluţb y obsahujú transakcie v oblasti informácií vykonávané tlačovými a inými 
agentúrami, prezentácie informácií cez Internet, predplatné novín a časopisov. 
 
5.16.9 Autorské honoráre a licenčné poplatky 
587. Autorské honoráre a licenčné poplatky obsahujú transakcie súvisiace 
s poplatkami za pouţ ívanie nehmotných neprodukovaných aktív a vlastníckych práv 
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ako sú patenty, obchodné známky, autorské a nakladateľské práva, priemyselné 
vzory, technologické postupy a iné. 
 
5.16.10 Iné obchodné sluţ by 
588. Iné obchodné sluţ by obsahujú ziskové operácie s tovarom, operačný lízing, 
právne, účtovnícke, audítorské, reklamné sluţ by, prieskum trhu, podnikateľské 
a manaţ érske poradenstvo a styk s verejnosťou,  technické sluţ by, sluţ by v oblasti 
odpadového hospodárstva, poľnohospodárske sluţ by, sluţ by v oblasti ťaţ obného 
a spracovateľského priemyslu. Ziskové operácie s tovarom a iné s obchodom 
súvisiace sluţb y zahŕňajú operácie s tovarom za účelom zisku (merchanting), kde 
tovar nakúpený v zahraničí sa predá bez toho, aby prekročil hranice Slovenskej 
republiky a bez preclenia (priamy re-export). Operačný lízing zahrnuje krátkodobý 
prenájom strojov a zariadení na obdobie do 12 mesiacov. Právne sluţb y zahŕňajú 
právne poradenstvo, zastupovanie na súdoch, v správnych konaniach 
a legislatívnych procesoch, inkasá a platby za navrhovanie právnych dokumentov. 
Účtovnícke, audítorské sluţb y, vedenie účtovníctva a daňové poradenstvo 
zahŕňa transakcie spojené s poskytovanými účtovníckymi, audítorskými sluţ bami 
a sluţ bami daňového poradenstva. Podnikateļské a manaţé rske poradenstvo 
a styk s verejnosťou zahŕňa transakcie spojené s konzultačnými sluţ bami pre 
podnikanie a informáciami o vzťahoch k verejnosti a inštitúciám, ako sú inkasá 
a platby za podnikateľskú politiku a stratégiu, projektové manaţ érstvo, výrobný 
a finančný marketing, znalecké posudky a expertízy, veľtrhy a výstavy obchodného 
charakteru. Reklama, prieskum trhu a verejnej mienky zahŕňa transakcie spojené 
s reklamnými, propagačnými a inzertnými sluţ bami, prieskumom trhu a verejnej 
mienky. Výskum a vývoj pokrýva transakcie spojené so sluţ bami poskytovanými 
v oblasti základného a aplikovaného výskumu a vývoja ako súčasti hmotných, 
sociálnych a humanitných aktivít. Technické sluţb y zahŕňajú transakcie spojené so 
sluţ bami technického charakteru ako sú inkasá a platby za stavebný dozor, 
konštrukciu, architektúru, dizajn. Sluţb y v oblasti odpadového hospodárstva  
zahŕňajú transakcie súvisiace s likvidáciou odpadu, vrátane jadrového, 
odstraňovaním škôd spôsobených na ţ ivotnom prostredí ťaţ obnou a priemyselnou 
činnosťou, dekontaminačnými a asanačnými prácami. Poļnohospodárske sluţb y, 
sluţb y v oblasti ťaţobn ého a spracovateļského priemyslu zahŕňajú transakcie 
súvisiace s ťaţ bou a spracovaním surovín, poľnohospodárskymi činnosťami, 
lesníctvom, rybárstvom a poľovníctvom ako sú inkasá a platby za geologický 
prieskum, ťaţ bu surovín, dreva, výsadbu, šľachtiteľstvo a plemenárstvo, chov zvierat, 
ochrana proti škodlivému hmyzu. Sluţb y medzi podnikmi pokrývajú transakcie 
spojené s nákladmi na zastúpenie spoločností v zahraničí (nezahŕňajú náklady na 
mzdy). Zastúpenie zahraničných firiem na Slovensku zahŕňa inkasá súvisiace 
s nákladmi reprezentácie zahraničných podnikov v SR.  
 
5.16.11 Osobné, kultúrne a rekreačné sluţ by 
589. Osobné, kultúrne a rekreačné sluţ by zahŕňajú transakcie súvisiace so sluţ bami 
zameranými na vzdelávanie, kultúru, šport, rekreáciu, zábavu a iné aktivity. 
Vzdelávacie sluţb y zahŕňajú transakcie za sluţ by, ktorých cieľom je vzdelávanie, 
ako sú inkasá a platby za prednášky, sympóziá, kongresy a korešpondenčné kurzy 
a zahrnuté sú v ostatných osobných, kultúrnych a rekreačných sluţ bách. Sluţb y 
v kultúre, zábave, športe a rekreácii obsahujú transakcie za sluţ by  poskytované 
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pre účely kultúrnych, audiovizuálnych, športových, rekreačných, zábavných a iných 
aktivít, napr. inkasá a platby za sluţ by kniţ níc, múzeí, archívov a výstav. 
Zdravotnícke sluţb y pokrývajú transakcie súvisiace s lekárskym ošetrením, 
laboratórnymi sluţ bami a zdravotnou starostlivosťou medzi miestnymi 
a zahraničnými zdravotníckymi zariadeniami a zahrnuté sú v ostatných osobných, 
kultúrnych a rekreačných sluţ bách.  
 
5.16.12 Verejná správa 
590. Sluţ by verejnej správy zahŕňajú všetky transakcie vykonávané ambasádami, 
konzulátmi, vojenskými jednotkami a obrannými spoločnosťami a transakcie 
vykonávané inými oficiálnymi subjektmi napr. sluţ by úradov zameraných na pomoc a 
propagáciu. Zahraničné diplomatické zastúpenie v SR pokrýva platby príp. vratky 
peňaţ ných prostriedkov spojené s činnosťou diplomatických a konzulárnych 
zastúpení cudzích krajín. Sluţb y verejnej správy zahŕňajú transakcie štátu 
v súvislosti s jeho účasťou v zdruţ eniach zameraných na politickú a vojenskú 
spoluprácu, s činnosťou mierových síl OSN a vojsk NATO. Ostatné sluţb y verejnej 
správy zahrnujú sluţ by, ktoré verejná správa poskytuje nerezidentom v súlade s jej 
programom ekonomickej pomoci humanitárnym nevojenským misiám a centrám na 
informáciu a propagáciu. 
 
Údaje o vývoze sluţ ieb  
 
Tabuļka č. 332                                                                                      v mil. Sk 
 Sluţ by  

 Dopravné sluţ by 51 694 
    Námorná doprava 51 
          Osobná doprava po mori 0 
          Nákladná doprava po mori 51 
          Podporné, pomocné a iné sluţ by 0 
    Letecká doprava  317 
          Osobná letecká doprava  234 
          Nákladná letecká doprava  83 
          Podporné, pomocné a iné sluţ by 0 
    Ostatná doprava 51 326 
         Vesmírna doprava 0 
         Ţelezničná doprava 10 647 
         Automobilová doprava 7 618 
         Vnútrozemská vodná doprava 547 
         Potrubná doprava 27 762 
         Ostatné podporné a pomocné dopravné sluţ by      4 752 
Cestovný ruch 31 736 
Komunikačné sluţ by 2 793 
    Poštové a doručovateļské sluţ by 368 
    Telekomunikačné sluţ by 2 424 
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Stavebníctvo 3 223 
     Výstavba v zahraničí 0 
     Výstavba v ekonomike zostavovateļa   0 
Poisťovacie sluţ by 655 
Finančné sluţ by 2 207 
Sluţ by výpočtovej techniky a informačné 3 330 
Autorské honoráre a licenčné poplatky 2 078 
Iné obchodné sluţ by 16 051 
     Ziskové operácie s tovarom 6 856 
     Operačný lízing 279 
     Rôzne podnikateļské, profesné a technické sluţ by 8 916 
Osobné, kultúrne a rekreačné sluţ by 2 802 
     Audiovizuálne a súvisiace sluţ by 290 
     Ostatné osobné, kultúrne a rekračné sluţ by 2 512 
Sluţ by verejnej správy, inde nezaradené  1 003 
Nezaradené sluţ by 2 786 
 
591. Údaje o vývoze sluţ ieb sú na ŠÚ SR doplnené o dopočet prostitúcie (pozri 
podkapitolu 5.7.3) a údaje za nerezidentov pracujúcich, kde sa dopočítava potrebná 
časť z finančných prostriedkov na vlastnú existenciu na našom území (doprava, 
ubytovanie ap.) a za nerezidentov turistov. Pre rok 2003 predstavoval dopočet 
prostitúcie hodnotu 1 356 mil. Sk, dopočet za nerezidentov pracujúcich  hodnotu 433 
mil. SK dopočet za nerezidentov turistov 653 mil. SK. 
 
 
5.17 Dovoz tovarov 
592. Dovoz tovarov tvoria dáta colnej štatistiky, dopočty za rezidentov a dopočty za 
dovoz drog. Údaje z colnej štatistiky o všetkých dovozoch sú zaznamenané podľa 
HS –CN (harmonizovaného systému kombinovanej nomenklatúry) a potom 
prevodníkom prevedené do KP (klasifikácie produkcie) na 4 znaky. Dopočty za 
rezidentov pokrývajú komodity konečnej spotreby domácností podľa KP (pozri 
podkapitolu 5.7.5). Dovoz je podľa jednotlivých colných reţ imov zaznamenaný takto:  
Dovoz celkove 
z toho 

 dovoz tovarov na zušľachtenie  
 dovoz tovarov po zušľachtení.  

 
593. Dopočty za rezidentov sa opierajú o počet pracujúcich rezidentov za dané 
obdobie dodaný na vyţ iadanie  cez veľvyslanectvá SR podľa krajiny činnosti 
a o priemernú mzdu v danej krajine. Objem dopočtov je cca 35 % z miezd 
a predstavuje potrebnú časť z finančných prostriedkov na vlastnú existenciu 
v zahraničí (nákup potravín, ošatenia ap.) V roku 2003 bola hodnota dopočtov cca 4 
911 mil. SK. Pokiaľ prepočty ukazujú, ţ e v cestovnom ruchu v  platobnej bilancii je 
podhodnotený údaj, robí sa dopočet  za spotrebu turistov. V roku 2003 sa takto 
dopočítal údaj z PB o 1 097 mil. SK. Dopočty za dovoz drog zabezpečuje Infostat na 
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základe vlastných zisťovaní v rámci štúdie odhadov nepozorovanej ekonomiky. 
V roku 2003 tvoril objem dopočtu za dovoz drog hodnotu 1 260 mil. SK. 
 
 
5.18 Dovoz sluţi eb 
 
594. Zdroje a metódy zostavovania údajov za dovoz sluţ ieb sú tie isté ako je 
popísané v podkapitole 5.16 Vývoz sluţ ieb. 
 
Špeciálne platobné tituly pre dovoz 
Stavebné a montáţ ne práce v SR zahrnujú platby za stavebné a montáţ ne práce 
vrátane projektových prác, vykonávané na území Slovenskej republiky s výnimkou 
nákladov na výstavbu a montáţ , ktoré sú súčasťou ceny za tovar. 
Diplomatické zastúpenie SR v zahraničí zahrnujú platby prípadne vratky peňaţ ných 
prostriedkov spojené s činnosťou diplomatických a konzulárnych zastupiteľských 
úradov v zahraničí (netýka sa nákupu pôdy a iného nehnuteľného majetku). 
Zastúpenie slovenských podnikov v zahraničí zahrnuje platby spojené s nákladmi na 
reprezentáciu týchto podnikov v zahraničí (s výnimkou mzdových nákladov). 
 
Údaje o dovoze sluţ ieb  
 
Tabuļka č. 333                                                                                        v mil. Sk 
 Sluţ by  

 Dopravné sluţ by 32 935 
    Námorná doprava 1 272 
          Osobná doprava po mori  
           Nákladná doprava po mori  
          Podporné, pomocné a iné sluţ by  
    Letecká doprava  3 478 
          Osobná letecká doprava   

           Nákladná letecká doprava   

          Podporné, pomocné a iné sluţ by  

    Ostatná doprava 28 185 
         Vesmírna doprava 0 
         Ţelezničná doprava 12 486 
         Automobilová doprava 7 102 
         Vnútrozemská vodná doprava  
         Potrubná doprava 0 
         Ostatné podporné a pomocné dopravné sluţ by       
Cestovný ruch 21 041 
Komunikačné sluţ by 2 435 
    Poštové a doručovateļské sluţ by 205 
    Telekomunikačné sluţ by 2 230 
Stavebníctvo 2 493 
     Výstavba v zahraničí 0 
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     Výstavba v ekonomike zostavovateļa   0 
Poisťovacie sluţ by 3 757 
Finančné sluţ by 5 913 
Sluţ by výpočtovej techniky a informačné 4 527 
Autorské honoráre a licenčné poplatky 3 321 
Iné obchodné sluţ by 27 322 
     Ziskové operácie s tovarom 6 117 
     Operačný lízing 759 
     Rôzne podnikateļské, profesné a technické sluţ by 20 447 
Osobné, kultúrne a rekreačné sluţ by 3 587 
     Audiovizuálne a súvisiace sluţ by 242 
     Ostatné osobné, kultúrne a rekreačné sluţ by 3 345 
Sluţ by verejnej správy, inde nezaradené  1 463 
Nezaradené sluţ by 2 940 

 
595. Údaje o dovoze sluţ ieb sa na ŠÚ SR dopĺňajú o údaje za rezidentov 
pracujúcich, kde sa dopočítava potrebná časť z finančných prostriedkov na vlastnú 
existenciu v zahraničí (doprava, ubytovanie ap.) a za rezidentov  turistov. Pre rok 
2003 predstavoval dopočet rezidentov pracujúcich hodnotu 3 852 mil. SK a dopočet 
za rezidentov turistov 668 mil. SK. 
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Kapitola 6  Bilančné a integračné metódy a overovanie odhadov 
 
6.1 Bilančné postupy HDP 
 
6.1.0 Úvod 
 
596. Teoreticky tri metódy výpočtu HDP by mali poskytnúť rovnaký odhad (výsledok). 
Avšak tri odlišné metódy zaloţ ené na rôznych   zisťovaniach a administratívnych 
zdrojoch údajov, a aj na odhadoch, sú predmetom chýb a omylov.  V skutočnosti pri 
zostavovaní sektorových ročných účtov dochádza k určitým diskrepanciám. Hlavným 
nástrojom bilancovania HDP ako výsledku troch metód sú sektorové účty 
a odvetvové účty. Ako uţ  bolo spomenuté hlavnou metódou pre nás je výrobná 
metóda porovnávaná s výdavkovou metódou. Dôchodková metóda je reziduálnou 
metódou. Pri predkladaní definitívnej verzie ročných účtov sú hlavné agregáty 
overené na základe tabuliek dodávok a pouţ itia. 
 
597. Pre výpočet HDP a bilancovanie zdrojov s pouţ itím sa pouţ íva výrobná a  
výdavková metóda. Dôchodková metóda sa nepouţ íva pre bilancovanie najmä 
z toho dôvodu, ţ e hrubý prevádzkový prebytok je rozdielovým ukazovateľom. Hrubý 
prevádzkový prebytok sa získava ako rozdiel medzi hrubou pridanou hodnotou 
vypočítanou výrobnou metódou a odmenami zamestnancov a čistými daňami 
z produkcie a dovozu. Overovacie výpočty hrubého prevádzkového prebytku nie sú 
robené z priamych zdrojov. Bilančné poloţ ky  B.2 a B.3 sú vypočítané ako reziduál, 
menia sa v súlade s bilancovaním  produkcie P.1 a/alebo  medzispotreby P.2.  
 
598. Bilančné práce sú zamerané na bilancovanie jednotlivých poloţie k nefinančných 
a finančných transakcií. Bilancovanie nefinančných transakcií prebieha v prvej etape 
bez prepojenia na bilancovanie finančných transakcií, z toho vyplývajú rozdiely v B.9. 
Čisté pôţ ičky poskytnuté/prijaté na úrovni sektorov a aj ekonomiky spolu.  
 
Čisté pôţ ičky poskytnuté (+) / prijaté (-) 
 
Tabuļka č. 334                                                                         v mil. Sk 

 
Kód 
inštitucionálnych  
sektorov 

 
Čisté pôţ ičky 
poskytnuté (+) 
/ prijaté (-) 
z nefinančných 
účtov 

 
Čisté pôţ ičky 

poskytnuté (+) / 
prijaté (-) 

z finančných 
účtov 

 
Diskrepancia 

medzi B.9 
z nefinančných 
a finančných 

účtov 
Ekonomika SR S.1 -29 953  -28 589  -1 364  
Nefinančné korporácie S.11 -10 175  -9 814  -361  
Finančné korporácie S.12 24 664  22 518  2 146  
Verejná správa S.13 -45 395  -44 251  -1 144  
Domácnosti S.14 2 390  5 453  -3 063  
Neziskové inštitúcie  
slúţ iace domácnostiam 

S.15 
 -1 437  -2 495  1 058  

Zahraničie S.2 29 953  28 589  1 364  
Úhrn S.1 + S.2 0                                                       0                        0  
 
599. Bilancovanie  vykonávajú počas niekoľkých mesiacov  pracovníci zostavujúci 
sektorové účty, TDP a ukazovatele v stálych cenách.   Údaje priamo  upravujú uţ  
počas procesu  spracovania údajov zo zisťovaní a iných zdrojov údajov alebo počas 
zostavovania účtov. 



ZDROJE A METÓDY ZOSTAVENIA HND KAPITOLA 6 

 240 

6.1.1 Bilancovanie sektorových účtov 
 
600. Národné účty SR za rok 2003 poskytujú súhrnný, sektorový a odvetvový pohľad 
na stav ekonomiky a spoločnosti prostredníctvom makroekonomických ukazovateľov. 
Obsahujú Účet výrobkov a sluţ ieb (0) zostavený len za ekonomiku spolu a sektorovo 
a čiastočne aj subsektorovo členené  konsolidované účty  I. aţ  III., t.j. I. Účet 
produkcie, II. Účty rozdelenia a pouţ itia dôchodkov a III. Účty akumulácie s výnimkou 
Účtov ostatných zmien aktív, ktoré sa zatiaľ v SR nezostavujú. Ich vzájomné vzťahy 
a proporcie ukazuje prehľadná súhrnná  tabuľka Integrované ekonomické účty 
(Príloha č. 5). Úplná postupnosť účtov pre inštitucionálne sektory v SR je uvedená 
v tabuľke č. 335. 
 
Postupnosť účtov 
 
Tabuļka č. 335 
Beţ né účty I. Účet produkcie I. Účet produkcie         

  II. Účty rozdelenia a 
pouţ itia 
dôchodkov 

II.1 Účty prvotného 
rozdelenia 
dôchodkov 

II.1.1 Účet tvorby 
dôchodkov 

   

      II.1.2 Účet rozdelenia 
prvotných 
dôchodkov 

II.1.2.1 Účet 
podnikateľských 
dôchodkov 

        II.1.2.2 Účet rozdelenia 
ostatných 
prvotných 
dôchodkov  

    II.2 Účet 
druhotného 
rozdelenia 
dôchodkov 

     

    II.3 Účet 
znovurozdelenia 
naturálnych 
dôchodkov 

 ,    

    II.4 Účet pouţ itia 
dôchodkov 

II.4.1 Účet pouţ itia 
disponibilného 
dôchodku 

   

      II.4.2 Účet pouţ itia 
upraveného 
disponibilného 
dôchodku 

   

Účty 
akumulácie 

III. Účty akumulácie III.1 Účet kapitálu III.1.1 Účet zmien čistého majetku v dôsledku 
úspor a kapitálových transferov 

      III.1.2 Účet nadobudnutia nefinančných aktív 

      III.2 Finančný  účet         
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Systém zostavovania ročných účtov podļa sektorov, subsektorov a odvetví 
 
Tabuļka č. 336 

  SEKTORY ODVETVIA 

  S.1 S.2   
Postupnosť 
účtov 

S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.2   
  11001 11002 11003 11 121 122 123 124 125 12 1311 1313 1314 13     21200 22000   
0. x x x 
I. x x x x x x x x x x x x x x x x     x 

II.1.1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
II.1.2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x   
II.1.2.1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x   
II.1.2.2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x   
II.2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x   
II.3                     x x x x x x x x   
II.4.1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x   
II.4.2                     x x x x x x x x   
III.1.1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x   
III.1.2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x   
III.2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x   
                    
0. Účet výrobkov a sluţ ieb                                                                                     II.4.2 Účet pouţ itia upraveného disponibilného dôchodku    
I. Účet produkcie          III.1.1 Účet zmien čistého majetku v dôsledku úspor a kapitálových transferov)  
II.1.1 Účet tvorby dôchodkov   III.1.2 Účet nadobudnutia nefinančných aktív      
II.1.2 Účet rozdelenia prvotných dôchodkov      III.2 Finančný účet  
II.1.2.1 Účet podnikateľských dôchodkov       V.I Účet výrobkov a sluţ ieb zahraničia     
II.1.2.2 Účet rozdelenia ostatných prvotných dôchodkov      V.II Účet prvotných dôchodkov a beţ ných transferov     
II.2 Účet druhotného rozdelenia dôchodkov      V.III.1 Účet kapitálu zahraničia      
II.3 Účet znovurozdelenia naturálnych dôchodkov      V.III.2 Finančný účet zahraničia     
II.4.1 Účet pouţ itia disponibilného dôchodku               
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601. Kaţ dý účet je vybilancovaný. Vyplýva to alebo z definície účtu alebo ju 
zabezpečuje  bilančná poloţ ka, ktorá vstupuje do ďalšieho účtu. Účet výrobkov 
a sluţ ieb je na základe všeobecnej definície vyrovnaný, t. z. celkový objem zdrojov 
sa rovná ich pouţ itiu a teda účet nemá bilančnú poloţ ku. Bilančná poloţ ka účtu 
produkcie je uvedená v hrubom (vrátane spotreby fixného kapitálu) a čistom poňatí. 
Ostatné bilančné poloţ ky sektorových účtov sú zachytené v čistom poňatí.  Bilančné 
poloţ ky v hrubom a čistom poňatí sú uvedené v Integrovanom ekonomickom účte 
(Príloha č. 5).  
 
602. Základným zdrojom dát sú údaje zo štatistických zisťovaní a administratívne 
zdroje dát. Výhodou štatistických zisťovaní je, ţ e sú vytvárané priamo pre potreby 
národných účtov, čiţ e pre sektorové účty a pre TDP. Celý proces zberu, spracovania, 
poskytnutia výstupov je priebeţ ne kontrolovaný. Zabezpečuje sa správne pokrytie 
súboru spravodajských jednotiek (v prípade S.11 aj závodných jednotiek). Je 
zabezpečený aktualizáciou registra organizácií. V rámci procesu zberu štatistických 
výkazov prebieha kontrola ich správneho vyplnenia. Zabezpečuje sa aj získanie čo 
najväčšieho počtu odovzdaných výkazov spravodajskými jednotkami. Problémom 
administratívnych zdrojov je ich neoverená kvalita a úplnosť v rovnakom rozsahu ako 
v štatistickom zisťovaní. Pri spracovaní údajov zo štatistických zisťovaní je ich kvalita 
zabezpečená imputáciami chýbajúcich výkazov a poloţ iek, v prípade výberových 
zisťovaní sa vykonávajú dopočty. Podrobnejší popis jednotlivých štatistických 
zisťovaní a administratívnych zdrojov, ktoré slúţ ia ako hlavný zdroj zostavovania 
sektorových účtov je uvedený v kapitole 11. Poskytované výstupy základných dát sú 
v triedení podľa OKEČ,  inštitucionálnych sektorov a subsektorov. Hlavné 
ukazovatele sa členia podľa klasifikácie produkcie KP.  
 
603. Ďalším krokom v procese bilancovania je transformácia a zosúladenie 
získaných údajov na metodiku ESNÚ 95. Tento krok sa týka hlavne 
administratívnych zdrojov údajov, údajov získaných z účtovných výkazov. Týka sa 
definícií, ocenení, klasifikácií (zisky a straty z drţ by zásob, lízing, imputované 
nájomné, FISIM, akrualizácia, nezaznamenaná ekonomika atď.). Takto získané dáta 
sú hlavným vstupom pre zostavenie sektorových účtov, subsektorových, odvetvových 
účtov aj pre TDP. Sektorové účty spájajú údaje, ktoré sú zloţ kami výpočtu HDP tromi 
metódami. Cieľom bilancovania je zladiť údaje z výrobnej, dôchodkovej a výdavkovej 
metódy výpočtu HDP. Výsledkom je úplne zladený a vybilancovaný súbor účtov 
s jedným odhadom HDP vo všetkých troch metódach.  
 
604. Za kaţ dý sektor a subsektor sa zostaví úplný systém účtov. Účet produkcie 
a tvorby dôchodkov sa zostavuje aj odvetvovo (na úrovni kategórií OKEČ, v prípade 
potreby  aj na úrovni oddielov). V prvom kroku bilancovania sa zabezpečuje identita 
transakcií. Overenie jednotlivých transakcií prebieha kontrolou protistrán. Je 
výhodou, ţ e veľký počet transakcií je moţ né overiť z dvoch nezávislých zdrojov, zo 
strany pouţ itia aj zo strany zdrojov. V rámci medzisektorových tokov (úroky, 
dividendy) sa zostavuje matica transakcií. Na overenie hodnôt sa vyuţ ívajú časové 
rady sektorových účtov. Hodnoty ukazovateľov sa porovnávajú so štvrťročnými 
účtami. Vyuţ íva sa jedna z moţ ností overenia presnosti údajov cez odvetvové 
štatistické zisťovania, ktoré nie sú hlavným zdrojom pre národné účty. Vyuţ ívajú sa 
tieţ  informácie z asociácií, zdruţ ení, komôr, výskumov verejnej mienky a i. V prípade 
nejasností sa oslovujú priamo jednotlivé spravodajské jednotky. Overenie sa robí s 
prihliadnutím na vývoj podielu rôznych ukazovateľov (napr. medzispotreba/hrubá 
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produkcia, hrubá produkcia/počet zamestnancov, hrubá produkcia/pridaná hodnota) 
a vzájomného vzťahu ukazovateľov (napr. úroky, vklady, úvery).  
 
605. Rozpočtová identita a identita transakcií sa dosiahne horizontálnym 
a vertikálnym bilancovaním  jednotlivých údajov. Pri bilancovaní je rozhodujúca 
kvalita a typ zdroja údajov v jednotlivých sektoroch. V danom sektore sa vychádza 
z priamych zdrojov údajov, z údajov zisťovaných v inom sektore, je moţ ná aj 
kombinácia priameho zdroja a zdroja protistrany. Pri zostavovaní definitívnej verzie 
sektorových účtov sa vychádza z podkladov získaných z TDP. Údaje za sektor sa 
získavajú sumarizáciou zisťovaných údajov za subsektory. Údaje, ktoré nie sú 
k dispozícii, sú vymedzené bilančným procesom horizontálnym (identita transakcií) 
alebo vertikálnym (rozpočtová identita), alebo ich kombináciou. Pri procese 
bilancovania sú dôleţ ité aj údaje, ktorých hodnota je povaţ ovaná za  konečnú a nie 
sú predmetom bilancovania.  
 
606. Štatistické diskrepancie sa riešia úpravou údajov, ktoré sú najmenej 
dôveryhodné, spoľahlivé, presné  (zmena stavu zásob, B2./B.3 ako reziduál,...) 
v rámci daného systému účtov. Napriek zdrojom údajov, ktoré sú stále kvalitnejšie 
(presnejšie vymedzenie spravodajských jednotiek, vyššia kvalita poskytovaných 
údajov, zvýšenie percenta návratnosti, zvýšenie počtu vyplnených ukazovateľov, 
úplnosť, súlad s metodikou,  správne ocenenie, ...) vţ dy existuje nekonzistentnosť 
v rôznych metódach odhadu HDP, ktorá je spôsobená rôznymi zdrojmi údajov.    
 
607. Ďalším záverečným spôsobom bilancovania v rámci sektora, subsektora je 
dosiahnutie rozpočtovej identity (t.j. suma tokov v stĺpci zdroje sa rovná sume tokov 
v stĺpci pouţ itie) dvoma odhadmi B.9 (beţ né účty, finančné účty). Hľadá sa rovnosť 
medzi údajmi, ktoré sú odvodené z dvoch zdrojov. Proces bilancovania je postupný 
proces od prvého získania čiastočných podkladov aţ  po získanie všetkých 
dostupných informácií, ktorý je zabezpečovaný vzájomnými internými a externými 
(MF SR, NBS,...) konzultáciami s cieľom získať zosúladený vybilancovaný systém. 
Zodpovednosť za konečné rozhodnutie o ukončení procesu bilancovania má 
generálny riaditeľ sekcie. Výsledkom bilancovania je aj odhalenie problémových 
oblastí, z ktorých vyplynie odstránenie príčin nesúladu v zbere údajov, alebo ich 
odhadu.  
 
Sektor nefinančných korporácií S.11 
608. Základné údaje pre výpočet produkcie a medzispotreby za S.11 Nefinančný 
sektor a subsektory S.11001 Subsektor verejných nefinančných korporácií, S.11002 
Subsektor súkromných nefinančných korporácií, S.11003 Subsektor nefinančných 
korporácií pod zahraničnou kontrolou sa získavajú z ročných štatistických výkazov. 
   
609. Údaje za produkciu a medzispotrebu získané z ročných štatistických výkazov sa 
porovnávajú s údajmi zo štatistických výkazov potrebných pre zostavenie 
štvrťročných účtov Prod 3-04 (štvrťročné štatistické zisťovanie za závodné jednotky 
nad 20 zamestnancov) a P13-04 (štvrťročné zisťovanie za malé podniky do 19 
zamestnancov). Porovnávajú sa údaje za  ukazovatele produkcie a medzispotreby 
z Roč 1-01 s ukazovateľmi v  Prod 3-04 a za ukazovatele z Roč 2-01 s ukazovateľmi  
v  P13-04 v členení podľa kategórií a podkategórií OKEČ (uvedené platí len pre 
S.11). 
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610. Ďalším nezávislým zdrojom pouţ ívaným na porovnanie ukazovateľa pridaná 
hodnota sú ročné podnikové štatistické výkazy Roč 1-01 Fin A, Roč 1-01 Fin B 
(slúţ ia hlavne pre potreby odvetvových štatistík a finančnú podnikovú štatistiku 
a zisťujú sa len podnikovou metódou). Údaje z ročných podnikových štatistických 
výkazov Roč 1-01 Fin A a Fin B za  ukazovateľ pridaná hodnota sa porovnávajú so 
štatistickými výkazmi Roč 1-01 Zav A a Roč 1-01 Zav B za celok. Ak celková hodnota 
je rozdielna, tak sa porovnáva aj podľa dvojmiestneho OKEČ. Za rok 2003 sa 
porovnala len celková hodnota, pretoţ e údaje boli totoţ né. 
 
611. Ďalej sa porovnávajú údaje za ukazovateľ pridaná hodnota z účtovných výkazov  
Výsledovka Úč POD 2-01 s údajmi v štatistických výkazoch Roč1-01 (nad 20 
zamestnancov vyčerpávajúce zisťovanie) a Roč 2-01 (0-19 zamestnancov, výberová 
vzorka). Toto porovnanie sa robí na celok a je len orientačné, pretoţ e  štatistické 
výkazy Roč 2- 01 sa robia výberovým spôsobom a na celok sa dopočítavajú. Okrem 
toho v  Úč POD 2-01 nie sú zahrnuté príspevkové organizácie, u ktorých sú náklady 
50% a viac kryté trţ bami. Ukazovateľ pridaná hodnota za príspevkové organizácie 
v štatistických výkazoch Roč 1-01 dosiahol hodnotu 2 294 mil. Sk. Údaje za 
produkciu a medzispotrebu získané z uvedených štatistických výkazov sa upravujú 
o vypočítaný objem ziskov a strát z drţ by zásob, ktorý sa vypočítava zo 
štvrťročných stavov príslušných zásob . Do produkcie sa ďalej pripočítavajú údaje za 
podhodnocovanú produkciu, keď veľké závodné jednotky aj malé podniky 
úmyselne podhodnocujú svoje trţ by, a v medzispotrebe sa odpočítava úmyselne  
nadhodnocovaná medzispotreba. 
 
612. O výške podhodnotenia produkcie (trţ ieb), resp. o výške nabaľovania nákladov 
zvyšovaním medzispotreby za veľké závodné jednotky a malé podniky nie sú 
k dispozícií explicitné údaje. Preto pri odhadoch  podhodnotenia produkcie 
a nadhodnotenia medzispotreby sa vychádza: 

 za malé podniky z porovnania údajov v Roč 2-01 a  štvrťročnom výkaze P13-
04 a taktieţ  z   analytických ukazovateľov (podiel medzispotreby na produkcii) 
vypočítaných za malé súkromné podniky, 

 za veľké závodné jednotky z porovnania ukazovateľov produkcie, 
medzispotreby a pridanej hodnoty vykázaných v ročných štatistických 
výkazoch Roč 1-01 s ukazovateľmi vykázanými v štvrťročných štatistických 
výkazoch Prod 3-04, ďalej z porovnania údajov v účtovných výkazoch 
Výsledovka Úč POD 2-01, ktoré boli uverejnené v obchodnom vestníku  po 
vykonaní auditu s údajmi vo výkazoch Roč 1-01 (porovnávame rovnaké IČO). 
Rozdiely pri porovnávaní produkcie a medzispotreby v roku 2003 boli 
minimálne. 

Porovnanie sa uskutočňuje na vybraných prepočtových ukazovateľoch (produktivita 
práce, priemerná mzda, podiel medzispotreby na produkcii a pod.) 
 
613. Ďalej sa do produkcie pripočítavajú subvencie na produkty . Podkladom  pre 
získanie objemu subvencií na produkty je štatistický výkaz Roč 1-01, údaje takto 
získané sú však neúplné a upravujú sa podľa údajov  Štátneho záverečného účtu, 
ktorý obsahuje  aj čerpanie rozpočtov miest a obcí a podľa  údajov, ktoré 
poskytuje Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve. Produkcia sa zvyšuje o 
prepitné v sluţbá ch. Objem prepitného za ekonomiku SR odhaduje Inštitút 
informatiky a štatistiky Bratislava. Prepitné sa zaznamenáva v produkcii sektora 
nefinančných korporácií a sektora domácností. Rozdelenie sumy prepitného do 
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príslušných sektorov a odvetví sa robí podľa váhy produkcie a v S.11 
sa zaznamenáva  v OKEČ 55 Hotely a reštaurácie a OKEČ 93 Ostatné sluţ by.  
V nefinančnom sektore sa výška  prepitného v OKEČ 55 odhadla na 37,3%, a OKEČ 
93 na 21,1% . 
 
614. Do produkcie sa  pripočítava aj prírastok zásob dreva na pni. Prírastok 
hodnoty zásob dreva na pni vypracováva  Lesnícky výskumný ústav Zvolen. 
Podkladovými zdrojmi údajov pre výpočet sú Zelené správy Lesného hospodárstva 
a ďalšie domáce a zahraničné výsledky výskumu a vlastné výpočty. Prírastok 
hodnoty zásob dreva na pni je čiastkou, o ktorú sa zvýšila hodnota zásob dreva na 
pni v roku 2003 a započítala sa do produkcie OKEČ 02 Lesníctvo.  Produkcia sa  tieţ 
upravuje o produkciu odvetvia bytových sluţi eb. Ďalej sa produkcia aj  
medzispotreba zvyšuje  rovnakou hodnotou o objem zušļachťovacieho styku.  
  
615. Medzispotreba sa okrem uţ  spomínaných úprav o zisky/straty z drţ by zásob, 
nadhodnocovanie medzispotreby (zvyšovanie nákladov) a zušľachťovací styk ďalej 
upravuje o: 
 

 poplatky za finančné sluţb y. Ide o poplatky, ktoré nefinančné inštitúcie platia 
poisťovniam za poskytovanie sluţ ieb neţ ivotného poistenia  a ktoré tvoria časť 
produkcie poisťovní, zaznamenanej na účte produkcie S.12 ako poloţ ka P.1. 
Celkové poplatky za sluţ by neţ ivotného poistenia sú úmerné výške 
skutočného poistného plateného inštitúciami, navýšeného o výnosy 
z investovania technických rezerv poisťovní po odpočítaní  prijatých náhrad za 
poistné udalosti. Tieto poplatky sú alokované do medzispotreby a konečnej 
spotreby sektorov na základe sektorovej štruktúry predpísaného poistného 
NŢP, ktorú získava ŠÚ SR priamo od poisťovní formou štatistického 
zisťovania, 

 aktivované náklady na vývoj (ide o obstaranie výsledkov vedy a výskumu). 
Zlepšenie celkovej metodickej a štatistickej čistoty zostavovania nefinančných 
účtov sa zabezpečuje zahrnutím obstarania výsledkov vedy a výskumu do 
výstupov spotrebovaných vo forme výrobných vstupov (medzispotreby) 
a zároveň ich vylúčenie z tvorby hrubého fixného kapitálu, 

 hraničné kritéria v oblasti fixných aktív a medzispotreby. Úprava sa 
vykonáva zniţ ovaním medzispotreby o zmenené hraničné kritéria v oblasti 
fixných aktív a medzispotreby (pozri odstavec 111), 

 FISIM. Úprava sa vykonáva alokovaním príslušnej čiastky do medzispotreby 
jednotlivých sektorov a subsektorov.  

 Lízing. Medzispotreba v S.11 a S.14 sa upravila v rámci revízie údajov 
národných účtov o hodnotu kapitálovej časti lízingových splátok, o ktoré bola 
očistená produkcia lízingových spoločností.  

 
616. V tabuľkách č. 342 a 343 sú zaznamenané údaje z výkazov a jednotlivé 
úpravy produkcie a medzispotreby aţ  po konečný výstup v členení podľa kategórií 
OKEČ a za veľké závodné jednotky a malé podniky. Uvedené údaje sa pre 
bilancovanie vyuţí vajú v členení podľa dvojmiestneho OKEČ a subsektorov. 
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Úpravy hrubej produkcie v S.11 
 
Tabuļka č. 337                                                                                                                            v mil. Sk 
  Hrubá Zisky/straty Pod- Drevo na  Prepitné Subvencie Zošļachťo- Produkcia  Hrubá 
  produkcia z drţ by  hodnotená pni   na vací  bytových  produkcia 
  (Roč1-01 zásob produkcia     produkty styk sluţ ieb   
  Roč 2-01)                 
    - + + + + + +   

A 56 660 -1 324 185 1 973   1 540 2   61 684 

B 76 3 0     0 0   73 

C 11 650 14 36     0 0   11 672 

D 964 072 1 225 2 159     706 54 134 0 1 019 846 

E 237 311 591 392     100 0   237 212 

F 105 413 180 870     0 0   106 103 

G 179 349 139 1 926     28 380   181 544 

H 10 009 0 145   345 0 0   10 499 

I 231 773 6 505     6 074 0   238 346 

K 97 924 163 264     5 1 104 10 394 109 528 

M 1 124 1 0     7 0   1 130 

N 8 444 0 0     8 0   8 452 

O 29 753 5 129   52 1 175 0 0 31 104 

 Spolu 1 933 558 1 003 6 611 1 973 397 9 643 55 620 10 394 2 017 193 
 
Úpravy medzispotreby v S.11 
 
Tabuļka č. 338                                                                                                                          v mil. Sk 

  Medzi- Zisky/straty Nadhodno- Aktivované Poplaty 
Fixné 
aktíva Zošļach-     Medzi- 

  spotreba z drţ by  tená náklady za  zaradené ťovací  Fisim Lízing spotreba 
  (Roč1-01 zásob medzi- na poistné  do medzi- styk       
  Roč 2-01)   spotreba vývoj sluţ by spotreby         
    + - + + - + + -   

A 42 098 -171 461 3 335 130 2 196 508 41 364 

B 57 0 0 0 1 0 0 1 0 59 

C 5 215 27 9 0 23 7 0 70 974 4 345 

D 762 272 1 413 3 047 599 2 990 836 54 134 2 337 7 167 812 091 

E 180 908 1 733 502 102 808 100 0 1 219 302 184 470 

F 81 876 103 920 4 492 138 0 402 184 81 635 

G 106 582 4 318 2 333 37 197 515 380 1 456 934 109 188 

H 5 879 27 175 0 20 25 0 47 233 5 540 

I 153 769 371 581 4 357 100 0 658 905 153 573 

K 55 585 355 446 56 163 162 1 104 439 682 56 412 

M 654 5 0 0 1 2 0 40 38 660 

N 4 328 26 0 0 15 64 0 94 160 4 239 

O 18 902 58 241 0 87 39 0 159 555 18 371 

 Spolu 1 418 125 8 265 8 715 805 5 489 2 118 55 620 7 118 12 642 1 471 947 
 
 
Poisťovacie korporácie a penzijné fondy S.125 
617. Poplatky platené za sluţb y poisťovní a penzijných fondov (P.1). Celková 
hodnota poplatkov za sluţ by poisťovní a penzijných fondov tvorí produkciu sektora 
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S.125, oddielu 66 OKEČ. Ide o trhovú produkciu, ktorá je súčtom poplatkov platených 
za sluţ by ţ ivotného poistenia, neţ ivotného poistenia a sluţ by penzijných fondov. 
Postup výpočtu jednotlivých zloţ iek produkcie je popísaný a ilustrovaný v tabuľkách 
podkapitoly 3.16. Bilancovanie tejto poloţ ky pozostáva vlastne z alokovania celkovej 
hodnoty produkcie S.125 do medzispotreby, konečnej spotreby a vývozu 
uţ ívateľských sektorov.  
 
618. Platcami poplatkov za sluţ by neţ ivotného poistenia (NŢP) sú všetky sektory 
národného hospodárstva a zahraničie. Od celkovej hodnoty produkcie NŢP je 
odpočítaný vývoz sluţ ieb NŢP alokovaný do S.2 a ostávajúca časť produkcie NŢP je 
alokovaná do medzispotreby  sektorov S.11, S.12, S.13 a S.15. Pokiaľ ide o sektor 
S.14  časť platená domácnosťami-ţ ivnostníkmi sa alokuje do medzispotreby a časť 
platená domácnosťami – finálnymi spotrebiteľmi do konečnej spotreby domácností. 
Alokácia sa robí proporcionálne podľa štruktúry prijatého poistného NŢP, získanej 
priamo od poisťovní prostredníctvom ročného štatistického zisťovania Poi P 5-01 a je 
zaloţ ená na predpoklade, ţ e podiel jednotlivých sektorov na celkovej čiastke 
poplatkov je rovnaký, ako ich podiel na celkovej hodnote predpísaného poistného 
NŢP prijatého do poisťovní v príslušnom roku. Platcami poplatkov za sluţ by 
ţ ivotného poistenia (ŢP) a sluţ by penzijných fondov sú domácnosti – spotrebitelia, 
preto celá hodnota produkcie ŢP a produkcia PF je alokovaná do KSD. 
 
619. Dôchodky z majetku patriace drţite ļom poistiek (D.44). Bilancovanie tejto 
poloţ ky je zaloţ ené na úplne rovnakom princípe a rovnakých podkladoch, ako bolo 
vyššie uvedené pre poplatky za sluţ by poisťovní. Hodnota D.44 zodpovedajúca NŢP 
je alokovaná do všetkých sektorov ekonomiky SR a zahraničia, hodnota D.44 
zodpovedajúca ŢP a PF je alokovaná v plnej výške do sektora domácností. Čisté 
poistné neţi votného poistenia (D.71) tvorí súčet poistného NŢP a  „dodatočného 
poistného“ (D.44) po odpočítaní poplatkov za sluţ by NŢP (P.1 NŢP). Pri jej 
bilancovaní, t.j. alokovaní do  sektorov ekonomiky SR a zahraničia, sa vyuţív a opäť 
štruktúra predpísaného poistného NŢP, tak ako pre alokáciu poplatkov za  sluţ by 
NŢP. Pre nároky z neţi votného poistenia  (D.72) prvotná - východisková štruktúra 
pre členenie celkových nárokov NŢP do sektorov sa získava priamo od poisťovní 
prostredníctvom ročného štatistického zisťovania Poi P 5-01.  Pri alokácii celkovej 
hodnoty D.72 sa postupuje podľa upravenej štruktúry, ktorá sa získa tak, ţ e sa najprv 
upresní percentuálny podiel zahraničia na celkových nárokoch (na základe údajov 
z NBS o platbách náhrad NŢP do zahraničia) a následne sa upraví % podiel 
ostatných sektorov na ostávajúcej hodnote D.72.  
 
Verejná správa S.13 
620. Dôleţ itú úlohu pri bilancovaní národných účtov majú kapitálové transfery. 
Základné informácie o kapitálových transferoch sa získavajú z  príjmov a výdavkov 
sektora verejnej správy. Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie triedi 
rovnorodé druhy príjmov a výdavkov na hlavné kategórie, kategórie, poloţ ky 
a podpoloţ ky. Zároveň ustanovuje, ktoré výdavky sa financujú z beţ ných výdavkov 
a ktoré z kapitálových výdavkov. V ekonomickom členení  výdavkov rozpočtovej 
klasifikácie kapitálové transfery sú definované ako platby vykonávané s cieľom 
umoţ niť príjemcovi nadobudnúť kapitálové aktíva alebo kompenzovať ich 
poškodenie alebo zničenie.  Jednotlivé poloţ ky a podpoloţ ky kapitálových transferov 
umoţ ňujú identifikáciu protistrán: 
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Hlavná kategória 700 Kapitálové výdavky 
 
Kategória 720 Kapitálové transfery 
 
Poloţ ka 721 Kapitálové transfery na rovnakej úrovni 
Podpoloţ ka  721001 Príspevkovej organizácii 
  721002 Rozpočtovej organizácii 
  721003 Verejnej vysokej škole 
  721004 Slovenskému pozemkovému fondu 
 
Poloţ ka 722 Kapitálové transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
  
Podpoloţ ka 722001 Občianskym zdruţ eniam, nadáciám 
  722002 Cirkvám 
  722004 Ostatným neziskovým právnickým osobám 
  722004 Jednotlivcom 
 
Poloţ ka 723 Kapitálové transfery nefinančným právnickým osobám 
Podpoloţ ka 723001 Štátnym právnickým osobám 
  723002 Ostatným právnickým osobám 
  723003 Fyzickým osobám – podnikateľom 
  723004 Na realizované záruky 
 
Poloţ ka 724 Kapitálové transfery na rôznej úrovni 
Podpoloţ ka 724001 Na mestskú verejnú dopravu 
  724002 Na rozvojové programy obcí 
  724003 Na regionálny rozvoj  
  atď. 
 
Poloţ ka 725 Kapitálové transfery do zahraničia 
Podpoloţ ka 725001 Jednotlivcom 
  725002 Medzinárodným organizáciám 
 
Poloţ ka 726 Kapitálové transfery finančným inštitúciám 
 
Poloţ ka 730 Prostriedky z rozpočtu európskych spoločenstiev 
 
Vykázané kapitálové transfery prijaté a platené  spravidla nie sú zhodné z dôvodu 
časového posunu zaznamenania u príjemcu. Preto sa pri bilancovaní za základ berú 
kapitálové transfery platené. Tým sa zabezpečuje, aby v rámci SR boli kapitálové 
transfery prijaté a platené zhodné.  
 
621. Tvorba hrubého fixného kapitálu zistená z údajov o obstaraných investíciách 
je overovaná výpočtom pomocou metódy  komoditných tokov. Táto všeobecne 
známa metóda pouţ itím zoznamu priemyselných výrobkov a sluţie b PRODSLOV 
identifikuje aj komodity investičného charakteru. Zoznam vybraných priemyselných 
výrobkov  a sluţ ieb (PRODSLOV) je vyhlásený  opatrením Štatistického úradu SR 
č.388/1997 Z. z. Nadväzuje na Klasifikáciu produkcie a desaťmiestnym číselným 
kódom podrobnejšie člení  produkciu v  priemysle. PRODSLOV sa kaţ doročne 
aktualizuje. Údaje o trţ bách z priemyselnej produkcie (303 684 mil. Sk), ktoré 
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pokrývali priemyselné podniky s 20 a viac zamestnancami boli doplnené o  produkciu 
ţ ivnostníkov podnikajúcich v priemysle. V tomto procese  boli pouţ ité prevodníky z 
klasifikácie harmonizovaného systému (HS) dovozu a vývozu (21 240 mil. Sk) do 
klasifikácie produkcie (KP). Rovnako boli doplnené dáta o stavebnej produkcii (85 
993 mil. Sk) stavebných i nestavebných podnikov. Pripočítané boli i ďalšie zloţ ky, 
ktoré vstupujú do THFK, ako napríklad pestovateľské celky trvalých porastov (4 644 
mil. Sk), základné stádo a záprahové zvieratá (1 165 mil. Sk), nehmotný investičný 
majetok (10 450 mil. Sk), náklady na prevod nefinančných neprodukovaných aktív 
(351 mil. Sk) a náklady súvisiace s obstaraním dlhodobého majetku. Takto 
vypočítané údaje boli porovnané s ročnými výsledkami o obstaraní investícií. Na 
základe výsledkov z komoditných tokov sa reviduje podhodnotenie, resp. 
nadhodnotenie údajov o obstaraní majetku z ročných výkazov predloţ ených 
podnikmi. V roku 2003 bola hodnota tvorby hrubého fixného kapitálu vypočítaná 
metódou komoditných tokov  vo výške 307 546 mil. Sk. 
 
622. Konečná spotreba domácností sa zostavuje na základe viacerých zdrojov 
údajov. Základným zdrojom údajov sú rodinné účty a štatistika obchodu. Výpočty 
pozostávajú z viacerých krokov. Z týchto dvoch zdrojov sa zostavia dve nezávislé 
matice výpočtu (bliţ šie uvedené v podkapitole 5.7). V rámci kaţ dej matice sa 
základný zdroj údajov doplňuje o chýbajúce poloţ ky, ktoré získavame z rôznych 
zdrojov a ďalej sa upravuje tak, aby výpočet bol  v súlade s úplnosťou a definíciou 
KSD (produkcia pre vlastné konečné pouţ itie, naturálne príjmy, kolektívne 
domácností, poplatky za finančné sluţ by, nezaznamenaná ekonomika). V záverečnej 
fáze zostavovania konečnej spotreby domácností sa vyberie odhad, ktorý sa 
povaţ uje za najlepší. Rozhodovaniu napomáhajú tieţ  alternatívne výpočty (pre 
viaceré poloţ ky), ktoré slúţ ia na upresnenie, resp. na porovnávanie správnosti 
výpočtu.  
 
 
623. Pre niektoré poloţ ky sa hľadajú viaceré zdroje dát, resp. čiastkové informácie 
a uskutočňujú sa pomocné výpočty. Napr. pre výpočet výdavkov na nákup áut sa 
vyuţ ívajú okrem rodinných účtov a maloobchodu aj údaje z evidencie polície. Pri 
odhadoch výdavkov za alkoholické nápoje a tabakové výrobky sa vyuţ ívajú údaje MF 
SR za spotrebné dane, ďalej údaje z odvetvovej štatistiky o spotrebe vybraných 
druhov tovarov na obyvateľa vyjadrenej vo fyzických jednotkách. Pre ocenenie 
takýchto poloţ iek sa vyuţ ívajú údaje cenovej štatistiky. Pre alternatívny výpočet 
výdavkov sa vyuţív ajú údaje z odvetvovej štatistiky vyjadrené v klasifikácii MIG 
(hlavné priemyselné skupiny), údaje o vývoze a dovoze tovaru. Pre porovnanie takto 
získaných výsledkov sa vyuţív a aj medzinárodný porovnávací projekt ECP, v ktorom 
sú údaje taktieţ  vyjadrené v klasifikácii COICOP. 
 
 
6.1.2 Bilancovanie tabuliek dodávok a pouţ itia 
 
624. Prepojenie systému sektorových účtov s TDP umoţ ňuje vyuţ iť ich ako ďalšiu 
moţ nosť verifikácie. Tabuľky dodávok a pouţ itia sú jednou z metód pouţ ívaných pre 
potvrdenie správnosti výpočtu ukazovateľov v rámci bilancie troch metód výpočtu 
HDP (výrobnej, dôchodkovej, výdavkovej). Po formálnej stránke majú tabuľky 
dodávok a pouţ itia tvar matice. V stĺpcoch je pouţ itá OKEČ Odvetvová klasifikácia 
ekonomických činností, ktorá vychádza z medzinárodnej odvetvovej klasifikácie 
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ekonomických činností NACE. V riadkoch sú uvedené komodity, ktoré sú definované 
podľa KP Klasifikácie produkcie, ktorá vychádza z medzinárodného štandardu - CPA. 
Pracovná verzia TDP sa zostavuje na štvormiestnej úrovni Klasifikácie produkcie pre 
pribliţ ne 500 výrobkov a sluţ ieb. Úplnosť vybilancovania sa uskutočňuje na  
agregovanej verzii tabuliek, ktorá má rozmer 60 odvetví x 60 komodít.  
 
625. Tabuľka dodávok zobrazuje dodávky výrobkov a sluţ ieb. Je členená podľa 
produktov (i) a podľa odvetví (j)  (∑xij). Vektor dovozu sa člení na časť, ktorá udáva 
samotnú hodnotu dovezeného tovaru a sluţ ieb a časť, ktorá predstavuje 
transformáciu cien c.i.f. na hodnotu cien f.o.b (Ii). Matica produkcie obsahuje aj 
informáciu o trhovej produkcii, produkcii pre vlastné konečné pouţ itie a o netrhovej 
produkcii. Toky komodít sú zobrazené v cenách, v ktorých  transakcie reálne 
prebiehajú. Produkcia  je ocenená v základných cenách.   
 

n 
∑xij + Ii = Z(ZC) 
i=1 
 
626. Tabuľka pouţ itia charakterizuje pouţ itie výrobkov a sluţ ieb v členení podľa 
produktov a podľa smerov pouţ itia. Pozostáva z troch kvadrantov. Prvý kvadrant 
tvorí matica medzispotreby (∑yij), ktorá zobrazuje vstupy výrobného procesu 
v rovnakej štruktúre ako tabuľka dodávok. Druhý kvadrant obsahuje stĺpcové vektory 
konečnej spotreby domácností, konečnej spotreby verejnej správy a nezárobkových 
inštitúcií slúţ iacich domácnostiam (∑Ci), tvorby hrubého fixného kapitálu, zmeny 
stavu zásob (∑Ki) a vývozu výrobkov a sluţie b (Ei). Uvedené vektory sú v riadkoch 
členené podľa KP. Tretí kvadrant tabuľky pouţ itia zobrazuje pridanú hodnotu 
v členení podľa odvetví (OKEČ). Zloţka mi pridanej hodnoty sú odmeny 
zamestnancov, ostatné dane z produkcie, ostatné subvencie na produkciu, hrubý 
prevádzkový prebytok/hrubé zmiešané dôchodky, spotreba fixného kapitálu a čistý 
prevádzkový prebytok/čisté zmiešané dôchodky. Pouţ itie je ocenené v kúpnych 
cenách (v cenách odberateľov).  
               n       
 
U(CO) = ∑yij + ∑Ci + ∑Ki + Ei 
              i=1  
 
627. Východiskom pre bilancovanie je tabuľka dodávok vyjadrená v základných 
cenách (ZC) a tabuľka pouţ itia vyjadrená v cenách odberateľov (CO). Vzhľadom na 
rôzne ocenenie, v ktorom sa obe tabuľky zostavujú, je potrebné obe tabuľky vyjadriť 
v rovnakom ocenení.  
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 Základné 
  ceny 

         Ceny 
odberateļov 

(Čisté) dane 
na produkty 

Rozdelenie 
rozpätí (obchod 

a doprava) 

 
Sú dva moţ né spôsoby prepočtu: 
 
Po prvé - vyjadriť obe tabuľky v cenách odberateľov, t.j. zdroje (ako súčet domácej 
a dovezenej produkcie), ktoré sú v tabuľke dodávok uvedené v základných cenách, 
prepočítať do cien odberateľov 
 
Z(CO) = U(CO). 
 
Po druhé - vyjadriť obe tabuľky v základných cenách, t.j. tabuľku pouţ itia v cenách 
odberateľov prepočítať do základných cien  
 
Z(ZC) = U(ZC). 
 
V beţ nej praxi sa doteraz pouţív al prvý spôsob prepočtu. Druhý spôsob sa poţ íva 
v rokoch, keď sa spolu s tabuľkami dodávok a pouţ itia konštruujú symetrické input-
output tabuľky. 
 
628. Bilancovanie spočíva v zachovaní platnosti tzv. transakčnej identity, podľa ktorej 
sa vytvorené zdroje z tabuľky dodávok, prepočítané do cien odberateľov, musia 
rovnať ich pouţ itiu vyjadrenému v tabuľke pouţ itia v cenách odberateľov. 
Bilancovanie sa uskutočňuje osobitne pre kaţ dú skupinu komodít (t.j. osobitne pre 
kaţ dý riadok tabuliek dodávok a pouţ itia).  
 
629. Okrem transakčnej identity sa kontroluje platnosť ďalších troch vzťahov: 
 rozpočtovej identity, podľa ktorej sa hrubá produkcia odvetví v základných cenách 

musí rovnať súčtu všetkých vstupov do odvetvia vo forme medzispotreby 
a pridanej hodnoty (vrátane ostatných čistých daní z produkcie), t.j. súčet 
príslušného stĺpca v tabuľke dodávok sa musí rovnať súčtu medzispotreby 
a pridanej hodnoty v zodpovedajúcom stĺpci tabuľky pouţ itia, 

 identity pre obchodné, resp. dopravné rozpätie, podľa ktorej súčet obchodného 
rozpätia, ktoré bolo vytvorené v odvetviach špecializujúcich sa na obchod a 
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vedľajšieho obchodného rozpätia vytvoreného v ostatných odvetviach, ktoré sa 
nešpecializujú na obchod, sa musí rovnať  celkovému obchodnému rozpätiu za 
všetky skupiny komodít. To znamená, ţ e súčet prvkov uvedených v riadku pre 
obchodné rozpätie sa za všetky smery pouţ itia musí rovnať celkovému  
obchodnému rozpätiu spočítanému za všetky skupiny komodít. Analogická 
rovnica platí aj pre dopravné rozpätie. V prípade vzniku diferencií sa upravuje 
matica pre obchodné a dopravné rozpätie. 

 identity pre dane, podľa ktorej sa celkový objem predpísaných daní (tzv. daňová 
povinnosť) musí rovnať celkovým daňovým príjmom vykazovaných Ministerstvom 
financií (po zohľadnení časového posunu medzi predpisom dane a jej 
zaplatením). Osobitne sa bilancuje DPH a osobitne ostatné dane. Rozdiel, ktorý 
sa nepodarí odstrániť ani po vzájomnej diskusii s pracovníkmi Ministerstva 
financií sa povaţ uje za daňové úniky.  

 
630. Bilancovanie prebieha v niekoľkých etapách. V podstate je to integračný proces, 
ktorý sa opiera tak o manuálne bilancovanie ako aj o automatické bilancovanie 
pomocou počítača. Manuálne bilancovanie uskutočňuje skupina troch aţ  štyroch 
expertov, z ktorých kaţ dý sa špecializuje na určitú oblasť. Vychádza sa z rozdelenia 
ekonomiky na niekoľko komplexov, u ktorých sú vzájomné interakcie vo vnútri 
komplexov dôleţ itejšie ako interakcie medzi komplexmi. Ide o nasledovné komplexy: 

 poľnohospodárstvo a rybárstvo, potravinársky priemysel, reštaurácie 
a konečná spotreba domácností (skupina potraviny a nápoje), 

 suroviny (počet odvetví, ktoré ich vyrábajú, resp. v ktorých sa suroviny 
spotrebovávajú, je pomerne malý), 

 energia, voda a pohonné hmoty (pouţ ívajú sa takmer vo všetkých odvetviach 
ekonomiky na medzispotrebu, resp. idú do konečnej spotreby domácností), 

 špecifické spotrebné tovary ako napr. textil, odevy a obuv (v tabuľke dodávok 
ich vyrábajú špecializovaní výrobcovia, resp. sa dováţ ajú. Väčšina ide do 
konečnej spotreby domácností alebo na vývoz.), 

 lesníctvo, kameňolomy a pieskoviská, spracovanie dreva a nekovových 
minerálov; produkcia týchto odvetví sa spotrebováva hlavne v stavebníctve, v  
konečnej spotrebe domácností (individuálna bytová výstavba), resp. ide na 
vývoz, 

 spracovanie kovov, strojárstvo, stavebníctvo, autoopravovne. V tomto 
komplexe sa vyrábajú špecifické komodity určené hlavne pre tvorbu hrubého 
fixného kapitálu (skupina stroje a dopravné zariadenia a výrobky a sluţ by pre 
opravy), medzispotrebu, čiastočne aj pre konečnú spotrebu verejnej správy 
(štátne nákupy vojenskej techniky) a pre konečnú spotrebu domácností 
(predmety dlhodobej spotreby), 

 chemický priemysel, umelé hmoty a konečná spotreba domácností, 
 sluţ by vrátane sluţ ieb štátnej správy a konečná spotreba domácností. 

(Niektoré typy sluţ ieb, napr. sluţ by pre podnikateľov pouţ íva väčšina 
výrobných odvetví). 

 
631. Automatické bilancovanie sa pouţ íva hlavne na vyčíslenie rozdielov medzi 
zdrojmi a ich pouţ itím v riadkoch, v stĺpcoch zasa na vyčíslenie rozdielov medzi 
objemom produkcie a súčtom nákladov na ich výrobu vrátane zloţ iek pridanej 
hodnoty, resp. na kontrolu platnosti rovníc pre dane a pre obchodné a dopravné 
rozpätia. Okrem toho sa automatické bilancovanie pouţ íva aj na tzv. 
“dobilancovanie” tabuliek dodávok a pouţ itia, t.j. rozpustenie menších rozdielov 
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v súčtových riadkoch a stĺpcoch matice do celej matice. Na tento účel sa najčastejšie 
pouţ ívajú matematické metódy, predovšetkým metóda RAS. Podstata metódy RAS 
spočíva v postupnom upravovaní prvkov príslušnej matice tak, aby sa súčtové 
vektory napokon vyrovnali poţ adovaným vektorom. Metóda RAS sa aplikuje v  
iteráciách, a to najskôr v riadkoch, potom v stĺpcoch. Oba typy úprav sa uskutočňujú 
prostredníctvom korekčných koeficientov, ktoré sú odvodené z relácií medzi prvkami 
zadaných súčtových vektorov matice a zodpovedajúcimi prvkami  súčtových vektorov 
v upravovanej matici, pričom vektory korekčných koeficientov sa menia od iterácie 
k iterácii. Proces bilancovania moţ no rozdeliť do štyroch etáp vzájomne na seba 
nadväzujúcich: 

 bilancovanie v riadkoch, 
 bilancovanie v stĺpcoch, 
 úpravy v matici obchodného a dopravného rozpätia, 
 úpravy v matici daní. 

 
632. Tabuľky dodávok a pouţ itia sa vyjadria v rovnakom ocenení a vyčíslia sa 
riadkové a stĺpcové súčty za obe matice. 

 Bilancovanie v riadkoch: porovnaním riadkových súčtov z tabuľky dodávok 
s riadkovými súčtami z tabuľky pouţ itia sa osobitne za kaţ dú skupinu komodít 
(za kaţ dý riadok) vyčíslia rozdiely medzi celkovou ponukou príslušnej 
komodity a jej pouţ itím.  

- V prípade existencie veľkého počtu menších, kladných aj záporných 
rozdielov sa   rieši problém v rámci daného komplexu vzájomnou 
kompenzáciou kladných a záporných hodnôt. V tabuľke dodávok sa 
preveruje komoditná dezagregácia produkcie, resp. dovozu, v tabuľke 
pouţ itia rozdelenie zdrojov do odvetví medzispotreby, konečnej 
spotreby, tvorby hrubého fixného kapitálu, do zásob a pod. 

- V prípade existencie väčších kladných rozdielov sa preverujú prvotné 
zdroje údajov, resp. správnosť zostavenia tabuliek dodávok a pouţ itia. 
Aţ  následne sa pristupuje k úpravám: napr. zniţ uje sa obchodné 
a dopravné rozpätie, čím sa zníţia  zdroje vykazované v tabuľke 
dodávok, resp. zvyšuje sa pouţ itie príslušnej komodity v tabuľke 
pouţ itia (u surovín sa zvyšuje medzispotreba, vývoz, zmena stavu 
zásob, v prípade spotrebných predmetov sa upravuje konečná spotreba 
domácností, resp. vývoz, v prípade špecifických tovarov pre investície 
je potrebné upraviť komoditné členenie tvorby hrubého fixného kapitálu 
a pod.) 

- V prípade existencie väčších záporných rozdielov sa postupuje 
obdobným spôsobom ako u kladných rozdielov, zmeny sa robia  
opačným smerom.    

- Vzhľadom na pouţ itú údajovú základňu sa v prvom rade odstraňujú tzv. 
slabé miesta, pričom informácie, ktoré povaţ ujeme za správne, sa 
zachovávajú.  

 Bilancovanie v stĺpcoch: V nadväznosti na bilancovanie a úpravy uskutočnené 
v riadkoch sa bilancujú a upravujú stĺpce matice dodávok a pouţ itia, t.j. 
produkcia odvetví v základných cenách sa porovnáva so súčtom 
medzispotreby a  pridanej hodnoty v zodpovedajúcich stĺpcoch matice pouţ itia 
(so súčtom I. a III. kvadrantu). 

 
 



ZDROJE A METÓDY ZOSTAVENIA HND KAPITOLA 6 

 254 

633. V procese bilancovania sa posudzujú nasledovné relácie: 
 Porovnávajú sa absolútne objemy ukazovateľov za beţ né a predchádzajúce 

obdobie (produkcia a dovoz doplnená o tzv. prepočtové poloţ ky na jednej 
strane rovnice sa porovnáva s objemom medzispotreby, konečnej spotreby 
domácností, verejnej správy a neziskových inštitúcií slúţ iacich domácnostiam, 
s tvorbou hrubého fixného kapitálu, zmenou stavu zásob a vývozom na strane 
druhej. Pokiaľ tempá rastu vykazujú výrazné zmeny, ktoré nevieme 
ekonomicky zdôvodniť, je potrebné ukazovateľ s extrémnym vývojom upraviť. 

 Pri úpravách v riadkoch sa porovnávajú percentuálne podiely jednotlivých 
smerov pouţ itia na celkových zdrojoch, resp. na celkovej produkcii v beţ nom 
a predchádzajúcom období (distribučné koeficienty). V prípade výrazných 
nevysvetliteľných rozdielov je potrebné upraviť príslušný ukazovateľ. 

 Pri úpravách v stĺpcoch sa porovnávajú percentuálne podiely medzispotreby 
a zloţ iek pridanej hodnoty (vrátane ostatných čistých daní na produkciu) na 
produkcii vytvorenej v danom odvetví v beţn om období so zodpovedajúcimi 
podielmi z  predchádzajúceho obdobia (koeficienty priamej náročnosti 
označované aj ako technické, resp. IO koeficienty). V prípade väčších 
nevysvetliteľných rozdielov je potrebné upraviť ukazovateľ s extrémnou 
hodnotou. 

 Vyuţív ajú sa všetky dostupné informácie, vrátane informácií  vo fyzických 
jednotkách.  

 
634. Úpravy v maticiach obchodného a dopravného rozpätia a v maticiach daní: 
v procese bilancovania sa korigujú tzv. prepočtové stĺpce, resp. konštruujú sa 
separátne matice pre obchodné a dopravné rozpätia a  pre dane a subvencie na 
produkty (osobitne sa bilancuje DPH a osobitne ostatné dane). Základom pre konšt-
rukciu týchto matíc sú nasledovné rovnice: 

 súčet prvkov uvedených v riadku pre obchod, resp. dopravu za smery pouţ itia 
sa musí rovnať celkovému obchodnému, resp. dopravnému rozpätiu za všetky 
skupiny komodít, 

 celkový objem predpísaných daní (daňová povinnosť) sa musí rovnať 
celkovým daňovým príjmom  vykazovaných Ministerstvom financií (po 
zohľadnení časového posunu).  

Po bilancii tabuliek dodávok a pouţ itia sa hodnoty ukazovateľov zapracovávajú ako 
definitívna verzia sektorových účtov.   
 
635. Výsledkom procesu bilancovania je plne vybilancovaný systém, ktorý obsahuje: 

 vybilancovanú tabuľku dodávok v základných cenách, 
 vybilancovanú tabuľku pouţ itia v cenách odberateľov, resp. aj v základných 

cenách, 
 maticu, resp. stĺpce daní a subvencií na produkty (vektory pre neodpočítateľnú 

časť DPH, spotrebné dane, dane z dovozu a subvencie na produkty),  
 maticu, resp. stĺpce pre obchodné rozpätie veľkoobchodu, maloobchodu a pre 

dopravné rozpätie. 
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6.2 Ostatné metódy pouţit é na overenie HDP 
 
636. Tieto postupy zabezpečujúce overenie HDP sú vlastne vyuţ ité priamo pri 
uskutočňovaní bilancovania, pri overení údajov jednotlivých ukazovateľov:  

 overenie cez vývoj stálych cien, 
 porovnanie s údajmi o zamestnanosti, 
 hodnotenie význačných zmien, udalostí  vyskytujúcich sa počas roka 

v ekonomike  a ich dopadu, 
 porovnanie s údajmi zahraničného obchodu, 
 kontroly pomocou produktivity práce a iných relatívnych ukazovateľov: podiel 

ich hodnôt v jednotlivých komoditách alebo stĺpcoch. 
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Kapitola 7  Prehļad úprav na zabezpečenie úplnosti  
 
7.0 Úvod 
 
637. V rámci zostavovania ročných sektorových účtov sa uskutočňujú aj úpravy z titulu 
úplnosti. Úpravy sa týkajú všetkých troch metód odhadu HDP. Jednotlivé úpravy sú 
spomenuté a v rôznom rozsahu popísané aj v ostatných kapitolách "Zdrojov a metód 
zostavenia HND". V tejto kapitole poskytujeme súhrnný pohľad na úpravy uskutočňované 
v jednotlivých inštitucionálnych sektoroch podľa poloţ iek a aj podľa toho, do ktorej metódy 
odhadu HDP vstupujú. Zo súčasnej analýzy vyplynulo, ţ e úpravy uvedené pod N4 
Registrované jednotky nepokryté štatistickým zisťovaním, to znamená jednotky 
nezahrnované do štatistických zisťovaní, z pohľadu aktualizácie štatistického registra 
nevykonávame. Register organizácií je priebeţ ne mesačne aktualizovaný a porovnávaný 
s ostatnými dostupnými registrami (Sociálnej poisťovne, DataCentra), čo je podrobnejšie 
popísané v podkapitole 3.1. 
 
638. Úpravy zahrnuté pod N7b Nesprávne zaobchádzanie s neodpoveďami, tieţ  nie sú 
vykázané, pretoţ e štátne štatistické zisťovania uskutočňované ŠÚ SR sú v procese zberu 
a aj spracovania kvalitne overované a je zabezpečený jednotný postup pri zaobchádzaní 
s neodpoveďami na úrovni výkazov a aj ich poloţ iek. Podrobnejšie popísané v kapitole 11.1. 
V rámci sektora verejnej správy a  sektora neziskových inštitúcií slúţ iacich domácnostiam sa 
úpravy na úplnosť  nevykonávajú. V tabuľke č. 339 sú uvedené úpravy na úplnosť ročných 
národných účtov podľa jednotlivých sektorov a typov úprav na  úplnosť.  Schéma I uvádza 
rozdelenie a zatriedenie výrobcov vzhľadom na typy neúplnosti. 
 
Úpravy na úplnosť podļa sektorov v jednotlivých metódach odhadu HDP  
 
Tabuļka č.  339 

 
 

Metóda HDP Sektor N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 
Výrobná S.11           X X 

S.12                
S.13               
S.14 X X X   X X X 
S.15               

Dôchodková S.11           X    
S.12                
S.13               
S.14          X  X   
S.15         
S.2   X          X 

Výdavková S.11           X  
S.12                
S.13               
S.14   X X       X 
S.15              
S.2   X         X 

 



ZDROJE A METÓDY ZOSTAVENIA HND KAPITOLA 7 

 257 

Schéma 1 uvedená v prílohe 6 popisuje rozdelenie a zatriedenie výrobcov vzhľadom 
na typy neúplnosti. 
 
 
7.1 Výrobná metóda 
 
7.1.1 N1 Úmyselne nezaregistrované jednotky (utajené)  
 
Sektor domácností S.14 
639. Nákup bez potvrdenky zahrnuje trhové činnosti domácností s malým podielom 
produkcie na trhu.  Ide predovšetkým o sluţ by, ako je doučovanie, opatera, osobné 
sluţ by, rôzne opravy atď. Odhady sú zaloţ ené na výsledkoch prieskumu, ktorý meria 
výdavky domácnosti na trhoch a burzách, ako aj výdavky domácností na rôzne 
sluţ by bez obdrţ ania potvrdenky, ktorý vykonáva Ústav pre výskum verejnej mienky 
pri ŠÚ SR (ÚVVM). Odhady priemerných výdavkov na nákup tovarov a sluţ ieb bez 
potvrdenky boli prepočítané na všetky domácnosti. Ide o tieto výdavky: 

 výdavky na stavebné práce pri rekonštrukcii bytov, domov, chát,  
 výdavky na sluţ by remeselníkov, ako sú opravári áut, prístrojov, na dopravné 

sluţ by, osobné sluţ by ako sú kadernícke, kozmetické, opatera, doučovanie a 
pod.  

 výdavky na nákup poľnohospodárskych produktov na trhoch,  
 výdavky na nákup ostatného tovaru na trhoch,  
 výdavky na nájomné platené súkromným osobám (bez potvrdenky), 
 výdavky na nájomné za garáţ  platené súkromným osobám (bez potvrdenky). 

 
7.1.2 N2  Úmyselne nezaregistrované jednotky (nelegálna produkcia)  
 
Sektor domácností S.14 
640. Odhad údajov za drogy sa robí na základe  prieskumu verejnej mienky 
organizovaného ÚVVM v spolupráci s Generálnym sekretariátom Výboru ministrov 
pre drogové závislosti a kontrolu drog od roku 1994 v pravidelných dvojročných 
intervaloch. Posledný odhad pred rokom 2003 na základe výsledkov prieskumu sa 
robil za rok 2002. Ďalej sa čerpajú  informácie z Národnej protidrogovej jednotky SR, 
Centra pre liečbu drogových závislostí, Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky, 
tlače, internetu. Údaj za rok 2003 bol odhadnutý extrapoláciou na základe 
predpokladaného vývoja cien drog, počtu uţ ívateľov drog a pod. Výpočet vychádzal 
z týchto predpokladov: 

 mierny nárast počtu uţ ívateľov drog,  
 mierny nárast cien za drogy, 
 údaj o cene priemernej dennej dávky. 

Odhady za drogy sú zachytené vo výrobnej metóde v produkcii a medzispotrebe 
sektora domácností. Pridaná hodnota bola odhadnutá v objeme 3 255 mil. Sk.  
 
641. Prostitúcia má významné zastúpenie na záujmovom území a rozširuje sa aj do 
okolitých krajín. Príjmy prostitútok nie sú evidované ani zdanené, preto sa táto oblasť 
zahrnuje do nezaznamenanej ekonomiky.  Rozlišuje sa prostitúcia pouličná, 
prostitúcia vykonávaná popri oficiálnych sluţ bách v masáţ nych, erotických salónoch 
a v podobných zariadeniach, prostitúcia na objednávku vykonávaná u klienta, 
v prenajatých bytoch  alebo vo vlastných bytoch prostitútok. Pri odhade príjmov 
z prostitúcie sa vychádza z odhadov celkového počtu osôb zaoberajúcich sa touto 
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činnosťou, resp. počtu ţ ien v určitej vekovej kategórii,   a odhadu ich priemerného 
ročného príjmu. Odhad pridanej hodnoty je veľmi hrubý. Odhad sa viaţ e na 
predpoklad, ţ e rozsah prostitúcie stále narastá a mierne rastú aj ceny za tieto sluţ by. 
Celkové príjmy z prostitúcie sa v roku 2003 odhadli na 2 260 mil. Sk.  
 
7.1.3 N3 Jednotky bez povinnosti registrovať sa  
 
Sektor domácností S.14 
642. Objem poľnohospodárskej produkcie domácností pre vlastnú spotrebu sa 
zakladá na dvoch odhadoch. Pri prvom odhade sa vyuţív ajú informácie 
z poľnohospodárskeho cenzu v rámci štatistiky poľnohospodárstva. Ide o 
kvantitatívne a cenové ukazovatele jednotlivých poľnohospodárskych produktov 
pouţ itých pre konečnú spotrebu (mlieko, mäso, vajcia, ovocie, zelenina). Ďalej údaje 
o rozlohe záhradiek, o počte drobnochovateľov, jednotkových cenách produktov a 
pod.  Odhad poľnohospodárskej produkcie pre vlastnú spotrebu dosiahol hodnotu  34 
568 mil. Sk (zahrnuje aj odhad produkcie lesných plodov). Druhý odhad poskytujú 
rodinné účty, v ktorých sa priamo zisťuje spotreba produkcie pre seba. Tieto však 
povaţ ujeme za podhodnotené. K celkovej produkcii sa odhadla medzispotreba vo 
výške  8 214 mil. Sk. 
 
643. Produkcia vo vlastnej réţ ii domácností pri stavbe domov, chát, garáţ í podľa 
výpočtov dosiahla v roku 2003 hodnotu 21 879 mil. Sk.  K nej sa odhadla 
medzispotreba vo výške 50 %, t. j.  10 939 mil. Sk. Odhad produkcie vo vlastnej réţ ii 
za bytovú výstavbu, chaty, garáţ e  a záhradné chatky sa vykonáva výpočtom 
rozdielu medzi celkovou THFK a THFK vykonanou veľkými firmami, malými firmami a 
ţ ivnostníkmi.  
 
644. Odhad produkcie lesných plodov pre vlastné pouţ itie  sa robí v spolupráci s 
Lesníckym výskumným ústavom vo Zvolene a zakladá sa na kvantitatívno-cenovej 
metóde. Pre kvalifikovaný odhad slúţ ia informácie o cenách lesných plodov 
prvotných nákupcov zistené od predajcov lesných plodov na trhu a ďalšie informácie 
z Lesníckeho výskumného ústavu. Odhadovaná výška produkcie  dosiahla hodnotu 
produkcie 786 mil. Sk. Súčasne je to aj odhad pridanej hodnoty, nakoľko 
medzispotreba sa neodhaduje (je zarátaná v medzispotrebe lesníctva, ktoré ošetruje 
les ako celok).     
645. Podklad z Lesníckeho výskumného ústavu obsahuje údaje o efektívnej 
produkcii najdôleţ itejších lesných plodov v lesoch SR vo váhových a hodnotových 
jednotkách. Ide v podstate o veličiny potenciálnej produkcie zníţ ené o časť 
produkcie, ktorú nemoţ no zberať v dôsledku extrémnych polohových podmienok, 
legislatívnych zákazov, ďalej o produkciu, ktorú skonzumuje alebo zničí zver, vtáctvo 
atď. ako aj údaje o skutočnom mnoţ stve lesných plodov, ktoré sa získali zberom 
a pouţ ili sa pre vlastnú potrebu obyvateľov SR (zberačov a ich blízkych a známych). 
Údaje sú kombináciou doterajších exaktných zisťovaní a kvalifikovaných odhadov. 
Zatiaľ sa na Slovensku pravidelné ročné zisťovanie mnoţ stiev zberu lesných plodov 
a ich trhových cien na výberovej štatistickej vzorke respondentov nerealizovalo. 
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7.1.4 N5 Registrované jednotky nepodliehajúce štatistickému zisťovaniu  
 
Sektor domácností S.14 
646. Pod túto poloţ ku sa zaraďujú odhady produkcie, medzispotreby a pridanej 
hodnoty za fyzické osoby, ktoré nie sú registrované v obchodnom registri a za ktoré 
neboli zisťované údaje o ich hospodárení štatistickým zisťovaním. Pri odhade sa 
kombinujú údaje zistené vo výberovom štatistickom zisťovaní za podnikateľov  
(priemerné údaje) a údaje z účtovných príloh daňových priznaní.  Odhad za 
registrovaných, ale nezistených podnikateľov dosiahol za produkciu hodnotu 15 809 
mil. Sk a za medzispotrebu 7 068 mil. Sk, t. j. pridaná hodnota tvorila 8 741 mil. Sk. 
 
7.1.5 N6 Úmyselné skresľovanie vykazovaných údajov  
 
Sektor nefinančných korporácií S.11 
647. Odhad uvedený v N6 tvorí podhodnotená produkcia (+ 6 611 mil. Sk) a 
nadhodnotená medzispotreba v hodnote (- 8 715 mil. Sk). Pre výpočet produkcie a 
medzispotreby za S.11 a jeho subsektory  S.11001, S.11002, S.11003 slúţ i 
štatistický výkaz Roč 1 - 01 a Roč 2 - 01. Spravodajské jednotky pri vyplňovaní 
uvedených výkazov zámerne podhodnocujú svoje trţ by a nadhodnocujú náklady (z 
dôvodov platenia niţ ších daní a pod.). O výške takto  podhodnotenej  produkcie a 
nadhodnotenej  medzispotreby samozrejme nie sú k dispozícií údaje. Ako podklad pri 
odhadoch slúţ ia štvrťročné štatistické výkazy Prod 3 - 04, P 13 - 04 a účtovné výkazy 
Výsledovka Úč POD 2-01, ďalej údaje uverejnené v obchodnom vestníku overené 
auditom. 
 
648. Podhodnotenie vo veľkých nefinančných podnikoch (20 a viac zamestnancov). 
Produkcia za veľké podniky sa zisťuje v rámci ročného štrukturálneho zisťovania 
celoplošne. Predpokladá sa, ţ e aj vo veľkých podnikoch sa podhodnocujú výsledky 
hospodárenia jednak tým, ţ e sa časť trţ ieb utají, resp. ţ e sa neprimerane navyšujú 
náklady a pod. Svedčia o tom niektoré parametre ako napr. podiel medzispotreby na 
produkcii, objem miezd z pridanej hodnoty. Pre odhad podhodnotenia sa vyuţív ajú 
viaceré metódy, resp. postupy. 

1. Najskôr sa robí porovnanie ukazovateľov produkcie a medzispotreby za 
vybrané jednotky, ktoré prešli auditom. V Obchodnom vestníku sa publikujú 
údaje za vybrané veľké podniky (najvýznamnejšie podniky za chemický, 
potravinársky, hutnícky, textilný a odevný priemysel), ktoré sa porovnávajú 
s odpovedajúcimi údajmi zistenými v uvedených podnikoch v štatistickom 
zisťovaní. Porovnanie za predchádzajúce roky ukázalo, ţ e podhodnotenie 
pridanej hodnoty v štatistickom zisťovaní oproti výsledkom po audite sa 
v priemere pohybuje okolo 1%. 

2. Výsledky z ročného štatistického zisťovania sa porovnávajú s výsledkami 
štvrťročných zisťovaní. Analýza sa robí separátne po jednotlivých odvetviach.  

Kombináciou výsledkov obidvoch metód sa urobila korekcia v produkcii 3 101 mil. Sk 
a medzispotreba sa zníţil a o 4 680 mil. Sk. Spolu podhodnotenie pridanej hodnoty 
tvorilo 7 781mil. Sk.   
 
649. Podhodnotenie v malých nefinančných podnikoch (0 aţ  19 zamestnancov). 
Produkcia za malé podniky sa zisťuje v rámci výberového zisťovania. V roku 2003 
bola napočítaná pridaná hodnota vo výške 90 185 mil. Sk (vrátané dopočtov a 
imputácií), produkcia bola 244 294 mil. Sk a medzispotreba 154 109 mil. Sk. Zistené 



ZDROJE A METÓDY ZOSTAVENIA HND KAPITOLA 7 

 260 

údaje z ročného zisťovania sa porovnávajú s údajmi štvrťročných zisťovaní. V rámci 
podhodnotenia produkcie za podniky do 19 zamestnancov sa urobili úpravy 
produkcie o 3 510 mil. Sk a nadhodnotenia medzispotreby o - 4 035 mil. Sk. Spolu 
odhad podhodnotenia pridanej hodnoty dosiahol hodnotu 7 545 mil. Sk. 
 
 
Sektor domácností S.14 
650. V národných účtoch sa predpokladá, ţ e podhodnotenie produkcie a 
nadhodnotenie medzispotreby sa môţ e vyskytovať vo všetkých výrobných 
jednotkách, s rôznou intenzitou. Národné účty nemajú k dispozícii ţ iadne informácie 
alebo zisťovanie, ktoré by zisťovalo rozsah tohoto podhodnotenia. Predpokladá sa, 
ţ e čím menšia výrobná jednotka, tým sa predpokladá vyššie podhodnotenie.  Pri 
zostavovaní produkcie a medzispotreby za sektor domácností v skupine 
podnikateľov nezapísaných v obchodnom registri sa predpokladá zámerné 
podhodnotenie produkcie a nadhodnotenie medzispotreby. Hlavným dôvodom je 
dosiahnutie zníţ enia daňového základu.  Preto sa dopočítava podhodnotenie 
produkcie a robí sa odpočet nadhodnotenia medzispotreby.  Tento dopočet sa robí 
na základe porovnania údajov zistených vo výberovom zisťovaní za podnikateľov a 
údajov z účtovných príloh daňových priznaní, účtovných  a štatistických údajov.  
Odhad uvedený v N6 tvorí podhodnotená produkcia (+ 77 972 mil. Sk) a 
nadhodnotená medzispotreba v hodnote (- 6 243 mil. Sk). 
 
7.1.6 N7 Ostatné štatistické neúplnosti 
 
Sektor nefinančných korporácií S.11 
651. Odhad uvedený v N7 zahrnuje prepitné v sluţ bách (397 mil. Sk)  a odhad 
hodnoty dreva na pni (1 973 mil. Sk). Podkladom pre odhad hodnoty dreva na pni sú 
ukazovatele produkcie dreva, ktoré poskytuje Lesnícky  výskumný ústav Zvolen. 
Výpočet sa robí na základe ukazovateľa  zásoba dreva na pni, ktorý  vyjadruje 
zásobu dreva na pni v tis. m3.  Celkový beţn ý prírastok – CBP je prírastok dreva na 
pni v tis. m3 . Skutočná ťaţb a dreva je  objem dreva na pni v tis. m3, ktorý sa 
vyrúbal pre účely predaja, vrátane strát na dreve pri ťaţ bových technológiách. 
Rozdiel medzi prírastkom dreva na pni a ťaţ bou tvorí ukazovateļ  prírastok na 
zásobe dreva v tis. m3. Ďalšie ukazovatele sú hodnotové. Ukazovateľ hodnota 
porastov vyjadruje hodnotu zásoby dreva na pni, ktorá je ocenená  podľa cenníkov 
vyhlášky MF SR č. 86/2002 Z. z.  
 
652. Ukazovateľ hodnota dreva na pni v Sk.m-3 vyjadruje cenu 1 m3 dreva na pni, čo 
je v podstate rozdiel trhovej ceny 1 m3 dreva a ťaţ bových nákladov 1 m3 dreva v roku 
2003 (teda nákladov na jeho vyrúbanie a dopravy na miesto spotreby). Z hľadiska 
národných účtov sú dôleţ ité ukazovatele: 

 Celkový beţ ný prírastok v Sk, ktorý vyjadruje hodnotu celkového beţ ného 
prírastku a cien dreva na pni. 

 Hodnota vyťaţ eného dreva v m3 vyjadrená v cenách dreva na pni. 
 Prírastok hodnoty zásoby dreva na pni, vyjadrený hodnotou rozdielu 

celkového beţ ného prírastku a skutočnej ťaţ by dreva. Prírastok hodnoty 
zásoby dreva na pni je čiastkou, o ktorú sa zvýšila hodnota zásoby dreva na 
pni a v roku 2003 bola  1 973 mil. Sk.  
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Sektor domácností S.14 
653. Odhad prepitného vychádza z prieskumu verejnej mienky, ktorý odhaduje  
výšku prepitného, ktoré obyvateľstvo zaplatí  za poskytnuté sluţ by v reštauráciách, 
hoteloch, kaderníctvach,  kozmetike a pod. Tento výskum vykonáva ÚVVM pri ŠÚ 
SR. Iný odhad prepitného sa môţ e odvodiť z objemu trţ ieb v sluţ bách, ako sú 
reštaurácie, hotely, osobné sluţ by. Prieskumy ukazujú, ţ e frekvencia poskytovania 
prepitného sa veľmi nemení. Ide o prepitné zaplatené len obyvateľstvom SR.  
V produkcii sa zaznamená hodnota do odvetví 55 a 93,  a to v nefinančnom sektore 
a v sektore domácností. Rozdelenie hodnoty prepitného sa robí na základe objemu 
produkcie sektorov v týchto odvetviach:  

 V sektore S.11 = 34%, z toho odvetvie 55 = 87%, odvetvie 93 = 13%, 
 V sektore S.14 = 66%, z toho odvetvie 55 = 75%, odvetvie 93 = 25%. 

Celková suma prepitného za rok 2003 dosiahla hodnotu 1 162 mil. Sk. 
 
654. Tabuľka č. 345 poskytuje údaje o úpravách pri výrobnej metóde zostavenia 
HDP v sektoroch S.11 a S.14 podľa jednotlivých typov úplnosti a ich podiel na HDP 
(1 212 665 mil. Sk).  
 
Úpravy  podļa typov úplnosti pri výrobnej metóde v S.11, S.14  
 
Tabuļka č. 339                                                                                                    v mil. Sk              
 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 Spolu 
S.11      15 326 2 370 17 696 
S.14 28 630 5 515 37 294 0 8 741 84 220 765 164 399 
Spolu 28 630 5 515 37 294 0 8 741 99 546 3 135 182 095 
% z  HDP 2,4 0,4 3,1 0 0,7 8,2 0,2 15 
 
 
7.2 Dôchodková metóda 
 
7.2.1 N2  Úmyselne nezaregistrované jednotky (nelegálna produkcia) 
 
655. V rámci zabezpečenia úplnosti v S.2 k údajom získaných z NBS v poloţ ke 
odmeny zamestnancov sa vykonávajú doplňujúce výpočty. Počty nelegálne 
zamestnaných boli odhadnuté na základe údajov o počte prechodov hraníc, po 
odpočítaní prechodov hraníc turistami. Dopočty odmien za nelegálne pracujúcich 
rezidentov dosiahli hodnotu 3 324 mil. Sk a za nelegálne pracujúcich nerezidentov 1 
047 mil. Sk . 
 
7.2.2 N5 Registrované jednotky nepodliehajúce štatistickému zisťovaniu 
 
656. Vzhľadom  na úpravy  produkcie (N5) v S.14 pri výrobnej metóde sa tieţ  upravili 
pri dôchodkovej metóde odmeny zamestnancov o 4 011 mil. Sk. 
 
7.2.3 N6 Úmyselné skresľovanie vykazovaných údajov  
 
657. V nadväznosti na úpravy  produkcie (podhodnotenie) v S.11 a S.14 pri výrobnej 
metóde sa upravili pri dôchodkovej metóde odmeny zamestnancov.   V  sektore 
nefinančných korporácií S.11 sa v roku 2003 dopočítalo do odmien zamestnancov    
1 900 mil. Sk a v sektore domácností S.14  15 224 mil. Sk. 
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7.2.4 N7 Ostatné štatistické neúplnosti 
 
658. V rámci zabezpečenia úplnosti v S.2 k údajom získaných z NBS v poloţ ke 
odmeny zamestnancov sa vykonávajú doplňujúce výpočty. Vyuţ ívajú sa údaje o 
počte legálnych (registrovaných) rezidentov/nerezidentov, krajiny práce/pôvodu 
a odhadované údaje za nelegálnych (neregistrovaných) pracujúcich. Počty legálne 
pracujúcich a  priemerné mzdy v daných krajinách sa získali jednorazovým 
zisťovaním cez MZV SR. Dopočty odmien zamestnancov za legálne pracujúcich 
rezidentov dosiahli hodnotu 19 149 mil. Sk a za legálne pracujúcich nerezidentov       
1 117 mil. Sk.  
 
659. V tabuľke č. 340 sa poskytujú údaje o úpravách pri dôchodkovej  metóde 
zostavenia HDP v sektoroch S.11, S.14 a S.2 podľa jednotlivých typov úplnosti a ich 
podiel na HDP (1 212 665  mil. Sk). 
 
Úpravy  podļa typov úplnosti pri dôchodkovej  metóde v S.11, S.14 a S.2  
 
Tabuļka č. 340                                                                                       v mil. Sk 
 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 Spolu 
S.11      1 900  1 900 
S.14     4 011 15 224   19 235 
S.2  4 371     20 266 24 637 
Spolu  4 371   4 011 17 124 20 266 45 772 
% z HDP  0,4   0,3 1,4 1,7 3,8 
 
 
7.3 Výdavková metóda 
 
7.3.1 N2  Úmyselne nezaregistrované jednotky (nelegálna produkcia) 
 
Sektor domácností S.14 
660.  Dopočty N2 sa vykonávajú pri spotrebe drog a výdavkov na produkciu  (pozri 
640 a 641). 
 
Sektor zahraničia  S.2 
661. Ako podklad pre výpočet dovozu drog slúţ ili : 

 výsledky z prieskumu verejnej mienky, ktorý organizoval Ústav pre výskum 
verejnej mienky v rokoch 1996,1998, 2000 a 2002, 

 informácie z Národnej protidrogovej jednotky za roky 1995 – 1999, týkajúce sa 
mnoţ stva zachytených drog, čistoty drog, ceny za jednotlivé druhy a ceny pri 
dovoze, 

 informácie Zdravotníckej štatistiky o počte drogových pacientov, 
 ďalšie administratívne údaje a informácie. 

Vývoz prostitúcie sa určuje odhadom ako percentuálny podiel z HDP. 
Celkove sa spotreba drog 2003 odhadla pribliţ ne na 4 459 mil. Sk a dovoz drog vo 
výške 1 260 mil. Sk.   
 
662. Odhad výdavkov na prostitúciu sa vykonáva za časť, ktorú si zaplatia zákazníci 
zo zahraničia, v tom prípade ide o vývoz sluţ ieb, ktorý v roku 2003 dosiahol hodnotu 
1 356 mil. Sk. Druhú časť výdavkov platia domáci zákazníci, ktorých výdavky na 
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sluţ by prostitúcie sa zaznamenávajú v konečnej spotrebe domácností.  V roku 2003 
to bolo 904 mil. Sk. 
 
7.3.2 N3 Jednotky bez povinnosti registrovať sa 
 
Sektor domácností S.14 
663. Dopočty N3 sa vykonávajú pri poľnohospodárskej produkcii pre vlastné konečné 
pouţ itie (pozri odstavec 642) a pri stavbe domov, chát, garáţ í vo vlastnej réţ ii (pozri 
odstavec 643)   
 
7.3.3 N6 Úmyselné skresľovanie vykazovaných údajov 
 
Sektor nefinančných korporácií S.11 
664. Na dopočet údajov THFK sa pouţ ívajú rôzne porovnávacie metódy, napríklad 
porovnanie s výsledkami z účtovných výkazov alebo výsledkami z komoditných 
tokov. Tie však neobsahujú údaje v poţ adovanom členení tak, aby bolo moţ né 
zostaviť kompletný kapitálový účet, preto je moţ né porovnať len agregátny údaj 
o THFK. Ďalej sa vykonáva analýza údajov získaných zo štvrťročných zisťovaní. 
Dopočty sa vykonajú pri zistení väčších rozdielov tak, ţ e sa vyberie skupina podnikov 
s podobnými charakteristikami a údaje v odvetvovom členení, ktoré boli označené 
ako podhodnotené/nadhodnotené sa dopočítajú priemernou hodnotou údajov 
o obstaraní majetku tejto vybranej skupiny. Dopočet THFK v roku 2003 dosiahol 
hodnotu 21 392 mil. Sk.  
 
665. Dopočet údajov o zásobách sa vykonáva z údajov za malé a veľké podniky zo 
štatistického zisťovania. Ako prvý krok sa určí štruktúra za jednotlivé poloţ ky v 
percentách. V druhom kroku sa dopočítava hodnota zásob v jednotlivých odvetviach 
OKEČ. Dopočty sa vykonávajú stratifikáciou výrobcov podľa typu pre odvetvové 
členenie. Na identifikované odvetvia s podhodnotenými údajmi podnikov sa 
dopočítava priemerná hodnota údajov o obstaraní majetku. Najviac nevyplnených 
údajov bolo v roku 2003 za tovar a produkčné zásoby. Hodnota dopočítaných údajov 
za zásoby v S.11 tvorila sumu 1 228 mil. Sk. 
 
666. Cennosti sa dopočítavajú za malé podniky, keďţ e údaje o nich sa vo výberovom 
zisťovaní v  Roč 2-01 nezískavajú. Ako podklad slúţ ia údaje získané 
z predchádzajúcich rokov (do r. 2000). Vychádza sa z relatívnej štruktúry, akým sa 
cennosti podieľajú na celkovej hodnote obstarania hmotných fixných aktív. Tento 
podiel sa potom pouţ íva na odhad údajov o cennostiach v neskorších rokoch.  
 
7.3.4 N7 Ostatné štatistické neúplnosti 
 
Sektor domácností S.14 
667. Dopočty za N7 sa v S. 14 vykonávajú v rámci odhadu za bytovú výstavbu 
(rodinné domy a byty postavené vo vlastnej réţ ii alebo postavené firmami) a odhadu 
výstavby garáţí , rekreačných chát a chatiek. Pri odhade bytovej výstavby sa vyuţív a 
štatistika stavebníctva a investícii, v ktorej je obsiahnutá aj výstavba rodinných 
domov. Údaje o individuálnej bytovej výstavbe, o počte bytov sa získavajú zo 
štvrťročného výkazu Inv 3 - 04, kde sa sleduje štatistika za začaté a dokončené byty. 
Trhové ceny bytov, resp. rodinných domov nadobudnutých v roku 2000 (členené 
podľa okresov a počtu izieb) sa získali prieskumom v realitných kanceláriách. Údaje 
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sa zisťovali zvlášť za jednotlivé okresné mestá, mestá a vidiek. Pre ďalšie roky sa 
prepočet do beţ ných reprodukčných cien vykonal extrapolačnou metódou s pouţ itím 
indexov cien stavebných prác  na  budovy pre  bývanie. Z týchto údajov sa vypočítali 
priemerné ceny bytov stratifikovaných podľa veľkosti bytu (počet izieb) a podľa 
okresov.  Odhad  bytovej výstavby extrapolačnou metódou dosiahol v roku 2003 
hodnotu 16 053 mil. Sk. Odhad za výstavbu garáţí , rekreačných chát a chatiek bol 
vykonaný z podkladov MF SR, a to z Výkazu o dani z nehnuteľnosti. Na základe 
počtu novopostavených chatiek a garáţ í v roku a cien získaných z realitných 
kancelárií platných v roku 2000 (stratifikovaných podľa regiónov a veľkosti) sa 
odhadla celková hodnota postavených chatiek a garáţ í. Postup prepočtu za roky 
v ďalších rokoch bol vykonaný rovnakým spôsobom ako pri  odhadoch za bytovú 
výstavbu. Odhad v roku 2003 dosiahol hodnotu 2 294 mil. Sk. Ostatné zloţ ky tvorby 
hrubého kapitálu dopočítané extrapoláciou tvorili hodnotu 3 905 mil. Sk. 
 
668. Dopočty za N7 v konečnej spotrebe domácností  sa vykonávajú v poloţ ke 
prepitné (pozri odstavec 660).  
Sektor zahraničia S.2 
669.  Spotreba tovarov a sluţ ieb pracujúcich rezidentov a nerezidentov sa vypočítava 
ako percentuálna časť minimálnej spotreby pre jednu osobu za mesiac z priemernej 
mzdy. Pre rezidentov to je 45%, z toho 25% tovary a 20% sluţ by, pre nerezidentov 
50%, z toho 27% tovarov a 23% sluţ by. 
 
670. Odhad spotreby turistov rezidentov a nerezidentov by pri úplnom zachytení mal 
byť zahrnutý v platobnej bilancii. Pri prepočtoch podľa prechodov hraníc 
a zaevidovaných finančných prostriedkov na cestovný ruch v platobnej bilancii sa 
jasne ukázal nedostatok pokrytia a preto sa prikročilo v r. 2000 k dopočtom. 
V platobnej bilancii sú zaznamenané finančné operácie na platobných tituloch, ktoré 
zodpovedajú jednotlivým platbám cestovného ruchu. Dopočet sa opiera o prechody 
hraníc po odpočítaní pracujúcich, viacdňových turistov ubytovaných v hoteloch alebo 
rekreačných zariadeniach a určení minimálnej réţ ii jednodňového turistu.  
 
671. V tabuľke č. 341 sa poskytujú údaje o úpravách pri výdavkovej  metóde 
zostavenia HDP v sektoroch S.11, S.14 a S.2 podľa jednotlivých typov úplnosti a ich 
podiel na HDP (1 212 665 mil. Sk). 
 
Úpravy  podļa typov úplnosti pri výdavkovej  metóde v S.11, S.14 a S.2  
 
Tabuļka č. 341                                                                                                v mil. Sk 
 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 Spolu 
S.11      58 418  58 418 
S.14  5 363 59 173    23 384 87 920 
S.2  2 560      2 560 
Spolu  7 923 59 173   58 418 23 384 148 898 
% z HDP  0,7 4,9   4,8 1,9 12,3 
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Kapitola 8 Prechod z HDP na HND 
 
8.0  Úvod a referenčný rámec 

 
672. Výpočet hrubého národného dôchodku (HND) vychádza z údajov  HDP 
zníţ eného o prvotné dôchodky platené rezidentskými jednotkami nerezidentským 
jednotkám a zvýšeného o prvotné dôchodky prijaté rezidentskými jednotkami zo 
zahraničia. Prvotné dôchodky platené do zahraničia v sebe zahŕňajú odmeny 
zamestnancov, dôchodky z majetku a dane na produkciu a dovoz platené ištitúciám 
EÚ. Na druhej strane prvotné dôchodky prijaté zo zahraničia v sebe zahŕňajú 
odmeny zamestnancov, dôchodky z majetku a subvencie prijaté z inštitúcií  EÚ.  
Hlavným zdrojom informácií je platobná bilancia, pričom ŠÚ SR vykonáva niektoré 
odhady najmä v prípade odmien zamestnancov, keďţ e údaje z PB pokrývajú len 
legálne pracujúcich. 
673. Výpočet HND za rok 200 3sa vykonával z HDP len poloţ kami odmien 
zamestnancov a dôchodkov z majetku tak ako je uvedené v tabuľke č. 342. Po 
vstupe SR do Európskej únie od 1. 5. 2004 sa  vypĺňajú  aj poloţ ky daní na 
produkciu a dovoz platené inštitúciám EÚ a subvencií prijaté z inštitúcií EÚ. 
Informácie o týchto tokoch sú dostupné zo zdrojov MF SR a Štátnej pokladnice.  
 

Výpočet HND 

Tabuļka č. 342                                                                                          v mil. Sk 
B1*G   Hrubý domáci produkt    1 212 665 

D.1   Odmeny zamestnancov prijaté zo zahraničia  +  22 473 
D.1   Odmeny zamestnancov platené do zahraničia -  2 594 
D.2   Dane na produkciu a dovoz platené inštitúciám EÚ  -   
D.3   Subvencie prijaté z inštitúcií EÚ  +   
D.4   Dôchodky z majetku prijaté zo zahraničia  +  21 462 
D.4   Dôchodky z majetku platené do zahraničia  - 50 995 

B5*G   Hrubý národný dôchodok    1 203 011 
 
674. Výnosy sú zloţ ené z odmien zamestnancov, úrokov, dividend, reinvestovaných 
ziskov z priamych investícií, daňových a dotačných transakcií, výnosov z majetku 
patriacim majiteľom poistky a z nájomného. Pre zostavenie údajov je potrebná úzka 
spolupráca Štatistického úradu SR a Národnej banky Slovenska. Ďalej sa pouţ ívajú 
údaje z iných organizácií, najmä z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
ako aj z Ministerstva zahraničných vecí SR. 
 
8.1 Odmeny zamestnancov 
 
8.1.1 Úvod 
 
675. Odmeny zamestnancov zahŕňajú mzdy, platy a iné odmeny (vrátane sociálnych 
príspevkov) platené nerezidentským zamestnancom v rezidentskej krajine. Na strane 
príjmov sú odmeny platené  nerezidentským zamestnávateľom slovenským 
zamestnancom a na strane výdajov, odmeny platené slovenskými zamestnávateľmi 
nerezidentom. Osobné výdavky nerezidentov, ktorí sú sezónnymi a cezhraničnými 
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zamestnancami v ekonomickom území, kde sú zamestnaní, sú zaradené do poloţ ky 
cestovný ruch v rámci sluţ ieb. 
 
8.1.2 Odmeny zamestnancov v platobnej bilancii 
676. Kompenzácie pracovníkov zahŕňajú transakcie súvisiace s prevodom miezd, 
platov a iných odmien získaných fyzickými osobami počas pracovného pobytu 
v zahraničí (týka sa tuzemcov v zahraničí a cudzozemcov v Slovenskej republike). 
Údaje o odmenách zamestnancov sa získavajú v kombinácií z odhadov a z výkazov 
Dev (NBS)12-12 a V(NBS)15-12. Mzdy, platy a iné odmeny sa odhadujú na základe 
počtu sezónnych a cezhraničných zamestnancov a ich priemerných mesačných 
príjmov. Priemerné mesačné príjmy a počet sezónnych zamestnancov sa získavajú 
z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstva zahraničných vecí 
SR Tieto údaje odhaduje ŠÚ SR, ktorý zároveň odhaduje aj údaje o nelegálnych 
zamestnancoch. V tabuľke č. 343 sú uvedené odmeny zamestnancov v platobnej 
bilancii z bankových výkazov a po úprave na základe údajov ŠÚ SR. 
    
Odmeny zamestnancov v platobnej bilancii  
 
Tabuļka č. 343                      v mil. Sk 
  Z bankových výkazov  Po úprave 
Kredit 1 150 15 655 
Debet 511 572 

 
8.1.3 Spôsob výpočtu miezd v národných účtoch – prijaté zo zahraničia 
677. Do roku 2000 sa údaje o mzdách preberali z NBS bez dodatočných úprav. 
V roku 2003 sa na základe zistenia počtu legálne pracujúcich rezidentov SR 
v zahraničí a priemerných miezd vykonal výpočet miezd našich rezidentov 
pracujúcich v zahraničí, ktorý je uvedený v tabuľke č. 344: 
 
Výpočet miezd rezidentov  
 
Tabuļka č. 344 

 CZ DE AT 
Ostatné 
krajiny 

Spolu 
legálni nelegálni Celkom  

Počet pracujúcich 
(priemer za r. 2003) 57 438 4 523 4 008 5 130 71 098 17 775 88 873 
Priemerná mesačná mzda 
Sk 14 064 1 458 1 167     
Kurz Sk k príslušnej mene 1,304 41,491 41,491     
Mzda spolu v mil. Sk 12 641 3 284 2 328 3 904 22 156 4 607  
D11 zníţ ená mzda na 72% 
priemernej mzdy v mil. Sk 9 089 2 364 1 674 2 807 15 934 3 324 19 258 
D12 sociálne príspevky 
zamestnávateļov v mil. Sk 1 823 479 352 561 3 215  3 215 
D1 Odmeny 
zamestnancov v mil. Sk 10 912 2 843 2 026 3 368 19 149 3 324 22 473 
% podiel rezidentov na 
spolu legálni  80,787 6,361 5,637 7,215 100,000   

 
Údaje o počte rezidentov pracujúcich v ČR nám poskytuje ČSÚ, kde v roku 2003 
pracovalo 80% všetkých rezidentov SR. Na základe dobrých pracovných kontaktov 
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nám ČSÚ poskytuje priamo objem miezd v KČ, ktorý uvádza vo svojich výstupoch za 
slovenských rezidentov.  
678. Doplňujúce údaje o počte rezidentov pracujúcich v Nemecku kde v roku 2003 
bolo zamestnaných 6% všetkých rezidentov SR nám poskytuje ÚPSVaR SR, avšak 
týka sa len tej časti slovenských občanov, ktorí sú na území SR vedení ako 
nezamestnaní a prostredníctvom ÚPSVaR SR im bola sprostredkovaná práca v 
SRN. Evidencia  týchto údajov je  k dispozícii na základe zmluvy o kvótach 
pracujúcich slovenských občanoch v SRN, uzatvorenej medzi ÚPSVaR a ZAV Bonn 
(Zentralamt Vermittlung) (Centrála pre sprostredkovanie zamestnania v SRN). V 
rámci kontingentu sa môţ e ročne sprostredkovať zamestnanie 1000 občanom do 
SRN, ktorí tu môţ u byť zamestnaní 12 mesiacov. Nadväzné predĺţen ie je moţ né o 6 
mesiacov, ak o to poţ iada nemecký zamestnávateľ. Sprostredkovanie zamestnania 
je nezávislé od situácie a vývoja na trhu práce v SRN. Dohoda neslúţ i na pokrytie 
medzier na pracovnom trhu práce v SRN. Aj v prípade nedostatku pracovných síl na 
nemeckom trhu práce, rozhodne ZAV na základe jazykových a kvalifikačných 
znalostí občana o udelení resp. neudelení pracovného povolenia.  
679. Odhady za nelegálnych rezidentov sa vykonávajú na základe údajov o počte 
prechodov hraníc, po odpočítaní prechodov turistov. V roku 2003 vycestovalo za 
prácou 89 tisíc rezidentov. 
 
8.1.4 Spôsob výpočtu miezd v národných účtoch – platené do zahraničia  
680. Údaje o nerezidentoch legálne pracujúcich v SR štvrťročne poskytuje ÚPSVaR. 
Sleduje priemerná štvrťročná mzda v SR, na základe ktorej sa koeficientom podľa 
krajiny pôvodu upravuje hrubá mzda. Koeficient krajiny sa vypočítava z porovnania 
priemernej v danej krajine a priemernej mzdy v SR. Podľa našich znalostí nerezidenti 
z vyspelých krajín pracujú na odbornejších miestach s vyššou mzdou a z ostatných 
krajín na nekvalifikovaných pozíciách s niţ šou mzdou. Z takto upravenej hrubej mzdy 
sa robí výpočet hodnoty skutočných sociálnych príspevkov D121, čo v roku 2003 zo 
zákona sociálnom poistení bolo 37,75%. 
 
Výpočet miezd nerezidentov  
 
Tabuļka č. 345 

 SRN USA GB 

Ostatné 
vyspelé 
ekonomiky UA PL RU CZ ostatní nelegálni spolu 

Počet 
nerezidentov 373 286 197 407 265 123 128 2 270 934 7 900 12 883 
Základ výpočtu 
miezd v Sk 14 365 14 365 14 365 14 365 14 365 14 365 14 365 14 365 14 365 14 365  
Priemerná 
mesačná mzda v 
Sk po prepočítaní 
koeficientom 35 913 35 913 35 913 35 913 14 365 24 421 24 421 25 857 14 365 11 233  
D.1 Odmeny 
zamestnancov v 
mil. Sk 161 123 84 175 47 37 39 720 161 1 047 2 594 
D.121 skutočné 
sociálne 
príspevky v mil. 
Sk 45 34 23 49 13 10 11 200 45  430 
D.11 Mzdy a platy 
v mil. Sk 116 89 61 126 34 27 28 520 116 1 047 2 164 

 



ZDROJE A METÓDY ZOSTAVENIA HND KAPITOLA 8 

 268 

681. Odhady za nelegálnych nerezidentov sa robia na základe údajov o počte 
prechodov hraníc, po odpočítaní prechodov hraníc turistami. V roku 2003 
pricestovalo za prácou do SR 13 tisíc nerezidentov. 
682. Informácie o čistých mzdách rezidentov a nerezidentov prevzatých z Platobnej 
bilancie sú uvedené v tabuľke č. 346. Tieto údaje boli upravené na základe údajov 
vypočítaných podľa krajín pre účely národných účtov. Pre národné účty sa robia 
navyše dopočty o mzdy nelegálnych pracujúcich a ich sociálne príspevky. 
 
Mzdy rezidentov a nerezidentov  
 
Tabuļka č. 346                                                                                                        v mil. Sk 
NBS kredit debet ŠÚ SR dovoz vývoz 
      
Čisté mzdy z PB   1 150  511 Výpočet podľa 

krajín 
15 934 1 117 

 14 505    61 Dopočet 
ilegálnych 
pracovníkov 

  3 324 1 047 
 

   Dopočet poistné   3 215    430 
Úhrn 15 655  572  22 473 2 594 
 
 
8.2 Dane na produkciu a dovoz 
 
683. Neboli v roku 2003 zachycované. Zavedenie vykazovania daní na produkciu a 
dovoz platené inštitúciám EÚ sa zaviedlo po začlenení sa do EÚ počnúc rokom 
2004. Údaje o odvodoch vlastných zdrojov z DPH, hrubého národného dôchodku 
a korekcie Veľkej Británie ako aj  tradičných vlastných zdrojov (clo a 
poľnohospodárske poplatky) sa získavajú zo štátneho záverečného účtu 
predkladaného MF SR v kombinácii s údajmi získavanými z NBS a údajmi zo Štátnej 
pokladnice. 
 
  
8.3 Subvencie 

 
684. Neboli v roku 2003 zachycované. Od roku 2004 sa údaje o subvenciách 
prijatých z inštitúcií EÚ preberajú zo štátneho záverečného účtu predkladaného MF 
SR v kombinácii s údajmi získavanými z NBS a údajmi zo štátnej pokladnice.  

 
 
 
8.4 Výnosy z investícií 
 
8.4.1 Úvod 
 
685. Úroky z vkladov a úverov komerčných bánk a z iných sektorov sa získavajú 
z výkazov komerčných bánk Dev (NBS) 12-12 a V(NBS) 15-12. Informácie o úrokoch 
z úverov vlády a NBS platených a inkasovaných sa získavajú z jednotlivých odborov 
v  NBS. Úroky z rezerv centrálnej banky (vklady v zahraničných bankách a výnosy 
a platby súvisiace s repo operáciami) sa získavajú z účtovných výkazov v NBS.  
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686. Od vstupu do Európskej únie obsahujú usmernenia bankových výkazov 
moţ nosť neoznačovať klientske transakcie do 12 500 EUR. Chýbajúce transakcie sa 
odhadujú na základe výsledkov zo špeciálneho  dotazníka (2003), ktorý bol zaslaný 
slovenským komerčným bankám. Komerčné banky v dotazníku uviedli transakcie 
pod hranicou 12 500 EUR  rozdelené podľa jednotlivých platobných titulov. Podľa 
uvedeného dotazníka sú k dispozícii percentuálne  hodnoty transakcií niţ ších ako 12 
500 EUR. Všetky komerčné banky predkladajú Národnej banke Slovenska údaje 
v predpísanej forme a termíne. Pre účely zostavovania platobnej bilancie, komerčné 
banky predkladajú výkazy o devízových inkasách a platbách nerezidentov v cudzej 
a domácej mene, výkazy o transakciách a stavoch v cudzej mene a v slovenských 
korunách a štatistické údaje o tuzemských cenných papieroch vo vlastníctve 
nerezidentov v ich správe. 
 
687. Údaje sa zostavujú podľa podmienok  a všeobecne záväzných pravidiel týchto 
zákonov a opatrení: 

 Zákon o Národnej banke Slovenska (566/1992) s doplňujúcimi opatreniami 
definuje nezávislosť NBS v rozhodovaní o štatistickej metodike a o forme 
a času rozšírenia. 

 Zákon o bankách (483/2001) definuje poţ iadavky na výkazníctvo komerčných 
bánk voči NBS. 

 Devízový zákon (202/1995) s doplňujúcimi opatreniami definuje poţ iadavky na 
výkazníctvo pre nebankové subjekty. 

 Opatrenie NBS č.34 zaručuje zachovanie mlčanlivosti individuálnych údajov 
a zabezpečuje, aby verejnosť mala k dispozícii len agregované údaje. 

 Zákon o platobnom styku (510/2002) určuje pravidlá pre vykonávanie 
platobného styku.  

Zostavovanie platobnej bilancie je kombináciou vyuţ ívania individuálnych zdrojov 
údajov z bánk a priamych dotazníkov. 
 
688. Hotovostný systém, tzv. ITRS (International Transaction Reporting System) je 
uzavretý systém, ktorý zachytáva všetky devízové transakcie, ktoré sú zaznamenané 
prostredníctvom bankovej sústavy. Údaje za individuálne transakcie sú dodávané 
mesačne od kaţ dej komerčnej banky a sú znakované podľa zoznamu platobných 
titulov, ktorý obsahuje poloţ ky beţ ného účtu, kapitálového a finančného účtu, ale aj 
poloţ ky, ktoré nespadajú do oblasti platobnej bilancie. Údaje sú zaradené podľa 
sektorov v závislosti od rezidenčnej transakčnej jednotky: vlastné operácie bánk, 
nefinančné spoločnosti, finančné spoločnosti, poisťovne a penzijné fondy, verejná 
správa, domácnosti, neziskové inštitúcie slúţ iace domácnostiam, obyvateľstvo 
a nerezidenti. Kaţ dá komerčná banka dodáva mesačne podrobné údaje, pričom 
transakcie zaraďuje podľa podrobného zoznamu platobných titulov. Tieto údaje sú 
doplnené o informácie o  transakciách na účtoch, ktoré majú podniky v zahraničí, 
a od roku 2004, aj zahraničné účty fyzických osôb ( ktoré sú povinné nahlásiť sa 
v NBS). Údaje za transakcie na nerezidentských účtov v Slovenskej republike sú tieţ  
zostavované. 
 
689. Mesačný podnikový výkaz zahŕňa údaje od pribliţ ne 4 500 podnikov. 
Obsahuje všetky transakcie, stavy aktív tak ako aj pasív. Vykazujúcou jednotkou sú 
finančné inštitúcie iné ako banky, obchodníci s cennými papiermi a nefinančné 
podniky. Hranica na neuvádzanie údajov aktív alebo pasív je od roku 2005 
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stanovená na 10 mil. Sk. Výkazy zahrnujú všetky podniky, ktoré sú nad touto 
hranicou. 
 
690. Štvrťročný a ročný výkaz o priamych zahraničných investíciách podnikov 
obsahuje 1500 podnikov s priamymi investíciami. Tieto podniky sú tieţ  zahrnuté 
v mesačnom výkaze a ich aktualizácia je závislá od aktualizácie obchodného 
registra. Teritoriálna štruktúra a údaje podľa odvetvovej klasifikácie sú k dispozícii 
štvrťročne. Podrobnejšie údaje sa získavajú ročne, najmä pre poloţ ky reverzných 
investícií a reinvestovaných ziskov. Ročný výkaz bol prvý krát zavedený v roku 2002. 
 
691. Register priamych zahraničných investícií (PZI) spravuje NBS a aktualizuje 
podľa zákonom stanovenej povinnosti zasielania výkazov o priamych zahraničných 
investíciách. Údaje sa aktualizujú rôznymi cestami: Ministerstvo hospodárstva 
poskytuje informácie o nových priamych zahraničných aktivitách v Slovenskej 
republike a veľvyslanectvá poskytujú informácie o moţ ných nových investoroch. 
Noviny a finančná tlač sú tieţ  doplňujúcim zdrojom. Kontroly sa Register PZI sa 
porovnáva s registrom, ktorý vytvára Štatistický úrad  Slovenskej republiky (FATS 
register). Vnútorný systém kontrol je zaloţ ený na  vnútrovýkazových kontrolách ako 
aj medzivýkazových kontrolách. Napríklad výkazy komerčných bánk sú porovnávané 
s podnikovými výkazmi za jednotlivé poloţ ky. Jednotlivé výkazy sú tieţ  kontrolované 
s registrom organizácii za vybrané poloţ ky. K dispozícií sú aj priame výkazy 
z komerčných bánk, ktoré obsahujú transakcie vlastných operácií na účtoch 
nerezidentov v domácej a cudzej mene, ako aj stavy na týchto účtoch.  
 
692. Transakcie rezervných aktív Národnej banky Slovenska sa priamo získavajú 
z oddelenia správy devízových aktív v NBS. Tieto údaje sú ďalej doplnené o 
informácie z komerčných bánk, ktoré ako správcovia tuzemských cenných papierov 
vo vlastníctve nerezidentov vykazujú transakcie súvisiace s týmito cennými papiermi. 
Údaje o čerpaní a splácaní vládnych pôţ ičiek sa získavajú priamo z Národnej banky 
Slovenska (ktoré NBS vykonáva v mene vlády). Ministerstvo financií poskytuje údaje 
o stave vládnych pasív. Väčšina transakcií v oblasti výnosov je zaznamenaná v čase 
ich skutočnej výplaty, dopočet sa robí odhadom časovo rozlíšených úrokov z 
vládnych bondov denominovaných v domácej mene. Dividendy sú zaznamenávané 
v čase vyplatenia alebo v čase keď bolo o ich výplate rozhodnuté. Metodika 
zostavovania údajov sa od roku 2004 zmenila a časovo rozlíšené úroky sú 
k dispozícií pre všetky poloţ ky. 
 
8.4.2 Priame investície 
 
693. Výnosy z priamych investícií zahŕňajú úroky z medzipodnikových pôţ ičiek 
a zisky z pobočiek alebo iných podnikov nezapísaných v obchodnom registri. 
Výnosy z majetku zahŕňajú transakcie súvisiace s prevodom podielu na zisku 
určeného na rozdelenie (dividendy) a inkasá a platby za iné formy výnosov, napríklad 
výnos z prenájmu nehnuteľností. Údaje sa získavajú z bankových výkazov Dev 
(NBS) 12-12 a V(NBS) 15-12. Ďalším zdrojom je podnikový výkaz Dev1-12, ktorý 
zahŕňa nefinančné spoločnosti a ročný výkaz o priamych zahraničných investíciách, 
ktorý je zvlášť za nefinančné spoločnosti, banky a poisťovacie spoločnosti. Úroky za 
medzipodnikové pôţič ky zahŕňajú inkasá a platby úrokov z úverov a iných 
finančných nástrojov poskytovaných/ prijímaných priamym investorom alebo 
poskytovaných/prijímaných podnikmi priamej investície. 
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8.4.3 Portfóliové investície 
 
694. Bondy zahŕňajú dlhové listy, preferenčné účastiny a ostatné cenné papiere 
s fixnou úrokovou sadzbou. Ide o dlhodobé dlhové cenné papiere. Údaje sa 
získavajú z bankových výkazov Dev(NBS) 12-12 a V(NBS) 15-12. Údaje o úrokoch 
z vládnych bondov a bondov centrálnej banky platených a prijímaných sa získavajú 
z výkazov jednotlivých oddelení NBS. Dopočet časového rozlíšenia z vládnych 
bondov v slovenských korunách sa robí na základe podkladov z Centrálneho 
depozitára. 
 
695. Do nástrojov peňaţné ho trhu patria prijaté zmenky, pokladničné poukáţ ky, 
depozitné certifikáty a vkladové listy. Nástroje peňaţ ného trhu zaručujú drţ iteľovi 
nepodmienečné právo dostať stanovenú, fixnú sumu peňazí v určenom čase. 
S týmito nástrojmi sa zvyčajne obchoduje s diskontovanou cenou. Zníţ ená cena  je 
závislá od úrokovej sadzby a od času splatnosti. Údaje sa získavajú z bankových 
výkazov Dev (NBS)12-12 a V(NBS) 15-12. Informácie o úrokoch za vládu a centrálnu 
banku sa získavajú z výkazu, ktorý je vytváraný v NBS. 
 
696. Finančné deriváty zahŕňajú opcie, futurity, waranty, menové a úrokové swapy. 
Finančné deriváty sú definované ako finančné nástroje, ktorých cena je závislá od 
podkladového nástroja. Platobné tituly finančné deriváty označujú ako transakcie 
plynúce z operácií s finančnými derivátmi, napríklad poplatky za opcie, prémie za 
futurity a ďalšie poplatky súvisiace s finančnými derivátmi, napríklad poplatky za 
menové swapy, okrem vysporiadania podkladového nástroja, ktorý sa zaradí do 
príslušného platobného titulu podľa uskutočnenej transakcie. Údaje sa získavajú 
z bankových výkazov Dev(NBS) 12-12 a V(NBS) 15-12. 
 
8.4.4 Ostatné investície 
 
697. Úroky z obchodných úverov zahŕňajú úroky z vývozných úverov a úroky 
z dovozných úverov. Úrok za vývozné úvery, je úrok platený slovenským 
spoločnostiam za poskytnuté úvery do zahraničia od vzájomne neprepojených 
spoločností. Úrok za dovozné úvery je úrok platený do zahraničia slovenskými 
spoločnosťami, ktoré prijali úvery od vzájomne neprepojených spoločností zo 
zahraničia. Zdrojom údajov je mesačný podnikový výkaz (Dev1-12). 
 
698. Úroky z pôţič iek zahŕňajú úroky prijaté a platené za krátkodobé a dlhodobé 
finančné pôţ ičky a úvery platené a prijaté v spojitosti so zahraničnými bankami, 
zahraničnými finančnými inštitúciami a inými zahraničnými jednotkami. Tieţ  sem 
patria úroky z vládnych úverov. Údaje sa získavajú z bankových výkazov Dev (NBS) 
12-12 a V(NBS) 15-12.  Informácie o krátkodobých a dlhodobých úrokoch vlády 
a centrálnej banky sa získavajú z výkazov jednotlivých oddelení v NBS. Údaje 
z bankových výkazov sú kontrolované s údajmi podnikového výkazu Dev1-12. 
 
699. Úroky z vkladov zahŕňajú úroky z vkladov v zahraničných bankách, úroky 
z devízových pôţ ičiek a vkladov. Údaje sa získavajú z bankových výkazov Dev(NBS) 
12-12 a V(NBS) 15-12. Informácie o krátkodobých a dlhodobých úrokoch z vkladov 
vlády a centrálnej sú získavané z jednotlivých oddelení NBS. 
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8.4.5 Rezervné aktíva 
 
700. Všetky príjmy do devízových rezerv a súvisiace transakcie s MMF sú 
zaznamenávané v NBS. Údaje sú zachytené v účtovných výkazoch NBS. Slovenská 
republika inkasuje úroky z drţb y SDR (zvláštne práva čerpania) v MMF, a iné  
náhrady z MMF v súvislosti pouţ itím amerických dolárov v drţ be MMF inými 
krajinami. Výnosy z investovania do zahraničnej meny, vkladov a cenných papierov 
sú mesačne získavané z výkazov v NBS. 
 
 
8.5 Rozdelené dôchodky korporácií 
 
701. Rozdelené dôchodky korporácií v sebe zahŕňajú dividendy a výbery z 
dôchodkov kvázikorporácií. Dividendy sú formou dôchodkov z majetku, na ktoré 
majú nárok vlastníci akcií. Zaznamenané sú v čase, keď majú byť vyplatené. Údaje 
sa získavajú zo zdrojov uvedených v odstavci 693 a zahŕňajú výnosy z akcií ako 
priamych tak aj portfóliových investorov. Ide o dividendy resp. výnosy z jedného 
druhu cenných papierov a to akcií (AF5). Výnosy z akcií môţ u dostať investori, ktorí 
vlastnia podiel na majetku väčší, alebo rovný 10% - priami investori, ale aj tí, ktorí 
vlastnia podiel menší ako 10% - portfólioví investori. Výbery z dôchodkov 
kvázikorporácií predstavujú čiastky, ktoré vlastníci kvázikorporácií skutočne vyberú 
zo zisku kvázikorporácie pre vlastné pouţ itie. Zatiaľ sa táto časť v národných účtoch 
samostatne nesleduje, je súčasťou dividend alebo príjmov z majetku (pozri odstavec 
695). 

 
 

8.6 Reinvestované zisky a priame zahraničné investície 
 
702. Reinvestované zisky predstavujú tú časť hospodárskeho výsledku spoločnosti, 
ktorý nie je rozdelený akcionárom, ale je zadrţ aný v spoločnosti. Tieto výnosy sú 
vypočítané ako rozdiel medzi celkovým ziskom spoločnosti po zdanení a rozdeleným 
ziskom. Reinvestované zisky z priamych zahraničných investícií sa získavajú 
z ročného výkazu od spoločností so zahraničnou účasťou na Slovensku, ktoré 
vykazujú zisk a od domácich spoločností, ktoré majú investície v zahraničí. Ročný 
dotazník o priamych zahraničných investíciách v SR a priamych zahraničných 
investíciách v zahraničí je zostavovaný vo verziách pre podniky, pre poisťovne a pre 
komerčné banky. 
 
703. Reinvestované zisky sa do platobnej bilancie a medzinárodnej investičnej 
pozície zahrnujú od roku 1997 z mesačného výkazu. NBS zaviedla v roku 2003 ročný 
výkaz o PZI, ktorý zachytáva všetky poloţ ky priamych investícií. Prvé údaje 
zostavené podľa tohto výkazu boli publikované v roku 2005. Stavové poloţ ky, ktoré 
boli doposiaľ vypočítavané na základe kumulatívnych údajov, boli aktualizované na 
základe stavových údajov zaznamenaných v ročnom výkaze. Ročný výkaz umoţ ňuje 
výpočet reinvestovaných ziskov (zaloţ ený na údajoch o celkovom zisku) 
a zaznamenávanie údajov o dividendách v čase vyplatenia, tak ako to predpisujú 
medzinárodné štandardy. Reinvestované zisky (na základe mesačných výkazov) sú 
zostavované tzv. all-inclusive spôsobom. Ročný výkaz bude umoţ ňovať NBS 
vypočítať reinvestované zisky v COPC (Current Operating Profit Concept). Tento 
proces bude ukončený v roku 2007. 
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704. Odhady reinvestovaných ziskov za  finančné aj nefinančné podniky sa získavajú 
z troch základných zdrojov údajov. Primárnym zdrojom sú: PZI register, podnikové 
výkazy (systém troch výkazov) a bankové štatistické výkazy. Doplnením uvedených 
troch zdrojov údajov sú  denné údaje z tlače, register organizácií a iné publikované 
a administratívne zdroje. Údaje sa zostavovujú podľa poţ iadaviek a podmienok 
zákona o NBS v znení neskorších doplnkov, zákona o bankách, devízového zákona 
a vnútorných opatrení NBS. Zdroje a metódy na  zachytávanie prílivu a odlivu 
reinvestovaných ziskov sa nelíšia. Údaje o reinvestovaných ziskoch a nerozdelených 
ziskoch pobočiek zahŕňajú zisky z podnikov zapísaných v obchodnom registri a 
nezapísaných v obchodnom registri. Údaje zahŕňajú reinvestované zisky 
a nerozdelený zisk pobočiek medzi nefinančnými podnikmi priamych investícií 
a afilácií finančných sprostredkovateľov, zahŕňajúcimi aj podniky osobitného určenia, 
prvotne zapojenými do finančného sprostredkovania pre skupinu príbuzných 
podnikov. V spracovaní údajov nie je rozdiel medzi nefinančnými korporáciami 
a finančnými korporáciami (okrem bánk) akými sú pridruţ ené finančné korporácie, 
alebo ostatní finanční sprostredkovatelia. Údaje z finančných a nefinančných 
korporácií sa zostavujú v agregovanej forme a vykazovanie je povinné zo zákona. 
 
 
8.7 Dôchodky z majetku patriace drţi teļom poistiek 

 
705. Dôchodky z majetku patriace drţ iteľom poistiek plynú z investovania poistno-
technických rezerv poisťovní do finančných a nefinančných aktív. Patria sem len 
výnosy z technických rezerv, ktoré sú povaţ ované za aktívum drţi teľov poistiek, 
dôchodky z investovania vlastných zdrojov poisťovní sú vylúčené. Tieto výnosy sú 
povaţ ované za tzv. „dodatočné poistné“ – poloţ ka D.44.  
706. Nakoľko nie sú k dispozícii priame zdroje údajov o finančných tokoch medzi 
tuzemskými a zahraničnými subjektami, súvisiacich s dôchodkami z investovania 
technických rezerv, hodnoty D.44 alokované do sektora zahraničia sa odhadujú 
v zmysle doporučení Eurostat Task Force k poisťovníctvu. Pri odhade sa vychádza 
z pomeru prijatého/plateného poistného zo/do zahraničia k celkovému poistnému 
prijatému do tuzemských/zahraničných poisťovní  a to rovnako pre neţ ivotné ako aj 
ţ ivotné poistenie. V tabuľke č. 347 je uvedený  postup výpočtu dôchodkov patriacich 
zahraničným drţ iteľom poistiek neţ ivotného poistenia.  
 
Výpočet  dôchodkov z majetku patriacich zahraničným drţ iteļom poistiek neţ ivotného 
poistenia 
 
Tabuļka č. 347                                                            v mil. Sk  
  Zdroj údajov  
1 Celkové prijaté poistné NŢP zo zahraničia Bankové výkazy Dev 

(NBS) 12-12 a V 
(NBS) 15-12. 
 

521 

2 Celkové prijaté poistné NŢP do rezident. 
poisťovní 

Výkaz ziskov a strát 
poisťovní  Úč POI 2-
01 

25 113 

3 podiel 1/2  v %  2,1 
 

4 Podiel D44 zahraničia na celkovej hodnote D44 
neţ ivotného poistenia v % je tieţ  

 2,1 
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5 D.44 neţ ivotného poistenia celkom  1 645 
6 Dôchodky z majetku patriace drţ iteļom poistiek 

neţ ivotného poistenia – podiel sektora 
zahraničia S2 = 4*5 

 34 

  
707. Rovnaký postup sa uplatní aj pre výpočet dôchodkov z majetku patriacich 
zahraničným drţi teľom poistiek ţ ivotného poistenia, ktoré v roku 2003 dosiahlo 
hodnotu 4 mil. Sk. Odhadnutá hodnota je zaznamenaná ako poloţ ka D.44 na strane 
zdrojov sektora zahraničia S2. Rovnaký postup sa uplatňuje aj pri odhade hodnoty 
zaznamenanej neskôr ako D.44 na strane pouţ itia sektora zahraničia, ale pri odhade 
sa vychádza z poistného plateného rezidentskými drţi teľmi poistiek do zahraničných 
poisťovní. 

 
8.8 Dôchodky z pôdy a minerálnych zdrojov 
 
708. Dôchodky z pôdy a minerálnych zdrojov sú zaradené do výnosov z majetku ako 
transakcie vyplývajúce z vlastníctva pôdy. Obsahujú inkasá a platby vyplývajúce 
z vlastníctva pôdy, napríklad inkasá a platby za nájomné z poľnohospodárskej pôdy, 
zastavanej, z vyuţív ania voľného priestranstva, z pôdy lesnej, z vnútrozemských vôd 
a pozemských aktív, napríklad inkasá a platby za právo ťaţ iť nerastné zdroje. Údaje 
sú k dispozícií v bankových výkazoch: Dev (NBS) 12-12 a V(NBS) 15-12.  
 
Prehļad postupu pri výpočte prechodu z HDP na HND 
 
Tabuļka č. 348 
 Kód poloţ ky  Naplnenie poloţ ky Popis v 

podkapitole 
Hodnota v roku 2003 

   vývoz dovoz 
D.1 odmeny 
zamestnancov 

D.11 mzdy a platy 8.1 2 164 19 258 

 D.12 sociálne príspevky 
zamestnávateľov 

   430   3 215 

D.2 dane na 
produkciu a dovoz z 
EÚ 

 8.2   

D.3 subvencie z EÚ  8.3   
D.4 dôchodky z 
majetku 

D.41 úroky 8.4.2 30 418 17 839 

 D.42 rozdelené dôchodky 
korporácií 

8.5  20 521     730 

 D.43 reinvestované zisky z 
priamych zahraničných 
investícií 

8.6        16    2 866 

 D.44 dôchodky z majetku 
patriace drţ iteľom poistiek 

8.7       38  

 D.45 nájomné z pôdy 
a minerálnych zdrojov 

8.8 2 27 

 
 
 
 



ZDROJE A METÓDY ZOSTAVENIA HND KAPITOLA 9 

 275 

Kapitola 9  FISIM: výpočet, alokácia a vplyv na HDP   
 
709. Podmienky alokácie FISIM sú určené v Nariadení komisie  (EK) č. 1889/2002 
z 23 októbra 2002 o implementácii nariadenia rady (EK) č. 448/98, doplňujúce 
a upravujúce nariadenie EK) č. 2223/96 čo sa týka alokácie nepriamo meraných 
sluţ ieb finančného sprostredkovania (FISIM) v ESÚ, ktoré  sa má aplikovať od 1. 
januára 2005.  
 
710. Za tvorcu FISIM sa povaţ uje subsektor S.122 Ostatné peňaţ né finančné 
inštitúcie a S.123 Ostatní finanční sprostredkovatelia okrem poisťovacích korporácií 
a penzijných fondov. Národná banka Slovenska S.121, investičné fondy (spoločnosti) 
a poisťovacie korporácie sa do výpočtu FISIM nezahrnujú. Medzispotreba NBS sa pri 
výpočte FISIM zahrnuje do medzispotreby komerčných bánk. FISIM sa počíta takto: 

 FISIM z vkladov sa počíta ako priemerná ročná hodnota prijatých vkladov 
prenásobená referenčnou úrokovou sadzbou zníţ ená o skutočné úroky 
platené z vkladov. 

 FISIM z úverov sa počíta ako skutočné úroky získané z úverov zníţ ené 
o priemernú ročnú hodnotu poskytnutých úverov prenásobenú referenčnou 
úrokovou sadzbou. 

 Celková hodnota FISIM sa rovná sume FISIM z vkladov a FISIM z úverov 
vypočítaná pre jednotlivé inštitucionálne sektory, ktoré spotrebúvajú sluţ by 
finančných sprostredkovateľov vytvárajúcich FISIM. 

 Zdroje údajov vzťahujúce sa k vkladom a úverom ako aj úrokovým sadzbám 
v potrebnom členení sú k dispozícii z podkladov NBS. 

 
711. V roku 2005 sa zabezpečila revízia nulovej alokácie FISIM, resp. alokácie do 
medzispotreby nominálneho sektora na alokáciu do uţ ívateľských sektorov. Postup 
alokácie FISIM do uţ ívateľských sektorov pre všetky tri spôsoby zostavenia HDP ako 
aj tranzitnej poloţ ky prechodu z HDP na HND v zmysle vyššie uvedeného nariadenia  
je vykonaný takto: 

 Produkcia FISIM je zaznamenaná na strane zdrojov v sektore S.2 na účte 
výrobkov a sluţ ieb v poloţ ke P.7 „dovoz výrobkov a sluţ ieb“ a na účte 
rozdelenia prvotných dôchodkov v poloţ ke D.41 „Úroky“, ako aj 
v subsektoroch S.122 a S.123 na účte produkcie P.1 „Produkcia“ a na účte 
rozdelenia prvotných dôchodkov v poloţ ke D.41 „Úroky“. Na strane pouţ itia je 
zaznamenaná v subsektoroch S.122, S.123 a S.2 na účte rozdelenia 
prvotných dôchodkov v poloţ ke D.41 „Úroky“. 

 Uţ itie FISIM je zaznamenané na strane zdrojov v sektore S.11, 
v subsektoroch S.124, S.125, sektoroch S.13, S.14, S.15 a S.2 na účte 
rozdelenia prvotných dôchodkov v poloţ ke D.41 „Úroky“, v sektoroch S.13 
a S.15 na účte produkcie P.1 „Produkcia“. Na strane pouţ itia je zaznamenane 
v sektore S.11, subsektoroch S.124 a S.125, sektoroch S.13, S.14, S.15 a S.2 
na účte rozdelenia prvotných dôchodkov v poloţ ke D.41 „Úroky“, a na účte 
produkcie v poloţ ke P.2 Medzispotreba.  Ďalej je tieţ  uţ itie FISIM 
zaznamenané v sektoroch S.13, S.14 a S.15 na účte pouţ itia dôchodkov 
v poloţ ke P.3 „Výdavky na konečnú spotrebu „ a v sektore S.2 na účte 
výrobkov a sluţ ieb v poloţ ke P.6 „Vývoz výrobkov a sluţ ieb“. 

 
712. Zaznamenanie poloţ ky FISIM pri prechode z HDP na HND je zabezpečené 
v poloţ ke D.4 Dôchodky z majetku prijaté/platené z/do ROW. Postupuje sa tak, ţ e 
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úroky prijaté zo zbytku sveta sa upravujú o hodnotu FISIM z úverov sektora S.2 a 
úroky platené do zbytku sveta sa upravujú o hodnotu  FISIM z vkladov sektora S.2. 
Zmeny jednotlivých poloţ iek pri výpočte HDP a HND ovplyvnené alokáciou FISIM sú 
uvedené v tabuľke č. 349. 
 
Vplyv alokácie FISIM na jednotlivé poloţ ky výpočtu HDP a HND 
 
Tabuļka č. 349                                                                                                                          v mil. Sk 

 
kód  
ESNÚ 95 Spolu S11 S.12 S13 S14 S15 S2 

Nominálny 
sektor 

Výrobná metóda                   
Produkcia tovarov a 
sluţ ieb (v základných 
cenách) P1 -1 310     -963   -347     
Medzispotreba (v 
nákupných cenách) P2 12 285 

-7 
118 550 -963 -618 -347   20 781 

Hrubá pridaná hodnota (v 
základných cenách) B1G -13 595 7 118 -550   618     -20 781 
Dane na produkty D21                 
Subvencie na produkty D31                 

Výdavková metóda                   
Celková konečná 
spotreba P3 -13 402     -963 -12 092 -347     
Výdavky na konečnú 
spotrebu domácností P3 -12 092       -12 092       
Výdavky na konečnú 
spotrebu NZIS P3 -347         -347     

Výdavky na konečnú 
spotrebu verejnej správy P3 -963     -963         

Tvorba hrubého kapitálu P5                 
Tvorba hrubého fixného 
kapitálu P51                 

Zmena stavu zásob P52                 
Nadobudnutie mínu 
úbytok cenností P53                 
Vývoz tovarov a sluţ ieb P6 -193           -193   

Dovoz tovarov a sluţ ieb P7                 
Dôchodková metóda                   
Odmeny zamestnancov D.1                 
Hrubý prevádzkový 
prebytok a zmiešaný 
dôchodok B2G+B3G -13 595 7 118 -550   618     -20 781 
Dane na produkciu a 
dovoz D2                 
Subvencie D3                 
Hrubý domáci produkt 
(ESNÚ95) B1*G -13 595               
Prechod z HDP na HND                   
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Odmeny zamestnancov 
prijaté zo zbytku sveta D1                 

Odmeny zamestnancov 
platené do zbytku sveta D1                 
Dane na produkciu a 
dovoz platené inštitúciám 
EU D2                 

Subvencie prijaté 
z inštitúcií EU D3                 

Dôchodky z majetku 
prijaté zo zbytku sveta  D4 -228           -228   

Dôchodky z majetku 
platené do zbytku sveta D4 421           421   
Hrubý národný 
dôchodok (ESNÚ95) B5*G -14 240               

713. Úprava úrokov vyplývajúca z alokácie FISIM sa v uţ ívateľských subsektoroch 
vykonáva na základe podielu jednotlivých subsektorov na celkovej hodnote úrokov 
ako na strane zdrojov tak i na strane pouţ itia. FISIM alokovaný do medzispotreby 
podľa odvetví sa vykonáva na základe podielu FISIM jednotlivých odvetví 
k celkovému FISIM vypočítaného podľa vkladov a podľa úverov.  
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Kapitola 10 Klasifikácie   
 
714. V tejto kapitole sú popísané klasifikácie, ktoré sa v systéme národných účtov 
pouţ ívajú. Zoznam poloţ iek sa uvádza len v prípadoch, keď je oficiálny štandard 
upravený pre potreby štatistických zisťovaní vyuţ ívaný pre všeobecné účely (vrátane 
zostavenia národných účtov) v podmienkach ekonomiky SR. Pre publikačné účely sa 
vyuţ ívajú agregácie klasifikácií podľa prílohy B nariadenia Rady č. 2223/96 napr. A6, 
A31, A60, Pi6 a pod. 
 
10.0 Prehļad základných klasifikácií pouţí vaných pri zostavovaní národných 
účtov v Slovenskej republike 
 
715. V systéme zostavovania národných účtov sa pouţ ívajú klasifikácie, ktoré sú vo 
väčšine prípadov zhodné s medzinárodne platnými klasifikáciami. Všetky 
štandardizované klasifikácie sú oficiálne vyhlásené v Zbierke zákonov a vydané sú 
príslušnými Vyhláškami alebo Opatreniami ŠÚ SR. Patria sem tieto klasifikácie: 

 Klasifikácia aktív, bilančných poloţie k, transakcií a ostatných tokov 
v systéme národných účtov Slovenskej republiky podļa ESNÚ95. 

 Klasifikácia inštitucionálnych sektorov a subsektorov v systéme 
národných účtov SR podļa ESNÚ95. 

Účelom týchto dvoch klasifikácií je poskytnúť moţ nosti triedenia z rôznych aspektov. 
Ako uţ  názvy naznačujú, tieto klasifikácie sú úplne zhodné z klasifikáciami 
uvedenými v ESNÚ95. Implementácia je zabezpečená Opatrením ŠÚ SR č. 
449/2000 Z.z. 
 
716. Odvetvová klasifikácia ekonomických činností OKEČ Rev.1.1.  
Jej hlavným účelom je poskytnúť hierarchické triedenie ekonomických činností, ktoré 
sa môţ u vyuţ iť na rozčleňovanie informácií podľa činností na rôznych úrovniach 
agregácií v analytických prácach v štatistike a v iných oblastiach. OKEČ Rev 1.1 je 
súčasťou integrovaného systému štatistických klasifikácií činností a produkcie na 
rôznych úrovniach – celosvetovej, európskej a národnej. Začlenenie OKEČ 
zabezpečuje medzinárodnú porovnateľnosť štatistických údajov nielen v rámci 
európskeho štatistického systému krajín Európskej únie, ale aj na celosvetovej 
úrovni. OKEČ Rev.1.1 a nadväzne NACE rev. 1.1 je kompatibilná s medzinárodnou 
štandardnou klasifikáciou ekonomických činností ISIC Rev. 3, ktorú vypracovala 
Organizácia spojených národov. Do úrovne oddielu (2. miesto číselného kódu) je 
kódovanie OKEČ, NACE a ISIC totoţ né. Od 3. miesta môţ e byť ISIC rozdielny 
vzhľadom na to, ţ e 3. a 4. úroveň ISIC bola v NACE rozčlenená podľa európskych 
poţ iadaviek. OKEČ je podrobnejšia ako ISIC, pretoţ e spravidla niekoľko poloţ iek 
OKEČ je zahrnutých do jedinej poloţ ky. Implementácia je zabezpečená Vyhláškou 
ŠÚ SR č. 552/2002 Z.z.  
 
717. Štatistická klasifikácia produkcie KP Rev. 1. 
Jej hlavným účelom je poskytnúť triedenie vyprodukovaných výrobkov a sluţ ieb. 
V klasifikácii je uvedená nadväznosť na Harmonizovaný systém resp. Kombinovanú 
nomenklatúru, ktorá je prevzatá z medzinárodnej klasifikácie CPA. Systém kódovania 
v KP je zhodný so 6-stupňovým klasifikačným triedením CPA platnej na európskej 
úrovni. Skupiny KP spravidla zodpovedajú OKEČ, to znamená, ţ e je zabezpečená  
priama nadväznosť KP a OKEČ na úrovni 4. miesta a zároveň na ostatné 
medzinárodne platné nadväzujúce klasifikácie. Pre účely zostavovania národných 
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účtov sa pouţ íva čiastočne  upravený číselník Klasifikácie produkcie podľa toho, aký 
ukazovateľ je sledovaný (napr. pre sledovanie obstarania fixných aktív podľa druhov 
majetku). Implementácia je zabezpečená Vyhláškou  ŠÚ SR č. 632/ 2002 Z.z.  

718. Štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy COFOG 
Jej predmetom je sledovanie jednotlivých výdavkov patriacich do sektora verejnej 
správy Vzťahuje sa aj na neziskové inštitúcie kontrolované a financované vládou. 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy je do tretej úrovne identická s medzinárodným 
štandardom COFOG, štvrtá úroveň uţ zohľadňuje národné špecifiká tvorí 
predstavuje skupina 09.2, kde národné špecifiká sú zohľadnené uţ  na 3.úrovni. 
Implementácia je zabezpečená Vyhláškou ŠÚ SR č. 195/2003 Z.z. 
 
719. Klasifikácia individuálnej spotreby podļa účelu COICOP 
Jej hlavným účelom je poskytnúť triedenie pre výpočty indexov spotrebiteľských cien 
a pri výpočte konečnej spotreby domácností. Ďalej sa vyuţ íva sa na interné 
štatistické účely pri výpočte údajov za štatistiku rodinných účtov, ktoré sa následne 
publikujú ako príjmy výdavky a spotreba domácností. Štandardná klasifikácia 
COICOP nie je oficiálne vydaná ŠÚ SR. Podľa nej sú len zostavené jednotlivé 
číselníky potrebné pre spracovanie, prispôsobené jednotlivým druhom zisťovaní.  
 
720. Klasifikácia výdavkov neziskových inštitúcií slúţi acich domácnostiam 
podļa účelu COPNI je určená na sledovanie výdavkov neziskových inštitúcií 
slúţ iacich domácnostiam. Zatiaľ sa v systéme národných účtov SR nevyuţív a, 
rovnako ako Klasifikácia výdavkov výrobcov podļa účelu COPP. 
 
10.1 Klasifikácie pouţité pri výrobnej metóde  
 
721. Pri výrobnej metóde za sektor nefinančných korporácií S.11 sa pouţ íva 
Odvetvová klasifikácia ekonomických činností OKEČ a Klasifikácia inštitucionálnych 
sektorov a subsektorov v systéme národných účtov SR podľa ESNÚ95. Pre 
produkciu a medzispotrebu sa pouţ íva komoditná štruktúra vychádzajúca z 
Klasifikácie produkcie, ktorá bola upravená vo forme prílohy k štatistickému 
zisťovaniu takto: 
 
Zoznam kódov Štatistickej klasifikácie produkcie (KP) pre vypĺňanie modulov 182, 82a, 183, 
183a, 184, 184a, 185, 185a, 186, 186a   
 
Kód 
KP 

Názov kódu Klasifikácie produkcie
 

Kód 
KP 

Názov kódu Klasifikácie produkcie
 

    
 Produkty a sluţ by poļnohospodárstva, 

poļovníctva a lesného hospodárstva 
15431 Margarín a podobné jedlé tuky 

 01110 Obilniny a iné kultúrne plodiny i. n.  zahŕňajú: 
obilniny  zemiaky, strukoviny, jedlé korene a hľúzy  
olejnaté semená a plody  nespracovaný tabak  
rastliny pouţ ívané na výrobu  cukru  slamu a zelené 
krmoviny  textilné suroviny rastlinného pôvodu  
prírodný kaučuk  rastliny pouţ ívané  v parfumérii, 
farmácii a pod., semená cukrovej repy a krmovín 
a ostatné rastlinné produkty) 

 15439 Priemyselné práce pri výrobe margarínu a pod. jedlých 
tukov 

 01120 Zelenina, záhradnícke špeciality a produkty 
pestovateľských škôlok 

 15518 Mliečne výrobky  

 01130 Ovocie, orechy, plodiny pestované na prípravu 
nápojov alebo ako korenie 

 15519 Priemyselné práce pri výrobe mliečnych výrobkov 

 01210 Ţivý hovädzí dobytok a produkty z jeho chovu  15521 Zmrzlina a ostatné podobné mrazené výrobky 
 01220 Ţivé ovce, kozy, kone, somáre, muly a mulice 

a produkcia z ich chovu 
 15529 Priemyselné práce pri výrobe zmrzliny a pod. mraz. 

výrobkov  
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 01230 Ţivé  ošípané  15618 Mlynské výrobky 
 01240 Ţivá hydina a vajcia  15619 Priemyselné práce pri výrobe mlynských výrobkov 
 01250 Ostatné ţ ivé zvieratá a produkty z ich chovu  15628 Škrob a škrobové výrobky 
 01410 Sluţ by poskytované v poľnohospodárstve, sluţ by 

krajinného záhradníctva 
 15629 Priemyselné práce pri výrobe škrobu a škrobových 

výrobkov 
 01420 Sluţ by poskytované v chovateľstve (okrem 

veterinárnych sluţ ieb) 
 15708 Priemyselne pripravené krmivo pre zvieratá 

 01500 Lov, odchyt zveri, odchov zveriny a sluţ by s tým 
súvisiace 

 15709 Priemyselné práce pri výrobe krmív pre zvieratá 

 02011 Drevo v surovom stave  15811 Chlieb, čerstvé pečivo, zákusky a koláče 
 02012 Prírodné gumy  15819 Priemyselné práce pri výrobe chleba, čerstvého pečiva 

zákuskov a koláčov 
 02013 Prírodný korok, surový alebo jednoducho upravený  15821 Trvanlivé pekárske výrobky 
 02014 Ostatné lesné produkty  15829 Priemyselné práce pri výrobe trvanlivých pekárskych 

výrobkov 
 02015 Drevo na pni  15831 Cukor 
 02016 Sluţ by lesných škôlok  15832 Repné rezky, bagasa a iný odpad pri výrobe cukru 
 02020 Sluţ by súvisiace s lesníctvom a ťaţ bou dreva  15839 Priemyselné práce pri výrobe cukru 
   15848 Kakao, čokoláda a cukrovinky 
  Produkty a sluţ by rybolovu a chovu rýb  15849 Priemyselné práce pri výrobe kakaa, čokolády 

a cukroviniek 
 05008 Ryby a iné produkty rybolovu  15851 Cestoviny 
 05009 Sluţ by súvisiace s rybolovom a chovom rýb  15859 Priemyselné práce pri výrobe cestovín 
   15861 Káva a čaj 
 Produkty a sluţ by ťaţ by nerastných surovín  15869 Priemyselné práce pri výrobe kávy a čaju 
 10108 Čierne uhlie energetické a výrobky z čierneho uhlia  15878 Chuťové prísady a koreniny 
 10109 Sluţ by súvisiace s ťaţ bou uhlia  15879 Priemyselné práce pri výrobe chuťových prísad 

a korenín 
 10200 Hnedé uhlie  a lignit  15881 Homogenizované a diétne potravinárske prípravky 
 10300 Rašelina   15889 Priemyselné práce pri výrobe homogenizovaných. 

a diétnych potravinárskych prípravkov 
 11108 Ropa   15898 Ostatné potravinárske výrobky i. n. 
 11109 Zemný plyn  15899 Priemyselné práce pri výrobe ostatných 

potravinárskych výrobkov i. n. 
 11200 Sluţ by súvis. s ťaţ bou ropy a zemného plynu, 

okrem prieskumu 
 15911 Destilované alkoholické nápoje 

 12000 Uránové a tóriové rudy  15919 Priemyselné práce pri výrobe destilovaných alkohol. 
nápojov 

 13000 Kovové rudy  15921 Etylalkohol 
 14100 Kameň   15929 Priemyselné práce pri výrobe etylalkoholu 
 14200 Piesok a ílovité zeminy  15938 Vína 
 14300 Chemické a hnojivové nerasty  15939 Priemyselné práce pri výrobe  vín 
 14400 Soľ  15941 Ovocné vína a mušty 
 14500 Ostatné nerasty získané hlbinnou alebo povrchovou 

ťaţ bou, i. n. (zahŕňajú: ţ ivicu (bitúmen) a asfalt 
prírodný; asfalty a asfaltové horniny; drahokamy 
a polodrahokamy, pemza, šmirgeľ, prírodné brusné 
materiály; iné nerasty, i. n.) 

 15949 Priemyselné práce pri výrobe ovocných vín a muštov 

   15951 Ostatné nedestilované kvasené nápoje, i.n. (zahŕňajú: 
vermut a ostatné vína z čerstvého hrozna) 

 Produkty a sluţ by priemyselnej výroby  15959 Priemyselné práce pri výrobe ostatných 
nedestilovaných kvasených nápojov, i. n. 

 15118 Čerstvé a konzervované mäso, okrem hydinového 
mäsa 

 15961 Pivo 

 15119 Priemyselné práce pri spracovaní čerstvého 
a konzervovaného mäsa, okrem hydinového 

 15962 Pivovarnícke alebo liehovarnícke mláto a odpad 

 15128 Čerstvé a konzervované hydinové mäso  15969 Priemyselné práce pri výrobe piva 
 15129 Priemyselné práce pri spracovaní čerstvého 

a konzervovaného hydinového mäsa 
 15971 Slad 

 15138 Mäsové výrobky vrátane hydinových  15979 Priemyselné práce pri výrobe sladu 
 15139 Tepelné spracovanie alebo iná úprava mäsových 

výrobkov 
 15981 Minerálne vody a nealkoholické nápoje 

 15201 Spracované a konzervované ryby a rybie výrobky  15989 Priemyselné práce pri výrobe minerálnych vôd 
a nealkoholických nápojov 

 15209 Údenie a iné konzervovanie a prípravné práce pri 
výrobe výrobkov z rýb 

 16001 Tabakové výrobky 

 15308 Ovocie a zelenina spracované a konzervované  16002 Tabakový odpad 
 15309 Varenie a úprava ovocia a zeleniny pri konzerv. 

a spracovaní 
 16009 Priemyselné práce pri výrobe tabakových výrobkov 

 15418 Ţivočíšne a rastlinné oleje a tuky, surové  17108 Textilné vlákna a priadza 
 15419 Priemyselné práce pri výrobe surových olejov 

a tukov 
 17109 Priemyselné práce pri úprave prírodných textilných 

vlákien 
 15428 Rafinované oleje a tuky  17208 Textilné tkaniny 
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 15429 Priemyselné práce pri výrobe rafinovaných olejov 
a tukov 

 17209 Priemyselné práce pri výrobe textilných vlákien 

 17529 Opravy a priemyselné práce pri výrobe sietí 
a povraz. výrobkov 

 17300  Konečná úprava textílií 

 17531 Netkané textílie a výrobky z nich vyrobené, okrem 
odevov 

 17408 Konfekčné textilné výrobky, okrem odevov 

 17539 Priemyselné práce pri výrobe netkaných textílií 
a výrobkov z nich, okrem odevov 

 17409 Opravy nepremokavých plachiet, kempingových 
zariadení a ostatných konfekčných textilných výrobkov 

 17548 Ostatné textílie, i.n. (zahŕňa: tyly, čipky, strapce, 
brmbolce, lemovky, prámiky a výšivky  plsť 
povrstvenú, potiahnutú alebo laminovanú  ostatné 
textilné výrobky) 

 17511 Koberce a dláţ kové textílie 

 17549 Priemyselné práce pri výrobe ostatných textílií, i. n.  17519 Priemyselné práce pri výrobe kobercov a dláţ kových 
textílií 

 17601 Pletené alebo háčkované textílie  17521 Povraznícke výrobky, šnúry, laná, sieťoviny, motúzy 
 17809 Priemyselné práce pri výrobe pletených alebo 

háčkov. textílií 
 23208 Rafinérske ropné produkty (benzín, nafta, vykurovacie 

oleje apod.) 
 17718 Pletené a háčkované pančuchové výrobky  23209 Priemyselné práce pri výrobe rafinérskych ropných 

produktov 
 17719 Priemyselné práce pri výrobe pletených 

a háčkovaných výrobkov 
 23300 Jadrové palivá    

 18101 Odevy a usne  23309 Sluţ by súvisiace s úpravou rádioaktívneho odpadu 
 18109 Priemyselné práce pri výrobe odevov a usní  24111 Technické plyny 
 18218 Pracovné odevy  24119 Priemyselné práce pri výrobe technických plynov 
 18219 Priemyselné práce pri výrobe pracovných odevov  24128 Farbivá a pigmenty 
 18228 Vrchné ošatenie  24129 Priemyselné práce pri výrobe farbív a pigmentov 
 18229 Priemyselné práce pri výrobe vrchného ošatenia  24138 Ostatné základné anorganické chemikálie 
 18238 Spodná bielizeň  24139 Priemyselné práce pri výrobe ostatných základných 

anorganických chemikálií 
 18239 Priemyselné práce pri výrobe spodnej bielizne  24148 Ostatné základné organické chemikálie 
 18248 Ostatné odevy a odevné doplnky, i.n. (zahŕňajú: 

dojčenské odevy, tepláky a ostatné oblečenie, 
odevné doplnky a ich časti, pletené alebo 
háčkované   dojčenské odevy  a odev. doplnky 
z textilných materiálov, okrem pletených 
a háčkovaných  odevné doplnky z koţ e, časti 
odevov z plsti alebo netkaných textílií  klobúky a iné 
pokrývky hlavy) 

 24149 Priemyselné práce pri výrobe ostatných základných 
organických  chemikálií 

 18249 Priemyselné práce pri výrobe ostatných odevov 
a odev. doplnkov, i. n.  

 24158 Minerálne hnojivá a dusíkaté zlúčeniny 

 18301  Koţ ušiny; výrobky z nich  24159 Priemyselné práce pri výrobe umelých hnojív 
a dusíkatých zlúčenín 

 18309 Priemyselné práce pri výrobe koţ ušín a výrobkov 
z nich 

 24168 Plasty v primárnych formách 

 19108 Usne (vyčinené koţ e)  24169 Priemyselné práce pri výrobe plastov v primárnych 
formách 

 19109 Priemyselné práce pri spracovaní usní  24171 Syntetický kaučuk, v primárnych formách  
 19201 Brašnárske a sedlárske výrobky a iné výrobky 

z usní 
 24179 Priemyselné práce pri výrobe syntetického kaučuku 

v primárnych formách 
 19209 Priemyselné práce pri výrobe brašnárskych 

a sedlárskych výrobkov a iných výrobkov z usní  
 24201 Pesticídy a iné agrochemické produkty 

 19308 Obuv  24209 Priemyselné. práce pri výrobe pesticídov a iných 
agrochemických produktov 

 19309 Priemyselné práce pri výrobe obuvi  24308 Náterové farby, laky apod. krycie mater., tlačiar. farby 
a tmely 

 20108 Drevo, rezivo, pílené, hobľované alebo 
impregnované 

 24309 Priemyselné práce pri výrobe náter. farieb, lakov apod. 
krycích materiálov, tlačiarenských farieb a tmelov 

 20109 Impregnovanie stavebného dreva  24418 Základné látky na výrobu farmaceutických prípravkov 
 20200 Dyhy a listy na preglejky, laminované dosky, 

drevotrieskové a drevovláknité dosky, iné panely 
a dosky 

 24419 Priemyselné práce pri výrobe základných látok na 
výrobu farmaceutických prípravkov 

 20301 Výrobky stavebného stolárstva a tesárstva (okrem 
montovaných stavieb), z dreva 

 24428 Farmaceutické prípravky  

 20302 Montované stavby z dreva  24429 Priemyselné práce pri výrobe farmaceutických 
prípravkov 

 20309                                                                                                                     Inštalácie výr. vlastnej výroby stavebného stolárstva 
a tesárstva z dreva a montovaných stavieb vlastnej 
výroby z dreva 

 24518 Glycerín; mydlo a saponáty, čistiace a leštiace 
prípravky, parfumy a toaletné prípravky 

 20401 Drevené obaly  24519 Priemyselné práce pri výrobe glycerínov, mydiel, 
saponátov., čistiacich. a leštiacich prípravkov, 
parfumov a toaletných prípravkov 

 20409 Opravy a údrţ ba drevených  obalov a paliet   24608 Ostatné chemické produkty 
 20511 Ostatné výrobky z dreva  24609 Priemyselné práce pri výrobe ostatných chemických 
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produktov 
 20519 Opravy a údrţ ba  drevených výrobkov, i. n.                  24708 Chemické vlákna 
 20521 Výrobky z korku, slamy a podobných materiálov   24709 Priemyselné práce pri výrobe chemických vlákien 
 20529 Priemyselné práce pri výr. výr. z korku, slamy, 

prútia a pod. mater. 
 25108 Výrobky z gumy 

 21008 Celulóza, papier a výrobky z papiera  25109 Opravy, údrţ ba výrobkov a priemyselné práce pri 
výrobe 

 21109 Priemyselné práce pri výr. celulózy, papiera 
a výrobkov z papiera 

 25208 Výrobky z plastov 

 21208 Výrobky z papiera, kartónu a lepenky  25209 Inštalácie, opravy, údrţ ba, priem. práce pri výrobe 
a sluţ by spojené s výrobou 

 21209 Priemyselné. práce pri výrobe výrob. z papiera, 
kartónu a lepenky 

 26108 Sklo a výrobky zo skla 

 22117 Knihy, broţ úry, letáky, slovníky, encyklopédie, 
atlasy, mapy, ostatné kartografické  výrobky  
tlačené, elektronické 

 26109 Inštalácie, opravy, údrţ ba, priem. a dokončovacie  
práce pri výrobe skla 

 22118 Predaj reklamného priestoru v knihách  tlačených 
a elektronických 

 26208 Neţ iaruvzdorné keramické výrobky iné ako na 
stavebné účely  ţ iaruvzdorné keramické výrobky 

 22119 Priemyselné práce pri výrobe kníh  26209 Priemyselné práce pri výrobe 
keramických, ţ iaruvzdorných keramických výrobkov 

 22128 Noviny, časopisy a periodiká vychádzajúce 
najmenej 4 x týţ denne 

 26301 Keramické obkladačky a dlaţ dice 

 22129 Priemyselné práce pri výrobe novín, časopisov 
a periodík vychádzajúce najmenej 4 x týţ denne 

 26309 Priemyselné práce pri výrobe keramických obkladačiek 
a dlaţ díc 

 22138 Noviny, časopisy a periodiká vychádzajúce menej 
neţ  4 x týţ denne 

 26401 Tehly, krytiny pálené a kamenina pre stavebníctvo 

 22139 Priemyselné práce pri výrobe novín, časopisov 
a periodík vychádzajúce menej neţ  4 x týţ denne 

 26409 Inštalácie, opravy, údrţ ba  a priemyselné práce pri 
výrobe 

 22148 Zvukové záznamy  26501 Cement, vápno a sadra 
 22149 Priemyselné práce pri výrobe zvukových záznamov  26509 Priemyselné práce pri výrobe cementu, vápna a sadry 
 22158 Pohľadnice, tlačené karty s osobnými  pozdravmi, 

obrázky a iný tlačený listový papier 
 26608 Výrobky z betónu, sadry a cementu 

 22159 Priemyselné práce pri výr. pohľadníc, pozdravov 
pohľadníc., a pod. výrobkov 

 22609 Priemyselné práce pri výrobe výrobkov z betónu, sadry 
a cementu 

 22210 Tlačiarenské sluţ by  26701 Rezané, tvarované a opracované kamene na výtvarné 
a stavebné účely a výrobky z nich 

 22300 Reprodukcia nahraných nosičov záznamu   26708 Sluţ by súvisiace s opracovaním kameňa 
 23108 Produkty koksárenských pecí  26709 Priemyselné práce pri rezaní a konečnej úprave 

kameňa na výtvarné a stavebné účely a výrobkov 
z nich 

 23109 Priemyselné práce pri výrobe produktov 
koksárenských pecí 

 26808 Ostatné nekovové minerálne výrobky (zahŕňajú: 
brusné výrobky a ostatné nekovové minerálne 
výrobky, i. n.) 

 28219 Inštalácia, opravy a údrţ ba nádrţ í, cisterien, 
kontajnerov a pod. zásobníkov z kovov (iných ako 
na vykurovacích systémov budov) 

 26809 Inštalácie, opravy, údrţ ba  a priemyselné práce pri 
výrobe brúsnych výrobkov a ostatných nekovových 
minerálnych výrobkov 

 28221 Radiátory a kotly ústredného kúrenia  27108 Ţelezo, oceľ a ferozliatiny  
 28229 Inštalácie, opravy a údrţ ba kotlov ústredného 

kúrenia 
 27109 Priemyselné práce pri výrobe ţ eleza, ocele 

a ferozliatin 
 28308 Generátory na výr. pary, okrem kotlov na centrálny 

ohrev teplej vody 
 27208 Rúry  

 28309 Inštalácie, opravy a údrţ ba generátorov na výrobu 
vodnej alebo inej pary, okrem kotlov na centrálny 
ohrev teplej vody 

 27209 Priemyselné práce pri výrobe oceľových rúr 
a príslušenstva k nim 

 28400 Kovanie, lisovanie, razenie a valcov. kovov, 
prášková metalurgia 

 27308 Ostatné prvotné spracované ţ elezo a oceľ 

 28500 Povrchová úprava kovov, všeobecné práce 
strojárenskej povahy 

 27309 Priemyselné práce pri výrobe výrobkov zo ţ eleza 
a ocele 

 28608 Noţ iarsky tovar, nástroje a ţ eleziarsky tovar  27408 Základné drahé kovy a ostatné neţ elezné kovy 
 28609 Priemyselné práce pri výrobe noţ iarskeho tovaru, 

nástrojov, zámkov a kovaní 
 27409 Priemyselné práce pri výrobe drahých kovov 

a ostatných neţ elezných kovov 
 28708 Ostatné kovové výrobky  27500 Sluţ by súvisiace so zlievárenstvom 
 28709 Priemyselné práce pri výrobe ostatných kovových 

výrobkov 
 28118 Kovové konštrukcie  

 29118 Motory a turbíny, okrem motorov pre lietadlá, 
motorové vozidlá a motocykle 

 28119 Inštalácie a kovové konštrukcie vlastnej výroby 
a priem. práce pri výrobe 

 29119 Inštalácie, opravy a údrţ ba motorov a turbín, okrem 
leteckých, automobilových a motocyklových 
motorov 

 28211 Nádrţ e, cisterny, kontajnery a podobné zásobníky 
z kovov 

 29128 Čerpadlá a kompresory  30019 Inštalácia kancelárskych strojov 
 29129 Inštalácie, opravy a údrţ ba čerpadiel 

a kompresorov 
 30020 Počítače a iné prístroje a zariadenia na spracovanie 

dát, ich časti, súčasti a príslušenstvo 
 29138 Kohúty a ventily  31108  Elektromotory, generátory a transformátory 
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 29139 Inštalácie, opravy a údrţ ba kohútov, ventilov 
a podobných zariadení na potrubia, kotly, nádrţ e, 
cisterny, vane, kade a podobné zariadenia z kovov 

 31109 Inštalácia, opravy a údrţ ba a prevíjanie elektrických 
motorov, generátorov a transformátorov 

 29140 Loţ iská, prevodové hriadele a iné súčasti prevodov  31208 Elektrické rozvodné a ovládacie zariadenia 
 29211 Pece a horáky, ich časti a súčasti  31209 Inštalácie, opravy a údrţ ba zariadení na rozvod 

elektriny  a kontrolu zariadení. 
 29219 Inštalácie, opravy, údrţ ba pecí a horákov  31301 Izolované drôty a káble 
 29228 Zdvíhacie a manipulačné zariadenia  31309 Priemyselné práce pri výrobe izolovaných drôtov 

a káblov 
 29229 Inštalácie, opravy a údrţ ba zdvíhacích 

a manipulačných zariadení 
 31408 Akumulátory, galvanické články a batérie 

 29238 Chladiace a vetracie zariadenia okrem zariadení 
pre domácnosť 

 31409 Priemyselné práce pri výrobe akumulátorov, 
galvanických článkov a batérií 

 29239 Inštalácie, opravy a údrţ ba chladiacich a vetracích 
zariadení okrem zariadení pre domácnosť 

 31508 Svetelné zariadenia a elektrické svietidlá 

 29248 Ostatné stroje na všeobecné účely, i.n. (zahŕňajú: 
plynové generátory, destilačné, filtračné alebo 
rektifikačné prístroje  stroje a prístroje na čistenie 
alebo sušenie fliaš, balenie a váţ enie  striekacie 
a roztrekovacie prístroje.  kovoplastické tesnenia  
odstredivky, kalandre a predajné automaty stroje 
a prístroje a laboratórnych zariadení i.n.  časti 
a súčasti ostatných strojov a prístroje pre 
všeobecné účely  umývačky riadu, Priemyselné 
charakteru) 

 31509 Priemyselné práce pri výrobe svetelných zariadení 
a elektrických svietidiel 

 29249 Inštalácie, opravy a údrţ ba ostatných strojov 
a prístrojov na všeobecné účely, i.n. 

 31608 Elektrické zariadenia, i. n. 

 29308 Stroje pre poľnohospodárstvo a lesníctvo  31609 Inštalácia, opravy a údrţ ba ostatného elektrického 
zariadenia, i. n. 

 29309 Inštalácie, opravy a údrţ ba stroj. a prístroje pre 
poľnohospodárstvo a lesníctvo 

 32108 Elektrónky, trubice a iné elektronické súčiastky 

 29408 Obrábacie stroje  32109 Sluţ by týkajúce sa tlačených obvodov a elektronických 
obvodov 

 29409 Inštalácie, opravy a údrţ ba obrábacích strojov  32208 Televízne a rozhlasové vysielače, prístroje  pre 
telefónne a telegrafné linky 

 29511 Stroje pre metalurgiu, ich časti a súčasti  32209 Inštalácia, opravy a údrţ ba televíznych a rozhlasových 
vysielacích zariadení a telefónnych a telegrafných 
drôtových prístrojov 

 29519 Inštalácie, opravy a údrţ ba strojov pre metalurgiu  32308 Televízne a rozhlasové prijímače, prístroje pre záznam 
a reprodukciu zvuku alebo obrazu a pridruţ ené 
zariadenia 

 29528  Stroje pre hlbinnú a povrchovú ťaţ bu a pre 
stavebníctvo, ich časti a súčasti 

 32309 Inštalácia, opravy a údrţ ba profesionálnych rádiových, 
televíznych zvukových a obrazových zariadení 

 29529 Inštalácie, opravy a údrţ ba strojov pre hlbinnú 
a povrchovú ťaţ bu a pre stavebníctvo 

 33108 Zdravotnícke a chirurgické prístroje a zariadenia, 
prístroje pre ortopedické účely 

 29538 Stroje pre potravinársky priemysel a na spracovanie 
tabaku 

 33109 Inštalácia, opravy a údrţ ba lekárskych a chirurg. 
zariadení a prístrojov 

 29539 Inštalácie, opravy a údrţ ba strojov a prístroje na 
priemyselnú prípravu alebo výrobu potravín, 
nápojov a na spracovanie tabaku 

 33208 Meracie, kontrolné, testovacie, navigačné a iné 
prístroje a zariadenia 

 29548 Stroje pre textilný, odevný a koţ iarsky priemysel  33209 Inštalácia, opravy a údrţ ba nástrojov a prístrojov na 
meranie, kontrolu, testovanie, navigáciu a na iné účely 

 29549 Inštalácie, opravy a údrţ ba strojov na výrobu textílií, 
odevov a koţ ených výrobkov 

 33308 Zariadenia na riadenie priemyselných procesov 

 29551 Stroje a prístroje na výrobu  papiera, kartónu 
a lepenky, ich časti a súčasti 

 33309 Opravy a údrţ ba riadiacich zariadení priemyselných 
procesov 

 29559 Inštalácie , opravy a údrţ ba strojov na výr. papiera, 
kar. a lepenky 

 33408 Optické a fotografické prístroje a zariadenia 

 29568 Ostatné účelové stroje, i.n. (zahŕňajú: stroje 
a prístroje na tlač, broţ ovanie a viazanie kníh a ich 
časti a súčasti  rôzne účelové stroje a ich časti 
a súčasti – odstredivky na bielizeň, sušiace stroje 
na sušenie dreva, buničiny apod. ) 

 33409 Inštalácia, opravy a údrţ ba profesionálnych 
fotografických, kinematografických a optických 
prístrojov 

 29569 Inštalácia, opravy a údrţ ba ostatných účelových 
strojov i. n. 

 33508 Hodiny a hodinky 

 29601 Zbrane a munícia, ich časti a súčasti  33509 Inštalácia, opravy a údrţ ba Priemyselné časomeračov 
a prístrojov 

 29609 Inštalácia, opravy a údrţ ba zbraní a zbrojných 
systémov 

 34101  Motory s vnútorným spaľovaním pouţ ívané pre 
motorové vozidlá a motocykle 

 29711 Chladničky a mrazničky  práčky  elektrické 
vyhrievacie prikrývky  ventilátory pre domácnosť 

 34102 Osobné automobily 

 29712 Ostatné elektrické domáce spotrebiče, i. n.  34103 Motorové vozidlá na prepravu 10 a viac osôb 
 29713 Časti a súčasti elektrických prístrojov pre  34104 Motorové vozidlá pre nákladnú dopravu 
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domácnosť  
 29719 Inštalácie , opravy a údrţ ba profesionálnych 

elektrických  spotrebičov pre domácnosť 
 34105 Motorové vozidlá na špeciálne pouţ itie 

 29728 Neelektrické stroje a prístroje pre domácnosť  34109 Inštalácie montáţ nych podskupín a kompletných 
stavebníc motorových vozidiel v rámci výrobného 
procesu 

 29729 Priemyselné práce pri výrobe neelektrické stroje 
a prístroje pre domácnosť 

 34208 Karosérie motor. vozidiel  prívesov a návesov, ich časti 
a súčasti 

 30018  Kancelárske stroje, ich časti a súčasti  34209 Opravy a údrţ ba kontajnerov 
 36409 Inštalácia, opravy a údrţ ba športových výrobkov  34308 Časti, súčasti a príslušenstvo pre motorové vozidlá 

a ich motory 
 36508 Hry a hračky, ich časti a súčasti  34309 Montáţ ne práce častí a príslušenstva motorových 

vozidiel, i. n. 
 36509 Inštalácia, opravy a údrţ ba automat. kolkových 

alebo bowlingových  zariadení a iných 
lunaparkových, stolových alebo spoločenských 
herných zariadení a priemyselné práce pri výrobe 

 35108 Lode a člny 

 36611 Biţ utéria – imitácie šperkov  35109 Opravy, údrţ ba, rekonštrukcia a vybavenie lodí a člnov 
 36619 Priemyselné práce pri výrobe šperkov  35208 Ţelezničné a električkové lokomotívy, vozňový park  
 33621 Metly a kefy  35209 Opravy a údrţ ba, generálne opravy a vybavovanie 

ţ elezničných, električkových a iných koľajových 
lokomotív a vozňového parku 

 36638 Ostatné výrobky spracovateľského priemyslu, i.n. 
(zahŕňa: kolotoče, hojdačky, strelnice a ost. 
lunaparkové atrakcie  písacie potreby  dáţ dniky, 
palice, gombíky a formy na gombíky  linoleum  
výrobky z ľudských vlasov a zvieracích chlpov, 
podobne. Výrobky z textil. Materiálov  zapaľovače 
cigariet, iné zapaľovače, ich časti a súčasti  výr. 
z horľavých materiálov  zápalky  ostatné výrobky 
pre slávnosti, karnevaly, iné zábavy, kočíky  
hrebene  nástroje, prístroje a modely na 
predvádzacie účely  sviečky a pod. výrobky  ostatné 
ozdobné výrobky i.n.) 

 35308 Lietadlá a kozmické lode 

 36639 Preparovanie ţ ivočíchov  35309 Opr. a údrţ ba, generálne opravy lietadiel a leteckých 
motorov 

 37100 Druhotné kovové suroviny  35411 Motocykle a prívesné vozíky k motocyklom 
 37200 Druhotné nekovové suroviny  35412 Časti, súčasti a príslušenstvo motocyklov a prívesných 

vozíkov 
   35419 Priemyselné práce pri výrobe motocyklov 
 Produkty výroby a rozvodu elektriny, plynu 

a vody 
 35421 Bicykle a iné kolesové vozidlá na vlastný pohon 

 40111 Výroba elektriny  35422 Časti, súčasti a príslušenstvo pre bicykle a iné 
kolesové vozidlá 

 40112 Vyhorené (vyţ iarené) palivové články (kazety) 
jadrových reaktorov 

 35429 Priemyselné práce pri výrobe bicyklov 

 40121 Prenos elektriny  35431  Vozíky pre invalidov 
 40131 Distribúcia a predaj elektriny bez distribúcie 

a predaja pre obytné budovy a domy 
 35439 Opravy a údrţ ba vozíkov pre invalidov 

 40138 Distribúcia a predaj elektriny pre obytné budovy 
a domy 

 35501 Ostatné dopravné zariadenia, i.n. 

 40210 Výroba plynu  35509 Opravy a údrţ ba ostatných dopravných zariadení, i. n. 
 40221 Distribúcia a predaj plynných palív potrubím bez 

distribúcie a predaja pre obytné budovy a domy 
 36108 Nábytok, ich časti a súčasti 

 40228 Distribúcia a predaj plynných palív potrubím pre 
obytné budovy a domy 

 36109 Oprava,  údrţ ba, obnova a Priemyselné práce pri 
výrobe nábytok  

 40301 Dodávky pary a teplej vody  bez dodávky pary 
a teplej vody pre obytné budovy a domy 

 36208 Zlatnícke a šperkárske výrobky 

 40308 Dodávky pary a teplej vody  pre obytné budovy 
a domy 

 36209 Priemyselné práce a úprava drahokamov 
a šperkárskych výrobkov 

 41001 Úprava pitnej a úţ itkovej vody  36301 Hudobné nástroje, ich časti a súčasti 
 41002 Distribúcia vody bez distribúcie pre obytné budovy 

a domy 
 36309 Inštalácia, opravy a údrţ ba hudobných nástrojov 

 41008 Distribúcia vody pre obytné budovy a domy  36401 Športové výrobky 
   Produkty a sluţ by dopravy, skladovania, pôšt 

a telekomunikácií 
  Stavebné práce  60101  Medzimestská ţ elezničná doprava osôb 
 45001 Opravy, údrţ ba a rekonštrukcia bytov  60102 Ţelezničná medzimestská., prímestská a mestská 

doprava nákladov 
 45005 Opravy, údrţ ba a rekonštrukcia nebytových budov 

a inţ inierskych stavieb 
 60103 Sluţ by ţ elezničné vlečné a tlačné 

 45010 Obytné budovy  60210 Iná pozemná doprava osôb pravidelná 
 45011 Ostatné budovy okrem obytných budov  60220 Taxisluţ ba a sluţ by spojené s prenájmom osobných 
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vozidiel s obsluhou 
 45020 Inţ inierske stavby  60230 Iná pozemná doprava osôb nepravidelná a sluţ by 

s ňou spojené 
   60240 Cestná doprava nákladov 
 Predaj, údrţ ba a oprava motorových vozidiel 

a motocyklov, Maloobchodný predaj pohonných 
látok 

 60307  Potrubná doprava – doprava ropy a ropných produktov 

 50100 Predaj motorových vozidiel  60308  Potrubná doprava – doprava  prírodného plynu 
 50200 Údrţ ba a opravy motorových vozidiel  60309  Potrubná doprava – doprava  ostatných produktov 
 50300 Predaj súčiastok a príslušenstva pre motorové 

vozidlá 
 61101 Námorná a pobreţ ná doprava osôb 

 50400 Predaj, údrţ ba a opravy motocyklov, ich súčiastok 
a príslušenstva 

 61102 Námorná a pobreţ ná doprava nákladov 

 50500 Maloobchodný predaj pohonných látok  61103 Sluţ by spojené s prenájmom námorných lodí 
s posádkou, sluţ by vlečných a tlačných lodí 

 51100 Sprostredkovanie veľkoobchodného predaja  61201  Vnútrozemská vodná doprava osôb 
 52700 Oprava tovaru osobnej spotreby a potrieb pre 

domácnosť (zahŕňa opravu: obuvi a iných výrobkov 
z koţ e, elektrických zariadení pre domácnosť, 
hodín,  hodiniek a klenotov, odevov a bytového 
textilu, bicyklov a tovaru osobnej spotreby a potrieb 
pre domácnosť, i. n.) 

 61202 Vnútrozemská vodná doprava nákladov 

   61203 Sluţ by spojené s prenájmom iných ako námorných 
lodí s posádkou, sluţ by vlečných a tlačných lodí 

 Hotelové a reštauračné sluţ by  62101 Pravidelná letecká doprava osôb 
 55100 Hotelové sluţ by  62102 Letecká doprava nákladov, pravidelná 
 55220 Sluţ by poskytované v kempingoch a iných 

zariadeniach na krátkodobé ubytovanie 
 62201 Nepravidelná letecká doprava osôb 

 55300 Reštauračné sluţ by  62202 Nepravidelná letecká doprava nákladov 
 55400 Sluţ by spojené s podávaním nápojov  62203 Sluţ by spojené s prenájmom lietadiel s posádkou 
 55510 Sluţ by jedální  62300 Kozmická doprava 
 55520 Sluţ by spojené s dodávkou hotových jedál  63110 Manipulácia s nákladom 
 55990 Náklady na reprezentáciu - fiktívny kód pre modul 

183 
 63120  Skladovanie a uskladňovanie 

 72600 Ostatné sluţ by súvisiace s počítačmi  63210 Iné vedľajšie sluţ by v pozemnej doprave 
 73100 Sluţ by súvisiace s výskumom  a experimentálnym 

vývojom v oblasti prírodných a technických vied 
 63220 Iné vedľajšie sluţ by vo vodnej doprave 

 73200 Sluţ by súvisiace s výskumom  a experimentálnym 
vývojom v oblasti  humanitných a spoločenských 
vied 

 63230  Iné vedľajšie sluţ by vo vzdušnej doprave 

 74110 Právne sluţ by  63300 Sluţ by cestovných kancelárií a cestovných  
dopravcov, turistické sluţ by, i.n. (zahŕňajú: sluţ by 
spojené s organizovaním turistických zájazdov, predaj 
cestovných lístkov, ubytovania a zájazdov podľa 
dohody, informačné sluţ by pre turistov, 
sprievodcovské sluţ by) 

 74120 Sluţ by účtovnícke, vedenie účtovných kníh, 
audítorské  sluţ by, daňové poradenstvo a sluţ by 
s tým spojené 

 63400  Sluţ by iných dopravných agentúr 

 74130 Sluţ by prieskumu trhu a verejnej mienky  64110 Sluţ by  štátnej pošty 
 74140 Poradenské sluţ by v oblasti obchodu a riadenia a 

sluţ by s tým spojené (podnikateľské poradenstvo) 
 64120 Doručovateľské sluţ by nevykonávané štátnou poštou 

 74150 Sluţ by týkajúce sa  riadenia holdingových 
spoločností 

 64200 Sluţ by telekomunikácií 

 74200 Architektonické a inţ inierske sluţ by a súvisiace 
technické poradenstvo 

  

 74300 Technické skúšky a analýzy a sluţ by s tým spojené  Sluţ by peňaţ níctva a poisťovníctva 
 74400 Reklamné sluţ by  65110 Sluţ by centrálnych bánk 
 74500 Nábor  a zabezpečenie pracovných síl  65120 Sluţ by ostatných peňaţ ných inštitúcií 
 74600 Pátracie a ochranné sluţ by  65210  Sluţ by finančného leasingu 
 74700 Sluţ by priemyselného čistenia  65220 Ostatné poskytovanie úverov a sluţ by s tým spojené 
 74810 Fotografické sluţ by  65230 Ostatné finančné sprostredkovanie i.n. a sluţ by  s tým 

spojené, okrem poistenia a dôchodkového 
zabezpečenia 

 74820 Baliace sluţ by  66010 Ţivotné poistenie a sluţ by s tým spojené 
 74850 Sekretárske a prekladateľské sluţ by  66020  Dôchodkové zabezpečenie  a sluţ by s tým spojené 
 74860 Sluţ by stredísk poskytujúce sluţ by prostredníctvom 

telefónu – call centrá 
 66030 Neţ ivotné poistenie a sluţ by s tým spojené 

 74870 Ostatné obchodné sluţ by  (zahŕňajú: sluţ by 
súvisiace s poskytovaním informácií o úveroch; 
sluţ by inkasných stredísk; sluţ by špecializovaných 
návrhárov; sluţ by obchodných maklérov 
a odhadcov, iné ako pre obchod s nehnuteľnosťami; 

 67110  Správa finančných trhov a sluţ by s tým spojené 
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sluţ by spojené s usporiadaním výstav, trhov 
a kongresov; ostatné obchodné sluţ by, i.n. ) 

   67120 Sprostred. obchodu s cennými papiermi a správa 
fondov 

 Sluţ by verejnej správy a obrany a poskytovanie 
sluţ ieb pre povinné sociálne zabezpečenie 

 67130 Ostatné pomocné sluţ by spojené s finančným 
sprostred., i.n. 

 75110 Sluţ by všeobecnej štátnej  správy  67200 Pomocné sluţ by spojené s poistením a dôchodkovým 
zabezpečením 

 75120 Administratívne sluţ by zariadení poskytujúcich 
zdravotnícku starostlivosť, vzdelanie, kultúrne a iné 
sociálne sluţ by okrem sociálneho zabezpečenia 

  

 75130 Administratívne sluţ by pre zvýšenie efektívnosti 
iných odvetví ekonomických činností 

 Sluţ by v oblasti nehnuteļností, prenájmu, 
výskumu a vývoja a obchodu 

 75140  Vedľajšie sluţ by pre štátnu správu ako celok  70110 Sluţ by spojené s rozvojom a predajom vlastných 
nehnuteľností 

 75210 Sluţ by zahraničných vecí  70120 Nákup a predaj vlastných nehnuteľností 
 75220 Sluţ by obrany  70200  Prenájom vlastných nehnuteľností a sluţ by spojené 

s prenájmom 
 75230 Sluţ by súdov a prokuratúr   70310 Sluţ by realitných kancelárií na základe zmluvy 
 75240 Sluţ by bezpečnosti a poriadku  70320 Sluţ by realitných kancelárií pri správe nehnuteľností 

na základe zmluvy 
 75250 Sluţ by protipoţ iarnej ochrany a ostatné 

záchranárske sluţ by 
 71100 Prenájom automobilov a sluţ by s tým spojené 

 75300 Povinné sociálne zabezpečenie  71200 Prenájom iných dopravných prostredníctvom a sluţ by 
s tým spojené 

   71300 Prenájom iných strojov a zariadení a sluţ by s tým 
spojené 

 Sluţ by školstva  71400 Prenájom tovaru osobnej spotreby a potrieb pre 
domácnosť i.n. a sluţ by s tým spojené 

 80100 Poskytovanie predškolskej výchovy a základného 
vzdelania 

 72100 Hardvérové poradenstvo 

 80210 Poskytovanie stredného všeobecného vzdelania  72200 Softvérové poradenstvo a dodávka softvéru  
 80220 Poskytovanie stredného technického a odborného 

vzdelania 
 72300 Spracovanie údajov a sluţ by s tým spojené 

 80300 Poskytovanie vyššieho vzdelania  72400 Sluţ by súvisiace s databázami 
 80410 Sluţ by autoškôl a iných škôl  72500 Údrţ ba a oprava kancelárskych strojov a počítačov a 

sluţ by s tým spojené 
 80420 Poskytovanie vzdelávania pre dospelých 

a ostatného vzdelávania, i.n. 
 92120 Distribúcia filmov a videozáznamov 

   92130 Premietanie filmov 
 Sluţ by zdravotníctva a sociálnej starostlivosti  92200 Prevádzka rozhlasu a televízie 
 85110 Sluţ by nemocníc  92310 Umelecká a literárna tvorba a jej interpretácia  
 85120 Sluţ by ambulantnej lekárskej praxe  92320  Prevádzka kultúrnych a umeleckých zariadení 
 85130 Sluţ by zubnej lekárskej praxe  92330 Sluţ by lunaparkov a zábavných parkov 
 85140 Ostatné sluţ by v zdravotníctve  92340  Ostatné zábavné sluţ by, i.n. (zahŕňajú: sluţ by 

cirkusov, tanečných a diskotékových sál a sluţ by 
tanečných majstrov) 

 85200 Veterinárne sluţ by  92400 Sluţ by tlačových kancelárií 
 85310 Sluţ by sociálnej starostlivosti s ubytovaním  92510 Sluţ by kniţ níc  a archívov 
 85320 Sluţ by sociálnej starostlivosti bez ubytovania  92520  Sluţ by múzeí a pamiatková starostlivosť 
   92530 Sluţ by botanických a zoologických záhrad 

a prírodných rezervácií 
 Ostatné komunálne, sociálne a občianske 

sluţ by 
 92610 Prevádzka športových zariadení 

 90000 Čistenie odpadových vôd a odpadov, hygienické a 
podobné sluţ by 

 92620  Ostatné sluţ by v oblasti športu 

 91110 Sluţ by  podnikateľských a zamestnávateľských 
organizácií 

 92710 Sluţ by herní a stávkových kancelárií 

 91120 Sluţ by profesných organizácií  92720  Ostatné rekreačné sluţ by, i.n. (zahŕňajú: prevádzku 
rekreačných parkov a pláţ í a ostatné rekreačné 
sluţ by, i.n.) 

 91200 Sluţ by odborových zväzov  93010 Pranie a chemické čistenie 
 91310 Sluţ by cirkevných organizácií  93020 Kadernícke sluţ by a sluţ by ostatných salónov krásy 
 91320 Sluţ by politických strán  93030 Pohrebné a súvisiace sluţ by 
 91330 Sluţ by ostatných členských organizácií, i.n. 

(zahŕňajú: činnosť členských organ. vedúce 
k zlepšeniu občianskej a spoločenskej vybavenosti, 
na ochranu určitých skupín, činnosť mládeţ níckych 
zdruţ ení a ostatné sluţ by členských organizácií, i. 
n.) 

 93040 Sluţ by týkajúce sa telesnej pohody 

92110 Tvorba filmov a videozáznamov  93050 Ostatné sluţ by, i.n.  
    
   Ostatné - súhrnne zaradené menej významné kódy 
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KP 
   99820 Ostatné - súhrnne zaradený zvyšok  menej 

významných skupín a podskupín pre modul 182, 
182a., 182b. 

   99830 Ostatné - súhrnne zaradený zvyšok  menej 
významných skupín a podskupín pre modul 183, 
183a., 183b. 

   99840 Ostatné - súhrnne zaradený zvyšok  menej 
významných skupín a podskupín pre modul 184, 
184a., 184b. 

   99860 Ostatné - súhrnne zaradený zvyšok  menej 
významných tovarov pre modul 186, 186a. 

   99810 Ostatné - súhrnne zaradený zvyšok  menej 
významných skupín a podskupín pre modul 394, 395, 
417, 418, 428, 429, 432, 433, 501, 502 

   99885 Súhrnný objem tovaru a výrobkov vrátených do 
zahraničia bez zušľachtenia pre modul 590 

   99890 Ostatné - súhrnne zaradený zvyšok  menej 
významných skupín a podskupín pre modul 590 

 
722. Pre klasifikáciu jednotiek do registra organizácií sa vyuţ ívajú číselníky k registru 
organizácií, ktoré sú vytvorené aktualizované na ŠÚ SR. Jedným z najčastejšie 
pouţ ívaných je číselník na klasifikáciu organizácií podľa právnej formy Jeho štruktúra je 
takáto: 
 
Číselník právnej formy  
100 Fyzická osoba-príleţ itostne činná-zapísaná v registri daňového informačného systému 
101 Podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v obchodnom registri 
102 Podnikateľ-fyzická osoba-zapísaný v obchodnom registri 
103 Samostatne hospodáriaci roľník nezapísaný v obchodnom registri 
104 Samostatne hospodáriaci roľník zapísaný v obchodnom registri 
105 Slobodné povolanie-fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako ţ ivnostenského zákona 
106 Slobodné povolanie-fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako ţ ivnostenského zákona 

zapísaná v obchodnom registri 
107 Podnikateľ-fyzická osoba-nezapís.v OR-podnikajúca súčasne ako samostatne hospodáriaci 

roľník 
108 Podnikateľ-fyzická osoba-zapís.v OR-podnikajúca súčasne ako samostatne hospodáriaci roľník 
109 Podnikateľ-fyzická osoba-nezapís.v OR-podnikajúca súčasne ako osoba so slobodným 

povolaním 
110 Podnikateľ-fyzická osoba-zapís.v OR-podnikajúca súčasne ako osoba so slobodným povolaním 
111 Verejná obchodná spoločnosť 
112 Spoločnosť s ručením obmedzeným 
113 Komanditná spoločnosť 
117 Nadácia 
118 Neinvestičný fond 
119 Nezisková organizácia 
121 Akciová spoločnosť 
122 Európske zoskupenie hospodárskych záujmov 
123 Európska spoločnosť 
205 Druţ stvo 
271 Spoločenstvá vlastníkov pozemkov, bytov a pod. 
301 Štátny podnik 
311 Národná banka Slovenska 
312 Banka-štátny peňaţ ný ústav 
321 Rozpočtová organizácia 
331 Príspevková organizácia 
381 Fondy 
382 Verejnoprávna inštitúcia 
421 Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR 
422 Zahraničná osoba, fyzická osoba s bydliskom mimo územia SR 
433 Sociálna a zdravotné poisťovne 
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434 Doplnková dôchodková poisťovňa 
445 Komoditná burza 
701 Zdruţ enie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.) 
711 Politická strana, politické hnutie 
721 Cirkevná organizácia 
741 Stavovská organizácia - profesná komora 
745 Komora (s výnimkou profesných komôr) 
751 Záujmové zdruţ enie právnických osôb 
752 Záujmové zdruţ enie fyzických osôb bez právnej spôsobilosti 
801 Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) 
802 Krajský úrad 
803 Samosprávny kraj (úrad samosprávneho kraja) 
901 Zastupiteľské orgány iných štátov 
911 Zahraničné kultúrne, informačné stredisko, rozhlasová, tlačová a televízna agentúra 
921 Medzinárodné organizácie a zdruţ enia 
931 Zastúpenie zahraničnej právnickej osoby 
951 Miestna jednotka bez právnej spôsobilosti 
995 Nešpecifikovaná právna forma 
Právna forma 951 a 995 sa pouţ íva v iných administratívnych registroch ako je štatistický register. 
 
10.2 Klasifikácie pouţité pri dôchodkovej metóde  
 
723. Pre stav majetku a z jeho reprodukčných cien počítanú spotrebu fixného 
kapitálu sa pouţ íva upravené členenie Klasifikácie aktív. Údaje pre stav fixných aktív 
a spotrebu fixného kapitálu sa počítajú podľa druhov aktív uvedených v tabuľke č. 
350. 
 
Klasifikácia aktív pre výpočet stavov fixných aktív a spotreby fixného kapitálu 
 
Tabuļka č. 350 

 Klasifikácia aktív 
Budovy a stavby spolu AN.111 
v tom:   budovy na bývanie AN.1111 
             cesty  AN.11122 
             ostatné budovy a stavby AN.11121 
stroje, prístroje a zariadenia AN.11132 
dopravné prostriedky AN.11131 
ostatný hmotný investičný majetok AN.11142 
nehmotný investičný majetok AN.112 
 
 
10.3 Klasifikácie pouţité pri výdavkovej metóde 
 
724. Pri zostavovaní údajov za konečnú spotrebu domácností sa vyuţ íva číselník pre 
potreby rodinných účtov, ktorý v prvých troch miestach je zhodný s medzinárodne 
platnou klasifikáciou COICOP. Treba však poznamenať, ţ e štandardná klasifikácia 
COICOP nie je oficiálne vydaná ŠÚ SR. Podľa nej sú len zostavené pre potreby 
spracovania jednotlivé číselníky, prispôsobené potrebám jednotlivých druhov 
zisťovaní. Pri zostavovaní údajov za konečnú spotrebu sektora neziskových inštitúcií 
slúţ iacich domácnostiam sa pouţ íva štandardná klasifikácia OKEČ. 
 
725. Pri zostavovaní údajov o prírastku fixných aktív, zmien stavu zásob 
a nadobudnutia mínus úbytok cenností sa pouţ íva štandardná klasifikácia OKEČ 
v členení A60, to znamená do úrovne oddielov. Údaje sa zostavujú v sektorovom 
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a subsektorovom členení podľa Klasifikácie sektorov a subsektorov národných účtov 
v systéme národných účtov ESNÚ95.  
 
726. V sektore nefinančných korporácií sa údaje pre prírastok fixných aktív 
čerpajú z podnikového výkazu,  údaje o zmene stavu zásob sú zo závodového 
výkazu. Aby bola zabezpečená konzistencia zdrojov údajov pre tvorbu hrubého 
kapitálu, členenie údajov za prírastok fixných aktív sa preberá z komoditnej štruktúry 
obstaraných fixných aktív zo závodových výkazov z modulu 592 (pozri odstavec 
551). Komoditná štruktúra vychádza z Klasifikácie produkcie, ktorá je pre účely 
spracovania výkazov je upravená vo forme číselníka takto: 
 
Číselník pre vypĺňanie modulu 592 Špecifikácia dlhodobého hmotného 
a nehmotného majetku: 
   
Kód  Názov   
00001 Dlhodobý nehmotný majetok – zriaďovacie náklady 
00002 Dlhodobý nehmotný majetok – aktivované náklady na vývoj 
00003 Dlhodobý nehmotný majetok – softvér 
00004 Dlhodobý nehmotný majetok – oceniteľné práva 
00005 Dlhodobý nehmotný majetok – goodwill 
00006 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 
00007 Pozemky 
01110 Chmeľnice a vinice 
01120 Rastlinná výroba - stromy  a kry ovocné; okrasné dreviny a kvety 
01210 Hovädzí dobytok  (kravy, jalovice, býky, voly) okrem teliat 
01220 Ovce, kozy, kone, somáre, muly a mulice 
01230 Ošípané  
01240 Hydina  
01250 Ostatné ţ ivočíchy (drobné hospodárske a koţ ušinové zvieratá) 
05008 Ryby  sladkovodné generačné 
17408 Textilné výrobky, okrem odevov 
17511 Koberce a dláţ kové textílie 
18101 Koţ ené odevy 
18218 Pracovné odevy 
18301 Koţ ušiny 
19201 Výrobky brašnárske, sedlárske  a iné výrobky z koţ e 
19308 Obuv  
20302 Montované stavby z dreva 
20401 Drevené obaly  
20511 Ostatné výrobky z dreva 
22117 Knihy 
22148 Zvukové záznamy 
25208 Výrobky z plastov 
26208 Neţ iaruvzdorné keramické výrobky iné ako na stavebné účely; ţ iaruvzdorné keramické výrobky 
28118 Montované stavby z kovov 
28211 Nádrţ e, cisterny, kontajnery a podobné zásobníky z kovov 
28221 Radiátory a kotly ústredného kúrenia 
28308 Generátory na výrobu pary 
28302 Jadrové reaktory  
28608 Noţ iarsky tovar, nástroje a ţ eleziarsky tovar 
29118 Motory a turbíny, okrem motorov pre lietadlá, motorové vozidlá a motocykle 
29128 Čerpadlá a kompresory 
29211 Pece a horáky (okrem pekárenských pecí) 
29228 Zdvíhacie a dopravné zariadenia 
29238 Chladiace, vetracie a klimatizačné zariadenia okrem zariadení pre domácnosť 
29248 Ostatné stroje na všeobecné účely, i. n. (prístroje vedecké a laboratórne a zariadenia vákuové; 

váhy; prístroje na filtrovanie alebo čistenie kvapalín, stroje a striekacie a rozstrekovacie prístroje; 
hasiace prístroje; odstredivky, kalandre a predajné automaty a pod.) 

29308 Stroje pre poľnohospodárstvo a lesníctvo 
29408 Obrábacie stroje  
29511 Stroje pre metalurgiu 
29528 Stroje pre hlbinnú a povrchovú ťaţ bu a pre stavebníctvo 
29538 Stroje a zariadenia  pre potravinársky priemysel a na spracovanie tabaku 
29548 Stroje  pre textilný, odevný a koţ iarsky priemysel 
29551 Stroje a  prístroje  na výrobu  papiera, kartónu a lepenky 
29568 Stroje a  prístroje  na tlač, broţ ovanie a viazanie kníh a ostatné účelové stroje 
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29601 Zbrane a munícia 
29711 Chladničky a mrazničky  práčky  elektricky vyhrievané prikrývky  ventilátory 
29712 Ostatné elektrické domáce spotrebiče, i. n. (zahŕňajú: elektromechanické prístroje pre domácnosť 

s elektrickým motorom  elektrické spotrebiče pre osobnú hygienu  elektrické prietokové alebo 
zásobníkové ohrievače vody a ponorné ohrievače  elektrické prístroje na vykurovanie miestností, 
dláţ ok a pod.  mikrovlnné rúry  ostatné pece  variče, varné telesá, rúry  grily  elektrické ohrevné 
rezistory 

29728 Neelektrické stroje a prístroje pre domácnosť 
30018 Kancelárske stroje 
30020 Počítače a iné prístroje a zariadenia na spracovanie dát 
31108 Elektromotory, generátory a transformátory 
31508 Svetelné zariadenia a elektrické svietidlá 
31608 Elektrické zariadenia, i.n. (zahŕňa: elektrické akustické alebo vizuálne signalizačné prístroje; 

zariadenia pre povrchové úpravy) 
32208 Televízne a rozhlasové vysielače, prístroje pre telefónne a telegrafné linky 
32308 Televízne a rozhlasové prijímače, prístroje na záznam a reprodukciu zvuku alebo obrazu a 

pridruţ ené zariadenia 
33108 Zdravotnícke a chirurgické prístroje a zariadenia, prístroje pre ortopedické účely 
33208 Meracie, kontrolné, testovacie, navigačné a iné prístroje a zariadenia 
33308 Zariadenia na riadenie priemyselných procesov 
33408 Optické a fotografické prístroje a zariadenia 
33508 Hodiny a hodinky 
34102 Osobné automobily 
34103 Motorové vozidlá na prepravu 10 a viac osôb 
34104 Motorové vozidlá na nákladnú dopravu 
34105 Motorové vozidlá na špeciálne pouţ itie 
34208 Prívesy a návesy  kontajnery 
35108 Lode a člny 
35208 Ţelezničné a električkové lokomotívy, vozňový park 
35308 Lietadlá 
35411 Motocykle a prívesné vozíky k motocyklom 
35421 Bicykle a iné kolesové vozidlá na vlastný pohon 
35431 Vozíky pre invalidov 
35501 Ostatné dopravné zariadenia, i. n. (zahŕňajú: ručné dopravné vozíky odvodené od bicyklov a 

kočíkov)    
36108 Nábytok 
36208 Zlatnícke a šperkárske výrobky 
36301 Hudobné nástroje 
36401 Športové výrobky 
36508 Hry a hračky 
45010 Obytné budovy 
45011 Ostatné budovy okrem obytných budov 
45020 Inţ inierske stavby 
92110 Tvorba filmov videozáznamov 
92310 Umelecká a literárna tvorba  
99920 Ostatné - súhrnne zaradený zvyšok menej významných kódov KP pre obstaranie a predaj 

dlhodobého hmotného majetku 
 
727. Pri zostavovaní údajov za prírastok fixných aktív v sektore finančných 
korporácií S.12 sa vyuţ ívajú aj údaje z modulu 671,  s názvom Špecifikácia 
vybraných poloţie k medzispotreby, obstarania dlhodobého majetku a zásob (pozri 
odstavec 552). Z tohto modulu sa získavajú informácie o komoditnej štruktúre 
obstaraného majetku. Klasifikácia produkcie bola pre tento modul upravená podľa 
poţ iadaviek  národných účtov vo forme číselníka takto:  

Číselník zoznamu kódov Štatistickej klasifikácie produkcie (KP) pre vypĺňanie modulu  671 
 
Kód 
KP 

Názov kódu Klasifikácie produkcie Kód 
KP 

Názov kódu Klasifikácie produkcie 
 

    
 Produkty a sluţ by poļnohospodárstva, 

poļovníctva a lesného hospodárstva 
 15431 Margarín a podobné jedlé tuky 

 01110 Obilniny a iné kultúrne plodiny i. n.  zahŕňajú: 
obilniny  zemiaky, strukoviny, jedlé korene a hľúzy  
olejnaté semená a plody  nespracovaný tabak  
rastliny pouţ ívané na výrobu  cukru  slamu a zelené 
krmoviny  textilné suroviny rastlinného pôvodu  
prírodný kaučuk  rastliny pouţ ívané  v parfumérii, 

 15439 Priemyselné práce pri výrobe margarínu a pod. 
jedlých tukov 
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farmácii a pod., semená cukrovej repy a krmovín 
a ostatné rastlinné produkty) 

 01120 Zelenina, záhradnícke špeciality a produkty 
pestovateľských škôlok 

 15518 Mliečne výrobky  

 01130 Ovocie, orechy, plodiny pestované na prípravu 
nápojov alebo ako korenie 

 15519 Priemyselné práce pri výrobe mliečnych výrobkov 

 01210 Ţivý hovädzí dobytok a produkty z jeho chovu  15521 Zmrzlina a ostatné podobné mrazené výrobky 
 01220 Ţivé ovce, kozy, kone, somáre, muly a mulice 

a produkcia z ich chovu 
 15529 Priemyselné práce pri výrobe zmrzliny a pod. mraz. 

výrobkov  
 01230 Ţivé  ošípané  15618 Mlynské výrobky 
 01240 Ţivá hydina a vajcia  15619 Priemyselné práce pri výrobe mlynských výrobkov 
 01250 Ostatné ţ ivé zvieratá a produkty z ich chovu  15628 Škrob a škrobové výrobky 
 01410 Sluţ by poskytované v poľnohospodárstve, sluţ by 

krajinného záhradníctva 
 15629 Priemyselné práce pri výrobe škrobu a škrobových 

výrobkov 
 01420 Sluţ by poskytované v chovateľstve (okrem 

veterinárnych sluţ ieb) 
 15708 Priemyselne pripravené krmivo pre zvieratá 

 01500 Lov, odchyt zveri, odchov zveriny a sluţ by s tým 
súvisiace 

 15709 Priemyselné práce pri výrobe krmív pre zvieratá 

 02011 Drevo v surovom stave  15811 Chlieb, čerstvé pečivo, zákusky a koláče 
 02012 Prírodné gumy  15819 Priemyselné práce pri výrobe chleba, čerstvého 

pečiva zákuskov a koláčov 
 02013 Prírodný korok, surový alebo jednoducho upravený  15821 Trvanlivé pekárske výrobky 
 02014 Ostatné lesné produkty  15829 Priemyselné práce pri výrobe trvanlivých pekárskych 

výrobkov 
 02015 Drevo na pni  15831 Cukor 
 02016 Sluţ by lesných škôlok  15832 Repné rezky, bagasa a iný odpad pri výrobe cukru 
 02020 Sluţ by súvisiace s lesníctvom a ťaţ bou dreva  15839 Priemyselné práce pri výrobe cukru 
     15848 Kakao, čokoláda a cukrovinky 
 Produkty a sluţ by rybolovu a chovu rýb  15849 Priemyselné práce pri výrobe kakaa, čokolády 

a cukroviniek 
 05008 Ryby a iné produkty rybolovu  15851 Cestoviny 
 05009 Sluţ by súvisiace s rybolovom a chovom rýb  15859 Priemyselné práce pri výrobe cestovín 
   15861 Káva a čaj 
 Produkty a sluţ by ťaţ by nerastných surovín  15869 Priemyselné práce pri výrobe kávy a čaju 
 10108 Čierne uhlie energetické a výrobky z čierneho uhlia  15878 Priemyselné práce pri výrobe chuťových prísad 

a korenín 
 10109 Sluţ by súvisiace s ťaţ bou uhlia  15879 Chuťové prísady a koreniny 
 10200 Hnedé uhlie  a lignit  15881 Homogenizované a diétne potravinárske prípravky 
 10300 Rašelina   15889 Priemyselné práce pri výrobe homogenizovaných 

a diétnych potravinárskych prípravkov 
 11108 Ropa  15898 Ostatné potravinárske výrobky i. n. 
 11109 Zemný plyn  15899 

 
Priemyselné práce pri výrobe ostatných 
potravinárskych výrobkov i. n. 

 11200 Sluţ by súvis. s ťaţ bou ropy a zemného plynu, 
okrem prieskumu 

 15911 Destilované alkoholické nápoje 

 12000 Uránové a tóriové rudy  15919 Priemyselné práce pri výrobe destilovaných alkohol. 
nápojov 

 13000 Kovové rudy  15921 Etylalkohol 
 14100 Kameň   15929 Priemyselné práce pri výrobe etylalkoholu 
 14200 Piesok a ílovité zeminy  15938 Vína 
 14300 Chemické a hnojivové nerasty  15939 Priemyselné práce pri výrobe  vín 
 14400 Soľ  15941 Ovocné vína a mušty 
 14500 Ostatné nerasty získané hlbinnou alebo povrchovou 

ťaţ bou, i. n. (zahŕňajú: ţ ivicu (bitúmen) a asfalt 
prírodný; asfalty a asfaltové horniny; drahokamy 
a polodrahokamy, pemza, šmirgeľ, prírodné brusné 
materiály; iné nerasty, i. n.) 

 15949 Priemyselné práce pri výrobe ovocných vín 
a muštov 

   15951 Ostatné nedestilované kvasené nápoje, i.n. 
(zahŕňajú: vermut a ostatné vína z čerstvého 
hrozna) 

 Produkty a sluţ by priemyselnej výroby  15959 Priemyselné práce pri výrobe ostatných 
nedestilovaných kvasených nápojov, i. n. 

 15118 Čerstvé a konzervované mäso, okrem hydinového 
mäsa 

 15961 Pivo 

 15119 Priemyselné práce pri spracovaní čerstvého 
a konzervovaného mäsa, okrem hydinového 

 15962 Pivovarnícke alebo liehovarnícke mláto a odpad 

 15128 Čerstvé a konzervované hydinové mäso  15969 Priemyselné práce pri výrobe piva 
 15129 Priemyselné práce pri spracovaní čerstvého 

a konzervovaného hydinového mäsa 
 15971 Slad 

 15138 Mäsové výrobky vrátane hydinových  15979 Priemyselné práce pri výrobe sladu 
 15139 Tepelné spracovanie alebo iná úprava mäsových 

výrobkov 
 15981 Minerálne vody a nealkoholické nápoje 

 15201 Spracované a konzervované ryby a rybie výrobky  15989 Priemyselné práce pri výrobe minerálnych vôd 
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a nealkoholických nápojov 
 15209 Údenie a iné konzervačné a prípravné práce pri 

výrobe výrobkov z rýb 
 16001 Tabakové výrobky 

 15308 Ovocie a zelenina spracované a konzervované  16002 Tabakový odpad 
 15309 Varenie a úprava ovocia a zeleniny pri konzerv. 

a spracovaní 
 16009 Priemyselné práce pri výrobe tabakových výrobkov 

 15418 Ţivočíšne a rastlinné oleje a tuky, surové  17108 Textilné vlákna a priadza 
 15419 Priemyselné práce pri výrobe surových olejov 

a tukov 
 17109 Priemyselné práce pri úprave prírodných textilných 

vlákien 
 15428 Rafinované oleje a tuky  17208 Textilné tkaniny 
 15429 Priemyselné práce pri výrobe rafinovaných olejov 

a tukov 
 17209 Priemyselné práce pri výrobe textilných vlákien 

 17529 Opravy a priemyselné práce pri výrobe sietí 
a povraz. výrobkov 

 17300  Konečná úprava textílií 

 17531 Netkané textílie a výrobky z nich vyrobené, okrem 
odevov 

 17408 Konfekčné textilné výrobky, okrem odevov 

 17539 Priemyselné práce pri výrobe netkaných textílií 
a výrob. z nich, okrem odevov 

 17409 Opravy nepremokavých plachiet, kempingových 
zariadení a ostatných konfekčných textilných 
výrobkov 

 17548 Ostatné textílie, i.n. (zahŕňa: tyly, čipky, strapce, 
brmbolce, lemovky, prámiky a výšivky  plsť 
povrstvenú, potiahnutú alebo laminovanú  ostatné 
textilné výrobky) 

 17511 Koberce a dláţ kové textílie 

 17549 Priemyselné práce pri výrobe ostatných textílií, i. n.  17519 Priemyselné práce pri výrobe kobercov 
a dláţ kových textílií 

 17601 Pletené alebo háčkované textílie  17521 Povraznícke výrobky, šnúry, laná, sieťoviny, motúzy 
 17809 Priemyselné práce pri výrobe pletených alebo 

háčkov. textílií 
 23208 Rafinérske ropné produkty (benzín, nafta, 

vykurovacie oleje apod.) 
 17718 Pletené a háčkované pančuchové výrobky  23209 Priemyselné práce pri výrobe rafinérskych ropných 

produktov 
 17719 Priemyselné práce pri výrobe pletených 

a háčkovaných výrobkov 
 23300 Jadrové palivá    

 18101 Odevy a usne  23309 Sluţ by súvisiace s úpravou rádioaktívneho odpadu 
 18109 Priemyselné práce pri výrobe odevov a usní  24111 Technické plyny 
 18218 Pracovné odevy  24119 Priemyselné práce pri výrobe technických plynov 
 18219 Priemyselné práce pri výrobe pracovných odevov  24128 Farbivá a pigmenty 
 18228 Vrchné ošatenie  24129 Priemyselné práce pri výrobe farbív a pigmentov 
 18229 Priemyselné práce pri výrobe vrchného ošatenia  24138 Ostatné základné anorganické chemikálie 
 18238 Spodná bielizeň  24139 Priemyselné práce pri výrobe ostatných základných 

anorganických chemikálií 
 18239 Priemyselné práce pri výrobe spodnej bielizne  24148 Ostatné základné organické chemikálie 
 18248 Ostatné odevy a odevné doplnky, i.n. (zahŕňajú: 

dojčenské odevy, tepláky a ostatné oblečenie, 
odevné doplnky a ich časti, pletené alebo 
háčkované   dojčenské odevy  a odev. doplnky 
z textilných materiálov, okrem pletených 
a háčkovaných  odevné doplnky z koţ e, časti 
odevov z plsti alebo netkaných textílií  klobúky a iné 
pokrývky hlavy) 

 24149 Priemyselné práce pri výrobe ostatných základ. 
organ. chemikálií 

 18249 Priemyselné práce pri výrobe ostatných odevov 
a odev. doplnkov, i. n.  

 24158 Minerálne hnojivá a dusíkaté zlúčeniny 

 18301  Koţ ušiny; výrobky z nich  24159 Priemyselné práce pri výrobe umelých hnojív 
a dusíkatých zlúčenín 

 18309 Priemyselné práce pri výrobe koţ ušín a výrobkov 
z nich 

 24168 Plasty v primárnych formách 

 19108 Usne (vyčinené koţ e)  24169 Priemyselné práce pri výrobe plastov v primárnych 
formách 

 19109 Priemyselné práce pri spracovaní usní  24171 Syntetický kaučuk, v primárnych formách  
 19201 Brašnárske a sedlárske výrobky a iné výrobky 

z usní 
 24179 Priemyselné práce pri výrobe syntetického kaučuku 

v primárnych formách 
 19209 Priemyselné práce pri výrobe brašnárskych 

a sedlárskych výrobkov a iných výrobkov z usní  
 24201 Pesticídy a iné agrochemické produkty 

 19308 Obuv  24209 Priemyselné práce pri výrobe pesticídov a iných 
agrochemických produktov 

 19309 Priemyselné práce pri výrobe obuvi  24308 Náterové farby, laky apod. krycie mater., tlačiar. 
farby a tmely 

 20108 Drevo, rezivo, pílené, hobľované alebo 
impregnované 

 24309 Priemyselné práce pri výrobe náter. farieb, lakov 
apod. krycích materiálov, tlačiarenských farieb 
a tmelov 

 20109 Impregnovanie stavebného dreva  24418 Základné látky na výrobu farmaceutických 
prípravkov 

 20200 Dyhy a listy na preglejky, laminované dosky, 
drevotrieskové a drevovláknité dosky, iné panely 

 24419 Priemyselné práce pri výrobe základných látok na 
výrobu farmaceutických prípravkov 
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a dosky 
 20301 Výrobky stavebného stolárstva a tesárstva (okrem 

montovaných stavieb), z dreva 
 24428 Farmaceutické prípravky  

 20302 Montované stavby z dreva  24429 Priemyselné práce pri výrobe farmaceutických 
prípravkov 

 20309                                                                                                                     Inštalácie výr. vlastnej výroby stavebného stolárstva 
a tesárstva z dreva a montovaných stavieb vlastnej 
výroby z dreva 

 24518 Glycerín; mydlo a saponáty, čistiace a leštiace 
prípravky, parfumy a toaletné prípravky 

 20401 Drevené obaly  24519 Priem. práce pri výr. glycerínov, mydiel, saponátov, 
čistiacich a leštiacich prípravkov , parfumov 
a toaletných prípravkov 

 20409 Opravy a údrţ ba drevených  obalov a paliet   24608 Ostatné chemické produkty 
 20511 Ostatné výrobky z dreva  24609 Priemyselné práce pri výrobe ostatných chemických 

produktov 
 20519 Opravy a údrţ ba  drevených výrobkov, i. n.                  24708 Chemické vlákna 
 20521 Výrobky z korku, slamy a podobných materiálov   24709 Priemyselné práce pri výrobe chemických vlákien 
 20529 Priemyselné práce pri výr. výr. z korku, slamy, prútia 

a pod. mater. 
 25108 Výrobky z gumy 

 21008 Celulóza, papier a výrobky z papiera  25109 Opravy, údrţ ba výrobkov a Priemyselné práce pri 
výrobe 

 21109 Priemyselné práce pri výr. celulózy, papiera 
a výrobkov z papiera 

 25208 Výrobky z plastov 

 21208 Výrobky z papiera, kartónu a lepenky  25209 Inštalácie, opravy, údrţ ba, priem. práce pri výrobe 
a sluţ by spojené s výrobou 

 21209 Priemyselné práce pri výrobe výrob. z papiera, 
kartónu a lepenky 

 26108 Sklo a výrobky zo skla 

 22117 Knihy, broţ úry, letáky, slovníky, encyklopédie, 
atlasy, mapy, ostatné kartografické  výrobky  
tlačené, elektronické   

 26109 Inštalácie, opravy, údrţ ba, priem. a dokončovacie 
práce pri výrobe skla 

 22118 Predaj reklamného priestoru v knihách  tlačených 
a elektronických 

 26208 Neţ iaruvzdorné keramické výrobky iné ako na 
stavebné účely  ţ iaruvzdorné keramické výrobky 

 22119 Priemyselné práce pri výrobe kníh  26209 Priemyselné práce pri výrobe keramických 
a ţ iaruvzdorných keramických výrobkov 

 22128 Noviny, časopisy a periodiká vychádzajúce aspoň 4 
x týţ denne 

 26301 Keramické obkladačky a dlaţ dice 

 22129 Priemyselné práce pri výrobe novín, časopisov 
a periodík vychádzajúce najmenej 4 x týţ denne 

 26309 Priemyselné práce pri výrobe keramických 
obkladačiek a dlaţ díc 

 22138 Noviny, časopisy a periodiká vychádzajúce menej 
neţ  4 x týţ denne  

 26401 Tehly, krytiny pálené a kamenina pre stavebníctvo 

 22139 Priemyselné práce pri výrobe novín, časopisov 
a periodík vychádzajúce menej neţ  4 x týţ denne 

 26409 Inštalácie, opravy, údrţ ba  a priemyselné práce pri 
výrobe 

 22148 Zvukové záznamy  26501 Cement, vápno a sadra 
 22149 Priemyselné práce pri výrobe zvukových záznamov  26509 Priemyselné práce pri výrobe cementu, vápna 

a sadry 
 22158 Pohľadnice, tlačené karty s osobnými  pozdravmi, 

obrázky a iný tlačený listový papier 
 26608 Výrobky z betónu, sadry a cementu 

 22159 Priemyselné práce pri výrobe pohľadníc, pozdravov, 
pohľadníc., a pod. výrobkov 

 22609 Priemyselné práce pri výrobe výrobkov z betónu, 
sadry a cementu 

 22210 Tlačiarenské sluţ by  26701 Rezané, tvarované a opracované kamene na 
výtvarné a stavebné účely a výrobky z nich 

 22300 Reprodukcia nahraných nosičov záznamu   26708 Sluţ by súvisiace s opracovaním kameňa 
 23108 Produkty koksárenských pecí  26709 Priemyselné práce pri rezaní a konečnej úprave 

kameňa  
 23109 Priemyselné práce pri výrobe produktov 

koksárenských pecí 
 26808 Ostatné nekovové minerálne výrobky (zahŕňajú: 

brusné výrobky a ostatné nekovové minerálne 
výrobky, i. n.) 

 28219 Inštalácia, opravy a údrţ ba nádrţ í, cisterien, 
kontajnerov a pod. zásobníkov z kovov (iných ako 
na vykurovacích systémov budov) 

 26809 Inštalácie, opravy, údrţ ba  a priemyselné práce pri 
výrobe brúsnych výrobkov a ostatných nekovových 
minerálnych výrobkov  

 28221 Radiátory a kotly ústredného kúrenia  27108 Ţelezo, oceľ a ferozliatiny  
 28229 Inštalácie, opravy a údrţ ba kotlov ústredného 

kúrenia 
 27109 Priemyselné práce pri výrobe ţ eleza, ocele 

a ferozliatin 
 28308 Generátory na výrobu pary, okrem kotlov na 

centrálny ohrev teplej vody 
 27208 Rúry  

 28309 Inštalácie, opravy a údrţ ba generátorov na výrobu 
vodnej alebo inej pary, okrem kotlov na centrálny 
ohrev teplej vody 

 27209 Priemyselné práce pri výrobe oceľových rúr 
a príslušenstva k nim 

 28400 Kovanie, lisovanie, razenie a valcov. kovov, 
prášková metalurgia 

 27308 Ostatné prvotné spracované ţ elezo a oceľ 

 28500 Povrchová úprava kovov, všeobecné práce 
strojárenskej povahy 

 27309 Priemyselné práce pri výrobe výrobkov zo ţ eleza 
a ocele 

 28608 Noţ iarsky tovar, nástroje a ţ eleziarsky tovar  27408 Základné drahé kovy a ostatné neţ elezné kovy 
 28609 Priemyselné práce pri výrobe noţ iarskeho tovaru,  27409 Priemyselné práce pri výrobe drahých kovov 
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nástrojov, zámkov a kovaní  a ostatných neţ elezných. kovov 
 28708 Ostatné kovové výrobky  27500 Sluţ by súvisiace so zlievárenstvom 
 28709 Priemyselné práce pri výrobe ostatných kovových 

výrobkov 
 28118 Kovové konštrukcie  

 29118 Motory a turbíny, okrem motorov pre lietadlá, 
motorové vozidlá a motocykle 

 28119 Inštalácie  a kovové konštrukcie vlastnej výroby 
a priem. práce pri výrobe 

 29119 Inštalácie, opravy a údrţ ba motorov a turbín, okrem 
leteckých, automobilových a motocyklových 
motorov 

 28211 Nádrţ e, cisterny, kontajnery a podobné zásobníky 
z kovov 

 29128 Čerpadlá a kompresory  30019 Inštalácia kancelárskych strojov 
 29129 Inštalácie, opravy a údrţ ba čerpadiel a kompresorov  30020 Počítače a iné prístroje a zariadenia na spracovanie 

dát, ich časti, súčasti a príslušenstvo 
 29138 Kohúty a ventily  31108  Elektromotory, generátory a transformátory 
 29139 Inštalácie, opravy a údrţ ba kohútov, ventilov 

a podobných zariadení na potrubia, kotly, nádrţ e, 
cisterny, vane, kade a podobné zariadenia z kovov 

 31109 Inštalácia, opravy a údrţ ba a prevíjanie elektrických 
motorov, generátorov a transformátorov 

 29140 Loţ iská, prevodové hriadele a iné súčasti prevodov  31208 Elektrické rozvodné a ovládacie zariadenia 
 29211 Pece a horáky, ich časti a súčasti  31209 Inštalácie, opravy a údrţ ba zariadení na rozvod. 

elektriny  a kontrolných zariadení 
 29219 Inštalácie, opravy, údrţ ba pecí a horákov  31301 Izolované drôty a káble 
 29228 Zdvíhacie a manipulačné zariadenia  31309 Priemyselné práce pri výrobe izolovaných drôtov 

a káblov 
 29229 Inštalácie, opravy a údrţ ba zdvíhacích 

a manipulačných zariadení 
 31408 Akumulátory, galvanické články a batérie 

 29238 Chladiace a vetracie zariadenia okrem zariadení pre 
domácnosť 

 31409 Priemyselné práce pri výrobe akumulátorov, 
galvanických článkov a batérií 

 29239 Inštalácie, opravy a údrţ ba chladiacich a vetracích 
zariadení okrem zariadení pre domácnosť 

 31508 Svetelné zariadenia a elektrické svietidlá 

 29248 Ostatné stroje na všeobecné účely, i.n. (zahŕňajú: 
plynové generátory, destilačné, filtračné alebo 
rektifikačné prístroje  stroje a prístroje na čistenie 
alebo sušenie fliaš, balenie a váţ enie  striekacie 
a rozstrekovacie prístroje.  kovoplastické tesnenia  
odstredivky, kalandre a predajné automaty stroje 
a prístroje a laboratórnych zariadení i.n.  časti 
a súčasti ostatných strojov a prístroje pre 
všeobecné účely  umývačky riadu, Priemyselné 
charakteru) 

 31509 Priemyselné práce pri výrobe svetelných zariadení 
a elektrických svietidiel 

 29249 Inštalácie, opravy a údrţ ba ostatných strojov 
a prístrojov na všeobecné účely, i.n. 

 31608 Elektrické zariadenia, i. n. 

 29308 Stroje pre poľnohospodárstvo a lesníctvo  31609 Inštalácia, opravy a údrţ ba ostatného elektrické 
zariadenia, i. n. 

 29309 Inštalácie, opravy a údrţ ba stroj. a prístroje pre 
poľnohospodárstvo a lesníctvo 

 32108 Elektrónky, trubice a iné elektronické súčiastky 

 29408 Obrábacie stroje  32109 Sluţ by týkajúce sa tlačených obvodov 
a elektronických obvodov 

 29409 Inštalácie, opravy a údrţ ba obrábacích strojov  32208 Televízne a rozhlasové vysielače, prístroje  pre 
telefónne a telegrafné linky 

 29511 Stroje pre metalurgiu, ich časti a súčasti  32209 Inštalácia, opravy a údrţ ba televíznych 
a rozhlasových vysielacích zariadení a telefónnych 
a telegrafných drôtových prístrojov 

 29519 Inštalácie, opravy a údrţ ba strojov pre metalurgiu  32308 Televízne a rozhlasové prijímače, prístroje pre 
záznam a reprodukciu zvuku alebo obrazu 
a pridruţ ené zariadenia 

 29528  Stroje pre hlbinnú a povrchovú ťaţ bu a pre 
stavebníctvo, ich časti a súčasti 

 32309 Inštalácia, opravy a údrţ ba profesionálnych 
rádiových, televíznych, zvukových a obrazových 
zariadení 

 29529 Inštalácie, opravy a údrţ ba strojov pre hlbinnú 
a povrchovú ťaţ bu a pre stavebníctvo 

 33108 Zdravotnícke a chirurgické prístroje a zariadenia, 
prístroje pre ortopedické účely 

 29538 Stroje pre potravinársky priemysel a na spracovanie 
tabaku 

 33109 Inštalácia, opravy a údrţ ba lekárskych a chirurg. 
zariadení a prístrojov 

 29539 Inštalácie, opravy a údrţ ba strojov a prístroje na 
priemyselnú prípravu alebo výrobu potravín, 
nápojov a na spracovanie tabaku 

 33208 Meracie, kontrolné, testovacie, navigačné a iné 
prístroje a zariadenia 

 29548 Stroje pre textilný, odevný a koţ iarsky priemysel  33209 Inštalácia, opravy a údrţ ba nástrojov a prístrojov na 
meranie, kontrolu, testovanie, navigáciu a na iné 
účely 

 29549 Inštalácie, opravy a údrţ ba strojov na výrobu textílií, 
odevov a koţ ených výrobkov 

 33308 Zariadenia na riadenie priemyselných procesov 

 29551 Stroje a prístroje na výrobu  papiera, kartónu 
a lepenky, ich časti a súčasti 

 33309 Opravy a údrţ ba riadiacich zariadení priemyselných 
procesov 

 29559 Inštalácie , opravy a údrţ ba strojov na výr. papiera, 
kar. a lepenky 

 33408 Optické a fotografické prístroje a zariadenia 
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 29568 Ostatné účelové stroje, i.n. (zahŕňajú: stroje 
a prístroje na tlač, broţ ovanie a viazanie kníh a ich 
časti a súčasti  rôzne účelové stroje a ich časti 
a súčasti – odstredivky na bielizeň, sušiace stroje 
na sušenie dreva, buničiny apod. ) 

 33409 Inštalácia, opravy a údrţ ba profesionálnych 
fotografických, kinematografických a optických 
prístrojov 

 29569 Inštalácia, opravy a údrţ ba ostatných účelových 
strojov i. n. 

 33508 Hodiny a hodinky 

 29601 Zbrane a munícia, ich časti a súčasti  33509 Inštalácia, opravy a údrţ ba Priemyselné 
časomeračov a prístrojov 

 29609 Inštalácia, opravy a údrţ ba zbraní a zbrojných 
systémov 

 34101  Motory s vnútorným spaľovaním pouţ ívané pre 
motorové vozidlá a motocykle 

 29711 Chladničky a mrazničky  práčky  elektrické 
vyhrievacie prikrývky  ventilátory pre domácnosť 

 34102 Osobné automobily 

 29712 Ostatné elektrické domáce spotrebiče, i. n.  34103 Motorové vozidlá na prepravu 10 a viac osôb 
 29713 Časti a súčasti elektrických prístrojov pre 

domácnosť  
 34104 Motorové vozidlá pre nákladnú dopravu 

 29719 Inštalácie, opravy a údrţ ba profesionálnych 
elektrických a potravinárskych zariadení pre 
domácnosť 

 34105 Motorové vozidlá na špeciálne pouţ itie 

 29728 Neelektrické stroje a prístroje pre domácnosť  34109 Inštalácie montáţ nych podskupín a kompletných 
stavebníc motorových vozidiel v rámci výrobného 
procesu 

 29729 Priemyselné práce pri výrobe neelektrických strojov 
a prístrojov pre domácnosť 

 34208 Karosérie motor. vozidiel  prívesov a návesov, ich 
časti a súčasti 

 30018  Kancelárske stroje, ich časti a súčasti  34209 Opravy a údrţ ba kontajnerov 
 36409 Inštalácia, opravy a údrţ ba športových výrobkov  34308 Časti, súčasti a príslušenstvo pre motorové vozidlá 

a ich motory 
 36508 Hry a hračky, ich časti a súčasti  34309 Montáţ ne práce častí a príslušenstva motorových 

vozidiel, i. n. 
 36509 Inštalácia, opravy a údrţ ba automat. kolkových 

alebo bowlingových zariadení a iných 
lunaparkových, stolových alebo spoločenských 
herných zariadení a priemyselné práce pri výrobe 

 35108 Lode a člny 

 36611 Biţ utéria – imitácie šperkov  35109 Opravy, údrţ ba, rekonštrukcia a vybavenie lodí 
a člnov 

 36619 Priemyselné práce pri výrobe šperkov  35208 Ţelezničné a električkové lokomotívy, vozňový park  
 33621 Metly a kefy  35209 Opravy a údrţ ba, generálne opravy a vybavovanie 

ţ elezničných, električkových a iných koľajových 
lokomotív a vozňového parku 

 36638 Ostatné výrobky spracovateľského priemyslu, i.n. 
(zahŕňa: kolotoče, hojdačky, strelnice a ost. 
lunaparkové atrakcie  písacie potreby  dáţ dniky, 
palice, gombíky a formy na gombíky  linoleum  
výrobky z ľudských vlasov a zvieracích chlpov a 
podobne, výrobky z textilných materiálov  
zapaľovače cigariet, iné zapaľovače, ich časti 
a súčasti  výr. z horľavých materiálov  zápalky  
ostatné výrobky pre slávnosti, karnevaly, iné 
zábavy, kočíky  hrebene  nástroje, prístroje 
a modely na predvádzacie účely  sviečky a pod. 
výrobky  ostatné ozdobné výrobky i.n.) 

 35308 Lietadlá a kozmické lode 

 36639 Preparovanie ţ ivočíchov  35309 Opravy a údrţ ba, generálne opravy lietadiel 
a leteckých motorov 

 37100 Druhotné kovové suroviny  35411 Motocykle a prívesné vozíky k motocyklom 
 37200 Druhotné nekovové suroviny  35412 Časti, súčasti a príslušenstvo motocyklov 

a prívesných vozíkov 
   35419 Priemyselné práce pri výrobe motocyklov 
 Produkty výroby a rozvodu elektriny, plynu 

a vody 
 35421 Bicykle a iné kolesové vozidlá na vlastný pohon 

 40111 Výroba elektriny  35422 Časti, súčasti a príslušenstvo pre bicykle a iné 
kolesové vozidlá 

 40112 Vyhorené (vyţ iarené) palivové články (kazety) 
jadrových reaktorov 

 35429 Priemyselné práce pri výrobe bicyklov 

 40121 Prenos elektriny  35431  Vozíky pre invalidov 
 40131 Distribúcia a predaj elektriny bez distribúcie 

a predaja pre obytné budovy a domy 
 35439 Opravy a údrţ ba vozíkov pre invalidov 

 40138 Distribúcia a predaj elektriny pre obytné budovy 
a domy 

 35501 Ostatné dopravné zariadenia, i.n. 

 40210 Výroba plynu  35509 Opravy a údrţ ba ostatných dopravných zariadení, i. 
n. 

 40221 Distribúcia a predaj plynných palív potrubím bez 
distribúcie a predaja pre obytné budovy a domy 

 36108 Nábytok, ich časti a súčasti 

 40228 Distribúcia a predaj plynných palív potrubím pre  36109 Oprava,  údrţ ba, obnova a Priemyselné práce pri 
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obytné budovy a domy výrobe nábytok  
 40301 Dodávky pary a teplej vody  bez dodávky pary 

a teplej vody pre obytné budovy a domy  
 36208 Zlatnícke a šperkárske výrobky 

 40308 Dodávky pary a teplej vody  pre obytné budovy 
a domy 

 36209 Priemyselné práce a úprava drahokamov 
a šperkárskych výrobkov 

 41001 Úprava pitnej a úţ itkovej vody  36301 Hudobné nástroje, ich časti a súčasti 
 41002 Distribúcia vody bez distribúcie pre obytné budovy 

a domy 
 36309 Inštalácia, opravy a údrţ ba hudobných nástrojov 

 41008 Distribúcia vody pre obytné budovy a domy  36401 Športové výrobky 
    
  Stavebné práce  Produkty a sluţ by dopravy, skladovania, pôšt 

a telekomunikácií 
 45001 Opravy, údrţ ba a rekonštrukcia bytov  60101  Medzimestská ţ elezničná doprava osôb 
 45005 Opravy, údrţ ba a rekonštrukcia nebytových budov 

a inţ inierskych stavieb 
 60102 Ţelezničná medzimestská, prímestská a mestská 

doprava nákladov 
 45010 Obytné budovy  60103 Sluţ by ţ elezničné vlečné a tlačné 
45011 Ostatné budovy okrem obytných budov  60210 Iná pozemná doprava osôb pravidelná 
 45020 Inţ inierske stavby  60220 Taxisluţ ba a sluţ by spojené s prenájmom osobných 

vozidiel s obsluhou 
    60230 Iná pozemná doprava osôb nepravidelná a sluţ by 

s ňou spojené 
 Predaj, údrţ ba a oprava motorových vozidiel 

a motocyklov, Maloobchodný predaj pohonných 
látok 

 60240 Cestná doprava nákladov 

 50100 Predaj motorových vozidiel  60307  Potrubná doprava – doprava ropy a ropných 
produktov 

 50200 Údrţ ba a opravy motorových vozidiel  60308  Potrubná doprava – doprava  prírodného plynu 
 50300 Predaj súčiastok a príslušenstva pre motorové 

vozidlá 
 60309  Potrubná doprava – doprava  ostatných produktov 

 50400 Predaj, údrţ ba a opravy motocyklov, ich súčiastok 
a príslušenstva 

 61101 Námorná a pobreţ ná doprava osôb 

 50500 Maloobchodný predaj pohonných látok  61102 Námorná a pobreţ ná doprava nákladov 
 51100 Sprostredkovanie veľkoobchodného predaja  61103 Sluţ by spojené s prenájmom námorných lodí 

s posádkou, sluţ by vlečných a tlačných lodí 
 52700 Oprava tovaru osobnej spotreby a potrieb pre 

domácnosť (zahŕňa opravu: obuvi a iných výrobkov 
z koţ e, elektrických zariadení pre domácnosť, 
hodín,  hodiniek a klenotov, odevov a bytového 
textilu, bicyklov a tovaru osobnej spotreby a potrieb 
pre domácnosť, i. n.) 

 61201  Vnútrozemská vodná doprava osôb 

   61202 Vnútrozemská vodná doprava nákladov 
  Hotelové a reštauračné sluţ by  61203 Sluţ by spojené s prenájmom iných ako námorných 

lodí s posádkou, sluţ by vlečných a tlačných lodí 
 55100 Hotelové sluţ by  62101 Pravidelná letecká doprava osôb 
 55220 Sluţ by poskytované v kempingoch a iných 

zariadeniach na krátkodobé ubytovanie 
 62102 Letecká doprava nákladov, pravidelná 

   62201 Nepravidelná letecká doprava osôb 
 55300 Reštauračné sluţ by  62202 Nepravidelná letecká doprava nákladov 
 55400 Sluţ by spojené s podávaním nápojov  62300 Kozmická doprava 
 55510 Sluţ by jedální  63110 Manipulácia s nákladom 
 55520 Sluţ by spojené s dodávkou hotových jedál  63120  Skladovanie a uskladňovanie 
 55990 Náklady na reprezentáciu   63210 Iné vedľajšie sluţ by v pozemnej doprave 
 72600 Ostatné sluţ by súvisiace s počítačmi  63220 Iné vedľajšie sluţ by vo vodnej doprave 
 73100 Sluţ by súvisiace s výskumom  a experimentálnym 

vývojom v oblasti prírodných a technických vied 
 63230  Iné vedľajšie sluţ by vo vzdušnej doprave 

   63300 Sluţ by cestovných kancelárií a cestovných  
dopravcov, turistické sluţ by, i.n. (zahŕňajú: sluţ by 
spojené s organizovaním turistických zájazdov, 
predaj cestovných lístkov, ubytovania a zájazdov 
podľa dohody, informačné sluţ by pre turistov, 
sprievodcovské sluţ by) 

 73200 Sluţ by súvisiace s výskumom  a experimentálnym 
vývojom v oblasti  humanitných a spoločenských 
vied 

 63400  Sluţ by iných dopravných agentúr 

 74110 Právne sluţ by  64110 Sluţ by  štátnej pošty 
 74120 Sluţ by účtovnícke, vedenie účtovných kníh, 

audítorské  sluţ by, daňové poradenstvo a sluţ by 
s tým spojené 

 64120 Doručovateľské sluţ by nevykonávané štátnou 
poštou 

 74130 Sluţ by prieskumu trhu a verejnej mienky  64200 Sluţ by telekomunikácií 
 74140 Poradenské sluţ by v oblasti obchodu a riadenia a 

sluţ by s tým spojené (podnikateľské poradenstvo) 
  

 74150 Sluţ by týkajúce sa  riadenia holdingových 
spoločností 

 Sluţ by peňaţ níctva a poisťovníctva 
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 74200 Architektonické a inţ inierske sluţ by a súvisiace 
technické poradenstvo 

 65110 Sluţ by centrálnych bánk 

 74300 Technické skúšky a analýzy a sluţ by s tým spojené  65120 Sluţ by ostatných peňaţ ných inštitúcií 
 74400 Reklamné sluţ by  65210  Sluţ by finančného leasingu 
 74500 Nábor  a zabezpečenie pracovných síl  65220 Ostatné poskytovanie úverov a sluţ by s tým spojené 
 74600 Pátracie a ochranné sluţ by  65230 Ostatné finančné sprostredkovanie i.n. a sluţ by  

s tým spojené, okrem poistenia a dôchodkového 
zabezpečenia 

 74700 Sluţ by priemyselného čistenia  66010 Ţivotné poistenie a sluţ by s tým spojené 
 74810 Fotografické sluţ by  66020  Dôchodkové zabezpečenie  a sluţ by s tým spojené 
 74820 Baliace sluţ by  66030 Neţ ivotné poistenie a sluţ by s tým spojené 
 74850 Sekretárske a prekladateľské sluţ by  67110 Správa finančných trhov a sluţ by s tým spojené 
 74860 Sluţ by stredísk poskytujúce sluţ by prostredníctvom 

telefónu – call centrá 
 67120 Sprostred. obchodu s cennými papiermi a správa 

fondov 
 74870 Ostatné obchodné sluţ by  (zahŕňajú: sluţ by 

súvisiace s poskytovaním informácií o úveroch; 
sluţ by inkasných stredísk; sluţ by špecializovaných 
návrhárov; sluţ by obchodných maklérov 
a odhadcov, iné ako pre obchod s nehnuteľnosťami; 
sluţ by spojené s usporiadaním výstav, trhov 
a kongresov; ostatné obchodné sluţ by, i.n. ) 

 67130 Ostatné pomocné sluţ by spojené s finančným 
sprostred., i.n. 

   67200 Pomocné sluţ by spojené s poistením 
a dôchodkovým zabezpečením 

 Sluţ by verejnej správy a obrany a poskytovanie   
 75110 Sluţ by všeobecnej štátnej  správy sluţ ieb pre 

povinné sociálne zabezpečenie 
 Sluţ by v oblasti nehnuteļností, prenájmu, 

výskumu a vývoja a obchodu 
 75120 Administratívne sluţ by zariadení poskytujúcich 

zdravotnícku starostlivosť, vzdelanie, kultúrne a iné 
sociálne sluţ by okrem sociálneho zabezpečenia 

    
70110 

Sluţ by spojené s rozvojom a predajom vlastných 
nehnuteľností 

 75130 Administratívne sluţ by pre zvýšenie efektívnosti 
iných odvetví ekonomických činností 

 70120 Nákup a predaj vlastných nehnuteľností 

 75140 Vedľajšie sluţ by pre štátnu správu ako celok  70200  Prenájom vlastných nehnuteľností a sluţ by spojené 
s prenájmom 

 75210 Sluţ by zahraničných vecí  70310 Sluţ by realitných kancelárií na základe zmluvy 
 75220 Sluţ by obrany  70320 Sluţ by realitných kancelárií pri správe nehnuteľností 

na základe zmluvy 
 75230 Sluţ by súdov a prokuratúr   71100 Prenájom automobilov a sluţ by s tým spojené 
 75240 Sluţ by bezpečnosti a poriadku  71200 Prenájom iných dopravných prostredníctvom 

a sluţ by s tým spojené 
 75250 Sluţ by protipoţ iarnej ochrany a ostatné 

záchranárske sluţ by 
 71300 Prenájom iných strojov a zariadení a sluţ by s tým 

spojené 
 75300 Povinné sociálne zabezpečenie  71400 Prenájom tovaru osobnej spotreby a potrieb pre 

domácnosť i.n. a sluţ by s tým spojené 
   72100 Hardvérové poradenstvo 
 Sluţ by školstva  72200 Softvérové poradenstvo a dodávka softvéru  
 80100 Poskytovanie predškolskej výchovy a základného 

vzdelania 
 72300 Spracovanie údajov a sluţ by s tým spojené 

 80210 Poskytovanie stredného všeobecného vzdelania  72400 Sluţ by súvisiace s databázami 
 80220 Poskytovanie stredného technického a odborného 

vzdelania 
 72500 Údrţ ba a oprava kancelárskych strojov a počítačov  

 80300 Poskytovanie vyššieho vzdelania  92110 Tvorba filmov a videozáznamov a sluţ by s tým 
spojené 

 80410 Sluţ by autoškôl a iných škôl  92120 Distribúcia filmov a videozáznamov 
 80420 Poskytovanie vzdelávania pre dospelých 

a ostatných vzdelávania, i.n. 
 92130 Premietanie filmov 

   92200 Prevádzka rozhlasu a televízie 
 Sluţ by zdravotníctva a sociálnej starostlivosti  92310 Umelecká a literárna tvorba a jej interpretácia  
 85110 Sluţ by nemocníc  92320  Prevádzka kultúrnych a umeleckých zariadení 
 85120 Sluţ by ambulantnej lekárskej praxe  92330 Sluţ by lunaparkov a zábavných parkov 
 85130 Sluţ by zubnej lekárskej praxe  92340  Ostatné zábavné sluţ by, i.n. (zahŕňajú: sluţ by 

cirkusov, tanečných a diskotékových sál a sluţ by 
tanečných majstrov) 

 85140 Ostatné sluţ by v zdravotníctve  92400 Sluţ by tlačových kancelárií 
 85200 Veterinárne sluţ by  92510 Sluţ by kniţ níc  a archívov 
 85310 Sluţ by sociálnej starostlivosti s ubytovaním  92520  Sluţ by múzeí a pamiatková starostlivosť 
 85320 Sluţ by sociálnej starostlivosti bez ubytovania  92530 Sluţ by botanických a zoologických záhrad 

a prírodných rezervácií 
   92610 Prevádzka športových zariadení 
 Ostatné komunálne, sociálne a občianske 

sluţ by 
 92620  Ostatné sluţ by v oblasti športu 

 90000 Čistenie odpadových vôd a odpadov, hygienické a 
podobné sluţ by 

 92710 Sluţ by herní a stávkových kancelárií 

 91110 Sluţ by  podnikateľských a zamestnávateľských  92720  Ostatné rekreačné sluţ by, i.n. (zahŕňajú: prevádzku 
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organizácií rekreačných parkov a pláţ í a ostatné rekreačné 
sluţ by, i.n.) 

 91120 Sluţ by profesných organizácií  93010 Pranie a chemické čistenie 
 91200 Sluţ by odborových zväzov  93020 Kadernícke sluţ by a sluţ by ostatných salónov krásy 
 91310 Sluţ by cirkevných organizácií  93030 Pohrebné a súvisiace sluţ by 
 91320 Sluţ by politických strán  93040 Sluţ by týkajúce sa telesnej pohody 
 91330 Sluţ by ostatných členských organizácií, i.n. 

(zahŕňajú: činnosť členských organ. vedúce 
k zlepšeniu občianskej a spoločenskej vybavenosti, 
na ochranu určitých skupín, činnosť mládeţ níckych 
zdruţ ení a ost. sluţ by členských organizácií, i. n.) 

 93050 Ostatné sluţ by, i.n.  

    
   Ostatné - súhrnne zaradené menej významné 

kódy KP 
   99520 Pozemky 
   99670 Ostatné - súhrnne zaradený zvyšok  menej 

významných skupín a podskupín pre modul 670. 
   99671 Ostatné - súhrnne zaradený zvyšok  menej 

významných skupín a podskupín pre modul 671, 
671a. 

 
728. V sektore verejnej správy S.13 sa vyuţ íva rozpočtová klasifikácia (bliţ šie 
popísaná v kap. 5.10.3), ktorú vydalo Ministerstvo financií SR. Rozpočtová 
klasifikácia obsahuje organizačnú klasifikáciu, označenie druhu rozpočtu, funkčnú 
klasifikáciu a ekonomickú klasifikáciu. Ekonomická klasifikácia triedi rovnorodé druhy 
príjmov a výdavkov na hlavné kategórie, kategórie, poloţ ky a podpoloţ ky. Zároveň 
ustanovuje, ktoré výdavky sa financujú z beţ ných výdavkov a ktoré z kapitálových 
výdavkov.  

Ekonomická klasifikácia kapitálových výdavkov rozpočtovej klasifikácie  na rok 2003  
 
Hlavná 
kategória 

700 Kapitálové výdavky 

kategória 710 Obstaranie kapitálových aktív 

poloţ ka 711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív 

podpoloţ ka 711001 pozemkov 

podpoloţ ka 711002 lesov 

podpoloţ ka 711003 softvéru 

podpoloţ ka 711004 licencií 

podpoloţ ka 711200 ostatných 

poloţ ka 712 Nákup budov a stavieb. 

 Patrí sem nákup dokončených stavieb 

podpoloţ ka 712001 Administratívnych budov 

podpoloţ ka 712002 Skladov 

podpoloţ ka 712003 Dielní 

podpoloţ ka 712004 Stravovacích objektov 

podpoloţ ka 712005 Ubytovacích objektov 

podpoloţ ka 712006 Školiacich objektov 

podpoloţ ka 712007 Garáţ i 

podpoloţ ka 712008 Bytov a obytných domov 

podpoloţ ka 712009 Určených na likvidáciu, napr. v súvislosti s budovaním ciest 
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podpoloţ ka 712010 Výcvikových zariadení, strelníc, telocviční 

podpoloţ ka 712011 Letísk 

podpoloţ ka 712012 Na účely sociálnych sluţ ieb 

podpoloţ ka 712013 Na poskytovanie sociálnej starostivosti 

podpoloţ ka 712200 Ostatných 

poloţ ka 713  Nákup kancelárskych strojov, prístrojov a zariadení 

 713001 aţ  
713004, 
713200 

Nábytku, výpočtovej techniky - vrátane počítačových sietí, 
telekomunikačnej techniky vrátane telekomunikačných sietí, 
pozorovacích a zameriavacích prístrojov, kancelárskych strojov 
a ďalšieho vybavenia kancelárií,  

poloţ ka 714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov  (patria sem 
aj platby za rekonštrukciu a modernizáciu dopravných prostriedkov, 
t.j. také zásahy, ktoré majú za následok zmenu jeho účelu pouţ itia, 
kvalitatívnu zmenu jeho výkonnosti alebo technických parametrov, 
ako aj rozšírenie vybavenosti alebo pouţ iteľnosti dopravných 
prostriedkov o také súčasti, ktoré pôvodný dopravný prostriedok 
neobsahoval, pričom tvorí neoddeliteľnú súčasť majetku. 

Technickým zhodnotením je len prvé vybavenie automobilu týmto 
príslušenstvom, t.j. v prípade opotrebovania a jeho výmeny ide 
o výdavky na opravy a udrţ iavanie. 

podpoloţ ky 714001, aţ  
714006 

Osobných automobilov, autobusov, motocyklov, člnov, trojkoliek, 
štvorkoliek, nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, 
pracovných strojov, traktorov, špeciálnych automobilov, 
dopravných lietadiel, vrtuľníkov 

poloţ ka 715 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení 

podpoloţ ky 715001 aţ  
715040, 
715200 

Meracej a monitorovacej techniky, vyrozumievacieho a varovacieho 
zariadenia, spojovacej a telekomunikačnej techniky, učebných 
pomôcok, vnútorného informačného systému, športových potrieb 
a zariadení, hudobných nástrojov, zabezpečovacích zariadení, váh, 
záchrannej techniky atď. 

poloţ ka 716 Prípravná a projektová dokumentácia 

Zahŕňa platby za inţ inierskotechnickú pomoc a práce v súvislosti 
s plánovanou výstavbou – investičné štúdie a stavebné zámery 
vrátane grafických podkladov, expertízne posudzovania, 
konzultácie a odsúhlasovania s dotknutými subjektami a orgánmi 
verejne správy v rámci územného a stavebného konania. Ďalej 
sem patria platby za projektové práce vrátane zmien, variantných 
riešení a doplnkov poţ adované odberateľom pre stavebné objekty 
a prevádzkové súbory a na ďalšie stavebné zásahy, geodetické 
a prieskumné práce potrebné na spracovanie projektu, autorský 
dozor projektanta a ďalšie práce, pokiaľ sa musia vykonať v rámci 
projektu. 

poloţ ka 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 

Zahŕňa výdavky súvisiace s obstaraním stavieb alebo technického 
zhodnotenia dokončených stavieb do doby ich uvedenia do 
pouţ ívania. Patrí sem aj nákup rozostavaných stavieb vo výstavbe 
ktorých sa bude pokračovať. Patria sem výdavky na prípravu 
a zabezpečenie výstavby, vrátane napr. úrokov, kurzových 
rozdielov, dovoznej priráţ ky, cla, odvodu za odňatie 
poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe, poplatky  za 
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odňatie lesnej pôdy, poplatky za poskytnuté záruky v súvislosti 
s obstarávanou investíciou, dopravné, montáţ , stavebný dozor. 

podpoloţ ky 717001 aţ  
717003 

Realizácia nových stavieb, rekonštrukcie a modernizácie, 
prístavby, nadstavby , stavebné úpravy 

poloţ ka 718 Rekonštrukcie a modernizácie strojov a zariadení 

Rekonštrukciou sa rozumie taký zásah do majetku, ktorý má za 
následok zmenu jeho účelu pouţ itia, kvalitatívnu zmenu jeho 
výkonnosti alebo zmenu technických parametrov , pričom za 
zmenu technických parametrov sa nepovaţ uje pouţ itie iného 
materiálu s porovnateľnými vlastnosťami. Modernizáciou sa 
rozumie najmä rozšírenie vybavenosti a pouţ iteľnosti majetku 
o také prvky, ktoré tento majetok neobsahoval, pričom tvoria 
neoddeliteľnú súčasť majetku . 

podpoloţ ky  718001 aţ  
718005, 
718200 

Kancelárskej techniky, prevádzkových zariadení, výpočtovej 
techniky, telekomunikačnej techniky atď. 

poloţ ka 719 Ostatné kapitálové výdavky 

podpoloţ ky 719001 aţ  
719014, 
719200 

Na nákup umeleckých diel, na nákup predmetov z drahých kovov, 
na doplnenie a tvorbu hmotných a mobilizačných rezerv atď.  

kategória 720 Kapitálové transfery 

Platby vykonávané s cieľom umoţ niť príjemcovi nadobudnúť 
kapitálové aktíva alebo kompenzovať ich poškodenie alebo 
zničenie 

 
729. Okrem rozpočtovej klasifikácie sa vyuţív a aj Klasifikácia produkcie upravená  
pre sektor nefinančných korporácií podľa modulu 592 Špecifikácia dlhodobého 
hmotného a nehmotného majetku. 
 
730. V sektore domácností pri zostavovaní údajov za nadobudnutie mínus úbytok 
fixných aktív bola pouţ itá klasifikácia OKEČ a Klasifikácia produkcie.  
 
731. Pri zostavovaní údajov za prírastok fixných aktív v sektore neziskových 
inštitúcií slúţi acich domácnostiam sa vyuţív a okrem klasifikácie OKEČ, 
Klasifikácia produkcie upravená pre sektor nefinančných korporácií podľa modulu  
592 Špecifikácia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku. 
 
 
10.4 Klasifikácie pouţité pri prechode z HDP na HND 
 
732. Dovoz a vývoz  tovarov je zaznamenávaný podľa HS – CN (harmonizovaného 
systému kombinovanej nomenklatúry) a pomocou prevodníka sú údaje 
transformované do štandardnej Klasifikácie produkcie aţ  na úroveň 4 miest. 
 
Prevodník kódov platobných titulov na kódy Klasifikácie produkcie  
 

PT Text KP 
210 Ţelezničná nákladná doprava 6010 
215 Námorná nákladná doprava 6110 
218 Riečna nákladná doprava 6120 
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220 Letecká nákladná doprava 6210 
222 Automobilová nákladná doprava 6024 
225 Ostatné nákladné dopravné sluţ by 6310 
230 Ţelezničný tranzit 6010 
232 Automobilový tranzit 6110 
235 Potrubný tranzit 6340 
240 Ţelezničná osobná doprava 6010 
242 Autobusová osobná doprava 6021 
245 Letecká osobná doprava 6210 
250 Ostatná osobná doprava 6340 
255 Ostatné osobné dopravné sluţ by  6320 
265 Predaj cudzej meny za hotovosť 6713 
266 Predaj cudzej meny s odpísaním z účtu fyzickej osoby v Sk 6713 
267 Predaj cudzej meny s odpísaním z účtu právnickej osoby v Sk 6713 
270 Aktívny cestovný ruch 6330 
275 Pasívny cestovný ruch 6330 
295 Transakcie z pouţ itia platobných kariet 6713 
299 Ostatné poloţ ky skupiny 2  6713 
310 Poštové sluţ by 6410 
312 Telekomunikačné a rádiokomunikačné sluţ by 6420 
315 Stavebné a montáţ ne práce 4521 
320 Ziskové operácie s tovarom 51 
325 Spracovateľské sluţ by a opravy 2940 
330 Neţ ivotné poistenie 6605 
333 Ţivotné poistenie 6601 
334 Dôchodkové poistenie 6602 
335 Finančné sluţ by 6511 
340 Reklama 7440 
345 Právne, účtovnícke a poradenské sluţ by 74 
348 Nájomné z nehnuteľností 7020 
350 Prenájom nehmotných statkov 7140 
352 Prenájom strojov a zariadení 7130 
355 Výskum a vývoj 7310 
360 Autorské honoráre, licenčné poplatky a iné 7411 
365 Sluţ by výpočtovej techniky a informačné sluţ by 7210 
370 Diplomatické zastúpenie SR v zahraničí 7521 
372 Zahraničné diplomatické zastúpenia v SR 7521 
375 Vládne príjmy a výdavky 7511 
378 Sprostredkovateľské sluţ by 7481 
380 Sluţ by obchodnej povahy 7481 
382 Audiovizuálne sluţ by 9211 
385 Sluţ by v oblasti vzdelávania, kultúry, zábavy, športu a rekreácie 85, 92 
388 Sluţ by v oblasti zdravotníctva 8514 
390 Technické sluţ by 9000 
392 Sluţ by v oblasti ťaţ obného a spracovateľského priemyslu 1120 
395 Zastúpenie slovenských firiem v zahraničí 7521 
397 Zastúpenie zahraničných firiem v SR 7521 
399 Ostatné poloţ ky skupiny 3 99 

  
733. Údaje dovoze a vývoze sluţ ieb sa  čerpajú z bankových výkazov o transakciách 
uskutočnených prostredníctvom domácich bánk a colných deklarácií podľa 
jednotlivých platobných titulov. Keďţ e platobné tituly nezodpovedajú Klasifikácii 
produkcie, pre štatistické potreby boli kódy Klasifikácie produkcie priradené k 
jednotlivým názvom platobných titulov (PT). Posledná poloţ ka však nezodpovedá 
štandardnej Klasifikácii produkcie a vytvorená bola pre inde nezaznamenané 
poloţ ky. Pre účely príjmových transakcií zo/do zahraničia sa pouţ ila v roku 2003 
rozpočtová klasifikácia MF SR. Pre naplnenie poloţ ky D74 Beţ ná medzinárodná 
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spolupráca a D9 Kapitálové transfery na účte zahraničia S2 z vybilancovania príjmov 
a výdavkov verejného sektora sa pouţ íva rozpočtová klasifikácia takto: 

 na strane pouţitia  
331 Beţ né zahraničné granty 
  331001   Na kultúrny rozvoj 
  331002   Na rozvoj ţ ivotného prostredia 
  331003   Na výskum 
  331004   Na dopravu 
  331005   Na pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka 
  331006   Na projekty EU 
  331007   Na regionálny rozvoj 
  331008   Na ochranu svedka 
  331009   Na obranu a bezpečnosť 
  331010   Na rozvoj školstva 
  331011   Na zdravotníctvo 
  331012   Na spoločný úrad alebo zdruţ enie obcí 
  331200   Na iné 
332 Kapitálové zahraničné granty 
  332001   Na kultúrny rozvoj 
  332002   Na rozvoj ţ ivotného prostredia 
  332003   Na výskum 
  332004   Na dopravu 
  332005   Na pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka 
  332006   Na projekty EU 
  332007   Na regionálny rozvoj 
  332008   Na ochranu svedka 
  332009   Na obranu a bezpečnosť 
  332010   Na rozvoj školstva 
  332200   Na zdravotníctvo 
 

 na strane zdrojov 
649 Beţ né zahraničné transfery 
   Beţ né transfery iným vládam, medzinárodným organizáciám, neziskovým právnickým 

osobám a iným do zahraničia 
  649001    Zahraničným vládam 
  649002    Jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám 
  649003    Medzinárodným organizáciám ( napr. pravidelné a špeciálne príspevky za členstvo) 
  649004    Zdravotníckym zariadeniam  ( napr. za liečenia v cudzine) 
  649005    Odvody do rozpočtu Európskych spoločenstiev ( zo zdroja zaloţ eného na DPH a zdroja 

zaloţ eného na hrubom národnom produkte) 
725 Kapitálové transfery do zahraničia 
  725001   Jednotlivcom 
  725002   Medzinárodným organizáciám 
 
734. Granty a transfery sú dobrovoľné príspevky na beţ né alebo kapitálové účely, za 
ktoré ich darca alebo sponzor nezískava ţ iadnu protihodnotu – ani prospech, ani 
sluţ bu alebo tovar ako odplatu. Môţ u byť poskytnuté vo forme finančnej, naturálnej 
alebo práva. Keďţ e finančná hodnota grantov vo forme naturálnej a práva nie je 
príjemcovi známa, nie je moţ né ich vykázať vo finančnom vyjadrení, avšak 
príjemcovia sú povinní vo svojich návrhoch rozpočtov uviesť prijatie takýchto grantov 
formou odhadu. 
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Kapitola 11  Hlavné zdroje údajov 
 
11.0 Štatistické zisťovania  
 
735. Štatistický informačný systém v Slovenskej republike je harmonizovaný s 
európskymi normami, prijatými v rámci prípravy vstupu Slovenskej republiky do 
Európskej únie tak, aby bola zabezpečená medzinárodná porovnateľnosť 
poskytovaných štatistických údajov. Zostavovanie ročných národných účtov je 
zaloţ ené na štatistických zisťovaniach, ktoré organizuje Štatistický úrad Slovenskej 
republiky, na administratívnych zdrojoch ministerstiev a iných štátnych organizácií 
ako aj z alternatívnych zdrojov údajov.  Okrem základných štatistických zdrojov 
údajov, administratívnych a alternatívnych zdrojov údajov sa pre národné účty 
vyuţ ívajú aj údaje zo zisťovaní odvetvových štatistík, Sčítania obyvateľov, bytov a 
domov, Cenzu fariem, zo štatistiky priamych zahraničných investícií a medzinárodnej 
investičnej pozície. Toto zisťovanie sa uskutočňuje spravidla podľa špecifických, pre 
jeho účely osobitne prijatých zákonov. Zhromaţ ďovanie, kontrolu a spracovanie 
štatistických informácií za štatistické zisťovania úradu za jednotlivé štatistiky podľa 
odvetví, typu a veľkostnej kategórie spravodajských jednotiek vykonávajú pracoviská 
úradu – prevaţ ne krajské správy, špecializovane za celé územie Slovenskej 
republiky. Štatistiku rodinných účtov, výberového zisťovania pracovných síl, odhadov 
úrod poľnohospodárskych plodín, spotrebiteľských cien, celoplošných cenzov, 
mestskej a obecnej štatistiky vykonávajú krajské správy územne. 
736. Všetky Klasifikácie pouţ ívané pre účely národných účtov štátnej štatistiky sú 
harmonizované s medzinárodnými klasifikáciami. Priebeţ ne sa zdokonaľuje 
štatistický register organizácií a register miestnych jednotiek. Sledovanie 
ukazovateľov a ich obsahovej náplne v  štatistických zisťovaniach, najmä v 
krátkodobých a štrukturálnych podnikových štatistikách je prispôsobené metodike 
medzinárodných inštitúcií, predovšetkým nariadenia Rady a Parlamentu. 
Spravodajské jednotky sú povinné úplne, pravdivo, v ustanovených termínoch a 
bezplatne poskytovať údaje poţ adované na štatistické zisťovania, ako to vyplýva zo 
zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike. Štatistické zisťovanie v zmysle 
Programu štátnych štatistických zisťovaní sa realizuje formou vyplnených 
štatistických formulárov, ktoré spravodajská jednotka obdrţ í z príslušnej Krajskej 
správy štatistiky. 
737. Štatistické formuláre sú unifikované a obsahujú  tieto časti: 

a)  úvodnú - obsahuje názov orgánu, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie, 
názov a značku,  obdobie zisťovania,  registračné miesto (registračné číslo, 
rok platnosti a dátum registrácie), lehotu na poskytovanie štatistických 
údajov, predkladaciu cestu,  deklarovanie ochrany dôverných a osobných 
údajov, 

b)  identifikačnú - obsahuje poloţ ky, ktoré jednoznačne identifikujú štatistický 
formulár. Ide o identifikačný kód formulára - IKF, obdobie zisťovania, 
spravodajskú jednotku), rok zisťovania, obdobie za ktoré, resp. ku ktorému 
sa výkaz  predkladá, identifikáciu spravodajskej jednotky,  a iné klasifikačné 
údaje dopĺňajúce identifikáciu alebo charakteristiku spravodajskej jednotky, 
napr. kód OKEČ, kód okresu, 

c)  informačnú - obsahuje informácie určené pre príjemcu výkazu, slovne 
určenú prevaţ ujúcu činnosť organizácie, názov a adresu sídla organizácie, 
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slovne určený okres, v ktorom má organizácia sídlo, dátum odoslania 
výkazu, podpis vedúceho spravodajskej jednotky a odtlačok pečiatky, meno 
a priezvisko osoby, ktorá vyplnila výkaz, číslo telefónu, vrátane smerového 
čísla, elektronickú adresu (e-mail) a prípadne ďalšie údaje podľa predtlače 
formulára, oslovenie respondenta a usmernenia pre vypĺňanie identifikačnej 
časti, 

d)  údajovú - obsahuje údaje o skúmaných javoch a skutočnostiach hromadnej 
povahy; skladá sa z modulov, ktoré môţ u byť tabuľkové alebo anketové. 

e)  textovú - uvádzajú sa v nej metodické vysvetlivky k obsahu výkazu, rok 
platnosti metodických vysvetliviek, značka formulára - ak sú vysvetlivky na 
samostatnom liste, všeobecné zásady pre vypĺňanie všetkých modulov, 
špecifické zásady podľa potrieb štatistického zisťovania, metodika 
vykazovania jednotlivých ukazovateľov vrátane odkazov na platné zákony, 
vyhlášky a pod., väzby, ktoré je potrebné dodrţ ať v rámci modulu i medzi 
jednotlivými modulmi a výkazmi.  

738. Spravodajské jednotky sú povinné poskytnúť všetky poţ adované údaje v 
identifikačnej, informačnej a údajovej časti formulára v súlade s platnými 
Všeobecnými metodickými pokynmi pre spravodajské jednotky - aktualizovanými od 
1. 1. 2003. Spravodajské jednotky zodpovedajú za správne vyplnenie štatistických  
formulárov, pričom sa riadia metodickými  vysvetlivkami uvedenými v  textovej časti 
formulára. Údaje v  štatistických  zisťovaniach  sa vţ dy  vzťahujú  na kalendárny rok, 
bez ohľadu na to či sú  krátkodobé, alebo dlhodobé. Ak účtovným  obdobím  
v spravodajskej  jednotke je kalendárny  rok údaje v dlhodobom zisťovaní  musia 
nadväzovať na účtovné záznamy po uzavretí  účtovných kníh. Údaje v  krátkodobom 
zisťovaní sa vykazujú  len za sledované  obdobie, t. j.  mesiac, štvrťrok a nie 
kumulovane od začiatku roka. Údaje vykázané v krátkodobom zisťovaní musia 
nadväzovať na štatistickú evidenciu spravodajskej jednotky. 
739. Ak spravodajská jednotka nemá pri vyplňovaní výkazov krátkodobých zisťovaní 
k ustanovenému termínu doručenia výkazu k dispozícii  definitívne údaje za 
sledované obdobie, povaţ uje sa za úplné a pravdivé aj také vyplnenie štatistického 
výkazu, pri ktorom sa vykoná  kvalifikovaný odhad údajov. Po uzatvorení  účtovného 
obdobia (kalendárneho resp. hospodárskeho roka) je spravodajská jednotka povinná 
predloţ iť skutočné výsledky za kalendárny rok v tom prípade, ak sa odchyľujú od 
vykázaných údajov v jednom alebo viacerých ukazovateľoch o viac ako 5%. Pri 
krátkodobých štatistických zisťovaniach je povinnosťou 
spravodajskej jednotky urobiť opravu v období, s ktorým dáta časovo a vecne 
súvisia. Pri predkladaní štatistických výkazov sú spravodajské jednotky povinné riadiť 
sa pokynom orgánu, ktorý je uvedený v záhlaví úvodnej časti štatistického formulára  
(termín a miesto predkladania výkazu). Úradu sa predkladá zásadne originál 
štatistických výkazov. Prehľad hlavných štatistických a administratívnych zdrojov je 
popísaný v rámci jednotlivých sektorov a subsektorov v kapitolách 3, 4 a 5. 
740. Pri zostavovaní účtov v roku 2003 sa vychádzalo najmä z týchto tieto 
štatistických a administratívnych zdrojov: 

 Ročný výkaz produkčných odvetví Roč 1-01 zostavený v dvoch hladinách: 
 - hladina A pre spravodajské jednotky s počtom zamestnancov 50 a viac, 
 - hladina B pre spravodajské jednotky s počtom zamestnancov20 aţ  49. 
 Ročný výkaz produkčných odvetví Roč 2-01 pre spravodajské jednotky 

s počtom zamestnancov 0 aţ  19. 
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 Ročný výkaz Zisťovanie u podnikateľov – fyzických osôb nezapísaných 
v obchodnom registri Roč 3-99. 

 Štvrťročný výkaz produkčných odvetví Prod 3-04 za podniky s počtom 
zamestnancov 20 a viac. 

 Štvrťročný výkaz malej organizácie P 13-04 za podniky s počtom 
zamestnancov 0 aţ  19. 

 Ročný podnikový výkaz v peňaţ níctve a v nebankových finančných 
inštitúciách Pen P 5-01 a v poisťovníctve Poi P 5-01. 

 Štvrťročný podnikový výkaz v peňaţ níctve Pen P 3-04 a štvrťročný podnikový 
výkaz nebankových inštitúcií Pin P 3-04 a v poisťovníctve Poi P 3-04. 

 Ročný výkaz Národného úradu práce NÚP 1-01, zdravotnej poisťovne Zdp 1-
01 a Sociálnej poisťovne Socp 1-01. 

 Ročný výkaz nezárobkových organizácií NSNO 1-01 a malých nezárobkových 
organizácií NSNO 2-01. 

 Účtovný výkaz Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre podnikateľské subjekty, 
Súvaha Úč POD 1-01 pre podnikateľské subjekty. 

 Výkaz ziskov a strát bánk v plnom rozsahu Výsledovka Úč B 2-01, Súvaha Úč 
B 1-01. 

 Mesačná bilancia aktív a pasív Bil (NBS) 1-12 pre peňaţ né ústavy, Mesačný 
výkaz ziskov a strát Bil (NBS) 2-12 pre peňaţ né ústavy, Mesačný výkaz o 
úveroch v slovenských korunách V (NBS) 3-12, Mesačný výkaz o vkladoch 
a prijatých úveroch V(NBS) 5-12, štvrťročný výkaz o úrokových nákladoch 
a výnosoch v členení podľa krajov V (NBS) 13-04, Mesačný výkaz 
o devízových úveroch poskytnutých klientom podľa ekonomických sektorov 
v konvertibilných menách Dev (NBS) 31-12, štvrťročný výkaz o devízových 
vkladoch  prijatých úveroch od klientov podľa ekonomických sektorov 
v konvertibilných menách Dev (NBS) 41-04, Ročný výkaz o devízových 
vkladoch a prijatých úveroch od klientov podľa OKEČ  v konvertibilných 
menách Dev (NBS) 61-01. 

 Výkaz o príjmoch a výdavkoch Úč FO 1-01 a Výkaz o majetku a záväzkoch Úč 
FO 2-01 za malých podnikateľov (ţ ivnostníkov, samostatne hopodáriacich 
roľníkov, slobodné povolania). 

 Výsledovka Úč ROPO 4-02 pre rozpočtové a príspevkové organizácie a obce, 
Výkaz o plnení rozpočtu rozpočtových organizácií štátu Fin RO 1-04, Výkaz 
o plnení rozpočtu a plnení vybraných finančných ukazovateľov príspevkových 
organizácií a štátnych fondov Fin PO 3-04,  Výkaz o plnení rozpočtu a plnení 
vybraných finančných ukazovateľov obce, vyššieho územného celku 
a rozpočtových organizácií v ich pôsobnosti Fin SAM 2-04. 

 Výkaz o plnení rozpočtu ostatných subjektov, ktorých rozpočty tvoria verejný 
rozpočet Fin OST 4-04. 

 Súvaha Úč ROPO 1-01 SFOV pre rozpočtové, príspevkové organizácie, obce, 
vyššie územné celky a štátne účelové fondy. 

 Výkaz o majetku a záväzkoch, príjmoch a výdavkoch príspevkových 
organizácií MPO Úč 1-01. 

 Výkaz o čerpaní rozpočtu Fondu národného majetku SR Úč FNM SR 2-01, 
Výkaz o tvorbe a pouţ ití Fondu národného majetku SR Úč FNM SR 1-01, 
Súvaha v plnom rozsahu Úč FNM SR 1-01. 

 Súvaha Úč NUJ 1-01 a Výkaz ziskov a strát Úč NUJ 2-01 pre nezárobkové 
organizácie. 
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 Súvaha PF Úč 1-01 a Výkaz ziskov a strát PF Úč 2-01 pre zdravotné 
poisťovne, Sociálnu poisťovňu a Národný úrad práce. 

 Súvaha Úč NUJ 1-01 za Slovenský pozemkový fond a verejné vysoké školy. 
 Súvaha Úč POI 1-01 a Výkaz ziskov a strát poisťovní Úč POI 2-01. 
 Štátny záverečný účet SR za rok 2003. 
 Platobná bilancia SR za rok 2003, medzinárodná investičná pozícia SR za rok 

2003. 
 Iné podklady odvetvových a prierezových štatistík, bankovej štatistiky, 

finančneh štatistiky, daňovej a colnej štatistiky a štatistiky poisťovníctva 
v rozsahu dostupných zdrojov dát. 

 Kvalifikované odhady údajov, ktoré neboli k dispozícii zo štatistickej ecidencie 
ani z administratívnych zdrojov dát, imputácie a dopočty údajov za 
nepredloţ ené výkazy, odhady za nelegálne činnosti. 

  
11.1 Štatistické zisťovania a ďalšie zdroje údajov pouţité pri výrobnej metóde 
741.  Hlavné zdroje ukazovateľov pre zostavenie výrobnej metódy za sektor 
nefinančných korporácií S.11 sú: 

 Ročný výkaz produkčných odvetví Roč 1-01 
 Ročný výkaz produkčných odvetví Roč 2- 01 
 Ročný výkaz Zisťovanie u podnikateľov – fyzických osôb nezapísaných 

v obchodnom registri Roč 3-99 
Cieľom verzií štatistických výkazov je zníţiť  zaťaţ enosť spravodajských jednotiek 
s niţ ším počtom zamestnancov alebo objemu produkcie, resp. typu spravodajskej 
jednotky. 
742. Ročný výkaz produkčných odvetví Roč 1- 01 
Názov zisťovania: Ročný výkaz produkčných odvetví Roč 1- 01 

Štatistický výkaz Roč 1-01 sa zostavuje v dvoch 
hladinách:  
Hladina A pre spravodajské jednotky s počtom 
zamestnancov 50 a viac 
Hladina B pre spravodajské jednotky s počtom 
zamestnancov 20 aţ  49. 
Výkazy majú samostatné časti-vloţ ky: finančnú (FIN), 
závodnú (ZAV), prierezovú a odvetvovú. 

Prepojenie na zisťovania 
vykonávané na európskej 
úrovni: 

NARIADENIE RADY (ES) č. 2223/96 o Európskom 
systéme národných a regionálnych účtov 
v Spoločenstve. 

Spravodajské jednotky: Spravodajskou jednotkou je podnik, ktorý predkladá 
údaje aj za závodné jednotky – samostatnou časťou - 
vloţ kou ZAV. 

Periodicita: Ročné štatistické zisťovanie.  
Termín dostupnosti 
výsledkov: 

6 –9 mesiacov po ukončení referenčného obdobia. 

Opora výberu: Register závodných jednotiek ŠÚ SR. 
Zisťovanie je povinné alebo 
dobrovoľné? 

Povinné pre oslovené spravodajské jednotky. 

Hlavné charakteristiky 
metodiky zisťovania: 

Je to vyčerpávajúce štatistické zisťovanie, ktoré je 
súčasťou Programu štátnych štatistických zisťovaní. 
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Spravodajská povinnosť vyplýva z § 18 zákona č. 
540/2001 Z. z. o štátnej štatistike. Zisťovanie je 
povinné pre všetky podnikateľské subjekty, ktoré 
podnikajú na základe zápisu v obchodnom registri, t. 
j. tuzemské právnické osoby, zahraničné osoby 
a tuzemské fyzické osoby vyvíjajúce aktivitu za 
účelom dosiahnutia zisku vo všetkých oblastiach 
činnosti (poľnohospodárstvo, lesníctvo, priemysel, 
stavebníctvo, obchod, pohostinstvo a ubytovanie, 
doprava, pošta a telekomunikácie, vybrané trhové 
sluţ by, veda a výskum) a ziskovo orientované 
príspevkové organizácie u ktorých sú náklady 50% 
a viac kryté trţ bami. 

Rozsah zisťovania 
(základného súboru): 

6 248 závodných jednotiek, z toho: 
- hladina A - 3 647 závodných jednotiek, 
- hladina B - 2 601 závodných jednotiek. 

Rozsah výberového súboru: 0 
Návratnosť: 6 004 (vrátane imputácií), t. j. 96, 1 %, z toho: 

- hladina A - 3 542 závodných jednotiek, 
- hladina B - 2 462 závodných jednotiek.        

Metóda pouţ itá na imputáciu 
chýbajúcich údajov: 

Imputácie sa uskutočnili globálnou imputáciou. 
Realizovala sa imputácia údajov v prípade 
neodpovede za jednotku ako celok, t. j. imputovali sa 
všetky údaje darcu – donora.  Imputácie chýbajúcich 
údajov zo zisťovania Roč 1 – 01 (hladina A a hladina 
B) boli vykonané decentralizovane v súlade so 
špecializáciou KS ŠÚ SR. Popis je uvedený niţ šie. 

Premenná pouţ itá na 
dopočet na celý súbor 
jednotiek: 

Pre uvedené vyčerpávajúce zisťovanie nebol robený 
dopočet. 

Pokrytie výberu ako % 
premennej pouţ itej na 
dopočet: 

Pre uvedené vyčerpávajúce zisťovanie nebol robený 
dopočet. 

Hlavné zisťované 
ukazovatele: 

- produkcia, 
- medzispotreba, 
- pridaná hodnota, 

popis ukazovateľov – v kapitole 3. 
Ďalšie úpravy zisťovaných 
údajov: 

Podrobnejšie sú popísané v kapitole 3. 

  
743. Ročný výkaz produkčných odvetví Roč 2-01 
Názov zisťovania: Ročný výkaz produkčných odvetví v malých 

podnikoch je výberovým zisťovaním pre spravodajské 
jednotky s počtom zamestnancov 0 - 19. 

Prepojenie na zisťovania 
vykonávané na európskej 
úrovni: 

NARIADENIE RADY (ES) č. 2223/96 o Európskom 
systéme národných a regionálnych účtov 
v Spoločenstve. 

Spravodajské jednotky: Spravodajskou jednotkou je podnik. 
Periodicita: Ročné štatistické zisťovanie.  
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Termín dostupnosti 
výsledkov: 

9 mesiacov po ukončení referenčného obdobia. 

Opora výberu: Register organizácií ŠÚ SR. 
Zisťovanie je povinné alebo 
dobrovoľné? 

Povinné pre oslovené spravodajské jednotky. 

Hlavné charakteristiky 
metodiky zisťovania: 

Je to výberové štatistické zisťovanie, ktoré je 
súčasťou Programu štátnych štatistických zisťovaní. 
Spravodajská povinnosť vyplýva z § 18 zákona č. 
540/2001 Z. z. o štátnej štatistike. Zisťovanie je 
povinné pre všetky podnikateľské subjekty, ktoré 
podnikajú na základe zápisu v obchodnom registri, t. 
j. tuzemské právnické osoby, zahraničné osoby 
a tuzemské fyzické osoby vyvíjajúce aktivitu za 
účelom dosiahnutia zisku vo všetkých oblastiach 
činnosti (poľnohospodárstvo, lesníctvo, priemysel, 
stavebníctvo, obchod, pohostinstvo a ubytovanie, 
doprava, pošta a telekomunikácie, vybrané trhové 
sluţ by, veda a výskum) a ziskovo orientované 
príspevkové organizácie u ktorých sú náklady 50% 
a viac kryté trţ bami. 

Rozsah zisťovania 
(základného súboru): 

51 063 spravodajských jednotiek. 

Rozsah výberového súboru: 5 110 spravodajských jednotiek. 
Návratnosť: 3 591, t. j. 70 %. 
Metóda pouţ itá na imputáciu 
chýbajúcich údajov: 

Imputácie sa uskutočnili globálnou imputáciou. 
Realizovala sa imputácia údajov v prípade 
neodpovede za jednotku ako celok, t. j. imputovali sa 
všetky údaje darcu – donora. Imputácie chýbajúcich 
údajov zo zisťovania Roč 2-01 boli vykonané 
decentralizovane v súlade so špecializáciou KS ŠÚ 
SR. Popis je uvedený niţ šie.  

Premenná pouţ itá na 
dopočet na celý súbor 
jednotiek: 

Dopočet dát sa vykonáva na úrovni OKEC4. Pre 
všetky straty sa vypočíta počet viet v opore výberu a 
počet nenulových viet vo výberovej vzorke, 
odhadovaný počet aktívnych jednotiek v opore výberu 
a váha ( pomer počtu nenulových viet v danej strate 
vo výberovej vzorke k odhadovanému počtu 
aktívnych jednotiek v danej strate v opore výberu). 
Dopočet sa vykoná prenásobením váh a priemerných 
hodnôt ukazovateľov v danej strate vo výberovej 
vzorke. 

Pokrytie výberu ako % 
premennej pouţ itej na 
dopočet: 

Dopočet na oporu výberu bol na 60,7%, t. j. na 30 989 
spravodajských jednotiek. 

Hlavné zisťované 
ukazovatele: 

- produkcia, 
- medzispotreba, 
- pridaná hodnota, 

popis ukazovateľov – v kapitole 3. 
Ďalšie úpravy zisťovaných 
údajov: 

Podrobnejšie sú popísané v kapitole 3. 
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744. Ročný výkaz Zisťovanie u podnikateļov-fyzických osôb nezapísaných    
v obchodnom registri Roč 3-99 
Názov zisťovania: Roč 3-99 Zisťovanie u podnikateľov – fyzických osôb 

nezapísaných v obchodnom registri. 
Prepojenie na zisťovania 
vykonávané na európskej 
úrovni: 

NARIADENIE RADY (ES) č. 2223/96 o Európskom 
systéme národných a regionálnych účtov 
v Spoločenstve. 

Spravodajské jednotky: Spravodajskou jednotkou je fyzická osoba. 
Periodicita:  Ročné štatistické zisťovanie  
Termín dostupnosti 
výsledkov: 

12 mesiacov po ukončení referenčného obdobia 

Opora výberu: Register organizácií ŠÚ SR. 
Zisťovanie je povinné alebo 
dobrovoľné? 

Povinné pre oslovené spravodajské jednotky. 

Hlavné charakteristiky 
metodiky zisťovania: 

Je to výberové štatistické zisťovanie. Zisťovanie je 
súčasťou Programu štátnych štatistických zisťovaní. 
Spravodajská povinnosť vyplýva z § 18 zákona č. 
540/2001 Z. z. o štátnej štatistike. Zisťovanie je 
povinné pre všetky fyzické osoby, ktoré podnikajú na 
základe ţ ivnostenského oprávnenia (t.j.právo 
vykonávať ţ ivnosť za podmienok ustanovených 
v zákone č.455/1991 Zb. o ţ ivnostenskom podnikaní 
v znení neskorších zmien)osoby, ktoré podnikajú na 
základe iného neţ  ţ ivnostenského oprávnenia podľa 
osobitných predpisov (tzv. slobodné povolania,), ďalej 
fyzické osoby,  ktoré vykonávajú poľnohospodársku 
výrobu a nie sú zapísaní do evidencie podľa 
osobitného predpisu, ide o samostatne 
hospodáriaceho roľníka zapísaného v evidencii obce 
podľa zákona č. 219/1991 Zb.  

Rozsah zisťovania 
(základného súboru): 

326 373 spravodajských jednotiek 

Rozsah výberového súboru: 11 981 spravodajských jednotiek 
Návratnosť: 8 114, t.j. 67,7% 
Metóda pouţ itá na imputáciu 
chýbajúcich údajov: 

Imputácie sa uskutočnili globálnou imputáciou. 
Realizovala sa imputácia údajov v prípade 
neodpovede za jednotku ako celok, t. j. imputovali sa 
všetky údaje darcu – donora.  Imputácie chýbajúcich 
údajov zo zisťovania Roč 2-01 boli vykonané 
decentralizovane v súlade so špecializáciou KS ŠÚ 
SR. Popis je uvedený niţ šie.  

Premenná pouţ itá na 
dopočet na celý súbor 
jednotiek: 

Dopočet dát sa vykonáva na úroveni OKEC4. Pre 
všetky straty sa vypočíta počet viet v opore výberu a 
počet nenulových viet vo výberovej vzorke, 
odhadovaný počet aktívnych jednotiek v opore výberu 
a váha ( pomer počtu nenulových viet v danej strate 
vo výberovej vzorke k odhadovanému počtu 
aktívnych jednotiek v danej strate v opore výberu). 
Dopočet sa vykoná prenásobením váh a priemerných 
hodnôt ukazovateľov  v danej strate vo výberovej 
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vzorke. 
Pokrytie výberu ako % 
premennej pouţ itej na 
dopočet: 

Dopočet na oporu výberu bol na 80 %, t.j. na 260 994 
spravodajských jednotiek 

Hlavné zisťované 
ukazovatele: 

- produkcia, 
- medzispotreba, 
- pridaná hodnota, 

popis ukazovateľov – v kapitole 3. 
Ďalšie úpravy zisťovaných 
údajov: 

 

 
745. Štatistický výkaz Roč 1- 01 má samostatné časti-vloţ ky: finančnú, závodnú, 
prierezovú a odvetvovú. Údaje v samostatných častiach výkazu (vloţ kách), ktoré sú 
označené symbolom Fin A, Fin B, vyplnila spravodajská jednotka za podnik spolu. 
Údaje v časti (vloţ ke ) označenej symbolom Zav A, resp. Zav B vyplnila spravodajská  
jednotka za závodné jednotky (toľko vloţ iek Zav A resp. Zav B bolo vyplnených, 
koľko závodov má podnik). Ak podnik nemal vytvorené ZJ, povaţ oval sa za jednu ZJ 
a tieţ  vyplnil časť označenú symbolom Zav A, resp. Zav B. Do štatistického výkazu 
Roč 1-01 boli zaradené moduly, ktoré charakterizovali činnosť a organizačné zmeny 
podniku. Tým sa zabezpečili podmienky na vytvorenie komplexného pohľadu na 
zisťovanú spravodajskú jednotku, na aktualizáciu registra organizácií  a na 
prehĺbenie  a skvalitnenie  analýz z výstupov zisťovania. 
746. Spravodajskú povinnosť predkladať závodné výkazy Roč 1- 01 Zav A majú 
podnikateľské subjekty zapísané do obchodného registra a ziskovo orientované 
príspevkové organizácie a verejno-právne inštitúcie  za svoje závodné jednotky  
s prevaţ ujúcou činnosťou poľnohospodárstva, lesníctva, priemyslu, stavebníctva, 
obchodu, pohostinstva a ubytovania, dopravy, pošty a telekomunikácií, vybraných 
trhových sluţ ieb, vedy a výskumu s počtom zamestnancov  50 a viac. Súbor 
spravodajských jednotiek pre zisťovanie Roč 1-01 Zav A sa a vytvoril výberom  
aktívnych spravodajských jednotiek z registra organizácií. V roku  2003 Zav 
A predloţ ilo  výkazy 3 542 závodných jednotiek, u ktorých Hrubý obrat bol 1 563 580 
mil. Sk, medzispotreba bola 1 171 687 mil. k a pridaná hodnota 391 893 mil. Sk. 
V tom bolo 38 závodných jednotiek imputovaných, ktorých hrubý obrat bol 2 237 mil. 
Sk, medzispotreba 1 727 mil. Sk a pridaná hodnota 510 mil. Sk. Imputácie 
boli robené metódou donorov za nepredloţ ené aktívne závodné jednotky. Výpočet 
pridanej hodnoty S.11 (hrubý obrat mínus medzispotreba) z výkazov Roč 1-01 Zav A, 
resp.Zav B sa robí na základe modulu 177 Hrubý obrat, (pozri podkapitolu 3.7) 
a modulu č.178  Medzispotreba (pozri podkapitolu 3.7). 
 
747. Vymedzenie súboru spravodajských jednotiek (SSJ) pre Zav A 1- 01. 
Spravodajskú povinnosť predkladať závodné formuláre typu Zav A 1-01 mali 
podnikateľské subjekty zapísané do obchodného registra a ziskovo orientované 
príspevkové organizácie a verejno-právne inštitúcie za svoje závodné jednotky s 
prevaţ ujúcou činnosťou poľnohospodárstva, lesníctva, priemyslu, stavebníctva, 
obchodu, pohostinstva a ubytovania, dopravy, pošty a telekomunikácií, vybraných 
trhových sluţ ieb, vedy a výskumu s počtom zamestnancov 50 a viac. Súbor 
spravodajských jednotiek pre zisťovanie Zav A 1-01 bol vytvorený výberom 
spravodajských jednotiek  z RO splnením  kritérií – podľa odvetví, aktivity SJ a podľa 
počtu zamestnancov. Základná charakteristika SSJ bola takáto:  
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 počet oslovených spravodajských jednotiek 3 647, 
 počet predloţ ených výkazov   3 504 (z toho aktívnych 3 504), 
 počet naimputovaných výkazov za SJ,         

           ktoré boli aktívne, ale nevyplnili výkaz      38, 
 počet SJ, ktoré nevrátili výkaz              

          (boli v konkurze, v likvidácii, resp. boli nečinné 
            - zistené krajskou správou ),       103, 

 počet SJ, o ktorých krajské správy        
           nezistili ţiad nu informáciu         23. 
Návratnosť výkazov bola 96, 1%. Imputácie boli robené metódou donorov za 
nepredloţ ené aktívne závodné jednotky .Imputovaných závodných jednotiek bolo 31. 
Ich hrubý obrat bol 1 031 mil. Sk, medzispotreba 733 mil. Sk a pridaná hodnota 297 
mil. Sk.  
 
748. Vymedzenie súboru spravodajských jednotiek (SSJ) pre Zav B 1- 01. 
Spravodajskú povinnosť predkladať závodné formuláre typu Zav B 1-01 mali 
podnikateľské subjekty zapísané do obchodného registra a ziskovo orientované 
príspevkové organizácie a verejno-právne inštitúcie za svoje závodné jednotky s 
prevaţ ujúcou činnosťou poľnohospodárstva, lesníctva, priemyslu, stavebníctva, 
obchodu, pohostinstva a ubytovania, dopravy, pošty a telekomunikácií, vybraných 
trhových sluţ ieb, vedy a výskumu s počtom zamestnancov 20 aţ  49. Do súboru 
spravodajskej povinnosti sa zaradili aj organizácie s počtom zamestnancov niţ ším 
ako 20 a s ročným objemom produkcie 100 mil. Sk a viac. Súbor spravodajských 
jednotiek pre zisťovanie Zav B 1-01 bol vytvorený výberom spravodajských jednotiek  
z RO splnením  kritérií – podľa odvetví, aktivity SJ a podľa počtu zamestnancov 
a s počtom zamestnancov niţ ším ako 20 a s ročným objemom produkcie 100 mil. Sk 
a viac. Základná charakteristika SSJ bola takáto: 

 počet oslovených spravodajských jednotiek 2 601, 
 počet predloţ ených výkazov   2 431 (z toho aktívnych 2 430), 
 počet naimputovaných výkazov za SJ,         

           ktoré boli aktívne, ale nevyplnili výkaz      31, 
 počet SJ, ktoré nevrátili výkaz              

          (boli v konkurze, v likvidácii, resp. boli nečinné 
            - zistené krajskou správou ),       137, 

 počet SJ, o ktorých krajské správy        
           nezistili ţiad nu informáciu         35. 
Návratnosť výkazov bola 93, 5%. Za Zav B predloţ ilo výkazy  2 462 závodných 
jednotiek, u ktorých hrubý obrat bol 125 684 mil. Sk, medzispotreba bola 92 329 
mil.Sk a pridaná hodnota 33 355 mil. Sk. 
 
749. Štatistický výkaz Roč 2-01 má analogické časti ako Roč 1-01, ale v zúţ enom 
rozsahu a s výnimkou častí Zav A a Zav B. Slúţ i pre výpočet výrobnej metódy za 
sektor S.11. Súbor spravodajských jednotiek Roč 2-01 pre štatistické zisťovanie bol 
vytvorený výberovým spôsobom. Spravodajská povinnosť predkladať výkaz malej 
organizácie je stanovená vybraným organizáciám zapísaným do obchodného 
registra, ziskovo orientovaným príspevkovým organizáciám a verejno-právnym 
inštitúciám v odvetviach poľnohospodárstva, lesníctva, priemyslu, stavebníctva, 
obchodu, pohostinstva a ubytovania, dopravy, pošty a telekomunikácií, vybraných 
trhových sluţ ieb, vedy a výskumu s počtom zamestnancov do 19 (vrátane) a ročným 
objemom produkcie menším ako 100 mil. Sk. Parametrické vymedzenie pre oporu 
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výberu bolo podľa odvetví, počtu zamestnancov, aktivity SJ a ročného objemu 
produkcie. Za odvetvie pôšt a telekomunikácií (HLOKEC = 64)  bolo zisťovanie 
vyčerpávajúce. 
 
750. Výber sa realizoval podľa zastúpenia SJ v danej hlavnej činnosti SJ na prvé 
štyri miesta HLOKEC4) a výberová vzorka bola tvorená takto:  

 ak sa v štruktúre nachádzalo v danom HLOKEC(4) 1 aţ  4 spravodajských   
jednotiek, do výberu sa dostali všetky jednotky, 

 ak sa v štruktúre nachádzalo v danom HLOKEC(4) 5 aţ  54 spravodajských   
jednotiek, bolo vybraných 5 jednotiek, 

 ak sa v danom HLOKEC(4) nachádzalo 55 aţ  99 spravodajských jednotiek  
bola vytvorená vzorka - 10%-ný výber, 

 ak sa v danom HLOKEC(4) nachádzalo 100 aţ  199 spravodajských jednotiek  
bola vytvorená vzorka - 9%-ný výber, 

 ak sa v danom HLOKEC(4) nachádzalo 200 aţ  399 spravodajských jednotiek  
bola vytvorená vzorka - 8%-ný výber, 

 ak sa v danom HLOKEC(4) nachádzalo 400 a viac spravodajských jednotiek  
bola vytvorená vzorka - 7%-ný výber. 

Pri výbere boli zohľadnené štyri agregácie kategórie podľa počtu pracovníkov KATP 
(00-02 s počtom zamestnacov 0 – 1; 03-04 s počtom zamestnacov 2 aţ  4; 05-06 s 
počtom zamestnancov 5 aţ  19) tak, aby kaţ dá agregácia v danom HLOKEC(4) mala 
vo výbere zastúpenie.  
  
751. Základná charakteristika SSJ bola takáto: 

 počet spravodajských jednotiek v RO          51 063  
 počet oslovených spravodajských jednotiek 5 110, 
 počet predloţ ených výkazov   3 591 (z toho aktívnych 2 564), 
 počet naimputovaných výkazov za SJ,         

           ktoré boli aktívne, ale nevyplnili výkaz     622, 
 počet SJ, ktoré nevrátili výkaz              

          (boli v konkurze, v likvidácii, resp. boli nečinné 
            - zistené krajskou správou ),       897, 

 počet SJ, o ktorých krajské správy        
           nezistili ţiad nu informáciu       162. 
Návratnosť výkazov bola 70,3%. Dopočet vrátane imputácií bol urobený na 42 473 
aktívnych spravodajských jednotiek, ktorých produkcia bola 244 447 mil. Sk, 
medzispotreba 160 456 mil. Sk a pridaná hodnota 83 991 mil.Sk.  
 
Imputácie pri spracovaní výkazov Roč A1-01, Roč B1-01  
752. Imputácie chýbajúcich údajov zo zisťovaní Roč A1-01 a Roč B1-01 boli 
vykonané decentralizovane v súlade so špecializáciou KS ŠÚ SR. Imputácie sa 
uskutočnili tzv. globálnou imputáciou. Globálna imputácia údajov sa vykonáva za 
jednotku ako celok. Pri globálnej imputácii sa imputovali všetky údaje darcu - donora 
to znamená, ţ e aj údaje všetkých jeho závodných jednotiek. Zároveň boli stanovené 
podmienky pre definovanie akceptora. Imputujú sa údaje SJ, ktoré predkladajú 
výkazy Roč A1-01, Roč B1-01, Druh výkazu: 1 – Roč 1-01 – hladina A a 2 - Roč 1-01 
– hladina B (ďalej len DRUHV=1,2). 
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753. údaje sa budú imputujú iba aktívnym SJ, ktoré nepredloţ ili výkaz podľa 
hodnotenia  splnenia spravodajskej povinnosti (ďalej len HODPOV = 21, 22, 23, 24, 
25). Nesplnená spravodajská povinnosť 21 aţ  25: 

 SJ vykonáva činnosť, ale výkaz nepredloţ ila   21, 
 zmena hlavnej činnosti, z ktorej vyplynulo,  
 ţ e má predloţ iť iný druh výkazu     22, 
 SJ sa transformuje, je nestabilná               23, 
 SJ je v konkurze alebo likvidácii, ale neprerušila činnosť 24, 
 SJ je nedostupná (bez kontaktu) na disponibilných 
 adresách, ale nepriamo je, ţ e vykonáva činnosť  25.  

 
754. Imputácia je podmienená priradením kódu významnosti spravodajskej jednotke. 
Pridelenie takéhoto kódu je závislé od druhu výkazu: 
DRUHV=1,2 má tieto kódy významnosti (VYZNAM): 

 1=SJ najväčšieho významu,    
 2=SJ jedinečného významu,                           
 3=SJ nadpriemerného významu,                          
 4=SJ podpriemerného významu,                          
 5=SJ najmenšieho významu,                         
 6=ostatné SJ.                          

Automatizovaná imputácia sa vykonáva za SJ, ktoré majú DRUHV=1,2 
a VYZNAM=3,4,5. Za spravodajské jednotky s VYZNAM=1,2 je potrebné chýbajúce 
údaje bezpodmienečne dozistiť. Ak sa vo výnimočnom prípade nedozistia, KS ŠÚ SR 
je povinná konzultovať takýto prípad s vecne príslušnými odbormi (ďalej VPO) na ŠÚ 
SR, ktoré môţ u výnimočne rozhodnúť o imputácii aj takýchto SJ (najmä z časového 
hľadiska).  
 
756. Pri spracovaní výkazov sa uskutočňuje imputácia typu HOT-DECK, t.j. donor sa 
vyberie z mnoţ iny jednotiek aktuálneho súboru. Vhodnosť donora sa určuje na 
základe stanovenia podmienok pre definovanie donora: 

 a/ Donorom môţ e byť SJ, ktorá predkladá výkazy Roč 1A-01, Roč 1B-01.   
DRUHV=1,2. 

 b/ Donorom môţ e byť iba aktívna spravodajská jednotka, ktorá predloţ ila 
výkaz s hodnotením HODPOV=01, t.j. splnená spravodajská povinnosť a SJ je 
aktívna. 

 c/ Donorom  môţ e byť SJ, ktorá má  DRUHV=1,2 a VYZNAM=3,4,5. 
 d/ Donorom môţ e byť SJ, ktorá nie je veľká, resp. atypická VELKY=0, t.j. ŠJ 

nespĺňa kritériá veľkosti a atypickosti, čo sa určuje podľa hodnôt ukazovateľov 
odvetvových a finančných modulov.       

 e/ Donorom môţ e byť SJ, ktorej údaje sú bez chýb a anomálií, t.j. KVAL=6.  
 f/ Donorom môţ e byť SJ, ktorá pravidelne predkladá krátkodobé výkazy podľa 

kritéria STAB=1. SJ pravidelne predkladá výkazy alebo predloţ ila aspoň 6 
mesačných alebo 2 štvrťročné výkazy a v základnej báze dát (ZBD) existuje 
záznam.   

 g/ Donorom môţ e byť SJ, ktorá mala úplné účtovné obdobie, t.j. kritérium    
UCTOB=1. 

 
756. Pre určenie donora pre konkrétneho akceptora sa definujú vrstvy, z ktorých 
môţ e donor pochádzať. V stanovenej vrstve sa hľadá donor tak, aby jeho údaje boli 
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čo najbliţ šie strednej hodnote medzipremennej pridaná hodnota, pričom sa 
postupuje takto:  

 OKEČ4 a KATP donora sa musia rovnať OKEČ4 a KATP akceptora. Ak sa 
nenájde v takto  definovanej vrstve vhodný donor, definícia vrstvy sa zmení na 

 OKEČ3 a KATP donora sa musia rovnať OKEČ3 a KATP akceptora. Ak sa 
nenájde v takto definovanej vrstve vhodný donor, definícia vrstvy sa zmení na 

 OKEČ2 a KATP donora sa musia rovnať OKEČ2 a KATP akceptora. Ak sa 
nenájde v takto  definovanej vrstve vhodný donor, KS ŠÚ SR je povinná 
konzultovať takýto prípad s VPO, ktorý musí rozhodnúť o vhodnom donorovi 
podľa vlastných kritérií tak, aby boli za všetky neodpovedajúce SJ v súbore  
imputované údaje. V prípade SJ s kódom VYZNAM=3,4,5, sa pripúšťa 
viacnásobné darcovstvo. Odvetvový gestor spracovania môţ e po analýze dát 
špecifikovať iných donorov, na základe ktorých KS ŠÚ SR opakuje imputáciu 
jednotiek aţ  do času definitívneho ukončenia decentralizovaného 
spracovania. 

 
Riešenie úplnej neodpovede  pri spracovaní výkazov Roč 2-01 a   Roč 3-99 
757. Zodpovednosť za úplnosť a správnosť zisťovaných údajov na úrovní 
decentralizovaného spracovania majú: 

 za výkazy Roč 2-01 KS ŠÚ SR Trnava, 
 za výkazy Roč 3-99 KS ŠÚ SR Ţilina. 

Zabezpečenie podkladov za oslovené SJ spočíva v získaní úplných a hodnoverných 
údajov o existencií a aktivite SJ v prvej etape vpoštovým spôsobom zisťovania a v 
druhej etape terénnym spôsobom zisťovania. Ďalšou úlohou je získanie 
maximálneho počtu vyplnených výkazov od aktívnych SJ, pripustenie kódu 
hodnotenia plnenia spravodajskej povinností HODPOV=99, t.j. ţ iadna informácia 
o SJ je len vo výnimočných a odôvodnených prípadoch. Pri riešení úplnej 
neodpovede sa definovali kritériá pre proces imputácie za Roč 2-01 a Roč 3-99. 
Kritériá sa stanovili podľa jednotlivých odvetví, pričom boli zohľadnené špecifiká 
spravodajských jednotiek. Proces imputácie za uvedené výkazy sa realizuje 
centralizovane na ŠÚ SR. 
 
758. Kritériá pre imputácie sú stanovené takto: Spravodajské jednotky vykonávajúce 
činnosť a  označené kódmi HODPOV 21 aţ  25 sú určené na imputácie dátami 
donora, ktorý bol vybraný z beţ ného obdobia  pomocou mediánu. Navrhované 
riešenie musí byť odsúhlasené VPO, pričom sa vychádza zo vzťahu:  
 

AA5304 pridaná hodnota      
304a    priemerný evidenčný počet zamestnancov (fyzické osoby)     

 
na úrovni OKEČ4 pri dodrţ aní: 

 KATP00 aţ  KATP04 (počet zamestancov 0 aţ  4), 
 KATP05 (počet zamestancov 5 aţ  9), 
 KATP06 (počet zamestnancov 10 aţ  19), 
 ostatné (počet zamestnancov 20 a viac). 

V prípade, ak sa na úrovni OKEČ4 nenašiel vhodný darca, alebo ak na tejto úrovni 
bol počet SJ ktoré vrátili vyplnený výkaz menší ako 3, tak sa nahradenie uskutočnilo 
na úrovni OKEČ3. Ak ani na OKEČ3 nebol nájdený darca, tak sa pokračovalo na 
úroveň OKEČ2. V prípade párneho počtu SJ v strate sa výber medianu uskutočnil 
striedavo (horný - dolný median). 
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759. Vyššie uvedené kritériá sa doplňujú kritériom veľkosti VELKY1. Kritérium je 
zamerané na hodnotenie ukazovateľov: počet zamestnancov, objem produkcie, 
objem obstaraných investícií. Poloţ ka VELKY2, ktorou sa označuje SJ ak vykázala 
mínusovú pridanú hodnotu (produkcia mínus medzispotreba) v tomto prípade 
nemôţ e byť pouţ itá ako donor.   
 
760. Pre porovnanie jednotlivých ukazovateľov pri výrobnej metóde za sektor 
nefinančných korporácií vyuţív ame aj administratívny zdroj  - Výkaz ziskov a strát 
POD 2-01. 
Názov administratívneho 
zdroja: 

Výsledovka   Úč POD 2-01 
Výkaz ziskov a strát 

Označenie administratívneho  
zdroja: 

Úč POD 2-01 

Vyuţiti e výsledkov : Administratívne zdroje údajov sa vyuţ ijú pre 
zostavovanie národných účtov za nefinančný   sektor 
a jeho subsektory, za subsektor ostatných finančných 
sprostredkovateľov, subsektor finančných pomocných 
inštitúcií, subsektor poisťovacích korporácií a 
penzijných fondov v súlade  s nariadením rady (ES) č. 
2223/96 o  Európskom systéme národných 
a regionálnych účtov v spoločenstve. 

Spravodajské jednotky: Spravodajskými jednotkami sú podnikateľské subjekty 
vyvíjajúce aktivitu za účelom dosiahnutia zisku vo 
všetkých oblastiach činnosti (poľnohospodárstvo, 
lesníctvo, priemysel, stavebníctvo, obchod, 
pohostinstvo a ubytovanie, doprava, pošta 
a telekomunikácie, vybrané trhové sluţ by, veda 
a výskum). 

Periodicita: ročne. 
Termín dostupnosti 
výsledkov: 

do 30. júna po referenčnom období. 

 
761. Hlavné štatistické zdroje údajov v roku 2003 pouţ ité pri výrobnej metóde (pri 
výpočte produkcie, medzispotreby) za sektor finančných korporácií S.12 sú 
štatistické zisťovania realizované dvoma ročnými vyčerpávajúcimi podnikovými 
zisťovaniami. Označujú sa ako nezávislé a sú to:   

 Ročný podnikový výkaz v peňaţ níctve a v nebankových finančných 
inštitúciách Pen P5-01 a  

 Ročný podnikový výkaz v poisťovníctve Poi P5-01 
 
762. Ročný podnikový výkaz v peňaţníc tve a v nebankových finančných 
inštitúciách Pen P5-01  
Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz v peňaţ níctve 

a v nebankových finančných inštitúciách. 
Značka štatistického 
formulára: 

Pen P5-01 

Účel výsledkov štatistického 
zisťovania: 

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie 
pre systém národného účtovníctva, potreby finančnej 
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štatistiky, štrukturálnej podnikovej štatistiky, štatistiky 
zahraničných afilácií (FATS), a pre potreby 
medzinárodných organizácií.  

Prepojenie na zisťovania 
vykonávané na európskej 
úrovni: 

NARIADENIE RADY (ES) č. 2223/96 o Európskom 
systéme národných a regionálnych účtov v 
Spoločenstve, nariadenie rady (ES,) č.58/97 týkajúce 
sa štrukturálnej podnikovej štatistiky a návrh 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
o štatistike spoločenstva o štruktúre a aktivite 
zahraničných afilácií. 

Spravodajské jednotky: Spravodajskými jednotkami sú podniky zapísané v 
obchodnom registri, bez ohľadu na počet 
zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií 
ŠÚ SR, s prevaţ ujúcou činnosťou podľa OKEČ: 

- finančné sprostredkovanie okrem poistenia 
a dôchodkového zabezpečenia (OKEČ 65), 

- pomocné činnosti súvisiace s finančným 
sprostredkovaním okrem poistenia 
a dôchodkového zabezpečenia (OKEČ 67.1).   

Periodicita: Ročné štatistické zisťovanie.  
Termín dostupnosti 
výsledkov: 

7 mesiacov po ukončení referenčného obdobia. 

Opora výberu: 0 
Zisťovanie je povinné alebo 
dobrovoľné? 

Povinné pre všetky oslovené spravodajské jednotky. 

Hlavné charakteristiky 
metodiky zisťovania: 

Je to vyčerpávajúce štatistické zisťovanie, ktoré je 
súčasťou Programu štátnych štatistických zisťovaní. 
Spravodajská povinnosť vyplýva z § 18 zákona č. 
540/2001 Z. z. o štátnej štatistike. Zisťovanie je 
povinné pre všetky podnikateľské subjekty, bez 
ohľadu na počet zamestnancov zapísané do 
obchodného registra s prevaţ ujúcou činnosťou 
OKEČ: 65.1, 65.2 a 67.1. 

Rozsah zisťovania 
(základného súboru): 

Počet spravodajských jednotiek 324, 
počet aktívnych SJ: 241, 
počet neaktívnych SJ: 83, 
počet naimputovaných aktívnych SJ: 3. 

Rozsah výberového súboru: 0 
Návratnosť: 238  (vrátane imputácií), t. j. 98,8 %  

  
Metóda pouţ itá na imputáciu 
chýbajúcich údajov: 

Imputácie sa uskutočnili globálnou imputáciou 
metódou výberu donora zo sledovaného obdobia. 
Realizovala sa imputácia údajov v prípade 
neodpovede za jednotku ako celok, t. j. imputovali sa 
všetky údaje darcu – donora.  Imputácie chýbajúcich 
údajov zo zisťovania Pen P5-01 boli vykonané 
decentralizovane v súlade so špecifikáciou KS ŠÚ 
SR, v tomto prípade KS Bratislava. Pre výber donora 
sa stanovili nasledujúce kritériá: sektorové 
a subsektorové členenie podľa ESNÚ 95, Odvetvová 
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klasifikácia ekonomických činností (OKEČ), priemerný 
evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách, 
náklady, spotreba materiálu, energie a sluţ ieb, druh 
vlastníctva, právna forma. 
 

Premenná pouţ itá na 
dopočet na celý súbor 
jednotiek: 

Pre uvedené vyčerpávajúce zisťovanie nebol robený 
dopočet. 

Pokrytie výberu ako % 
premennnej pouţ itej na 
dopočet: 

Pre uvedené vyčerpávajúce zisťovanie nebol robený 
dopočet. 

Hlavné zisťované 
ukazovatele: 

- produkcia nebankových finančných inštitúcií, 
- spotreba materiálu energie a sluţ ieb. 

popis ukazovateľov – v kapitole 3. 
Ďalšie úpravy zisťovaných 
údajov: 

Pre uvedené vyčerpávajúce zisťovanie neboli robené 
ďalšie úpravy. 

763. Ročný podnikový výkaz v poisťovníctve Poi P5-01 
Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz v poisťovníctve  
Značka štatistického 
formulára: 

Poi P5-01 

Účel výsledkov štatistického 
zisťovania: 

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie 
pre systém národného účtovníctva, potreby finančnej 
štatistiky, štrukturálnej podnikovej štatistiky, štatistiky 
zahraničných afilácií (FATS) a pre potreby 
medzinárodných organizácií.  

Prepojenie na zisťovania 
vykonávané na európskej 
úrovni: 

NARIADENIE RADY (ES) č. 2223/96 o Európskom 
systéme národných a regionálnych účtov v 
Spoločenstve, nariadenie rady (ES, č.58/97 týkajúce 
sa štrukturálnej podnikovej štatistiky a návrh 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
o štatistike spoločenstva o štruktúre a aktivite 
zahraničných afilácií. 

Spravodajské jednotky: Spravodajskými jednotkami sú podniky zapísané v 
obchodnom registri, bez ohľadu na počet 
zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií 
ŠÚ SR, s prevaţ ujúcou činnosťou podľa Štatistickej  
odvetvovej klasifikácie ekonomických činností OKEČ: 

- poistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem 
povinného sociálneho zabezpečenia (OKEČ 
66), 

- pomocné činnosti súvisiace s poistením 
a dôchodkovým zabezpečením (OKEČ 67.2).   

Periodicita:  Ročné štatistické zisťovanie.  
Termín dostupnosti 
výsledkov: 

7 mesiacov po ukončení referenčného obdobia. 

Opora výberu: 0 
Zisťovanie je povinné alebo 
dobrovoľné? 

Povinné pre všetky oslovené spravodajské jednotky. 

Hlavné charakteristiky 
metodiky zisťovania: 

Je to vyčerpávajúce štatistické zisťovanie, ktoré je 
súčasťou Programu štátnych štatistických zisťovaní. 



ZDROJE A METÓDY ZOSTAVENIA HND KAPITOLA 11 

 318 

Spravodajská povinnosť vyplýva z § 18 zákona č. 
540/2001 Z. z. o štátnej štatistike. Zisťovanie je 
povinné pre všetky podnikateľské subjekty bez ohľadu 
na počet zamestnancov zapísané do obchodného 
registra  s prevaţ ujúcou činnosťou OKEČ: 66.0 
a 67.2. 

Rozsah zisťovania 
(základného súboru): 

Počet spravodajských jednotiek 144, 
počet aktívnych SJ: 125, 
počet neaktívnych SJ: 19, 
počet naimputovaných SJ: 0. 

Rozsah výberového súboru: 0 
Návratnosť: 121,  t. j. 96,8 %   
Metóda pouţ itá na imputáciu 
chýbajúcich údajov: 

Pre uvedené vyčerpávajúce zisťovanie nebola robená 
imputácia. 

Premenná pouţ itá na 
dopočet na celý súbor 
jednotiek: 

Pre uvedené vyčerpávajúce zisťovanie nebol robený 
dopočet. 

Pokrytie výberu ako % 
premennnej pouţ itej na 
dopočet: 

Pre uvedené vyčerpávajúce zisťovanie nebol robený 
dopočet. 

Hlavné zisťované 
ukazovatele: 

Ukazovatele pre výpočet produkcie: 
- predpísané poistné v členení podľa typu 

poskytovaných sluţ ieb, t.j. poistné ţ ivotného 
a neţ ivotného poistenia  

- prijaté sociálne príspevky 
- náklady na poistné plnenie v členení podľa 

typu poskytovaných sluţ ieb, t.j. náklady na 
poistné plnenie ţ ivotného a neţ ivotného 
poistenia  

- platené sociálne dávky 
- výnosy z finančného umiestnenia poistno-

technických rezerv 
- stav poistno-technických rezerv  
- prijaté poplatky a provízie. 
Ukazovatele pre výpočet medzispotreby: 
- spotreba materiálu, energie a sluţ ieb.  

Ďalšie úpravy zisťovaných 
údajov: 

Pre uvedené vyčerpávajúce zisťovanie neboli robené 
ďalšie úpravy. 

 
764. V čase nedostupnosti údajov z ročných štatistických výkazov uvedených vyššie 
sektor finančných korporácií S.12 vyuţív a hlavné štatistické  zdroje zo štvrťročného 
štatistického zisťovania, konkrétne sú to nasledujúce tri štvrťročné štatistické výkazy: 

 Štvrťročný podnikový  výkaz v peňaţ níctve Pen P3-04,  
 Štvrťročný podnikový výkaz v poisťovníctve Poi P3-04,  
 Štvrťročný podnikový výkaz nebankových finančných inštitúcií  Pin P3-04 

 
 
Štvrťročný podnikový  výkaz v peňaţníc tve Pen P3-04 
Názov zisťovania: Štvrťročný podnikový výkaz v peňaţ níctve  
Značka štatistického Pen P3-04 
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formulára: 
Účel výsledkov štatistického 
zisťovania: 

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie 
pre systém národného účtovníctva.  Výsledky 
zisťovania sa vyuţij ú pre potreby finančnej štatistiky, 
pre publikačný systém ŠÚ SR a pre potreby 
medzinárodných organizácií. 

Prepojenie na zisťovania 
vykonávané na európskej 
úrovni: 

NARIADENIE RADY (ES) č. 2223/96 o Európskom 
systéme národných a regionálnych účtov 
v Spoločenstve. 

Spravodajské jednotky: Spravodajskými jednotkami sú podniky zapísané 
v obchodnom registri, bez ohľadu na počet 
zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií 
ŠÚ SR, s prevaţ ujúcou činnosťou podľa OKEČ 65.1. 
peňaţ né sprostredkovanie.  

Periodicita: Štvrťročné  štatistické zisťovanie.  
Termín dostupnosti 
výsledkov: 

45 dní po ukončení referenčného obdobia. 

Opora výberu: 0 
Zisťovanie je povinné alebo 
dobrovoľné? 

Povinné pre všetky oslovené spravodajské jednotky. 

Hlavné charakteristiky 
metodiky zisťovania: 

Je to vyčerpávajúce štatistické zisťovanie, ktoré je 
súčasťou Programu štátnych štatistických zisťovaní. 
Spravodajská povinnosť vyplýva z § 18 zákona č. 
540/2001 Z. z. o štátnej štatistike. Zisťovanie je 
povinné pre všetky podnikateľské subjekty  bez 
ohľadu na počet zamestnancov zapísané do 
obchodného registra  s prevaţ ujúcou činnosťou 
OKEČ: 65.1. 

Rozsah zisťovania 
(základného súboru): 

- 1.Q.2003:  počet spravodajských jednotiek 21, 
                             počet aktívnych SJ: 21, 
                             počet neaktívnych SJ: 0, 

- 2.Q.2003:   počet spravodajských jednotiek 21, 
                             počet aktívnych SJ: 21, 
                             počet neaktívnych SJ: 0, 

- 3.Q.2003:  počet spravodajských jednotiek 21, 
                             počet aktívnych SJ: 21, 
                             počet neaktívnych SJ: 0, 

- 4.Q.2003:  počet spravodajských jednotiek 21, 
                             počet aktívnych SJ: 21, 
                             počet neaktívnych SJ: 0, 
Počet naimputovaných SJ 1Q., 2.Q., 3.Q., 4.Q.2003 : 
0 

Rozsah výberového súboru: 0 
Návratnosť: 1.Q.2003: 21, t. j. 100,00 %, 

2.Q.2003: 21, t. j. 100,00 %, 
3.Q.2003: 21, t. j. 100,00 %, 
4.Q.2003: 21, t. j. 100,00 %.    

Metóda pouţ itá na imputáciu 
chýbajúcich údajov: 

Pre uvedené vyčerpávajúce zisťovanie nebola robená 
imputácia. 

Premenná pouţ itá na Pre uvedené vyčerpávajúce zisťovanie nebol robený 
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dopočet na celý súbor 
jednotiek: 

dopočet. 

Pokrytie výberu ako % 
premennej pouţ itej na 
dopočet: 

Pre uvedené vyčerpávajúce zisťovanie nebol robený 
dopočet. 

Hlavné zisťované 
ukazovatele: 

- spotreba materiálu energie a sluţ ieb, 
popis ukazovateľa – v kapitole 3. 

Ďalšie úpravy zisťovaných 
údajov: 

Pre uvedené vyčerpávajúce zisťovanie neboli robené 
ďalšie úpravy. 

 
765. Štvrťročný podnikový výkaz v poisťovníctve Poi P3-04 
Názov zisťovania: Štvrťročný podnikový výkaz v poisťovníctve  
Značka štatistického 
formulára: 

Poi P3-04 

Účel výsledkov štatistického 
zisťovania: 

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie 
pre systém národného účtovníctva.  

Prepojenie na zisťovania 
vykonávané na európskej 
úrovni: 

NARIADENIE RADY (ES) č. 2223/96 o Európskom 
systéme národných a regionálnych účtov 
v Spoločenstve. 

Spravodajské jednotky: Spravodajskými jednotkami sú podniky zapísané 
v obchodnom registri, bez ohľadu na počet 
zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií 
ŠÚ SR, s prevaţ ujúcou činnosťou podľa OKEČ: 

- poistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem 
povinného sociálneho zabezpečenia (OKEČ 
66), 

- pomocné činnosti súvisiace s poistením 
a dôchodkovým zabezpečením (OKEČ 67.2).   

Periodicita: Štvrťročné štatistické zisťovanie.  
Termín dostupnosti 
výsledkov: 

45 dní po ukončení referenčného obdobia. 

Opora výberu: 0 
Zisťovanie je povinné alebo 
dobrovoľné? 

Povinné pre všetky oslovené spravodajské jednotky. 

Hlavné charakteristiky 
metodiky zisťovania: 

Je to vyčerpávajúce štatistické zisťovanie, ktoré je 
súčasťou Programu štátnych štatistických zisťovaní. 
Spravodajská povinnosť vyplýva z § 18 zákona č. 
540/2001 Z. z. o štátnej štatistike. Zisťovanie je 
povinné pre všetky podnikateľské subjekty  bez 
ohľadu na počet zamestnancov zapísané do 
obchodného registra s prevaţ ujúcou činnosťou 
OKEČ: 66.0 a 67.2. 

Rozsah zisťovania 
(základného súboru): 

- 1.Q.2003: počet spravodajských jednotiek 146, 
                            počet aktívnych SJ: 114, 
                            počet neaktívnych SJ: 32, 

- 2.Q.2003: počet spravodajských jednotiek 147, 
                            počet aktívnych SJ: 123, 
                            počet neaktívnych SJ: 24, 

- 3.Q.2003: počet spravodajských jednotiek 146, 
                            počet aktívnych SJ: 124, 
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                            počet neaktívnych SJ: 22, 
- 4.Q.2003: počet spravodajských jednotiek 144, 

                            počet aktívnych SJ: 122, 
                            počet neaktívnych SJ: 22, 
Počet naimputovaných SJ 1Q., 2.Q., 3.Q., 4.Q.2003 : 
0 

Rozsah výberového súboru: 0 
Návratnosť: 1.Q.2003: 111, t. j. 97,4 %, 

2.Q.2003: 120, t. j. 97,6 %, 
3.Q.2003: 121, t. j. 97,6 %, 
4.Q.2003: 119, t. j. 97,5 %.    

Metóda pouţ itá na imputáciu 
chýbajúcich údajov: 

Pre uvedené vyčerpávajúce zisťovanie nebola robená 
imputácia. 

Premenná pouţ itá na 
dopočet na celý súbor 
jednotiek: 

Pre uvedené vyčerpávajúce zisťovanie nebol robený 
dopočet. 

Pokrytie výberu ako % 
premennej pouţ itej na 
dopočet: 

Pre uvedené vyčerpávajúce zisťovanie nebol robený 
dopočet. 

Hlavné zisťované 
ukazovatele: 

Ukazovatele pre výpočet produkcie: 
- predpísané poistné v členení podľa typu 

poskytovaných sluţ ieb, t.j. poistné ţ ivotného 
a neţ ivotného poistenia  

- prijaté sociálne príspevky od zamestnancov a 
zamestnávateľov 

- náklady na poistné plnenie v členení podľa 
typu poskytovaných sluţ ieb, t.j. náklady na 
poistné plnenie ţ ivotného a neţ ivotného 
poistenia  

- sociálne dávky financované zo súkromných 
fondov 

- výnosy z finančného umiestnenia poistno-
technických rezerv 

- stav poistno-technických rezerv  
- prijaté poplatky a provízie. 
Ukazovatele pre výpočet medzispotreby: 
- spotreba materiálu, energie a sluţ ieb. 

Ďalšie úpravy zisťovaných 
údajov: 

Pre uvedené vyčerpávajúce zisťovanie neboli robené 
ďalšie úpravy. 

 
766. Štvrťročný podnikový výkaz nebankových finančných inštitúcií Pin P3-04 
Názov zisťovania: Štvrťročný podnikový výkaz nebankových finančných 

inštitúcií 
Značka štatistického 
formulára: 

Pin P3-04 

Účel výsledkov štatistického 
zisťovania: 

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie 
pre systém národného účtovníctva.  Výsledky 
zisťovania sa vyuţij ú pre potreby finančnej štatistiky, 
pre publikačný systém ŠÚ SR a pre potreby 
medzinárodných organizácií. 
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Prepojenie na zisťovania 
vykonávané na európskej 
úrovni: 

NARIADENIE RADY (ES) č. 2223/96 o Európskom 
systéme národných a regionálnych účtov 
v Spoločenstve. 

Spravodajské jednotky: Spravodajskými jednotkami sú všetky komerčné 
banky SR a pobočky zahraničných bánk v SR. 
Výstupy sú na agregovanej úrovni. 

Periodicita: Ročne . 
Termín dostupnosti 
výsledkov: 

do 30. júna po referenčnom období. 

Zisťovanie je povinné alebo 
dobrovoľné? 

Povinné pre všetky oslovené spravodajské jednotky. 

Rozsah zisťovania 
(základného súboru): 

- 1.Q.2003: počet spravodajských jednotiek 323, 
                            počet aktívnych SJ: 218, 
                            počet neaktívnych SJ: 105, 

- 2.Q.2003: počet spravodajských jednotiek 319, 
                            počet aktívnych SJ: 219, 
                            počet neaktívnych SJ:100, 

- 3.Q.2003: počet spravodajských jednotiek 307, 
                            počet aktívnych SJ: 217, 
                            počet neaktívnych SJ: 90, 

- 4.Q.2003: počet spravodajských jednotiek 303, 
                            počet aktívnych SJ: 217, 
                            počet neaktívnych SJ: 86. 
Počet naimputovaných SJ 1Q., 2.Q., 3.Q., 4.Q.2003 : 
0 

Rozsah výberového súboru: 0 
Návratnosť: 1.Q.2003: 210, t. j. 96,33 %, 

2.Q.2003: 210, t. j. 95,33 %,  
3.Q.2003: 213, t. j. 98,16 %, 
4.Q.2003: 213, t. j. 98,16 %.    

Metóda pouţ itá na imputáciu 
chýbajúcich údajov: 

Pre uvedené vyčerpávajúce zisťovanie nebola robená 
imputácia. 

Premenná pouţ itá na 
dopočet na celý súbor 
jednotiek: 

Pre uvedené vyčerpávajúce zisťovanie nebol robený 
dopočet. 

Pokrytie výberu ako % 
premennnej pouţ itej na 
dopočet: 

Pre uvedené vyčerpávajúce zisťovanie nebol robený 
dopočet. 

Hlavné zisťované 
ukazovatele: 

- spotreba materiálu energie a sluţ ieb, 
- náklady na predaný tovar, 
- predané cenné papiere a vklady, 
- nákladové úroky, 
- trţ by  z predaja vlastných výrobkov, sluţie b 

a tovaru, 
- zmena stavu zásob vlastnej  výroby, 
- aktivovanie, 
- trţ by z predaja  cenných papierov a vkladov, 
- celkové prijaté úroky, 
- príjem z finančného lízingu. 

popis ukazovateľov – v kapitole 3. 
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Ďalšie úpravy zisťovaných 
údajov: 

Pre uvedené vyčerpávajúce zisťovanie neboli robené 
ďalšie úpravy. 

 

767. Pri výrobnej metóde za sektor finančných korporácií S.12 sa pouţ ívajú 
zmiešané zdroje, t.j.  kombinácia štatistických a administratívnych zdrojov, niţ šie sú 
uvedené  hlavné administratívne zdroje pouţ ité v roku 2003 pri pri výpočte P.1 
produkcie, P.119 FISIM a P.2 medzispotreby. Ide hlavne o administratívne zdroje 
Národnej banky Slovenska, Ministerstva financií SR a Úradu pre finančný trh (pozri 
Tabuľka č. 16). NBS poskytuje  ŠÚ SR okrem niţ šie uvedených zdrojov publikácie 
ako doplňujúci zdroj informácií potrebných pre zostavenie účtov za finančný sektor. 
Výkazy bánk spĺňajú poţ iadavky nariadení EÚ. Administratívne zdroje údajov, 
pochádzajúce od NBS sa vyuţ ívajú pre výpočet produkcie za NBS (S121) 
a produkcie komerčných bánk (S122) a tieţ  pre určenie dovozu a vývozu finančných 
sluţ ieb. 
 
768. Medzispotreba NBS a bánk je zaloţ ená na vyuţ ití údajov NBS. Tieto údaje sú 
porovnávané s údajmi štatistických zisťovaní a údajmi MF SR. Výkazy  Pen P5-01 
a Poi P5-01 sú hlavným zdrojom aj pre výpočet produkcie a medzispotreby 
subsektorov  S123, S124. Ročné údaje sú porovnávané s hodnotami zistenými 
v štvrťročnom štatistickom zisťovaní. Výpočet produkcie a medzispotreby 
poisťovacích spoločností a penzijných fondov v roku 2003 bol zaloţ ený na 
kombinácii agregovaných údajov z výkazov ziskov a strát a súvah, zostavovaných 
Úradom pre finančný trh a údajov z pravidelných ročných štatistických zisťovaní typu 
Poi, realizovaných ŠÚ SR. Štruktúra výkazov poisťovní je v súlade s poţ iadavkami 
nariadení EÚ.  Doplňujúcim zdrojom údajov boli informácie publikované vo Vestníku 
Úradu pre finančný trh, ktorý ho poskytuje ŠÚ SR štvrťročne. 
 
769. Výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu Výsledovka Úč B2-01 
Názov administratívneho 
zdroja: 

Výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu 

Označenie administratívneho 
zdroja: 

Výsledovka Úč B2-01 

Vyuţitie výsledkov : Administratívny zdroj získaný z MF SR sa vyuţ íva pre 
systém národného účtovníctva (NARIADENIA RADY 
(ES) č. 2223/96 o Európskom systéme národných 
a regionálnych účtov v Spoločenstve), potreby 
finančnej štatistiky, štrukturálnej podnikovej štatistiky, 
štatistiky zahraničných afilácií (FATS), a pre potreby 
medzinárodných organizácií. 

Spravodajské jednotky: Spravodajskými jednotkami sú všetky komerčné 
banky SR a pobočky  zahraničných komerčných bánk 
v SR. Výstup je spracovávaný DataCentrom na 
agregovanej úrovni v triedení podľa subsektorov 
(verejné, súkromné, pod zahraničnou kontrolou) 
systému národných účtov ESNÚ95, právnej formy 
a druhu vlastníctva. Administratívny zdroj je súčasťou 
Programu štátnych štatistických zisťovaní.  

Periodicita:  Ročne. 
Termín dostupnosti do 30. júna po referenčnom období. 
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výsledkov: 
Hlavné zisťované 
ukazovatele: 

Doplňujúce údaje pre výpočet produkcie 
a medzispotreby komerčných bánk.  

 
770. Súvaha  plnom rozsahu Súvaha Úč B1-01 
Názov administratívneho 
zdroja: 

Súvaha v plnom rozsahu 

Označenie administratívneho 
zdroja: 

Súvaha Úč B1-01 

Vyuţitie výsledkov : Administratívny zdroj získaný z MF SR sa vyuţ íva pre 
systém národného účtovníctva NARIADENIA RADY 
(ES) č. 2223/96 o Európskom systéme národných 
a regionálnych účtov v Spoločenstve), potreby 
finančnej štatistiky, štrukturálnej podnikovej štatistiky 
a pre potreby medzinárodných organizácií. 

Spravodajské jednotky: Spravodajskými jednotkami sú  všetky komerčné 
banky SR a pobočky  zahraničných komerčných bánk 
v SR. Výstup je spracovávaný DataCentrom na 
agregovanej úrovni v triedení podľa subsektorov 
(verejné, súkromné, pod zahraničnou kontrolou) 
systému národných účtov ESNÚ95, právnej formy 
a druhu vlastníctva. Administratívny zdroj je súčasťou 
Programu štátnych štatistických zisťovaní.  

Periodicita: Ročne. 
Termín dostupnosti 
výsledkov: 

do 30. júna po referenčnom období. 

Hlavné zisťované 
ukazovatele: 

Doplňujúce údaje pre výpočet produkcie komerčných 
bánk.   

 
771. Mesačná bilancia aktív a pasív Bil (NBS)1-12 
Názov administratívneho 
zdroja: 

Mesačná bilancia aktív a pasív  

Označenie administratívneho 
zdroja: 

Bil (NBS)1-12 

Vyuţitie výsledkov : Administratívny zdroj získaný z NBS sa vyuţ íva pre 
systém národného účtovníctva NARIADENIA RADY 
(ES) č. 2223/96 o Európskom systéme národných 
a regionálnych účtov v Spoločenstve), potreby 
finančnej štatistiky, štrukturálnej podnikovej štatistiky 
a pre potreby medzinárodných organizácií. 

Spravodajské jednotky: Spravodajskými jednotkami sú  všetky komerčné 
banky SR a pobočky  zahraničných komerčných bánk 
v SR a Národná banka Slovenska. Výstup  Bil 
(NBS)1-12 je v plnom rozsahu, osobitne za NBS 
a osobitne za komerčné banky SR a pobočky 
zahraničných bánk v SR. Administratívny zdroj je 
súčasťou Programu štátnych štatistických zisťovaní. 

Periodicita: Mesačne, štvrťročne, ročne. 
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Termín dostupnosti 
výsledkov: 

do 30. apríla po referenčnom období. 

Hlavné zisťované 
ukazovatele: 

Doplňujúce údaje pre výpočet produkcie a 
medzispotreby komerčných bánk a NBS.  

 
772. Mesačný výkaz ziskov a strát Bil (NBS)2-12 
Názov administratívneho 
zdroja: 

Mesačný výkaz ziskov a strát 

Označenie administratívneho 
zdroja: 

Bil (NBS)2-12 

Vyuţitie výsledkov : Administratívny zdroj získaný z NBS sa vyuţ íva pre 
systém národného účtovníctva NARIADENIA RADY 
(ES) č. 2223/96 o Európskom systéme národných 
a regionálnych účtov v Spoločenstve), potreby 
finančnej štatistiky, štrukturálnej podnikovej štatistiky, 
štatistiky zahraničných afilácií (FATS)  a pre potreby 
medzinárodných organizácií. 

Spravodajské jednotky: Spravodajskými jednotkami sú  všetky komerčné 
banky SR a pobočky  zahraničných komerčných bánk 
v SR a Národná banka Slovenska. Výstup  Bil 
(NBS)2-12 je v plnom rozsahu, osobitne za NBS 
a osobitne za komerčné banky SR a pobočky 
zahraničných bánk v SR. Administratívny zdroj je 
súčasťou Programu štátnych štatistických zisťovaní. 

Periodicita: mesačne, štvrťročne  do 30. kalendárneho dňa po 
referenčnom období, ročne predbeţ né údaje do 25. 
februára a definitívne údaje do 30. apríla po 
referenčnom období. 

Termín dostupnosti 
výsledkov: 

Mesačne a štvrťročne. 

Hlavné zisťované 
ukazovatele: 

Doplňujúce údaje pre výpočet produkcie  komerčných 
bánk.  

 
773. Mesačný výkaz o úveroch V (NBS)3-12 
Názov administratívneho 
zdroja: 

Mesačný výkaz o úveroch 

Označenie administratívneho 
zdroja: 

V (NBS)3-12 

Vyuţitie výsledkov : Administratívny zdroj získaný z NBS sa vyuţ íva pre 
systém národného účtovníctva NARIADENIA RADY 
(ES) č. 2223/96 o Európskom systéme národných 
a regionálnych účtov v Spoločenstve). 

Spravodajské jednotky: Pre účely zostavovania NÚ SR sú spravodajskými 
jednotkami  všetky komerčné banky SR a pobočky  
zahraničných komerčných bánk v SR. Administratívny 
zdroj je súčasťou Programu štátnych štatistických 
zisťovaní. 

Periodicita: Mesačne, štvrťročne, ročne. 
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Termín dostupnosti 
výsledkov: 

Mesačne, štvrťročne  do 30. kalendárneho dňa po 
referenčnom období, ročne predbeţ né údaje do 25. 
februára a definitívne údaje do 30. apríla po 
referenčnom období . 

Hlavné zisťované 
ukazovatele: 

Úvery poskytnuté klientom v triedení podľa sektorov 
a subsektorov systému národných účtov ESNÚ95 
a OKEČ. 

 
774. Mesačný výkaz o vkladoch a prijatých úveroch V(NBS)5-12 
Názov administratívneho 
zdroja: 

Mesačný výkaz o vkladoch a prijatých úveroch 

Označenie administratívneho 
zdroja: 

V (NBS)5-12 

Vyuţitie výsledkov : Administratívny zdroj získaný z NBS sa vyuţ íva pre 
systém národného účtovníctva NARIADENIA RADY 
(ES) č. 2223/96 o Európskom systéme národných 
a regionálnych účtov v Spoločenstve). 

Spravodajské jednotky: Pre účely zostavovania NÚ SR sú spravodajskými 
jednotkami  všetky komerčné banky SR a pobočky  
zahraničných komerčných bánk v SR. Administratívny 
zdroj je súčasťou Programu štátnych štatistických 
zisťovaní. 

Periodicita: Mesačne, štvrťročne, ročne. 
Termín dostupnosti 
výsledkov: 

Mesačne, štvrťročne  do 30. kalendárneho dňa po 
referenčnom období, ročne predbeţ né údaje do 25. 
februára a definitívne údaje do 30. apríla po 
referenčnom období. 

Hlavné zisťované 
ukazovatele: 

 Vklady a úvery prijaté od klientov v triedení podľa 
sektorov a subsektorov systému národných účtov 
ESNÚ95 a OKEČ. 

775. Štvrťročný výkaz o úrokových nákladoch a výnosoch v členení podļa 
krajov V (NBS)13-04 
Názov administratívneho 
zdroja: 

Štvrťročný výkaz o úrokových  nákladoch a výnosoch 
v členení podľa krajov 

Označenie administratívneho 
zdroja: 

V (NBS)13-04 

Vyuţitie výsledkov : Administratívny zdroj získaný z NBS sa vyuţ íva pre 
systém národného účtovníctva NARIADENIA RADY 
(ES) č. 2223/96 o Európskom systéme národných 
a regionálnych účtov v Spoločenstve). 

Spravodajské jednotky: Spravodajskými jednotkami sú všetky komerčné 
banky SR a pobočky  zahraničných komerčných bánk 
v SR. Administratívny zdroj je súčasťou Programu 
štátnych štatistických zisťovaní. 

Periodicita: Štvrťročne, ročne. 
Termín dostupnosti 
výsledkov: 

Štvrťročne do 30. kalendárneho dňa po referenčnom 
období, ročne predbeţ né údaje do 25. februára 
a definitívne údaje do 30. apríla po referenčnom 
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období.  
Hlavné zisťované 
ukazovatele: 

Úrokové náklady a úrokové výnosy od klientov 
v triedení podľa sektorov a subsektorov systému 
národných účtov ESNÚ95 a OKEČ. 

 
776. Mesačný výkaz o devízových úveroch poskytnutých klientom podļa 
ekonomických sektorov v konvertibilných menách Dev (NBS)31-12 
Názov administratívneho 
zdroja: 

Mesačný výkaz o devízových úveroch poskytnutých 
klientom podľa ekonomických sektorov v 
konvertibilných menách 

Označenie administratívneho 
zdroja: 

Dev (NBS)31-12 

Vyuţitie výsledkov : Administratívny zdroj získaný z NBS sa vyuţ íva pre 
systém národného účtovníctva NARIADENIA RADY 
(ES) č. 2223/96 o Európskom systéme národných 
a regionálnych účtov v Spoločenstve). 

Spravodajské jednotky: Spravodajskými jednotkami sú všetky komerčné 
banky SR a pobočky zahraničných komerčných bánk 
v SR. Administratívny zdroj je súčasťou Programu 
štátnych štatistických zisťovaní. 

Periodicita: Mesačne, štvrťročne, ročne. 
Termín dostupnosti 
výsledkov: 

Mesačne a štvrťročne  do 30. kalendárneho dňa po 
referenčnom období, ročne predbeţ né údaje do 25. 
februára a definitívne údaje do 30. apríla po 
referenčnom období. 

Hlavné zisťované 
ukazovatele: 

Údaje o devízových úveroch poskytnutých klientom, 
v konvertibilných  menách, v triedení podľa sektorov 
a subsektorov ESNÚ95.   

 
777. Štvrťročný výkaz o devízových  vkladoch a prijatých úveroch  od  klientov  
podļa  ekonomických sektorov  v konvertibilných menách Dev (NBS)41-04 
Názov administratívneho 
zdroja: 

Štvrťročný výkaz o devízových  vkladoch a prijatých 
úveroch  od  klientov  podľa  ekonomických sektorov  
v konvertibilných menách 

Označenie administratívneho 
zdroja: 

Dev (NBS)41-04 

Vyuţitie výsledkov : Administratívny zdroj získaný z NBS sa vyuţ íva pre 
systém národného účtovníctva NARIADENIA RADY 
(ES) č. 2223/96 o Európskom systéme národných 
a regionálnych účtov v Spoločenstve). 

Spravodajské jednotky: Spravodajskými jednotkami sú všetky komerčné 
banky SR a pobočky  zahraničných komerčných bánk 
v SR. Administratívny zdroj je súčasťou Programu 
štátnych štatistických zisťovaní. 

Periodicita: Štvrťročne, ročne. 
Termín dostupnosti 
výsledkov: 

Štvrťročne  do 30. kalendárneho dňa po referenčnom 
období, ročne predbeţ né údaje do 25. februára 
a definitívne údaje do 30. apríla po referenčnom 
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období  
Hlavné zisťované 
ukazovatele: 

Údaje o devízových vkladoch a prijatých úveroch od 
klientov členených podľa sektorov a subsektorov 
ESNÚ95.  

 
778. Ročný výkaz o devízových úveroch poskytnutých klientom  podļa 
Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností v konvertibilných 
menách Dev (NBS)51-01 
Názov administratívneho 
zdroja: 

Ročný výkaz o devízových úveroch poskytnutých 
klientom  podľa   Štatistickej odvetvovej klasifikácie 
ekonomických činností v konvertibilných menách 

Označenie administratívneho 
zdroja: 

Dev (NBS)51-01 

Vyuţitie výsledkov : Administratívny zdroj získaný z NBS sa vyuţ íva pre 
systém národného účtovníctva NARIADENIA RADY 
(ES) č. 2223/96 o Európskom systéme národných 
a regionálnych účtov v Spoločenstve). 

Spravodajské jednotky: Spravodajskými jednotkami   sú všetky komerčné 
banky SR a pobočky  zahraničných komerčných bánk 
v SR. Administratívny zdroj je súčasťou Programu 
štátnych štatistických zisťovaní. 

Periodicita: Ročne. 
Termín dostupnosti 
výsledkov: 

Do 30. apríla po referenčnom období. 

Hlavné zisťované 
ukazovatele: 

Údaje o devízových úveroch poskytnutých klientom  
v triedení podľa OKEČ v konvertibilných menách.   

 
779. Ročný výkaz o devízových vkladoch a prijatých úveroch od klientov podļa 
Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností v konvertibilných 
menách Dev (NBS)61-01 
Názov administratívneho 
zdroja: 

Ročný výkaz o devízových vkladoch a prijatých 
úveroch od klientov podľa Štatistickej odvetvovej 
klasifikácie ekonomických činností v konvertibilných 
menách 

Označenie administratívneho 
zdroja: 

Dev (NBS)61-01 

Vyuţitie výsledkov : Administratívny zdroj získaný z NBS sa vyuţ íva pre 
systém národného účtovníctva NARIADENIA RADY 
(ES) č. 2223/96 o Európskom systéme národných 
a regionálnych účtov v Spoločenstve). 

Spravodajské jednotky: Spravodajskými jednotkami   sú všetky komerčné 
banky SR a pobočky  zahraničných komerčných bánk 
v SR. Administratívny zdroj je súčasťou Programu 
štátnych štatistických zisťovaní. 

Periodicita: Ročne. 
Termín dostupnosti 
výsledkov: 

Do 30. apríla po referenčnom období  

Hlavné zisťované Údaje o devízových vkladoch a prijatých úveroch od 
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ukazovatele: klientov  v triedení podľa OKEČ v konvertibilných 
menách.   

 
780. Súvaha poisťovní Úč POI 1-01 
Názov administratívneho 
zdroja: 

Súvaha poisťovní 

Označenie administratívneho 
zdroja: 

Úč POI 1-01 

Vyuţitie výsledkov : Administratívny zdroj získaný z Úradu pre finančný trh 
sa vyuţív a pre systém národného účtovníctva 
NARIADENIA RADY (ES) č. 2223/96 o Európskom 
systéme národných a regionálnych účtov 
v Spoločenstve). 

Spravodajské jednotky: Spravodajskými jednotkami sú všetky poisťovne 
Slovenskej republiky. Administratívny zdroj je 
súčasťou Programu štátnych štatistických zisťovaní. 
Výstupom je sumár za všetky poisťovne SR spolu, 
agregované súbory v triedení  podľa  druhu 
poskytovaných poisťovacích sluţ ieb (za ţ ivotné, 
neţ ivotné a univerzálne poisťovne) v plnom rozsahu 
ukazovateľov výkazu. 

Periodicita: Ročne. 
Termín dostupnosti 
výsledkov: 

Do 30. júna po referenčnom období.  

Hlavné zisťované 
ukazovatele: 

Údaje pre výpočet produkcie a medzispotreby 
poisťovacích spoločností a penzijných fondov.   

 
781. Výkaz ziskov a strát poisťovní Úč POI 2-01 
Názov administratívneho 
zdroja: 

Výkaz ziskov a strát poisťovní 

Označenie administratívneho 
zdroja: 

Úč POI 2-01 

Vyuţitie výsledkov : Administratívny zdroj získaný z Úradu pre finančný trh 
sa vyuţív a pre systém národného účtovníctva 
NARIADENIA RADY (ES) č. 2223/96 o Európskom 
systéme národných a regionálnych účtov 
v Spoločenstve). 

Spravodajské jednotky: Spravodajskými jednotkami sú všetky poisťovne 
Slovenskej republiky. Administratívny zdroj je 
súčasťou Programu štátnych štatistických zisťovaní. 
Výstupom je sumár za všetky poisťovne SR spolu, 
agregované súbory v triedení  podľa  druhu 
poskytovaných poisťovacích sluţ ieb (za ţ ivotné, 
neţ ivotné a univerzálne poisťovne) v plnom rozsahu 
ukazovateľov výkazu. 

Periodicita: Ročne. 
Termín dostupnosti 
výsledkov: 

Do 30. júna po referenčnom období. 



ZDROJE A METÓDY ZOSTAVENIA HND KAPITOLA 11 

 330 

Hlavné zisťované 
ukazovatele: 

Údaje pre výpočet produkcie a medzispotreby 
poisťovacích spoločností a penzijných fondov.   

 
782. Hlavným zdrojom informácií v sektore verejnej správy S.13 sú súhrnne 
spracované údaje z účtovných výkazov vládnych inštitúcií  a údaje štátneho 
záverečného účtu. Doplňujúce informácie sa získavajú zo štátnych štatistických 
zisťovaní a rôznych administratívnych zdrojov. Účtovníctvo organizácií verejnej 
správy je metodicky riadené ministerstvom financií, ktoré má na túto činnosť zriadený 
samostatný odbor metodiky účtovníctva. Legislatívne je táto činnosť zastrešená 
zákonom o účtovníctve, ktorý spolu s postupmi účtovania vypracováva a aktualizuje 
spomenutý odbor. Organizácie verejnej správy sú povinné pouţ ívať tieto postupy 
účtovania a účtové osnovy: 

 pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky, 
 pre príspevkové organizácie, 
 pre Fond národného majetku, 
 pre fondy sociálneho zabezpečenia (Sociálna poisťovňa, zdravotné 

poisťovne a Národný úrad práce), 
 pre neziskové organizácie (Slovenský pozemkový fond, verejné vysoké 

školy), 
 pre akciové spoločnosti (Slovenská konsolidačná, a.s.). 

 
783. Všetky organizácie verejnej správy sú zároveň povinné zostavovať aj rozpočet 
beţ ných (cash) príjmov a beţ ných (cash) výdavkov a sledovať skutočné plnenie 
tohto rozpočtu. Výsledky z účtovníctva (údaje ročnej účtovnej závierky a štvrťročné 
údaje v rozsahu účtovnej závierky), ako aj štvrťročné a ročné výsledky plnenia 
rozpočtu beţ ných (cash) príjmov a výdavkov sú všetky organizácie verejnej správy 
povinné predkladať ministerstvu financií v určených termínoch. Rozsah 
predkladaných údajov a termíny predkladania kaţ doročne stanoví svojim Pokynom 
ministerstvo financií, ktorý sa zverejňuje ako legislatívna norma pred začiatkom 
sledovaného roka. 
 
 
784. Rozpočtové organizácie štátu predkladajú zriaďovateľovi štvrťročne: 

 Výkaz o plnení rozpočtu a o plnení vybraných finančných ukazovateľov 
rozpočtových organizácií štátu (Fin RO 1-04). 

 Súvahu  (Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01). 
 Časť B Náklady rozpočtových organizácií Výkazu ziskov a strát (Výkaz 

ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01). 
 Výkaz ziskov a strát (Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01). Tento 

výkaz predkladajú tie rozpočtové organizácie štátu, ktoré vykonávajú 
podnikateľskú činnosť. 

 
785. Štátne príspevkové organizácie predkladajú zriaďovateľovi štvrťročne: 

 Výkaz o plnení rozpočtu a o plnení vybraných finančných ukazovateľov  
príspevkových organizácií a štátnych fondov (Fin PO 3-04). 

 Súvahu  (Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01). 
 Výkaz ziskov a strát (Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01). 

 
786. Správcovia rozpočtových kapitol predkladajú ministerstvu štvrťročne: 
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 Výkaz o plnení rozpočtu a o plnení vybraných finančných ukazovateľov 
rozpočtových organizácií štátu (Fin RO 1-04). 

 Výkaz o plnení rozpočtu a o plnení vybraných finančných ukazovateľov  
príspevkových organizácií a štátnych fondov (Fin PO 3-04). 

 Súvahu  (Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01) za rozpočtové organizácie štátu. 
 Súvahu  (Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01) za štátne príspevkové 

organizácie.  
 Časť B Náklady rozpočtových organizácií Výkazu ziskov a strát (Výkaz 

ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01). 
 Časť B Náklady rozpočtových organizácií Výkazu ziskov a strát (Výkaz 

ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01) za rozpočtové organizácie štátu. 
 Výkaz ziskov a strát (Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01) za štátne 

príspevkové organizácie. 
 Výkaz ziskov a strát (Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01) za  tie 

rozpočtové organizácie štátu, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. 
 
787. Štátne fondy predkladajú údaje účtovných a finančných výkazov štvrťročne:  

 Výkaz o plnení rozpočtu a o plnení vybraných finančných ukazovateľov  
príspevkových organizácií a štátnych fondov (Fin PO 3-04). 

 Súvahu  (Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01).  
 Časť B Náklady rozpočtových organizácií Výkazu ziskov a strát (Výkaz 

ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01). 
 
788.  Rozpočtové organizácie obcí predkladajú zriaďovateľovi štvrťročne: 

 Výkaz o plnení rozpočtu a o plnení vybraných finančných ukazovateľov  
obce, vyššieho územného celku a rozpočtových organizácií v ich 
pôsobnosti (Fin SAM 2-04). 

 Súvahu  (Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01).  
 Časť B Náklady rozpočtových organizácií Výkazu ziskov a strát (Výkaz 

ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01). 
 Výkaz ziskov a strát (Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01). Tento 

výkaz predkladajú tie rozpočtové organizácie obce, ktoré vykonávajú 
podnikateľskú činnosť. 

 
789.  Príspevkové organizácie obcí predkladajú zriaďovateľovi : 

- štvrťročne: 
 Výkaz o plnení rozpočtu a o plnení vybraných finančných 

ukazovateľov  príspevkových organizácií a štátnych fondov (Fin 
PO 3-04). 

 Súvahu  (Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01). 
 Výkaz ziskov a strát (Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-

01), 
- ročne: 

 Výkaz o majetku a záväzkoch a príjmoch a výdavkoch 
príspevkových organizácií (MPO Úč 1-01). 
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790. Obce predkladajú ministerstvu: 
- štvrťročne: 

 Výkaz o plnení rozpočtu a o plnení vybraných finančných 
ukazovateľov  obce, vyššieho územného celku a rozpočtových 
organizácií v ich pôsobnosti (Fin SAM 2-04). 

 Výkaz o plnení rozpočtu a o plnení vybraných finančných 
ukazovateľov  príspevkových organizácií a štátnych fondov (Fin 
PO 3-04). 

 Súvahu  (Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01)  za obec a za 
rozpočtové organizácie obce. 

 Súvahu  (Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01)  za  príspevkové 
organizácie obce. 

 Časť B Náklady rozpočtových organizácií Výkazu ziskov a strát 
(Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01) za obec a za 
rozpočtové organizácie obce. 

 Výkaz ziskov a strát (Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01) 
za príspevkové organizácie obce. 

 Výkaz ziskov a strát (Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01) 
za obec a za rozpočtové organizácie obce, ak vykonávajú 
podnikateľskú činnosť. 

-   ročne: 
 Výkaz o majetku a záväzkoch a príjmoch a výdavkoch 

príspevkových organizácií (MPO Úč 1-01). 
 
791. Obce predkladajú účtovné a finančné výkazy príslušnému metodikovi na 
daňovom úrade, ktorý bol zriadený pre územný obvod obce, časti obce alebo 
viacerých obcí. Za predloţ enie súhrnných údajov a finančných výkazov obcí 
a rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií v ich pôsobnosti zodpovedá 
príslušný metodik daňového úradu. 
 
 
792. Rozpočtové organizácie vyšších územných celkov predkladajú zriaďovateľovi 
štvrťročne: 

 Výkaz o plnení rozpočtu a o plnení vybraných finančných ukazovateľov  
obce, vyššieho územného celku a rozpočtových organizácií v ich 
pôsobnosti (Fin SAM 2-04), 

 Súvahu  (Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01)  
 Časť B Náklady rozpočtových organizácií Výkazu ziskov a strát (Výkaz 

ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01). 
 Výkaz ziskov a strát (Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01). Tento 

výkaz predkladajú tie rozpočtové organizácie vyššieho územného celku, 
ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. 

 
793. Príspevkové organizácie vyšších územných celkov predkladajú zriaďovateľovi 
štvrťročne: 

 Výkaz o plnení rozpočtu a o plnení vybraných finančných ukazovateľov  
príspevkových organizácií a štátnych fondov (Fin PO 3-04). 

 Súvahu  (Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01). 
 Výkaz ziskov a strát (Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01). 
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794. Vyššie územné celky predkladajú ministerstvu štvrťročne: 
 Výkaz o plnení rozpočtu a o plnení vybraných finančných ukazovateľov  

obce, vyššieho územného celku a rozpočtových organizácií v ich 
pôsobnosti (Fin SAM 2-04). 

 Výkaz o plnení rozpočtu a o plnení vybraných finančných ukazovateľov  
príspevkových organizácií a štátnych fondov (Fin PO 3-04). 

 Súvahu  (Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01)  za rozpočtové organizácie 
vyššieho územného celku. 

 Súvahu  (Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01)  za  príspevkové organizácie 
vyššieho územného celku. 

 Časť B Náklady rozpočtových organizácií Výkazu ziskov a strát (Výkaz 
ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01) za rozpočtové organizácie vyššieho 
územného celku. 

 Výkaz ziskov a strát (Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01) za 
príspevkové organizácie vyššieho územného celku. 

 Výkaz ziskov a strát (Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01) za tie 
rozpočtové organizácie vyššieho územného celku, ktoré vykonávajú 
podnikateľskú činnosť. 

Vyššie územné celky zabezpečia vyhotovenie a predkladajú ministerstvu súhrnné 
údaje účtovných a finančných výkazov za vyšší územný celok, v členení za 
rozpočtové a príspevkové organizácie vo svojej pôsobnosti. 
 
795. Fond národného majetku Slovenskej republiky predkladá 

- štvrťročne: 
 Výkaz o plnení rozpočtu ostatných subjektov, ktorých rozpočty 

tvoria verejný rozpočet (Fin OST 4-04). 
 Súvahu  v plnom rozsahu Úč FNM SR 1-01. 

- ročne: 
 Výkaz o tvorbe a pouţ ití Fondu národného majetku SR (Úč FNM 

SR 1-01). 
 Výkaz o čerpaní rozpočtu Fondu národného majetku SR (Úč 

FNM SR 2-01). 
 
796. Slovenský pozemkový fond predkladá štvrťročne 

 Výkaz o plnení rozpočtu ostatných subjektov, ktorých rozpočty tvoria 
verejný rozpočet (Fin OST 4-04). 

 Súvahu  (Súvaha Úč NUJ 1-01). 
 Výkaz ziskov a strát ( Výsledovka Úč NUJ 2-01). 

 
797. Slovenská poisťovňa, Národný úrad práce a zdravotné poisťovne predkladajú  
štvrťročne: 

 Výkaz o plnení rozpočtu ostatných subjektov, ktorých rozpočty tvoria 
verejný rozpočet (Fin OST 4-04). 

 Súvahu  a výkaz ziskov a strát (Výkaz PF Úč 1-01). 
 
798. Slovenská  konsolidačná, a.s. predkladá štvrťročne: 

 Súvahu v plnom rozsahu (Súvaha Úč POD 1-01). 
 Výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu (Výsledovka POD 2-01). 
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799. Verejné vysoké školy prekladajú štvrťročne : 
 Súvahu  (Súvaha Úč NUJ 1-01). 
 Výkaz ziskov a strát ( Výsledovka Úč NUJ 2-01). 

 
 
800. Výkaz o plnení rozpočtu a o plnení vybraných finančných ukazovateļov     
 rozpočtových organizácií štátu Fin RO 1- 04 
Názov administratívneho 
zdroja: 

Výkaz o plnení rozpočtu a o plnení vybraných finanč- 
ných ukazovateľov rozpočtových organizácií štátu  

Označenie administratívneho 
zdroja: 

Fin RO 1-04 

Vyuţitie výsledkov : Administratívne zdroje údajov sa vyuţ ívajú na   
zostavovanie národných účtov za rozpočtové 
organizácie ústrednej štátnej správy. Výstupom sú 
kompletné štvrťročné a ročné údaje rozpočtových 
príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií 
ústrednej štátnej správy podľa funkčného a 
ekonomického členenia v súlade s rozpočtovou 
klasifikáciou a príslušný databázový súbor. 
Administratívny zdroj je súčasťou Programu štátnych 
štatistických zisťovaní. 

Spravodajské jednotky: Spravodajskými jednotkami sú všetky rozpočtové 
organizácie ústrednej štátnej správy SR.  

Periodicita: Štvrťročne 
Termín dostupnosti 
výsledkov: 

Do 50 dní po referenčnom období. 

Hlavné zisťované 
ukazovatele: 

Údaje na zostavenie národného účtu za rozpočtové 
organizácie ústrednej štátnej správy.   

 
801. Výkaz o plnení rozpočtu a o plnení vybraných finančných ukazovateļov     
príspevkových organizácií a štátnych fondov  Fin PO 3 - 04 
Názov administratívneho 
zdroja: 

Výkaz o plnení rozpočtu a o plnení vybraných 
finančných ukazovateľov príspevkových organizácií 
a štátnych fondov    

Označenie administratívneho 
zdroja: 

Fin PO 3-04 

Vyuţitie výsledkov : Administratívne zdroje údajov sa vyuţ ívajú na 
zostavovanie národných účtov v subsektore ústrednej 
štátnej správy a miestnej samosprávy. Výstupom sú 
kompletné štvrťročné a ročné údaje rozpočtových 
príjmov a výdavkov príspevkových organizácií a 
štátnych fondov podľa funkčného a ekonomického 
členenia v súlade s rozpočtovou klasifikáciou a 
príslušný databázový súbor. Administratívny zdroj je 
súčasťou Programu štátnych štatistických zisťovaní. 

Spravodajské jednotky: Spravodajskými jednotkami sú všetky príspevkové 
organizácie ústrednej štátnej správy a miestnej 
samosprávy (obcí i vyšších územných celkov) 
Slovenskej republiky a štátne účelové fondy. 

Periodicita: Štvrťročne 
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Termín dostupnosti 
výsledkov: 

Do 50 dní po referenčnom období. 

Hlavné zisťované 
ukazovatele: 

Údaje na zostavenie národných účtov za príspevkové 
organizácie ústrednej štátnej správy, miestnej 
samosprávy a za štátne účelové fondy. 

 
802. Výkaz o plnení rozpočtu a o plnení vybraných finančných ukazovateļov           
obce, vyššieho    územného    celku   a rozpočtových  organizácií v  ich            
pôsobnosti    Fin SAM 2 – 0 4       
Názov administratívneho 
zdroja: 

Výkaz o plnení rozpočtu a o plnení vybraných 
finančných ukazovateľov obce, vyššieho územného 
celku a rozpočtových organizácií v ich pôsobnosti  

Označenie administratívneho 
zdroja: 

Fin SAM 2-04 

Vyuţitie výsledkov : Administratívne zdroje údajov sa vyuţ ívajú na 
zostavovanie národných účtov v subsektore miestnej 
samosprávy. Poskytujú kompletné štvrťročné a ročné 
údaje o rozpočtových príjmoch a výdavkoch 
rozpočtových organizácií obcí a vyšších územných 
celkov podľa funkčného a ekonomického členenia 
v súlade s rozpočtovou klasifikáciou a príslušný 
databázový súbor. Administratívny zdroj je súčasťou 
Programu štátnych štatistických zisťovaní. 

Spravodajské jednotky: Spravodajskými jednotkami sú všetky rozpočtové 
organizácie miestnej samosprávy Slovenskej 
republiky.  

Periodicita: Štvrťročne 
Termín dostupnosti 
výsledkov: 

Do 50 dní po referenčnom období. 

Hlavné zisťované 
ukazovatele: 

Údaje na zostavenie národných účtov za rozpočtové 
organizácie miestnej samosprávy.   

 
 
803. Výkaz o plnení rozpočtu ostatných subjektov,  ktorých rozpočty tvoria  
verejný  rozpočet Fin OST 4 - 04 
Názov administratívneho 
zdroja: 

Výkaz o plnení rozpočtu ostatných subjektov,  ktorých  
rozpočty tvoria verejný   rozpočet.  

Označenie administratívneho 
zdroja: 

Fin OST 4-04 
 

Vyuţitie výsledkov : Administratívne zdroje údajov sa vyuţ ívajú na 
zostavovanie národných účtov v subsektore ústrednej 
štátnej správy a fondov sociálneho zabezpečenia. 
Poskytujú kompletné štvrťročné a ročné údaje 
rozpočtových príjmov a výdavkov FNM SR, SPF SR, 
Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní, 
Národného úradu práce (do roku 2003), verejných 
vysokých škôl, Slovenskej konsolidačnej a.s. 
a Veriteľa a.s., podľa funkčného a ekonomického 
členenia v súlade s rozpočtovou klasifikáciou 
a príslušný databázový súbor. Administratívny zdroj je 
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súčasťou Programu štátnych štatistických zisťovaní. 
Spravodajské jednotky: Spravodajskými jednotkami sú Fond národného 

majetku, Slovenský pozemkový fond, Slovenská 
konsolidačná a.s., Veriteľ a.s., verejné vysoké školy, 
Sociálna poisťovňa, Národný úrad práce (do roku 
2003) a zdravotné poisťovne Slovenskej republiky.     

Periodicita: Štvrťročne 
Termín dostupnosti 
výsledkov: 

Do 50 dní po referenčnom období. 

Hlavné zisťované 
ukazovatele: 

Údaje na zostavenie národných účtov za ostatné 
zloţ ky subsektora ústrednej štátnej správy 
a subsektora fondov sociálneho zabezpečenia. 

 
804. Výkaz o majetku a záväzkoch  a  príjmoch  a  výdavkoch     príspevkových  
organizácií MPO Úč 1-01  
Názov administratívneho 
zdroja: 

Výkaz o majetku a záväzkoch a príjmoch a výdav-  
koch  príspevkových organizácií   

Označenie administratívneho 
zdroja: 

MPO Úč 1-01  
 

Vyuţitie výsledkov : Administratívne zdroje údajov sa vyuţ ívajú na 
zostavovanie národných účtov v subsektore miestnej 
samosprávy za príspevkové organizácie.  

Spravodajské jednotky: Malé príspevkové organizácie v pôsobnosti obcí  
Periodicita: ročne 
Termín dostupnosti 
výsledkov: 

Do 50 dní po referenčnom období. 

Hlavné zisťované 
ukazovatele: 

Údaje na zostavenie národných účtov za  príspevkové 
organizácie miestnej samosprávy.   

 
805. Súvaha Úč ROPO SFOV  1-01   
Názov administratívneho 
zdroja: 

Súvaha  
  

Označenie administratívneho  
zdroja: 

Úč ROPO SFOV  1-01   
 

Vyuţitie výsledkov : Administratívne zdroje údajov sa vyuţ ívajú na   
zostavovanie národných účtov. Poskytujú štvrťročné a 
ročné údaje za sektor verejnej správy, v triedení za 
rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, 
štátne fondy, obce, vyššie územné celky podľa 
subsektorov verejnej správy systému národných 
účtov ESNÚ95 a príslušný databázový súbor. 
Administratívny zdroj je súčasťou Programu štátnych 
štatistických zisťovaní. 

Spravodajské jednotky: Spravodajskými jednotkami sú všetky rozpočtové 
organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, 
obce a vyššie územné celky Slovenskej republiky.  

Periodicita: Štvrťročne 
Termín dostupnosti 
výsledkov: 

Do 50 dní po referenčnom období. 
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Hlavné zisťované 
ukazovatele: 

Doplňujúce údaje na zostavenie národných účtov 
v sektore S.13, stavové veličiny, zdroje finančných 
účtov. 

 
806. Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 
Názov administratívneho 
zdroja: 

Výkaz ziskov a strát 
  

Označenie administratívneho 
zdroja: 

Úč ROPO SFOV 2-01 
 

Vyuţitie výsledkov : Administratívne zdroje údajov sa vyuţ ívajú ako 
doplňujúci zdroj na zostavovanie národných účtov. 
Administratívny zdroj je súčasťou Programu štátnych 
štatistických zisťovaní. 

Spravodajské jednotky: Spravodajskými jednotkami sú všetky rozpočtové 
organizácie štátu, vyšších územných celkov a obcí, 
ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť a 
príspevkové organizácie Slovenskej republiky. 
Administratívny zdroj je súčasťou Programu štátnych 
štatistických zisťovaní.  

Periodicita: Štvrťročne 
Termín dostupnosti 
výsledkov: 

Do 50 dní po referenčnom období. 

Hlavné zisťované 
ukazovatele: 

- produkcia pre vlastné konečné pouţ itie 
- beţ né dane z dôchodkov. 

 
807. Časť B Náklady rozpočtových organizácií Výkazu ziskov a strát  
Názov administratívneho 
zdroja: 

Výkaz ziskov a strát 
  

Označenie administratívneho 
zdroja: 

Úč ROPO SFOV 2-01 
Časť B  

Vyuţitie výsledkov : Administratívne  zdroje    údajov     sa   vyuţív ajú ako 
doplňujúci zdroj   na   zostavovanie   národných   
účtov. Zostavuje sa za hlavnú činnosť účtovnej 
jednotky, ktorou je rozpočtová organizácia štátu,  
štátny fond, obec alebo vyšší  územný celok. 

Spravodajské jednotky: Časť B Výkazu ziskov a strát vyplňujú všetky 
rozpočtové organizácie štátu, obcí, vyšších územných 
celkov a štátne účelové fondy Slovenskej republiky.   

Periodicita: Štvrťročne 
Termín dostupnosti 
výsledkov: 

Do 50 dní po referenčnom období. 

Hlavné zisťované 
ukazovatele: 

Náklady sociálneho poistenia, manká a škody, 
informácia o odpisoch dlhodobého nehmotného 
a hmotného majetku (z obstarávacej hodnoty). 

 
808. Súvaha Úč FNM SR  1-01   
Názov administratívneho 
zdroja: 

Súvaha  Fondu národného majetku  Slovenskej 
republiky 
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Označenie administratívneho 
zdroja: FNM SR  1-01   

 
Vyuţitie výsledkov : Administratívne zdroje údajov sa vyuţ ívajú na 

zostavovanie národných účtov v subsektore ústrednej 
štátnej správy. Administratívny zdroj je súčasťou 
Programu štátnych štatistických zisťovaní. 

Spravodajské jednotky: Fond národného majetku  
Periodicita: Štvrťročne 
Termín dostupnosti 
výsledkov: 

Do 50 dní po referenčnom období. 

Hlavné zisťované 
ukazovatele: 

Stavové veličiny - stav nehmotného a hmotného 
dlhodobého majetku, zdroj finančných účtov.  

 
 
809. Súvaha Úč NUJ 1-01 Slovenský pozemkový fond, verejné vysoké školy     
(rovnakú súvahu predkladajú neziskové inštitúcie slúţ iace  domácnostiam) 
Názov administratívneho 
zdroja: 

Súvaha   

Označenie administratívneho 
zdroja: 

Úč NUJ 1-01 
 

Vyuţitie výsledkov : Administratívne   zdroje  údajov  sa  vyuţív ajú  na 
zostavovanie národných účtov za Slovenský 
pozemkový fond a verejné vysoké školy v  subsektore 
ústrednej štátnej správy. (Súvahy rovnakéto typu 
slúţ ia ako zdroj údajov pre sektor neziskových 
inštitúcií slúţ iacich domácnostiam)  

Spravodajské jednotky: Slovenský pozemkový fond a verejné vysoké školy 
(neziskové organizácie slúţ iace domácnostiam ). 

Periodicita: štvrťročne 
Termín dostupnosti 
výsledkov: 

Do 50 dní po referenčnom období. 

Hlavné zisťované 
ukazovatele: 

Stavové veličiny – stav nehmotného a hmotného 
dlhodobého majetku, zdroj finančných účtov.  

810. Výsledovka   Úč NUJ 2-01  Slovenský pozemkový fond,   verejné vysoké  
       školy  (rovnakú súvahu predkladajú neziskové inštitúcie domácnostiam)  

Názov administratívneho 
zdroja: 

Výsledovka 

Označenie administratívneho 
zdroja: 

Úč NUJ 2-01 
 

Vyuţitie výsledkov : Administratívne zdroje údajov sa vyuţ ívajú na 
zostavovanie národných účtov za Slovenský 
pozemkový fond a verejné vysoké školy v  subsektore 
ústrednej štátnej správy. (Súvahy rovnakéto typu 
slúţ ia ako zdroj údajov pre sektor neziskových 
inštitúcií slúţ iacich domácnostiam). 

Spravodajské jednotky: Slovenský pozemkový fond a verejné vysoké školy 
(neziskové organizácie slúţ iace domácnostiam). 

Periodicita: štvrťročne 
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Termín dostupnosti 
výsledkov: 

Do 50 dní po referenčnom období. 

Hlavné zisťované 
ukazovatele: 

- produkcia pre vlastné konečné pouţ itie 
- beţ né dane z dôchodkov.  

 

811. Súvaha Úč PF 1- 01  
Názov administratívneho 
zdroja: 

Súvaha 

Označenie administratívneho 
zdroja: Úč PF 1- 01  

 
Vyuţitie výsledkov : Administratívne zdroje údajov sa vyuţ ívajú na 

zostavovanie národných účtov v subsektore  fondov 
sociálneho zabezpečenia. Administratívny zdroj je 
súčasťou Programu štátnych štatistických zisťovaní. 

Spravodajské jednotky: Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, Národný 
úrad práce (do roku 2003). 

Periodicita: Štvrťročne 
Termín dostupnosti 
výsledkov: 

Do 50 dní po referenčnom období. 

Hlavné zisťované 
ukazovatele: 

Stavové veličiny - stav nehmotného a hmotného 
dlhodobého majetku, zdroj finančných účtov  

 

812. Výsledovka Úč PF 2- 01  
Názov administratívneho 
zdroja: 

Výsledovka 

Označenie administratívneho 
zdroja: Úč PF 2 - 01  

 
Vyuţitie výsledkov : Administratívne zdroje údajov sa vyuţ ívajú na 

zostavovanie národných účtov v subsektore fondov 
sociálneho zabezpečenia. Administratívny zdroj je 
súčasťou Programu štátnych štatistických zisťovaní. 

Spravodajské jednotky: Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, Národný 
úrad práce (do r. 2003) 

Periodicita: Štvrťročne 
Termín dostupnosti 
výsledkov: 

Do 50 dní po referenčnom období. 

Hlavné zisťované 
ukazovatele: 

- produkcia pre vlastné konečné pouţ itie 
- beţ né dane z dôchodkov. 

 

813. Súvaha Úč POD 1-01  
Názov administratívneho 
zdroja: 

Súvaha v plnom rozsahu   

Označenie administratívneho 
zdroja: Úč POD 1- 01  

 
Vyuţitie výsledkov : Administratívne zdroje údajov sa vyuţ ívajú na 

zostavovanie národných účtov v subsektore ústrednej 
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štátnej správy za Slovenskú konsolidačnú a.s. 
a Veriteľ a.s.. Administratívny zdroj je súčasťou 
Programu štátnych štatistických zisťovaní. 

Spravodajské jednotky: Slovenská konsolidačná a.s., Veriteľ a.s. (rovnaký typ 
súvahy predkladajú nefinančné korporácie, ostatní 
finanční sprostredkovatelia, finančné pomocné 
inštitúcie a penzijné fondy). 

Periodicita: Štvrťročne 
Termín dostupnosti 
výsledkov: 

Do 50 dní po referenčnom období. 

Hlavné zisťované 
ukazovatele: 

Stavové veličiny - stav nehmotného a hmotného 
dlhodobého majetku, zdroj finančných účtov.  

 
814. Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01   
Názov administratívneho 
zdroja: 

Výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu 

Označenie administratívneho 
zdroja: Výsledovka Úč POD 2 - 01  

 
Vyuţitie výsledkov : Administratívne zdroje údajov sa vyuţ ívajú na 

zostavovanie národných účtov v subsektore ústrednej 
štátnej správy za Slovenskú konsolidačnú a.s. 
a Veriteľ a.s.. Administratívny zdroj je súčasťou 
Programu štátnych štatistických zisťovaní. 

Spravodajské jednotky: Slovenská konsolidačná a.s., Veriteľ a.s. (rovnaký typ 
súvahy predkladajú nefinančné korporácie, ostatní 
finanční sprostredkovatelia, finančné pomocné 
inštitúcie a penzijné fondy). 

Periodicita: štvrťročne 
Termín dostupnosti 
výsledkov: 

Do 50 dní po referenčnom období. 

Hlavné zisťované 
ukazovatele: 

- produkcia pre vlastné konečné pouţ itie 
- beţ né dane z dôchodkov 

 
815. Údaje rozpočtových a príspevkových organizácií, štátnych fondov, obcí 
a vyšších územných celkov sa spracovávajú v organizácii DataCentrum, ktorú si 
zriadilo ministerstvo financií. Zodpovednosť za správnosť predkladaných údajov zo 
štátnych rozpočtových a príspevkových organizácií nesú jednotlivé ministerstvá. Za 
údaje z rozpočtových a príspevkových organizácií patriacich vyšším územným 
celkom zodpovedá osem samosprávnych úradov. Za údaje z obcí a ich rozpočtových 
a príspevkových organizácií zodpovedá cca 40 metodikov, ktorých zriadilo 
ministerstvo financií na daňových úradoch. Ostatné organizácie verejnej správy 
predkladajú štvrťročné a ročné údaje z účtovníctva priamo ministerstvu financií.  
 
816. Okrem uvedených výkazov sa získavajú doplňujúce informácie potrebné 
na zostavenie národných účtov za sektor verejnej správy  z týchto  štátnych 
štatistických  zisťovaní:  
S.1311 –  Subsektor ústrednej štátnej správy 

 ročný výkaz príspevkových organizácií NSPO 1-01 štátu, 
 ročný výkaz rozpočtových organizácií NSRO 1-01 štátu. 
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S.1313 –  Subsektor miestnej samosprávy 
 ročný výkaz príspevkových organizácií NSPO 1-01 obcí, 
 ročný výkaz rozpočtových organizácií NSRO 1-01 obcí. 

S.1314  Fondy sociálneho zabezpečenia 
 ročný výkaz  Sociálnej poisťovne – Socp 1-01, 
 ročný výkaz zdravotnej poisťovne – Zdp 1-01, 
 ročný výkaz Národného úradu práce NÚP 1-01. 

 
Ročný výkaz príspevkových organizácií NSPO 1 – 01 a Ročný výkaz 
rozpočtových organizácií NSRO 1 - 01 
Názov zisťovania: 
 
 

Ročný výkaz príspevkových organizácií NSPO 1 – 01 
a Ročný výkaz rozpočtových organizácií NSRO 1 - 01 

Prepojenie na zisťovania 
vykonávané na európskej 
úrovni: 

Nariadenie rady (ES) č. 2223/96 o Európskom 
systéme národných a regionálnych účtov 
v Spoločenstve. 

Spravodajské jednotky: Spravodajskými jednotkami sú príspevkové 
a rozpočtové organizácie patriace do netrhového 
sektora  

Periodicita:  Ročné štatistické zisťovanie.  
Termín dostupnosti 
výsledkov: 

Do 30 apríla po referenčnom období. 

Opora výberu: 0 
Zisťovanie je povinné alebo 
dobrovoľné? 

Povinné pre všetky oslovené spravodajské jednotky 

Hlavné charakteristiky 
metodiky zisťovania: 

 Účelom štatistického zisťovania je získať informácie 
pre systém národného účtovníctva o ekonomických a 
finančných ukazovateľoch príspevkových 
a rozpočtových organizácií. Výsledky zisťovania sa 
vyuţ ívajú na analytické účely, pre publikačný systém  
ŠÚ SR a pre potreby medzinárodných organizácií. Je 
to vyčerpávajúce štatistické zisťovanie, ktoré je 
súčasťou Programu štátnych štatistických zisťovaní. 
Spravodajská povinnosť vyplýva z § 18 zákona č. 
540/2001 Z. z. o štátnej štatistike.  

Rozsah zisťovania 
(základného súboru) 

1765 spravodajských jednotiek NSRO 
2687 spravodajských jednotiek NSPO – malé obce 
1353 spravodajských jednotiek – príspevkové 
organizácie 

Rozsah výberového súboru: 0 
Návratnosť: 98% pre NSRO 

99% pre malé obce      
85% pre príspevkové organizácie 

Premenná pouţ itá na 
dopočet na celý súbor 
jednotiek: 

Pre uvedené vyčerpávajúce zisťovania nebol robený 
dopočet 

Pokrytie výberu ako % 
premennej pouţ itej na 
dopočet: 

Pre uvedené vyčerpávajúce zisťovania nebol robený 
dopočet 
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Hlavné zisťované 
ukazovatele: 

- produkcia 
- medzispotreba 
- pridaná hodnota. 
popis ukazovateľov – v kapitole 3. 

Ďalšie úpravy zisťovaných 
údajov: 

podrobnejšie popísané v kapitole 3. 

 
817. Hlavné zdroje ukazovateľov pre zostavenie výrobnej metódy za sektor 
domácností S.14 sú: 

 Výkaz o príjmoch a výdavkoch  Úč FO 1- 1. 
 Výkaz o majetku a záväzkoch  Úč FO 2- 01. 

 
Výkaz o príjmoch a výdavkoch Úč FO 1- 01, Výkaz o majetku a záväzkoch Úč 
FO 2- 01. 
Názov administratívneho 
zdroja: 

Výkaz o príjmoch a výdavkoch Úč FO 1 – 01  
Výkaz o majetku a záväzkoch Úč FO 2 – 01. 
 

Prepojenie na zisťovania 
vykonávané na európskej 
úrovni: 

NARIADENIE RADY (ES) č. 2223/96 o Európskom 
systéme národných a regionálnych účtov 
v Spoločenstve. 

Spravodajské jednotky: Spravodajskými jednotkami sú fyzické osoby 
nezapísané v obchodnom registri, ktoré k daňovému 
priznaniu podávajú účtovnú prílohu. Výstup je 
spracovávaný DataCentrom na agregovanej úrovni 
s údajmi v plnom rozsahu za Slovensko spolu a 
v triedení podľa sektorov systému národných účtov 
ESNÚ95, odvetví ekonomickej činnosti, právnej formy 
a druhu vlastníctva, vrátane zoznamu spravodajských 
jednotiek podľa IČO, ktoré sú zahrnuté do 
spracovania. 

Periodicita: Ročne.  
Termín dostupnosti 
výsledkov: 

Do 30.júna po referenčnom období. 

Hlavné zisťované 
ukazovatele: 

- produkcia, 
- medzispotreba, 
- pridaná hodnota, 

popis ukazovateľov – v kapitole 3. 
Ďalšie úpravy zisťovaných 
údajov: 

podrobnejšie popísané v kapitole 3. 

 
818. Hlavné štatistické zdroje údajov pouţ ité pri výrobnej metóde za sektor 
neziskových inštitúcií slúţi acich domácnostiam S.15 (pri výpočte produkcie 
zahrnujúcej výdavky na medzispotrebu a pridanú hodnotu) boli získané výberovým 
štatistickým zisťovaním z ročných výkazov nezárobkových organizácií a z ročných 
výkazov malých nezárobkových organizácií. 
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Ročný výkaz nezárobkových organizácií NSNO 1-01 a Ročný výkaz malých 
nezárobkových organizácií NSNO 2- 01 
Názov zisťovania: 
 
: 

Ročný výkaz nezárobkových organizácií NSNO 1-01 
a Ročný výkaz malých nezárobkových 
organizácií NSNO 2-01 

Prepojenie na zisťovania 
vykonávané na európskej 
úrovni: 

Nariadenie rady (ES) č. 2223/96 o Európskom 
systéme národných a regionálnych účtov 
v Spoločenstve. 

Spravodajské jednotky: Spravodajskými jednotkami sú nadácie, zdruţ enia, 
neinvestičné fondy, neziskové organizácie, 
spoločenstvá vlastníkov bytov, zväzy, politické strany, 
cirkevné organizácie, organizačné jednotky zdruţ ení, 
stavovské organizácie, komory a záujmové zdruţ enia 
právnických osôb.  

Periodicita:  Ročné štatistické zisťovanie.  
Termín dostupnosti 
výsledkov: 

Do 30 apríla po referenčnom období. 

Opora výberu: Register organizácií ŠÚ SR  
Zisťovanie je povinné alebo 
dobrovoľné? 

Povinné pre oslovené spravodajské jednotky. 

Hlavné charakteristiky 
metodiky zisťovania: 

 Účelom štatistického zisťovania je získať informácie 
pre systém národného účtovníctva o ekonomických a 
finančných ukazovateľoch nezárobkových organizácií, 
ktoré sú zaradené medzi ostatných netrhových 
výrobcov, ktorých prevaţ ná časť produkcie sa 
poskytuje členom bezplatne alebo za ceny 
ekonomicky nevýznamné. Výsledky zisťovania sa 
vyuţ ívajú na analytické účely, pre publikačný systém  
ŠÚ SR a pre potreby medzinárodných organizácií. 
Je to výberové štatistické zisťovanie, ktoré je 
súčasťou Programu štátnych štatistických zisťovaní. 
Spravodajská povinnosť vyplýva z § 18 zákona č. 
540/2001 Z. z. o štátnej štatistike.  

Rozsah zisťovania 
(základného súboru) 

29 541 spravodajských jednotiek 

Rozsah výberového súboru: 3 674 jednotiek. 
Návratnosť: 3 655 jednotiek, t. j. 99, 5 % .      
Premenná pouţ itá na 
dopočet na celý súbor 
jednotiek: 
 
 

Pri dopočte boli pouţ ité údaje za nezárobkové 
organizácie, ktoré boli zaradené do výberového 
súboru štatistického zisťovania.  Vo výberovom 
súbore za NS NO 1 – 01 bolo   366 jednotiek 
s počtom 0 zamestnancov, 1 715 jednotiek s počtom 
1 – 5 zamestnancov a   215 jednotiek s počtom nad 5 
zamestnancova a . za NSNO 2 – 01  bolo 1 359 
malých jednotiek s počtom 0 zamestnancov. 
Dopočet sa vykonal na 22 367 aktívnych jednotiek. 
 

Pokrytie výberu ako % 
premennej pouţ itej na 
dopočet: 

Dopočet na oporu výberu bol na 75,7%, t. j. na 22 367 
spravodajských jednotiek. 
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Hlavné zisťované 
ukazovatele: 

- produkcia 
- medzispotreba 
- pridaná hodnota. 
popis ukazovateľov – v kapitole 3. 

Ďalšie úpravy zisťovaných 
údajov: 

podrobnejšie popísané v kapitole 3. 

 
819. Zdrojom údajov pri výpočte produkcie, medzispotreby a následne aj pridanej 
hodnoty v sektore neziskových inštitúcií slúţ iacich domácnostiam je  účtovný Výkaz 
ziskov a strát (Výsledovka Úč.NUJ 2-01) a Súvaha (Súvaha Úč.NUJ 1-01).Tieto 
výkazy sú predmetom spracovania jednotiek, účtujúcich v sústave podvojného 
účtovníctva. 
 
Výkaz ziskov Výsledovka Úč.NUJ 2-01 a strát a Súvaha Úč NUJ 1-01 
Názov administratívneho 
zdroja: 

Výkaz ziskov a strát a Súvaha 

Označenie administratívneho 
zdroja: 

Výsledovka Úč.NUJ 2-01 a Súvaha Úč NUJ 1-01 

Vyuţitie výsledkov : Administratívne zdroje sa vyuţív ajú pri zostavovaní 
národných účtov v súlade s nariadením rady (ES) č. 
2223/96 o Európskom systéme národných 
a regionálnych účtov v Spoločenstve. 

Spravodajské jednotky: Spravodajskými jednotkami sú nadácie, zdruţ enia, 
neinvestičné fondy, neziskové organizácie, 
spoločenstvá vlastníkov bytov, zväzy, politické strany, 
cirkevné organizácie, organizačné jednotky zdruţ ení, 
stavovské organizácie, komory a záujmové zdruţ enia 
právnických osôb, ktoré dosiahli obrat 3 mil Sk..  

Periodicita: Ročne. 
Termín dostupnosti 
výsledkov: 

Do 30. júna po referenčnom období.  

Hlavné zisťované 
ukazovatele: 

- produkcia 
- medzispotreba 
- pridaná hodnota. 
popis ukazovateľov – v kapitole 3. 

Ďalšie úpravy zisťovaných 
údajov: 

podrobnejšie popísané v kapitole 3. 

 
Ak nezárobkové organizácie účtujú v sústave jednoduchého účtovníctva, účtovná 
závierka pozostáva z Výkazu o príjmoch a výdavkoch (Výkaz NO Úč 1-01) a z 
Výkazu o majetku a záväzkoch  (Výkaz NO Úč 2-01) . 
 
820. Výkaz o príjmoch a výdavkoch NO Úč 1-01 a Výkaz o majetku a záväzkoch  
NO Úč 2-01 
Názov administratívneho 
zdroja: 

Výkaz o príjmoch a výdavkoch a majetku a záväzkoch   

Označenie administratívneho 
zdroja: 

Výkaz o príjmoch a výdavkoch NO Úč 1-01 a Výkaz 
o majetku a záväzkoch  NO Úč 2-01 

Vyuţitie výsledkov : Administratívne zdroje sa vyuţív ajú pri zostavovaní 
národných účtov v súlade s nariadením rady (ES) č. 
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2223/96 o Európskom systéme národných 
a regionálnych účtov v Spoločenstve. 

Spravodajské jednotky: Spravodajskými jednotkami sú nadácie, zdruţ enia, 
neinvestičné fondy, neziskové organizácie, 
spoločenstvá vlastníkov bytov, zväzy, politické strany, 
cirkevné organizácie, organizačné jednotky zdruţ ení, 
stavovské organizácie, komory a záujmové zdruţ enia 
právnických osôb.  

Periodicita: Ročne. 
Termín dostupnosti 
výsledkov: 

Do 30. júna po referenčnom období.  

Hlavné zisťované 
ukazovatele: 

- produkcia 
- medzispotreba 
- pridaná hodnota. 
popis ukazovateľov – v kapitole 3. 

Ďalšie úpravy zisťovaných 
údajov: 

podrobnejšie popísané v kapitole 3. 

 
11.2 Štatistické zisťovania a ďalšie zdroje údajov pouţité pri dôchodkovej 
metóde 
821. Hlavným zdrojom pri dôchodkovej metóde v sektore nefinančných korporácií 
S.11 sú ročné štatistické zisťovania (Roč1-01 a Roč2-01). Pre výpočet ukazovateľa 
Odmeny zamestnancov (D.1) sa pouţ ívajú poloţ ky: 

 Mzdy a náhrady mzdy zamestnancov. 
 Náhrady za pracovnú pohotovosť. 
 Peňaţ né plnenia zo zisku: vlastným zamestnancom .                                                 
 Peňaţ né plnenia zo zisku:  iným osobám. 
 Ostatné peňaţ né plnenia z nákladov bez odstupného. 
 Odstupné.  
 Naturálny príjem  zamestnancov. 
 Povinné sociálne príspevky zamestnávateľov. 
 Dobrovoľné sociálne príspevky zamestnávateľov. 
 Sociálne náklady. 

Popis hlavného zdroja, ukazovateľov a výpočtu dôchodkovej metódy je uvedený 
v kapitole 4 a subkapitole 11.1. 
822. Pri dôchodkovej metóde v sektore finančných korporácií  S.12 sú hlavným 
zdrojom údajov ročné štatistické zisťovania: za jednotky v peňaţ níctve výkaz Pen 
P5-01 a za jednotky v poisťovníctve výkaz Poi P5-01.  Z ročných výkazov Pen P5-01 
a Poi P5-01 boli v roku 2003 k dispozícii nasledujúce ukazovatele:  

 Mzdy a náhrady mzdy. 
 Naturálne príjmy zamestnancov. 
 Odmeny za pracovnú pohotovosť .                                                 
 Peňaţ né plnenia zo zisku vlastným zamestnancom a plnenia z nákladov  
 Povinné sociálne príspevky zamestnávateľov. 
 Dobrovoľné sociálne príspevky zamestnávateľov. 
 Sociálne náklady. 
 Ostatné dane a poplatky súvisiace s produkciou. 
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 Bliţ šie  pozri kapitolu 4.  
823. V čase, keď neboli hore uvedené ročné štatistické výkazy v sektore S.12 
dostupné, pouţ ili sa  štvrťročné štatistické výkazy: Pen P3-04, Poi P3-04, Pin P3-04. 
Z výkazov  Pen P3-04 a Pin P3-04 sa pouţ ili tieto ukazovatele:  

 Mzdy a náhrady mzdy. 
 Náhrady za pracovnú pohotovosť .                                                 
 Peňaţ né plnenia zo zisku vlastným zamestnancom a plnenia z nákladov. 
 Ostatné peňaţ né plnenia z nákladov. 

Z výkazu Poi P3-04 sa pouţ ili tieto ukazovatele:  
 Mzdy a náhrady mzdy. 
 Náhrady za pracovnú pohotovosť .                                                 
 Peňaţ né plnenia zo zisku. 
 Ostatné peňaţ né plnenia z nákladov. 
 Prijaté sociálne príspevky od zamestnávateľov a zamestnancov. 

Bliţ šie pozri kapitolu 4.  
824. Za banky doplňujúcim administratívnym zdrojom  sú  údaje MF SR, t.j. účtovný 
výkaz Výsledovka Úč B2-01 a výkaz bankovej štatistiky NBS:  Bil (NBS)2-12 za NBS 
a komerčné banky. Z týchto doplňujúcich administratívnych zdrojov  sa čerpajú údaje  
na porovnanie údajov získaných zo štatistického zisťovania. Medzi ďalšie zdroje 
údajov, ktoré sa v roku 2003 pouţ ili pri dôchodkovej metóde, patria  údaje vládneho 
sektora (napr. Štátny záverečný účet), údaje získané od Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny, Ústredné daňové riaditeľstvo SR (pozri kapitolu 4). 
 
825. Popis hlavných zdrojov, ukazovateľov a výpočtu dôchodkovej metódy za sektor 
verejnej správy S.13 je uvedený v kapitole 4 a podkapitole 11.1.3. 
 
826. Hlavným zdrojom pre výpočet odmien zamestnancov v sektore domácností 
S.14 je účtovný výkaz Úč FO 1-01. Pre výpočet ukazovateľa Odmeny zamestnancov 
D.1 boli pouţ ité poloţ ky Mzdy a Platby do fondov. Údaje o mzdách a  sociálnych 
príspevkoch zamestnávateľov sa porovnávajú s údajmi, ktoré vykazuje  Odbor 
sociálnej štatistiky a demografie ŠÚ SR zo štatistického výkazu a doplňujúcim 
zdrojom pre porovnanie  údajov je štatistický výkaz Roč 3-99. pre  výpočet produkcie. 
Popis hlavného zdroja, ukazovateľov a výpočtu dôchodkovej metódy je uvedený 
v kapitole 4 a podkapitole 4.7 
 

827. Popis hlavných  zdrojov, ukazovateľov a výpočtu dôchodkovej metódy v 
sektore neziskových inštitúcií slúţi acich domácnostiam S.15 je uvedený 
v kapitole 4 a podkapitole 11.1. 
 
 
11.3 Štatistické zisťovania a ďalšie zdroje údajov pouţ ité pri výdavkovej 
metóde 
 
828. Pre zostavenie KSD sa pouţ ívajú údaje o štatistike rodinných účtov, štatistike 
maloobchodu, štatistike trhových sluţ ieb a štatistike veľkoobchodu. Ako 
administratívne zdroje sa pouţ ívajú informácie z Ministerstva financií SR, Daňového 
riaditeľstva SR, Inštitútu turistiky, Ústavu pre výskum verejnej mienky, Inštitútu pre 
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verejné otázky, platobná bilancia NBS a prieskumy vykonávané ÚVVM. Bliţ ší popis 
jednotlivých zdrojov je v podkapitole 5.7. 
 
829. Hlavným zdrojom informácií pre zostavenie kapitálového účtu v sektore 
nefinančných korporácií S.11 sú štatistické zisťovania ročné a štvrťročné. 
Doplňujúcim zdrojom sú administratívne zdroje údajov a alternatívne zdroje údajov. 
Údaje potrebné pre zostavenie kapitálového účtu v sektore nefinančných korporácií  
sa získavajú z výkazov Roč 1-01 a Roč 2-01 prostredníctvom modulu 516 Obstaranie 
dlhodobého nehmotného a hmotného majetku (pozri odstavec 549). Nadobudnutie 
mínus úbytok hmotného dlhodobého majetku podľa slovenskej legislatívy 
predstavuje prírastok reprodukovateľných aktív, ktoré môţ u byť opakovane alebo 
kontinuálne pouţ ívané v procese výroby dlhšie ako 1 rok  a ich nadobúdacia hodnota 
je vyššia ako 30 000 Sk (cca 750 Euro). Pre nehmotný dlhodobý majetok je hranica 
určená na 50 000 Sk (cca 1 250 euro). Na zabezpečenie súladu s poţ adovanou 
hranicou nadobúdacej hodnoty fixných aktív 20 000 (500 Euro) bol do štatistického 
zisťovania zavedený osobitný modul ktorým sa sleduje obstaranie majetku 
v rozmedzí medzi týmito dvoma hranicami 
 

581. ČASŤ MEDZISPOTREBY I. r. V sledovanom roku 
modul (v tis. Sk)   

  a 1 

Nehmotný majetok zúčtovaný do medzispotreby         1  

    softvér 2  

  z toho oceniteľné práva 3  

 ostatný nehmotný majetok 4  

Hmotný majetok zúčtovaný do medzispotreby         5  

 samostatné hnuteľné veci a súbory vecí 6  

     z toho stroje, prístroje a zariadenia 7  

  z toho   dopravné prostriedky 8  

 pestovateľské celky trvalých porastov 9  

 umelecké diela a zbierky 10  

 ostatný hmotný majetok 11  

Kontrolný súčet (r. 1 aţ  11) 99  

 
Nehmotný majetok zúčtovaný do medzispotreby (r. 1) - spravodajská jednotka uvedie úhrn objemu 
nehmotného majetku v hodnote od 20 000.- do 50 000.- Sk, ktorý bol zúčtovaný  priamo do 
medzispotreby.  
R. 2 aţ  4 - spravodajská jednotka uvedie objem nehmotného majetku, v hodnote od 20 000.- do 50 
000.- Sk zúčtovaný do medzispotreby, v poţ adovanej druhovej štruktúre. Obsahové vymedzenie 
ukazovateľov zisťovaných v r. 2 aţ  4 je uvedené v module 513. 
Hmotný majetok zúčtovaný do medzispotreby (r. 5) - spravodajská jednotka uvedie úhrn objemu 
hmotného majetku v hodnote od 20 000.- do 30 000.- Sk, ktorý bol zúčtovaný  priamo do 
medzispotreby. 
R. 6 aţ  11 - spravodajská jednotka uvedie objem hmotného majetku, v hodnote od 20 000.- do 30 
000.- Sk zúčtovaný do medzispotreby, v poţ adovanej druhovej štruktúre.  
Pri vypĺňaní hodnôt, najmä pri vypĺňaní druhovej štruktúry, ak nie je k dispozícii presná účtovná 
hodnota je potrebné pouţ iť kvalifikovaný odhad. 
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830. Administratívne zdroje sú výkazy ziskov a strát a súvahy nefinančných 
korporácií predkladané Ministerstvu financií odkiaľ sa čerpajú informácie hlavne na 
porovnanie údajov získaných zo štatistického zisťovania. Alternatívne zdroje je 
potrebné pouţ iť v prípade, ak nie sú k dispozícii ţ iadne údaje z administratívneho 
alebo štatistického zisťovania. Za alternatívny zdroj sa povaţu je  získavanie 
informácií prostredníctvom priameho kontaktu s organizáciami, od ktorých na priamu 
poţ iadavku či uţ  písomnú alebo ústnu dostaneme informácie, na základe ktorých je 
moţ né zostaviť poţ adovaný údaj. Príkladom pouţ itia alternatívnych zdrojov je 
získavanie informácií potrebných na  zostavenie údajov o THFK v poloţ ke Originály 
literárnych, zábavných a umeleckých diel.  
 
831. Zdrojom údajov za sektor finančných korporácií S.12 sú ročné a štvrťročné 
štatistické zisťovania. Nakoľko štatistické zisťovanie pokrýva všetky poloţ ky sektora 
aj  subsektorov, v súlade s výsledkami a postupným zdokonaľovaním v rámci 
vykonávaných projektov, ako aj podľa poţ iadaviek nadriadených inštitúcií, 
administratívne a alternatívne zdroje sa nevyuţ ívajú. Údaje potrebné pre zostavenie 
kapitálového účtu v sektore nefinančných korporácií  sa získavajú z výkazov PEN 5-
01 a POI 5-01 z modulu 516 Obstaranie dlhodobého nehmotného a hmotného 
majetku (pozri odstavec 549), ktorý je obdobný ako v prípade nefinančných 
korporácií. 
  
832. Hlavným zdrojom informácií v sektore verejnej správy S.13 sú súhrnne 
spracované údaje z účtovných výkazov vládnych inštitúcií a údaje štátneho 
záverečného účtu. Doplňujúce informácie sa získavajú zo štátnych štatistických 
zisťovaní a rôznych administratívnych zdrojov. Zo štatistického zisťovania z výkazov 
NSPO 1-01 a NSRO1-01 sa údaje pre tvorbu hrubého fixného kapitálu získavajú z 
modulu 591 (pozri odstavec 550) o obstaraní  hmotných a nehmotných dlhodobých 
aktív. Metodické vysvetlivky na vyplnenie jednotlivých poloţ iek  sú súčasťou 
formulára a sú bliţ šie popísané v podkapitole 5.10.  
 
833. Hlavným zdrojom údajov pre sektor domácností S.14 sú administratívne 
zdroje - účtovná závierka, ktorej súčasťou sú Výkaz o majetku a záväzkoch (Úč. Fo 
2-01), Výkaz o príjmoch a výdavkoch (Úč. Fo 1-01), v jednoduchom účtovníctve a 
ktoré účtovná jednotka predkladá súčasne s daňovým priznaním k dani z príjmov 
príslušnému daňovému úradu. Účtovná jednotka v prípade splnenia stanovených 
podmienok musí mať účtovnú závierku overenú audítorom. Údaje z účtovných 
výkazov  v sektore S.14 spracúva  organizácia Datacentrum, ktorú zriadilo MR SR. 
Ďalším zdrojom údajov je štatistické zisťovanie u podnikateľov  - fyzických osôb 
nezapísaných v obchodnom registri Roč 3-99, ktoré je výberovým zisťovaním 
a vyuţív ame ho na porovnanie údajov.  Okrem toho sa pouţ ívajú údaje z rodinných 
účtov, údaje z Ročného výkazu o vybraných ukazovateľoch regionálnej štatistiky 
(MOŠ- MIS 1-01), ktoré je štatistickým zisťovaním a predkladajú  ho obce a mestá, 
údaje zo štatistického zisťovania Štvrťročného výkazu o začatých , rozostavaných 
a dokončených bytoch (Inv 3-04), ktoré zahrnujú údaje o počte bytov na základe  
stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia. Pre údaje, ktoré nevieme získať 
ani štatistickým zisťovaním ani z administratívnych zdrojov sa vyuţ ívajú sa 
alternatívne zdroje. 
 
834. Hlavným zdrojom údajov pre sektor neziskových inštitúcií slúţi acich 
domácnostiam S.15 je štatistické zisťovanie Ročný výkaz nezárobkových 
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organizácií (NSNO 1-01), ktoré je výberovým zisťovaním. Modul, pomocou ktorého 
sa získajú údaje o obstaraní hmotných a nehmotných fixných aktív v sektore S.15 je 
ten istý ako v prípade S.13 a je bliţ šie popísaný v odstavci 550. Údaje o špecifikácii 
dlhodobého nehmotného a hmotného majetku sa získavajú z modulu rovnakom ako 
pre sektor S.11 (pozri odstavec 551). Pre porovnanie sa vyuţív ajú administratívne 
zdroje – účtovná závierka.  
 
835. Ak účtovné jednotky účtujú v sústave jednoduchého účtovníctva v sektore S.15, 
účtovná závierka pozostáva z   Výkazu o majetku a záväzkoch  Výkaz NO Úč 2-01 
a Výkazu o príjmoch a výdavkoch Výkaz NO Úč 1-01. Účtovná jednotka predkladá 
účtovnú závierku  na miestne príslušný daňový úrad. Údaje z účtovných výkazov za 
neziskové organizácie slúţ iace domácnostiam spracúva organizácia Datacentrum, 
ktorú zriadilo MF SR. Ak účtovné jednotky účtujú v sústave podvojného účtovníctva 
v sektore S.15, účtovná závierka pozostáva  z Výkazu ziskov a strát (Výsledovka Úč 
NUJ 2-01) a zo Súvahy (Súvaha Uč NUJ 1-01). 
 
 
11.4 Štatistické zisťovania a ďalšie zdroje údajov pouţité prechode z HDP na 
HND 
 
836. Pri prechode z HDP na HND sa z administratívnych zdrojov v zahraničí a v SR 
získavajú údaje o odmenách zamestnancov platené do zahraničia a prijaté zo 
zahraničia. Bliţ ší popis je uvedený v podkapitole 8.1. Tabuľka č. 351 udáva spôsob 
získavania údajov pre naplnenie tejto poloţ ky. 
Tabuļka č. 351   
  Odmeny prijaté zo zahraničia: Odmeny platené do zahraničia: 
Údaje čerpané: V krajine pôsobnosti z úradu 

práce alebo zo štatistického 
úradu 

ÚPSVaR – Ústredie práce sociálnych vecí 
a rodiny 

Periodicita:  Nepravidelná (jednorázová). Štvrťročne. 
Termín dostupnosti 
výsledkov:  

t+10m t+4m 

Návratnosť:  90% 100% 
Hlavné charakteristiky 
metodiky zisťovania: 

Zisťuje sa počet rezidentov 
a priemerná mzda v danom 
štáte. 

Zisťuje sa počet nerezidentov podľa krajiny 
pôvodu. 

Veľkosť zisťovania (celého 
súboru): 

Všetky štáty sveta. Kaţ dý legálne zamestnaný nerezident sa 
zo zákona musí prihlásiť na úrade práce, 
ktoré podlieha ÚPSVaR. 

Metóda pouţ itá na 
imputáciu chýbajúcich 
údajov: 

Dopočet za nelegálne 
zamestnaných rezidentov  

Ddopočet za nelegálne zamestnaných 
nerezidentov 

Ukazovateľ, pouţ itý na 
dopočet: údaje o prechode 
hraníc a miera 
nezamestnanosti  

25% nelegálnych rezidentov : 17 
775 

63% nelegálnych nerezidentov:  7 900 

Hlavné zisťované ukazo-
vatele: 

Počet legálne pracujúcich 
rezidentov v zahraničí 
a priemerná mzda (podľa krajín 
pôsobnosti) 

Počet legálne pracujúcich nerezidentov 
v SR (podľa krajiny pôvodu) a priemerná 
mzda v SR 

Ďalšie úpravy k zisťo-
vaným údajom: 
výpočet D12 - sociálne 
príspevky zamestnávateľov 

40% zo mzdy za legálne 
pracujúcich 

37,75% zo mzdy za legálne pracujúcich  
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837. Ďalšie zdroje údajov, ktoré sú dôleţ ité pri zostavovaní HND, sa týkajú údajov 
o príjmoch z majetku zo zahraničia a do zahraničia. Podrobný popis je uvedený 
v podkapitolách 8.4. aţ  8.8. Informácie sa získavajú nasledovným spôsobom: 
Názov zdroja údajov:  Bankové výkazy Dev (NBS) 12-12 a V (NBS) 15-

12. 
Spôsob zberu údajov a účel, pre 
ktorý sa údaje zbierajú: 

Pre zostavenie Platobnej Bilancie 

Spravodajské jednotky: Všetky komerčné banky na území SR 
Periodicita: Mesačne 
Zisťované ukazovatele:  Všetky ukazovatele z danej skupiny PT 

(platobných Titulov) 
Metódy pouţ ité na doplnenie 
chýbajúcich údajov. 

Dopočty zabezpečuje NBS na základe časového 
radu a vplyvu hraníc povinného oznamovania 
(tresholds) na daný PT 

Úpravy z dôvodu koncepčných 
rozdielov v porovnaní s koncepciou 
národných účtov: 

Pre poloţ ku D44 - dôchodky z majetku patriace 
drţ iteľom poistiek sa robí úprava popísaná 
v kapitole 8.7 

Ďalšie úpravy údajov: Nie sú 
 
838. Údaje o dovoze a vývoze tovarov sa čerpajú z colnej štatistiky. Údaje o dovoze 
a vývoze sluţieb  sa čerpajú z vyššie uvedenej štatistiky platobnej bilancie. 

Názov zdroja údajov:  Dovoz a vývoz tovarov 
Spôsob zberu údajov a účel, pre 
ktorý sa údaje zbierajú: 

Údaje z colnej štatistiky 

Spravodajské jednotky: Všetky jednotky preváţ ajúce tovar do/z SR. 
Periodicita: Mesačne. 
Zisťované ukazovatele:  Výstupy, publikácie ZO. 
Metódy pouţ ité na doplnenie 
chýbajúcich údajov. 

Popis je v kapitole 5.15 
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Table 1 ANNEX 1
Mill. SKK

2003  HBS raw data 
per one person 
in SKK/year

Grossing-up 
coefficients for 
the calculation 
of expenditures 
for rich 
households

Rich 
households per 
one person in 
SKK/year

HBS raw data, 
grossed up for 
the whole 
popul. (without 
rich and coll 
HHs)

Adjustments 

for rich 
households

Population 
adjustments

Adjustments 
for definitions 
and concepts 
(see table 1A)

Consumption    
-  nat. conc.-     
of illegally 
produced (or 
imported) 
goods and 
services

PHC                 
- nat. concept - 
after all 
adjustments 
(before 
reconciliation)

Residents 
expenditure on 
the economic 
territory 

Non-residents 
expenditure on 
the economic 
territory

PHC                 
- dom. conc. -   
after all 
adjustments 
(before 
reconciliation) 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9=4+5+6+7+8 10 11 12=9-10+11

 01 Food and non-alcoholic beverages 19880 1,4 24415 90245 18141 1660 35636 0 145681 9973 3945 139653

    01.1 Food 18014 1,2 21616 81774 16061 1 481 35403 134719 8791 3239 129167

    01.2 Non-alcoholic beverages 1866 1,5 2799 8471 2080 179 233 10963 1182 706 10487

 02 Alcoholic beverages, tobacco, narcotics 2274 10,7 24226 10323 18000 364 1265 4346 34298 2890 4309 35717

    02.1 Alcoholic beverages 1217 13,9 16861 5525 12527 171 828 19052 2364 1069 17757

    02.2 Tobacco 1057 7,0 7365 4798 5472 193 437 10900 526 3240 13614

    02.3 Narcotics 4346 4346 0,0 0,0 4346

 03 Clothing and footwear 5508 2,2 11769 25004 8744 548 1382 0 35678 7063 1834 30449

    03.1 Clothing 4003 2,0 8006 18172 5948 386 933 25439 5487 1144 21096

    03.2 Footwear 1505 2,5 3763 6832 2796 162 449 10239 1576 690 9353

 04 Housing, water, electricity, gas and other fuels 16223 2,5 40951 73645 30427 1006 61156 0 166234 1112 149 165271

    04.1 Actual rents 1462 0,3 429 6638 319 1 006 37 8000 388 69 7681

    04.2 Imputed rentals for housing 59944 59944 0 0 59944

    04.3 Maintenance and repair of the dwelling 1832 3,5 6410 8315 4763 0 1175 14252 0 0 14252

    04.4 Water supply and miscellaneous services... 1641 3,6 5844 7450 4342 0 0 11792 165 11 11638

    04.5 Electricity, gas and other fuels 11288 2,5 28268 51243 21003 0 0 72246 559 69 71756

 05 Furnishings, households equipment and routine 
maintenance of the house     3836 2,8 11224 17414 8340 0 1566 0 27320 690 969 27599

    05.1 Furniture and furnishings, carpets... 902 2,0 1814 4095 1348 0 392 5834 105 0 5729

    05.2 Households textiles 293 3,7 1080 1330 802 0 105 2238 46 164 2356

    05.3 Households appliance 651 3,3 2172 2955 1613 0 316 4885 165 244 4964

    05.4 Glassware, tableware and househ. utensils 346 3,5 1227 1571 912 0 151 2633 95 476 3014

    05.5 Tools and equipment for house and garden 323 3,0 969 1466 720 0 151 2337 212 85 2210

    05.6 Goods and serv. for routine household main. 1321 3,0 3963 5997 2945 0 452 9393 67 0 9326

 06 Health 1546 2,6 4066 7018 3021 169 0 0 10209 267 3268 13210

    06.1 Medical products, appliances and equipment 1132 1,5 1680 5139 1248 127 0 6514 222 1274 7566

    06.2 Out-patient services 378 6,1 2288 1716 1700 37 0 3453 45 1994 5402

    06.3 Hospital services 36 2,7 98 163 73 6 0 242 0 0 242

 07 Transport 6836 4,0 27335 31033 20310 280 4736 0 56359 2632 3700 57427

    07.1 Purchase of vehicles 1369 9,8 13423 6215 9973 0 0 16188 262 0 15926

    07.2 Operation of personal transport equipment 3558 2,7 9486 16152 7048 0 4736 27936 1094 2466 29308

    07.3 Transport services 1909 2,3 4427 8666 3289 280 0 12235 1276 1234 12193

 08 Communications 3021 4,2 12665 13714 9410 284 2745 0 26152 328 793 26617

    08.1 Postal services 71 5,8 411 322 305 4 0 632 62 793 1363

    08.2 Telephone and telefax equipment 106 1,3 135 481 100 11 0 592 10 0 582

    08.3 Telephone and telefax services 2844 4,3 12120 12911 9005 268 2745 24928 256 0 24672

 09 Recreation and culture 6149 5,7 32874 27912 24426 414 4605 0 57357 4297 2294 55354

    09.1 Audio-visual, photographic and infor.proc.equip. 1130 4,0 4521 5131 3359 86 783 9359 1341 402 8420

    09.2 Other major durables for recreation and culture 26 14,2 370 118 275 0 0 393 394 356 355

    09.3 Other recreational items and equipment... 1129 1,5 1676 5125 1246 73 542 6986 526 308 6768

    09.4 Recreational and cultural services 1394 11,1 15450 6328 11479 168 2782 20758 788 1125 21095

    09.5 Newspapers, books and stationery 1191 6,4 7662 5408 5693 80 497 11677 526 103 11254

    09.6 Package holidays 1278 2,5 3195 5802 2374 8 0 8184 722 0 7462

 10 Education 693 5,1 3624 3147 2693 23 0 0 5862 67 0 5795

   10.1 Pre-primary and primary education 81 8,0 648 368 481 0 0 849 0 0 849

    10.2 Secondary education 57 5,0 287 259 213 8 0 480 0 480

    10.3 Post-secondary non-tertiary education 17 3,0 51 77 38 2 0 117 0 117

    10.4 Tertiary education 197 3,0 591 895 439 12 0 1346 32 1314

    10.5 Education not definable by level 341 6,0 2047 1549 1521 0 0 3070 35 3035

 11 Restaurants and hotels 4686 5,4 25385 21273 18861 2195 1052 0 43381 2612 8031 48800

    11.1 Catering services 4411 5,6 24567 20024 18254 2 195 1052 41525 2546 5790 44769

    11.2 Accommodation services 275 3,0 818 1248 608 0 0 1856 66 2241 4031

 12 Miscellaneous goods and services 3350 3,1 12741 15210 9466 331 26054 904 51964 899 5186 56251

    12.1 Personal care 2559 3,5 8958 11619 6656 296 1805 904 21279 639 4241 24881

    12.3 Personal effects n.e.c. 561 2,7 1530 2547 1137 35 0 3719 0 506 4225

    12.4 Social protection 16 100,0 1600 73 1189 0 0 1261 131 0 1130

    12.5 Insurance 0 0 0 0 7768 7768 45 238 7961

    12.6 Financial services n.e.c. 0 0 0 0 16331 16331 51 6 16286

    12.7 Other services n.e.c. 214 3,0 653 971 485 0 150 1606 33 195 1768

 Total 74002 231276 335938 171838 7274 140197,2 5250 660497 32830 34478 662145



Table 1 A Conversion of HBS data for NA purposes (by COICOP Divisions and Groups) ANNEX 2
Adjustments for definitions and concepts (national concept) Mill. SKK

2003 Adjustments to HBS 
based data for 
definitions and 
concepts, total

Consumption of 
households own 
production 

Goods and services 
received as wages 
and salaries in kind 
by employees

Other adjustments 
for NA concepts

imputed rents, 
insurance serv., 
clothing and food in 
the armed forces

gifts and transfers licenses and fees Others - grossing up 
for underestimates + 
tips + direct pyments

A 1=2+3+4 2 3 4=5+6+7+8 5 6 7

 01 Food and non-alcoholic beverages 35636 26354 6999 2282 219 0 0 2063

    01.1 Food 35403 26354 6999 2050 197 1853

    01.2 Non-alcoholic beverages 233 0 233 22 211

 02 Alcoholic beverages, tobacco, narcotics 1265 0 0 1265 0 0 0 1265

    02.1 Alcoholic beverages 828 828 828

    02.2 Tobacco 437 437 437

    02.3 Narcotics 0 0

 03 Clothing and footwear 1382 0 150 1232 193 0 0 1039

    03.1 Clothing 933 75 858 135 723

    03.2 Footwear 449 75 374 58 316

 04 Housing, water, electricity, gas and other fuels 61156 0 37 61119 59944 0 0 1175

    04.1 Actual rents 37 37 0

    04.2 Imputed rentals for housing 59944 59944 59944

    04.3 Maintenance and repair of the dwelling 1175 1175 1175

    04.4 Water supply and miscellaneous services... 0 0

    04.5 Electricity, gas and other fuels 0 0
 05 Furnishings, households equipment and routine maintenance
of the house 1566 0 0 1566 0 0 0 1566

    05.1 Furniture and furnishings, carpets... 392 392 392

    05.2 Households textiles 105 105 105

    05.3 Households appliance 316 316 316

    05.4 Glassware, tableware and household utensils 151 151 151

    05.5 Tools and equipment for house and garden 151 151 151

    05.6 Goods and services for routine household main. 452 452 452

 06 Health 0 0 0 0 0 0 0 0

    06.1 Medical products, appliances and equipment 0 0

    06.2 Out-patient services 0 0

    06.3 Hospital services 0 0

 07 Transport 4736 0 412 4325 0 0 0 4325

    07.1 Purchase of vehicles 0 0

    07.2 Operation of personal transport equipment 4736 412 4325 4325

    07.3 Transport services 0 0

 08 Communications 2745 0 1946 798 0 0 0 798

    08.1 Postal services 0 0

    08.2 Telephone and telefax equipment 0 0

    08.3 Telephone and telefax services 2745 1946 798 798

 09 Recreation and culture 4605 0 2782 1823 0 0 0 1823

    09.1 Audio-visual, photographic and infor.proc.equip. 783 783 783

    09.2 Other major durables for recreation and culture 0 0

    09.3 Other recreational items and equipment... 542 542 542

    09.4 Recreational and cultural services 2782 2782 0

    09.5 Newspapers, books and stationery 497 497 497

    09.6 Package holidays 0 0

 10 Education 0 0 0 0 0 0 0 0

   10.1 Pre-primary and primary education 0 0

    10.2 Secondary education 0 0

    10.3 Post-secondary non-tertiary education 0 0

    10.4 Tertiary education 0 0

    10.5 Education not definable by level 0 0

 11 Restaurants and hotels 1052 0 0 1052 0 0 0 1052

    11.1 Catering services 1052 1052 1052

    11.2 Accommodation services 0 0 0

 12 Miscellaneous goods and services 26054 0 150 25904 24099 0 0 1805

    12.1 Personal care 1805 1805 1805

    12.3 Personal effects n.e.c. 0 0

    12.4 Social protection 0 0

    12.5 Insurance 7768 7768 7768

    12.6 Financial services n.e.c. 16331 16331 16331

    12.7 Other services n.e.c. 150 150 0

 Total 140197 26354 12476 101367 84455 0 0 16912

of which

of which



Table 2 Conversion of retail sales data for NA purposes (by COICOP Divisions and Groups) ANNEX 3
mill. SKK

2003 Retail sales- 
adjustemnts into 
COICOP made by 
RT specialist

Adjust- ments  for  
non-observed 
sales

Retail sales other 
than for PHC, i.e. 
purchases for 
business purposes

Adjustm. for sales 
for PHC outside 
the retail trade 
system- 
Wholesale

Purchases of 
goods and 
services                  
- other sources -     
raw data - Market 
services

Adjustm. for 
definitions and 
concepts (see 
table 1A)

Consumpt.              
- dom. conc.-    of 
illegally produced 
(or imported) 
goods and 
services

PHC                    - 
dom. conc.-          
after all 
adjustments 
(before reconcil.)

Residents 
households 
expenditure in the 
rest of the world

Non-residents 
expenditure on 
the economic 
territory

PHC                    - 
nat. conc.-          
after all 
adjustments 
(before reconcil.)

A 1 2 3 4a 4b 5 6 7=1+2-
3+4a+4b+5+6

8 9 10=7+8-9

 01 Food and non-alcoholic beverages 154655 1014 49633 4536 0 33572 0 144143 9973 3945 150171

    01.1 Food 141 628 1 014 44 313 932 33 550 132 811 8 791 3 239 138 363

    01.2 Non-alcoholic beverages 13 027 0 5 320 3 604 22 11 332 1 182 706 11 808

 02 Alcoholic beverages, tobacco, narcotics 20760 1440 0 6923 0 0 4346 33469 2890 4309 32050

    02.1 Alcoholic beverages 12 829 722 0 4 857 0 18 409 2 364 1 069 19 704

    02.2 Tobacco 7 931 718 0 2 067 0 10 715 526 3 240 8 001

    02.3 Narcotics 0 4 346 4 346 0 0 4 346

 03 Clothing and footwear 28596 533 2987 0 784 343 0 27270 7063 1834 32499

    03.1 Clothing 20 200 236 2 148 332 210 18 830 5 487 1 144 23 173

    03.2 Footwear 8 397 297 839 452 133 8 439 1 576 690 9 325

 04 Housing, water, electricity, gas and other fuels 34515 4847 2409 0 26160 59981 0 123094 1112 149 124057

    04.1 Actual rents 891 7 980 37 8 908 388 69 9 227

    04.2 Imputed rentals for housing 59 944 59 944 0 0 59 944

    04.3 Maintenance and repair of the dwelling 8 029 3 956 2 409 6 542 0 16 118 0 0 16 118

    04.4 Water supply and miscellaneous services... 1 126 11 638 0 12 764 165 11 12 918

    04.5 Electricity, gas and other fuels 25 360 0 25 360 559 69 25 850

 05 Furnishings, households equipment and routine 
maintenance of the house 38801 178 11886 4907 718 0 0 32718 690 969 32439

    05.1 Furniture and furnishings, carpets... 15 758 5 515 221 0 10 464 151 164 10 451

    05.2 Households textiles 0 0 0

    05.3 Households appliance 12 530 3 759 1 958 211 0 10 940 165 244 10 861

    05.4 Glassware, tableware and househ. utensils 6 897 79 2 069 0 4 907 95 476 4 526

    05.5 Tools and equipment for house and garden 1 718 99 258 800 0 2 359 212 85 2 486

    05.6 Goods and serv. for routine household main. 1 898 285 2 149 286 0 4 048 67 0 4 115

 06 Health 25874 297 6454 0 5644 0 0 25361 267 3268 22360

    06.1 Medical products, appliances and equipment 25 782 6 454 0 19 328 222 1 274 18 276

    06.2 Out-patient services 92 5 402 0 5 494 45 1 994 3 545

    06.3 Hospital services 297 242 0 539 0 0 539

 07 Transport 128065 495 84313 0 21735 1212 0 67194 2632 3700 66126

    07.1 Purchase of vehicles 71 392 49 451 0 21 941 262 0 22 203

    07.2 Operation of personal transport equipment 55 517 495 34 862 8 542 1 212 30 904 1 094 2 466 29 532

    07.3 Transport services 1 156 13 193 0 14 349 1 276 1 234 14 391

 08 Communications 0 0 0 0 26036 1946 0 27982 328 793 27517

    08.1 Postal services 1 364 0 1 364 62 793 633

    08.2 Telephone and telefax equipment 0 0 10 0 10

    08.3 Telephone and telefax services 24 672 1 946 26 618 256 0 26 874

 09 Recreation and culture 24985 697 6032 0 32359 2782 0 54792 4297 2294 56795

    09.1 Audio-visual, photographic, infor.proc.equip. 11 479 123 3 444 898 0 9 057 1 341 402 9 996

    09.2 Other major durables for recreation and culture 914 74 274 102 0 817 394 356 855

    09.3 Other recreational items and equipment... 473 499 142 1 122 0 1 952 526 308 2 170

    09.4 Recreational and cultural services 148 21 094 2 782 24 024 788 1 125 23 687

    09.5 Newspapers, books and stationery 11 860 2 172 0 9 688 526 103 10 111

    09.6 Package holidays 110 9 143 0 9 253 722 0 9 975

 10 Education 0 297 0 0 5733 0 0 6030 67 0 6097

   10.1 Pre-primary and primary education 886 0 886 0 0 886

    10.2 Secondary education 480 0 480 0 480

    10.3 Post-secondary non-tertiary education 123 0 123 0 123

    10.4 Tertiary education 1 298 0 1 298 32 1 330

    10.5 Education not definable by level 297 2 946 0 3 243 35 3 278

 11 Restaurants and hotels 34298 0 0 0 50275 525 0 50800 2612 8031 45381

    11.1 Catering services 28 810 46 245 525 46 770 2 546 5 790 43 526

    11.2 Accommodation services 5 488 4 030 0 4 030 66 2 241 1 855

 12 Miscellaneous goods and services 47858 1948 16520 0 11037 24773 904 70000 899 5186 65713

    12.1 Personal care 26 232 1 948 7 870 8 123 525 904 29 862 639 4 241 26 260

    12.3 Personal effects n.e.c. 21 626 8 651 0 12 976 0 506 12 470

    12.4 Social protection 1 146 0 1 146 131 0 1 277

    12.5 Insurance 7 767 7 767 45 238 7 574

    12.6 Financial services n.e.c. 16 331 16 331 51 6 16 376

    12.7 Other services n.e.c. 1 768 150 1 918 33 195 1 756

Total 538408 11746 180233 16366 180481 125134 5250 662854 32830 34478 661206



Table 5 Summary table - final estimate of PHC ANNEX 4

Mill. SKK

2003 HBS based 
estimates

Retail sales 
based 
estimates

PHC estimates 
based on other 
sources

Best estimate - 
before recon-
ciliation - from HBS

Best estimate - 
before recon-
ciliation  - from 
retail sales

Best estimate - 
before recon-
ciliation  - from 
market services

Best estimate - 
before recon-
ciliation 

NA estimate actually 
used (absolute size)   
DC

Col. 5 expressed as 
% of col. 4

Residents 
expenditure on the 
economic territory

Non-residents 
expenditure on the 
economic territory

NA estimate actually 
used (absolute size)   
NC  

A 1 2 3 4a 4b 4c 4 5 6 7 8 9=(5+7-8)

 01 Food and non-alcoholic beverages 139653 144143 0 0 144143 0 144143 143375 99,5 9973 3945 149403

    01.1 Food 129167 132811 132811 132811 132145 99,5 8791 3239 137697

    01.2 Non-alcoholic beverages 10487 11332 11332 11332 11230 99,1 1182 706 11706

 02 Alcoholic beverages, tobacco, narcotics 35717 33470 42743 0 0 0 38541 38050 98,7 2890 4309 36631

    02.1 Alcoholic beverages 17757 18409
24196

19357 19255 99,5 2364 1069 20550

    02.2 Tobacco 13614 10715
18547

14838 14449 97,4 526 3240 11735

    02.3 Narcotics 4346 4346 4346 4346 100,0 0,0 0,0 4346,0

 03 Clothing and footwear 30449 27270 0 0 27270 0 27270 24622 90,3 7063 1834 29851

    03.1 Clothing 21096 18831 18831 18831 16697 88,7 5487 1144 21040

    03.2 Footwear 9353 8439 8439 8439 7925 93,9 1576 690 8811

 04 Housing, water, electricity, gas and other fuels 165271 123094 0 97646 0 0 166484 165704 99,5 1112 149 166667

    04.1 Actual rents 7681 8908 8908 7980 89,6 388 69 8299

    04.2 Imputed rentals for housing 59944 59944 59944 59944 100,0 0 0 59944

    04.3 Maintenance and repair of the dwelling 14252 16118 14252 14252 14387 100,9 0 0 14387

    04.4 Water supply and miscellaneous services... 11638 12764 11638 11624 11638 100,1 165 11 11792

    04.5 Electricity, gas and other fuels 71756 25360 71756 71756 71755 100,0 559 69 72245

 05 Furnishings, households equipment and routine 
maintenance of the house 27599 32718 0 12340 23763 0 36103 33648 93,2 690 969 33369

    05.1 Furniture and furnishings, carpets... 5729 10464 10464 10464 8702 83,2 105 0 8807

    05.2 Households textiles 2356 0 2856 46 164 2738

    05.3 Households appliance 4964 10940 10940 10940 6687 61,1 165 244 6608

    05.4 Glassware, tableware and househ. utensils 3014 4907 3014 3014 3014 100,0 95 476 2633

    05.5 Tools and equipment for house and garden 2210 2359 2359 2359 2760 117,0 212 85 2887

    05.6 Goods and serv. for routine household main. 9326 4048 9326 9326 9629 103,2 67 0 9696

 06 Health 13210 25361 0 13210 0 0 13210 14059 106,4 267 3268 11058

    06.1 Medical products, appliances and equipment 7566 19328 7566 7566 8415 111,2 222 1274 7363

    06.2 Out-patient services 5402 5494 5402 5402 5402 100,0 45 1994 3453

    06.3 Hospital services 242 539 242 242 242 100,0 0 0 242

 07 Transport 57427 67194 19040 0 30904 12778 62722 63427 101,1 2632 3700 62359

    07.1 Purchase of vehicles 15926 21941 19040 19040 19926 104,7 262 0 20188

    07.2 Operation of personal transport equipment 29308 30904 30904 30904 30308 98,1 1094 2466 28936

    07.3 Transport services 12193 14349 12778 12778 13193 103,2 1276 1234 13235

 08 Communications 26617 27982 0 26617 0 0 26617 26400 99,2 328 793 25935

    08.1 Postal services 1363 1364 1363 1363 1363 100,0 62 793 632

    08.2 Telephone and telefax equipment 582 0 582 582 365 62,7 10 0 375

    08.3 Telephone and telefax services 24672 26618 24672 24672 24672 100,0 256 0 24928

 09 Recreation and culture 55354 54792 0 39472 8159 9947 57578 58173 101,0 4297 2294 60176

    09.1 Audio-visual, photographic, infor.proc.equip. 8420 9057 8159 898 9057 9271 102,4 1341 402 10210

    09.2 Other major durables for recreation and culture 355 817 355 355 205 57,7 394 356 243

    09.3 Other recreational items and equipment... 6768 1953 6768 6768 7205 106,5 526 308 7423

    09.4 Recreational and cultural services 21095 24024 21095 21095 21094 100,0 788 1125 20757

    09.5 Newspapers, books and stationery 11254 9688 11254 11254 11254 100,0 526 103 11677

    09.6 Package holidays 7462 9253 9049 9049 9144 101,0 722 0 9866

 10 Education 5795 6030 0 0 0 5733 5733 5734 100,0 67 0 5801

   10.1 Pre-primary and primary education 849 886 886 886 887 100,1 0 0 887

    10.2 Secondary education 480 480 480 480 480 100,0 0 480

    10.3 Post-secondary non-tertiary education 117 123 123 123 123 100,0 0 123

    10.4 Tertiary education 1314 1298 1298 1298 1298 100,0 32 1330

    10.5 Education not definable by level 3035 3243 2946 2946 2946 100,0 35 2981

 11 Restaurants and hotels 48800 50800 0 4031 46770 0 50801 50804 100,0 2612 8031 45385

    11.1 Catering services 44769 46770 46770 46770 46774 100,0 2546 5790 43530

    11.2 Accommodation services 4031 4030 4031 4031 4030 100,0 66 2241 1855

 12 Miscellaneous goods and services 56251 70000 0 32004 0 0 56250 54506 96,9 899 5186 50219

    12.1 Personal care 24881 29862 24881 24881 23119 92,9 639 4241 19517

    12.3 Personal effects n.e.c. 4225 12976 4225 4225 4226 100,0 0 506 3720

    12.4 Social protection 1130 1146 1130 1130 1146 101,4 131 0 1277

    12.5 Insurance 7960 7767 7960 7961 100,0 45 238 7768

    12.6 Financial services n.e.c. 16287 16331 16286 16286 100,0 51 6 16331

    12.7 Other services n.e.c. 1768 1918 1768 1768 1768 100,0 33 195 1606

 Total 662145 662854 61783 225321 281009 28458 685452 678502 32830 34478 676854



II.3. INTEGROVANÉ  EKONOMICKÉ  ÚČTY  2003
Bežné účty

         P O U Ž I T I E Z D R O J E

Neziskové Neziskové

Národné inštitúcie inštitúcie Národné  

Výrobky Zahraničie hospodárstvo slúžiace Domácnosti Verejná Finančné Nefinančné Nefinančné Finančné Verejná Domácnosti slúžiace hospodárstvo Zahraničie Výrobky

a služby spolu domácnostiam správa korporácie korporácie Transakcie a iné toky, korporácie korporácie správa domácnostiam spolu a služby

Účty Spolu (zdroje) S.2 S.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 Kód bilančné položky S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1 S.2 (použitie) Spolu Účty
I. 950 285 950 285 P.7 Dovoz výrobkov a služieb 950 285 950 285 I. 

927 747 927 747 P.6 Vývoz výrobkov a služieb 927 747 927 747

2 900 280 2 900 280 P.1 Produkcia 2 017 193 72 050 228 689 564 360 17 988 2 900 280 2 900 280

1 805 097 1 805 097 10 680 220 543 73 115 28 812 1 471 947 P.2 Medzispotreba 1 805 097 1 805 097

117 482 117 482 D.21-D.31 Čisté dane z produktov 117 482 117 482

1 212 665 1 212 665 7 308 343 817 155 574 43 238 545 246 B.1g/B.1*g Hrubá pridaná hodnota / Hrubý domáci produkt 545 246 43 238 155 574 343 817 7 308 1 212 665 1 212 665 II.1.1  

251 001 251 001 701 42 349 43 747 8 790 155 414 K.1 Spotreba fixného kapitálu

961 664 961 664 6 607 301 468 111 827 34 448 389 832 B.1n/B.1*n Čistá pridaná hodnota / Čistý domáci produkt 389 832 34 448 111 827 301 468 6 607 961 664 961 664

22 538 B.11 Saldo vývozu a dovozu výrobkov a služieb 22 538

II.1.1  509 183 22 473 486 710 6 502 69 184 107 696 15 964 287 364 D.1 Odmeny zamestnancov 506 589 506 589 2 594 509 183 II.1.2  

116 680 116 680 105 276 4 131 -68 -5 246 D.2-D.3 Čisté dane z produkcie a dovozu 116 680 116 680 0 116 680

117 482 117 482 D.21-D.31 Čisté dane z produktov 117 482 117 482 0 117 482

-802 -802 105 276 4 131 -68 -5 246 D.29-D39 Čisté ostatné dane z produkcie -802 -802 0 -802

334 918 334 918 701 43 747 27 342 263 128 B.2g Hrubý prevádzkový prebytok 263 128 27 342 43 747 0 701 334 918 334 918

274 357 274 357 274 357 B.3g Hrubé zmiešané dôchodky 274 357 274 357 274 357

126 266 126 266 0 0 18 552 107 714 B.2n Čistý prevádzkový prebytok 107 714 18 552 0 0 0 126 266 126 266

232 008 232 008 232 008 B.3n Čisté zmiešané dôchodky 232 008 232 008 232 008

II.1.2   188 630 21 462 167 168 37 5 266 30 897 71 745 59 223 D.4 Dôchodky z majetku 12 303 74 461 15 615 34 508 748 137 635 50 995 188 630

B.5g/B.5*g Hrubé saldo prvotných dôchodkov/ II.2  

1 203 011 1 203 011 1 412 810 188 145 145 30 058 216 208 Hrubý národný dôchodok 216 208 30 058 145 145 810 188 1 412 1 203 011 1 203 011

B.5n/B.5*n Čisté saldo prvotných dôchodkov/

952 010 952 010 711 767 839 101 398 21 268 60 794 Čistý národný dôchodok 60 794 21 268 101 398 767 839 711 952 010 952 010

II.2  86 444 289 86 155 132 47 907 74 1 634 36 408 D.5 Bežné dane z dôchodkov, majetku atď. 86 357 86 357 87 86 444

168 072 431 167 641 167 641  D.61  Sociálne príspevky 2 189 4 433 157 756 440 39 164 857 3 215 168 072

 D.62  Sociálne dávky okrem naturálnych

134 889 273 134 616 39 440 130 601 1 347 2 189  sociálnych transferov 134 594 134 594 295 134 889

243 607 19 114 224 493 1 146 26 319 152 658 14 632 29 738 D.7 Ostatné bežné transfery 32 213 15 448 139 671 36 169 9 825 233 326 10 281 243 607

1 209 240 1 209 240 9 959 739 084 245 596 32 326 182 275 B.6g Hrubý disponibilný dôchodok 182 275 32 326 245 596 739 084 9 959 1 209 240 1 209 240 II.3   

958 239 958 239 9 258 696 735 201 849 23 536 26 861 B.6n Čistý disponibilný dôchodok 26 861 23 536 201 849 696 735 9 258 958 239 958 239

II.3  111 407 111 407 10 706 100 701  D.63  Naturálne sociálne transfery 111 407 111 407 111 407

1 209 240 1 209 240 -747 850 491 144 895 32 326 182 275 B.7g Hrubý upravený disponibilný dôchodok 182 275 32 326 144 895 850 491 -747 1 209 240 1 209 240 II.4   

958 239 958 239 -1 448 808 142 101 148 23 536 26 861 B.7n Čistý upravený disponibilný dôchodok 26 861 23 536 101 148 808 142 -1 448 958 239 958 239

II.4  B.6g Hrubý disponibilný dôchodok 182 275 32 326 245 596 739 084 9 959 1 209 240 1 209 240

B.6n Čistý disponibilný dôchodok 26 861 23 536 201 849 696 735 9 258 958 239 958 239

936 696 936 696 788 261 148 435 P.4 Skutočná konečná spotreba 936 696 936 696

936 696 936 696 10 706 676 854 249 136 P.3 Výdavky na konečnú spotrebu 936 696 936 696

D.8 Úpravy vyplývajúce zo zmien čistého majetku

3 085 4 3 081 0 0 3 081 0 domácností v rezervách penzijných fondov 3 082 3 082 3 3 085

272 545 272 545 -747 65 312 -3 540 29 245 182 275 B.8g Hrubé úspory

21 544 21 544 -1 448 22 963 -47 287 20 455 26 861 B.8n Čisté úspory

25 962 25 962 B.12 Saldo bežných transakcií so zahraničím

PRÍLOHA Č. 5

  v mil. Sk, v bežných cenách



II.3. INTEGROVANÉ  EKONOMICKÉ  ÚČTY  2003
Účty akumulácie

   Z M E N Y  A K T Í V     Z M E N Y  P A S Í V  A  Č I S T É H O  M A J E T K U 

Neziskové Neziskové

Národné inštitúcie inštitúcie Národné

Výrobky Zahraničie hospodárstvo slúžiace Domácnosti Verejná Finančné Nefinančné Nefinančné Finančné Verejná Domácnosti slúžiace hospodárstvo Zahraničie Výrobky

a služby spolu domácnostiam správa korporácie korporácie Transakcie a iné toky, korporácie korporácie správa domácnostiam spolu a služby

Účty Spolu (zdroje) S.2 S.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 Kód bilančné položky S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1 S.2 (použitie) Spolu Účty
III.1.1 B.8n Čisté úspory 26 861 20 455 -47 287 22 963 -1 448 21 544 21 544 III.1.1 

B.12 Saldo bežných transakcií so zahraničím 25 962 25 962

D.9 Kapitálové transfery,  prijaté 7 308 168 264 1 718 572 10 030 4 494 14 524

D.9 Kapitálové transfery, platené (-) -5 0 -13 346 -240 -9 -13 600 -924 -14 524

B.10.1 Zmeny čistého majetku v dôsledku úspor a III.1.2
47 506 29 532 17 974 -885 24 441 -60 369 20 623 34 164 kapitálových transferov 34 164 20 623 -60 369 24 441 -885 17 974 29 532 47 506

III.1.2 302 782 302 782 1 143 66 416 31 202 4 701 199 320 P.51  Tvorba hrubého fixného kapitálu 302 782 302 782

-251 001 -251 001 -701 -42 349 -43 747 -8 790 -155 414 K.1 Spotreba fixného kapitálu

-5 170 -5 170 -62 -1 616 -656 2 -2 838 P.52  Zmena stavu zásob -5 170 -5 170

895 895 0 856 9 1 29 P.53  Nadobudnutie mínus úbytok cenností 895 895

K.2 Nadobudnutie mínus úbytok 

0 -421 421 172 -1 256 -1 782 45 3 242 nefinančných neprodukovaných aktív

0 29 953 -29 953 -1 437 2 390 -45 395 24 664 -10 175 B.9 Čisté pôžičky poskytnuté(+)/prijaté(-) -3 172 10 785 -44 251 10 544 -2 495 -28 589 28 589 0 III.2

III.2 346 841 54 337 292 504 -545 41 973 -10 922 216 365 45 633 F Čisté prírastky finančných aktív/

F Čisté prírastky pasív 48 805 205 580 33 329 31 429 1 950 321 093 25 748 346 841

0 -742 742 742 F.1  Menové zlato a zvláštne práva čerpania (ZPČ)

95 653 34 515 61 138 -107 -4 681 12 802 31 630 21 494 F.2  Obeživo a vklady 0 100 754 0 0 0 100 754 -5 101 95 653

96 850 -20 009 116 859 0 1 950 -1 106 406 8 504 F.3   Cenné papiere okrem akcií 5 025 29 449 46 238 0 0 80 712 16 138 96 850

81 083 11 537 69 546 0 0 -11 613 81 159 0 F.4   Pôžičky 4 578 41 036 -8 366 30 187 96 67 531 13 552 81 083

37 250 23 072 14 178 0 19 528 -5 796 446 0 F.5  Akcie a ostatné podiely 16 446 19 995 0 0 0 36 441 809 37 250

18 058 165 17 893 65 14 079 0 501 3 248 F.6  Poistnotechnické rezervy 0 17 996 0 0 0 17 996 62 18 058

17 947 5 799 12 148 -503 11 097 -6 314 -4 519 12 387 F.7  Ostatné pohľadávky a záväzky 22 756 -3 650 -4 543 1 242 1 854 17 659 288 17 947

  v mil. Sk, v bežných cenách



PRÍLOHA Č.6 

Všetky požadované údaje? 

 
Výrobcovia nie sú v rámci podnikového prieskumu 

alebo administratívneho zberu 
Výrobcovia sú v rámci podnikového prieskumu 

alebo administratívneho zberu 

Žiadna odpoveď nesprávne 
ošetrená N7b Odpoveď alebo žiadna odpoveď 

správne ošetrená 

Výrobca vykazuje 
správne 

Nesprávne 
vykazovanie 

výrobcom  N6 

Nie všetky potrebné 
údaje sú požadované 

N7a 

Všetky potrebné údaje 
sú požadované 

Výrobcovia nie sú v administratívnom 
registri  

Výrobcovia sú v administratívnom 
registri 

Registrovaný 
podnikateľ nezahrnutý 

v štatistike  N5 

Registrovaná 
právnicka osoba 

nezahrnutá v štatistike  
N4 

Výrobca nie je 
povinný registrovať 

sa    
N3 

Výrobcovia sa mali 
registrovať(skrytý 

výrobca)  N1 

Nelegálny 
výrobca 

N2 

Vo sfére podnikového prieskumu alebo 
administratívneho zberu? 

Administratívne registrovaný? 

Povinnosť registrovať sa? Právnicka osoba? 

Problémy kvôli žiadnej odpovedi? 

Všetky ekonomické aktivity všetkých 
výrobcov 

Nesprávne vykazovanie? 

 SCHÉMA I 



Extrapolácie
Model a ukazovateľ 

toku tovarov

SFK(PIM) a 
Imputované 

bytové služby.
Ostatné E&M

Spolu 
Extrap+Modely

VÝROBNÁ METÓDA A17

 SPOLU

Produkcia tovarov a služieb (v bežných cenách) 1 974 344 536 709 16 940 0 0 134 681 0 134 681 0 2 662 674 -22 332 63 749 72 255 123 934 0 2 900 280
Medzispotreba (v nákupných cenách) 1 431 926 273 984 10 334 0 0 19 895 0 19 895 0 1 736 139 -22 332 77 952 26 221 -12 883 0 1 805 097
Hrubá pridaná hodnota (v bežných cenách) 542 418 262 725 6 606 0 0 114 786 0 114 786 0 926 535 0 -14 203 46 034 136 817 0 1 095 183

A Poľnohospodárstvo a poľovníctvo, lesné hospodárstvo

Produkcia tovarov a služieb (v bežných cenách) 54 687 8 795 436 108 108 64 026 0 2 888 35 263 5 382 107 559
Medzispotreba (v nákupných cenách) 42 098 8 125 215 0 50 438 -608 255 8 505 -548 58 042

Hrubá pridaná hodnota (v bežných cenách) 12 589 670 221 108 108 13 588 608 2 633 26 758 5 930 49 517

 B Rybolov

Produkcia tovarov a služieb (v bežných cenách) 76 17 0 0 93 0 -3 0 1 91
Medzispotreba (v nákupných cenách) 57 16 0 0 73 -1 2 0 -9 65

Hrubá pridaná hodnota (v bežných cenách) 19 1 0 0 20 1 -5 0 10 26

 C Ťažba nerastných surovín

Produkcia tovarov a služieb (v bežných cenách) 11 650 13 0 0 11 663 0 -14 0 40 11 689
Medzispotreba (v nákupných cenách) 5 215 11 0 0 5 226 -974 115 0 -16 4 351

Hrubá pridaná hodnota (v bežných cenách) 6 435 2 0 0 6 437 974 -129 0 56 7 338

 D Priemyselná výroba

Produkcia tovarov a služieb (v bežných cenách) 964 072 64 487 0 0 1 028 559 0 53 469 2 264 27 909 1 112 201
Medzispotreba (v nákupných cenách) 762 272 40 642 0 0 802 914 -7 471 60 308 1 532 -2 073 855 210

Hrubá pridaná hodnota (v bežných cenách) 201 800 23 845 0 0 225 645 7 471 -6 839 732 29 982 256 991

 E Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody

Produkcia tovarov a služieb (v bežných cenách) 237 311 8 0 0 237 319 0 -491 1 390 237 219
Medzispotreba (v nákupných cenách) 180 908 6 0 0 180 914 -303 4 451 0 -588 184 474

Hrubá pridaná hodnota (v bežných cenách) 56 403 2 0 0 56 405 303 -4 942 1 978 52 745

 F Stavebníctvo

Produkcia tovarov a služieb (v bežných cenách) 105 413 49 911 0 0 155 324 0 -262 25 890 17 105 198 057
Medzispotreba (v nákupných cenách) 81 876 37 958 0 0 119 834 -298 889 12 363 -1 007 131 781

Hrubá pridaná hodnota (v bežných cenách) 23 537 11 953 0 0 35 490 298 -1 151 13 527 18 112 66 276

 G
Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, 
motocyklov a spotrebného tovaru

Produkcia tovarov a služieb (v bežných cenách) 179 349 82 222 0 1 1 261 572 0 -1 058 4 383 34 942 299 839
Medzispotreba (v nákupných cenách) 106 582 42 872 0 0 149 454 -1 539 6 318 1 640 -4 021 151 852

Hrubá pridaná hodnota (v bežných cenách) 72 767 39 350 0 1 1 112 118 1 539 -7 376 2 743 38 963 147 987

 H Hotely a reštaurácie

Produkcia tovarov a služieb (v bežných cenách) 10 009 14 362 0 148 148 24 519 0 -65 671 4 224 29 349
Medzispotreba (v nákupných cenách) 5 879 7 573 0 0 13 452 -388 93 273 -568 12 862

Hrubá pridaná hodnota (v bežných cenách) 4 130 6 789 0 148 148 11 067 388 -158 398 4 792 16 487

 I Doprava, skladovanie a spoje

Produkcia tovarov a služieb (v bežných cenách) 231 773 38 777 0 295 295 270 845 0 6 054 1 435 10 056 288 390
Medzispotreba (v nákupných cenách) 153 769 24 747 0 0 178 516 -1 043 1 406 837 -2 066 177 650

Hrubá pridaná hodnota (v bežných cenách) 78 004 14 030 0 295 295 92 329 1 043 4 648 598 12 122 110 740

 J Peňažníctvo a poisťovníctvo

Produkcia tovarov a služieb (v bežných cenách) 42 759 52 431 0 0 0 95 190 -22 332 -4 36 181 73 071
Medzispotreba (v nákupných cenách) 13 801 15 118 0 0 28 919 468 21 -14 29 394

Hrubá pridaná hodnota (v bežných cenách) 28 958 37 313 0 66 271 -22 332 -472 15 195 43 677
 

 K
Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a 
vývoj

Produkcia tovarov a služieb (v bežných cenách) 97 924 36 992 2 496 90 795 90 795 228 207 0 1 008 1 501 15 779 246 495
Medzispotreba (v nákupných cenách) 55 585 22 742 2 374 19 895 19 895 100 596 -8 890 2 162 777 -1 280 93 365

Hrubá pridaná hodnota (v bežných cenách) 42 339 14 250 122 70 900 70 900 127 611 8 890 -1 154 724 17 059 153 130

 _ K ____Imputované nájomné (104)

Produkcia tovarov a služieb (v bežných cenách) 0 0 0 90 233 90 233 90 233 0 0 0 90 233
Medzispotreba (v nákupných cenách) 0 0 0 19 895 19 895 19 895 0 0 0 19 895

Hrubá pridaná hodnota (v bežných cenách) 0 0 0 70 338 70 338 70 338 0 0 0 70 338

 L
Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie

Produkcia tovarov a služieb (v bežných cenách) 0 89 550 0 34 007 34 007 123 557 0 763 0 0 124 320
Medzispotreba (v nákupných cenách) 0 43 258 0 0 43 258 0 763 0 0 44 021

Hrubá pridaná hodnota (v bežných cenách) 0 46 292 0 34 007 34 007 80 299 0 0 0 0 80 299

 M Školstvo

Produkcia tovarov a služieb (v bežných cenách) 1 124 43 474 1 488 2 750 2 750 48 836 0 52 100 943 49 931
Medzispotreba (v nákupných cenách) 654 9 424 524 0 10 602 -45 98 31 -30 10 656

Hrubá pridaná hodnota (v bežných cenách) 470 34 050 964 2 750 2 750 38 234 45 -46 69 973 39 275

 N Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť

Produkcia tovarov a služieb (v bežných cenách) 8 444 41 833 2 851 4 992 4 992 58 120 0 59 412 2 419 61 010
Medzispotreba (v nákupných cenách) 4 328 15 906 1 561 0 21 795 -192 138 149 -328 21 562

Hrubá pridaná hodnota (v bežných cenách) 4 116 25 927 1 290 4 992 4 992 36 325 192 -79 263 2 747 39 448

 O Ostatné verejné, sociálne a osobné služby

Produkcia tovarov a služieb (v bežných cenách) 29 753 13 837 9 669 1 585 1 585 54 844 0 1 353 299 4 563 61 059
Medzispotreba (v nákupných cenách) 18 902 5 586 5 660 0 30 148 -580 486 93 -335 29 812

Hrubá pridaná hodnota (v bežných cenách) 10 851 8 251 4 009 1 585 1 585 24 696 580 867 206 4 898 31 247

 P Súkromné domácnosti s domácim personálom

Produkcia tovarov a služieb (v bežných cenách) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medzispotreba (v nákupných cenách) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Koncepčné (1) Hraničné
Zostavenie HND Podrobné členenie

Podklady pre vyčíslenie NA Úpravy

(1) Úplnosti Bilancovanie
Konečný odhad

Prieskumy a cenzy
Administratívne 

údaje
Kombinované 

údaje

Extrapolácie a modely

Ostatné Spolu
Overovanie platnosti 

údajov



Extrapolácie
Model a ukazovateľ 

toku tovarov

SFK(PIM) a 
Imputované 

bytové služby.
Ostatné E&M

Spolu 
Extrap+Modely

Koncepčné (1) Hraničné
Zostavenie HND Podrobné členenie

Podklady pre vyčíslenie NA Úpravy

(1) Úplnosti Bilancovanie
Konečný odhad

Prieskumy a cenzy
Administratívne 

údaje
Kombinované 

údaje

Extrapolácie a modely

Ostatné Spolu
Overovanie platnosti 

údajov

Hrubá pridaná hodnota (v bežných cenách) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(globálny) FISIM 0 0 0

Dane na produkty 0 127 125 0 0 0 0 0 0 0 127 125 0 0 0 0 0 127 125
          DPH 81 369 0 81 369 81 369
          Dane a clá z dovozu, okrem DPH 16 739 0 16 739 16 739
          Ostatné dane na produkty 29 017 0 29 017 29 017
Dotácie na produkty 9 643 0 9 643 9 643

Reziduálna položka 0 0
Hrubý domáci produkt 542 418 380 207 6 606 0 0 114 786 0 114 786 0 1 044 017 0 -14 203 46 034 136 817 0 1 212 665

VÝDAVKOVÁ METÓDA

Výdavky na konečnú spotrebu spolu 671 377 271 233 10 359 0 0 59 944 44 776 104 720 0 1 057 689 -6 950 -162 558 26 354 22 161 0 936 696
            Výdavky na konečnú spotrebu domácností Spolu 671 377 23 060 0 0 0 59 944 44 776 104 720 0 799 157 -6 950 -163 868 26 354 22 161 0 676 854

01 - Potraviny a nealkoholické nápoje 166 851 0 0 0 0 0 0 0 0 166 851 -768 -45 097 26 354 2 063 0 149 403
02 - Alkoholické nápoje, tabak a narkotiká 0 0 0 0 0 0 24 588 24 588 0 24 588 -491 6 923 0 5 611 0 36 631
03 - Odievanie a obuv 34 447 0 0 0 0 0 0 0 0 34 447 -2 648 -2 987 0 1 039 0 29 851
04 - Bývanie, voda, elektrina, plyn a iné palivá 107 731 1 006 0 0 0 59 944 0 59 944 0 168 681 -780 -2 409 0 1 175 0 166 667
05 - Nábytok, vybavenie domácnosti a bežná údržba domu 41 237 0 0 0 0 0 0 0 0 41 237 -2 455 -6 979 0 1 566 0 33 369
06 - Zdravotníctvo 16 663 0 0 0 0 0 0 0 0 16 663 849 -6 454 0 0 0 11 058
07 - Doprava 121 454 0 0 0 0 0 20 188 20 188 0 141 642 705 -84 313 0 4 325 0 62 359
08 - Pošta a telekomunikácie 25 354 0 0 0 0 0 0 0 0 25 354 -217 0 0 798 0 25 935
09 - Rekreácia a kultúra 63 790 0 0 0 0 0 0 0 0 63 790 595 -6 032 0 1 823 0 60 176
10 - Vzdelávanie 5 800 0 0 0 0 0 0 0 0 5 800 1 0 0 0 0 5 801
11 - Reštaurácie a hotely 42 135 2 195 0 0 0 0 0 0 0 44 330 3 0 0 1 052 0 45 385
12 - Rozličné tovary a služby 45 915 19 859 0 0 0 0 0 0 0 65 774 -1 744 -16 520 0 2 709 0 50 219
Prechod do národného konceptu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

          Výdavky na konečnú spotrebu NISD 0 0 10 359 0 0 10 359 347 0 0 0 10 706
          Výdavky na konečnú spotrebu verejnej správy 0 248 173 0 0 0 248 173 963 0 0 0 249 136

0 0
Tvorba hrubého fixného kapitálu Spolu 165 644 33 710 0 0 0 0 24 380 24 380 0 223 734 76 494 2 554 0 0 0 302 782

1 Produkty poľnohospodárstva, lesníctva a rybolovu 2 596 0 0 0 0 0 0 0 0 2 596 0 0 0 0 0 2 596
2 Kovové výrobky a stroje 78 520 4 791 0 0 0 0 624 624 0 83 935 26 897 689 0 0 0 111 521
3 Dopravné prostriedky 35 549 1 332 0 0 0 0 643 643 0 37 524 686 4 0 0 0 38 214
4 Budovy na bývanie 679 1 156 0 0 0 18 347 18 347 0 20 182 17 003 0 0 0 0 37 185
5 Ostatné stavby 36 771 23 828 0 0 0 0 4 766 4 766 0 65 365 27 545 618 0 0 0 93 528
6 Ostatné produkty 11 529 2 603 0 0 0 0 0 0 0 14 132 4 363 1 243 0 0 0 19 738

0
Zmena stavu zásob 3 228 5 077 0 -1 175 -1 175 0 7 130 275 -12 575 0 0 0 -5 170
Nadobudnutie mínus úbytok cenností 865 9 0 0 0 0 874 21 0 0 0 0 895
Vývoz tovarov a služieb 0 803 037 0 0 120 836 923 873 0 -224 4 098 0 927 747
          tovary 0 803 037 0 0 803 037 7 242 810 279
         služby 0 0 0 120 836 120 836 -224 -3 144 117 468
Dovoz tovarov a služieb 0 826 625 0 0 112 140 938 765 0 -268 11 788 0 950 285
          tovary 0 826 625 0 0 826 625 896 13 231 840 752
          služby 0 0 0 112 140 112 140 -1 164 -1 443 109 533

0 0
Reziduálna položka 0 0 0
Hrubý domáci produkt 841 114 286 441 10 359 0 0 59 944 67 981 127 925 8 696 1 274 535 69 840 -172 535 26 354 14 471 0 1 212 665

Dôchodková metóda

Odmeny zamestnancov 301 428 157 645 6 502 0 0 0 0 0 0 465 575 0 0 4 011 17 124 0 486 710
    Nefinančné korporácie 285 464 0 0 0 285 464 0 0 1 900 0 287 364
    Finančné korporácie 15 964 0 15 964 15 964
    Verejná správa 0 107 696 0 0 107 696 0 0 0 0 107 696
    Domácnosti 0 49 949 0 0 49 949 0 4 011 15 224 0 69 184
    Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 0 0 6 502 0 6 502 0 0 0 0 6 502

(2) Hrubý prevádzkový prebytok 0 0 0 0 251 001 0 251 001 0 251 001 0 0 0 0 126 266 377 267
    Nefinančné korporácie 0 0 0 155 414 155 414 155 414 0 0 0 107 714 263 128
    Finančné korporácie 8 790 8 790 8 790 18 552 27 342
    Verejná správa 0 0 0 43 747 43 747 43 747 0 0 0 0 43 747
    Domácnosti 0 0 0 42 349 42 349 42 349 0 0 0 0 42 349
    Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 0 0 0 701 701 701 0 0 0 0 701

(2) Zmiešané dôchodky 0 0 0 0 0 0 0 0 232 008 232 008
Dane na produkciu a dovoz 137 644 0 137 644 0 0 0 0 137 644
Dotácie 20 964 0 0 20 964 0 0 0 0 20 964

Reziduálna položka 0

Hrubý domáci produkt 301 428 274 325 6 502 0 0 251 001 0 251 001 0 833 256 0 0 4 011 17 124 358 274 1 212 665

Hrubý národný dôchodok

Odmeny zamestnancov prijaté zo zahraničia 19 149 0 19 149 3 324 22 473
Odmeny zamestnancov platené do zahraničia 0 1 547 1 547 1 047 2 594
Dôchodky z majetku prijaté zo zahraničia 0 21 462 21 462 21 462
Dôchodky z majetku platené do zahraničia 38 38 50 957 50 995 50 995
Dane na produkciu a dovoz 0 0 0
Subvencie 0 0 0

Hrubý národný dôchodok 561 567 380 207 6 606 0 0 114 786 -38 114 748 -31 042 1 032 086 0 -14 203 46 034 139 094 0 1 203 011

(1) Úpravy hraničné a úpravy úplnosti- Okrem toho detaily týchto úprav  musia byť uvedené z  “Tabulárneho prístupu”
(2) Hrubý prevádzkový prebytok - Členské štáty majú podrobné členenie údajov (nezávislé) dôchodkovej metódy, tak ako Írsko, Francúzsko, a VB, hrubý prevádzkový prebytok sa musí členiť podľa sektorov

C
O

IC
O

P
 (

1
-d

ig
)

P
i6



Extrapolácie
Model a ukazovateľ 

toku tovarov

SFK(PIM) a 
Imputované 

bytové služby.
Ostatné E&M

Spolu 
Extrap+Modely

VÝROBNÁ METÓDA A17

 SPOLU

Produkcia tovarov a služieb (v bežných cenách)

Medzispotreba (v nákupných cenách)

Hrubá pridaná hodnota (v bežných cenách) % 49,5 24,0 0,6 0,0 0,0 10,5 0,0 10,5 0,0 84,6 0,1 -1,3 4,2 12,5 0,0 100,0

A Poľnohospodárstvo a poľovníctvo, lesné hospodárstvo

Produkcia tovarov a služieb (v bežných cenách)

Medzispotreba (v nákupných cenách)

Hrubá pridaná hodnota (v bežných cenách) % 1,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,1 0,2 2,4 0,5 0,0 4,5

 B Rybolov

Produkcia tovarov a služieb (v bežných cenách)

Medzispotreba (v nákupných cenách)

Hrubá pridaná hodnota (v bežných cenách) % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 C Ťažba nerastných surovín

Produkcia tovarov a služieb (v bežných cenách)

Medzispotreba (v nákupných cenách)

Konečný odhad
Prieskumy a cenzy

Administratívne 
údaje

Kombinované 
údaje

Extrapolácie a modely

Ostatné Spolu
Overovanie platnosti 

údajov
Koncepčné (1) Hraničné

Zostavenie HND Podrobné členenie

Podklady pre vyčíslenie NA Úpravy

(1) Úplnosti Bilancovanie

Hrubá pridaná hodnota (v bežných cenách) % 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7

 D Priemyselná výroba

Produkcia tovarov a služieb (v bežných cenách)

Medzispotreba (v nákupných cenách)

Hrubá pridaná hodnota (v bežných cenách) % 18,4 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,6 0,7 -0,6 0,1 2,7 0,0 23,5

 E Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody

Produkcia tovarov a služieb (v bežných cenách)

Medzispotreba (v nákupných cenách)

Hrubá pridaná hodnota (v bežných cenách) % 5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,1 0,0 -0,5 0,0 0,1 0,0 4,8

 F Stavebníctvo

Produkcia tovarov a služieb (v bežných cenách)

Medzispotreba (v nákupných cenách)

Hrubá pridaná hodnota (v bežných cenách) % 2,1 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 0,0 -0,1 1,2 1,7 0,0 6,0

 G
Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, 
motocyklov a spotrebného tovaru

Produkcia tovarov a služieb (v bežných cenách)

Medzispotreba (v nákupných cenách)

Hrubá pridaná hodnota (v bežných cenách) % 6,6 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,2 0,1 -0,7 0,3 3,6 0,0 13,5

 H Hotely a reštaurácie

Produkcia tovarov a služieb (v bežných cenách)

Medzispotreba (v nákupných cenách)

Hrubá pridaná hodnota (v bežných cenách) % 0,4 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 1,5

 I Doprava, skladovanie a spoje

Produkcia tovarov a služieb (v bežných cenách)

Medzispotreba (v nákupných cenách)

Hrubá pridaná hodnota (v bežných cenách) % 7,1 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,4 0,1 0,4 0,1 1,1 0,0 10,1

 J Peňažníctvo a poisťovníctvo

Produkcia tovarov a služieb (v bežných cenách)

Medzispotreba (v nákupných cenách)

Hrubá pridaná hodnota (v bežných cenách) % 2,6 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 -2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0

 

 K
Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a 
vývoj

Produkcia tovarov a služieb (v bežných cenách)

Medzispotreba (v nákupných cenách)

Hrubá pridaná hodnota (v bežných cenách) % 3,9 1,3 0,0 0,0 0,0 6,5 0,0 6,5 0,0 11,6 0,8 -0,1 0,1 1,6 0,0 14,0

 _ K ____Imputované nájomné (104)

Produkcia tovarov a služieb (v bežných cenách)

Medzispotreba (v nákupných cenách)

Hrubá pridaná hodnota (v bežných cenách) % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,4 0,0 6,4 0,0 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,4

 L
Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie

Produkcia tovarov a služieb (v bežných cenách)

Medzispotreba (v nákupných cenách)

Hrubá pridaná hodnota (v bežných cenách) % 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 3,1 0,0 3,1 0,0 7,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,3

M Školstvo M Školstvo

Produkcia tovarov a služieb (v bežných cenách)

Medzispotreba (v nákupných cenách)

Hrubá pridaná hodnota (v bežných cenách) % 0,0 3,1 0,1 0,0 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 3,6

 N Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť
Produkcia tovarov a služieb (v bežných cenách)

Medzispotreba (v nákupných cenách)

Hrubá pridaná hodnota (v bežných cenách) % 0,4 2,4 0,1 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 3,6

 O Ostatné verejné, sociálne a osobné služby

Produkcia tovarov a služieb (v bežných cenách)

Medzispotreba (v nákupných cenách)

Hrubá pridaná hodnota (v bežných cenách) % 1,0 0,8 0,4 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 2,3 0,1 0,1 0,0 0,4 0,0 2,9

 P Súkromné domácnosti s domácim personálom

Produkcia tovarov a služieb (v bežných cenách)

Medzispotreba (v nákupných cenách)

Hrubá pridaná hodnota (v bežných cenách) % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

(globálny) FISIM % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Dane na produkty % 0,0 10,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,5
          DPH % 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7
          Dane a clá z dovozu, okrem DPH % 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4
          Ostatné dane na produkty % 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4
Dotácie na produkty % 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8p y , , , , , , , , , , , , , , , ,

Reziduálna položka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Prieskumy a cenzy
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Extrapolácie a modely

Ostatné Spolu
Overovanie platnosti 

údajov
Koncepčné (1) Hraničné

Zostavenie HND Podrobné členenie

Podklady pre vyčíslenie NA Úpravy

(1) Úplnosti Bilancovanie

Hrubý domáci produkt % 44,7 31,3 0,5 0,0 0,0 9,5 0,0 9,5 0,0 86,1 0,0 -1,2 3,8 11,3 0,0 100,0

VÝDAVKOVÁ METÓDA

Výdavky na konečnú spotrebu spolu 55,4 22,4 0,9 0,0 0,0 4,9 3,7 8,6 0,0 87,2 -0,6 -13,4 2,2 1,8 0,0 77,2
            Výdavky na konečnú spotrebu domácností Spolu (%) 55,4 1,9 0,0 0,0 0,0 4,9 3,7 8,6 0,0 65,9 -0,6 -13,5 2,2 1,8 0,0 55,8

01 - Potraviny a nealkoholické nápoje 13,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,8 -0,1 -3,7 2,2 0,2 0,0 12,3

02 - Alkoholické nápoje, tabak a narkotiká 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 0,0 0,6 0,0 0,5 0,0 3,0

03 - Odievanie a obuv 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 -0,2 -0,2 0,0 0,1 0,0 2,5

04 - Bývanie, voda, elektrina, plyn a iné palivá 8,9 0,1 0,0 0,0 0,0 4,9 0,0 4,9 0,0 13,9 -0,1 -0,2 0,0 0,1 0,0 13,7

05 - Nábytok, vybavenie domácnosti a bežná údržba domu 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 -0,2 -0,6 0,0 0,1 0,0 2,8

06 - Zdravotníctvo 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,1 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,9

07 - Doprava 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 1,7 0,0 11,7 0,1 -7,0 0,0 0,4 0,0 5,1

08 - Pošta a telekomunikácie 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 2,1

09 - Rekreácia a kultúra 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,3 0,0 -0,5 0,0 0,2 0,0 5,0

10 - Vzdelávanie 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5

11 - Reštaurácie a hotely 3,5 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 3,7

12 - Rozličné tovary a služby 3,8 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,4 -0,1 -1,4 0,0 0,2 0,0 4,1

Prechod do národného konceptu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

          Výdavky na konečnú spotrebu NISD % 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9
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          Výdavky na konečnú spotrebu verejnej správy % 0,0 20,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,5 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 20,5

Tvorba hrubého fixného kapitálu Spolu (%) 13,7 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 2,1 0,0 18,5 6,2 0,2 0,0 0,0 0,0 25,0
1 Produkty poľnohospodárstva, lesníctva a rybolovu 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2

2 Kovové výrobky a stroje 6,5 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 6,9 2,2 0,1 0,0 0,0 0,0 9,2

3 Dopravné prostriedky 2,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 3,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2

4 Budovy na bývanie 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,6 0,0 1,8 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1

5 Ostatné stavby 3,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,0 5,4 2,3 0,1 0,0 0,0 0,0 7,7

6 Ostatné produkty 1,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 1,6

Zmena stavu zásob % 0,3 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,1 0,0 0,6 0,0 -1,0 0,0 0,0 0,0 -0,4
Nadobudnutie mínus úbytok cenností % 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Vývoz tovarov a služieb % 0,0 76,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76,2 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 76,5
          tovary % 0,0 66,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66,2 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 66,8

         služby % 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 -0,3 0,0 9,7

Dovoz tovarov a služieb % 0,0 77,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 77,4 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 78,4
          tovary % 0,0 68,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 68,2 0,0 0,1 0,0 1,1 0,0 69,3

          služby % 0,0 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,2 0,0 -0,1 0,0 -0,1 0,0 9,0

Reziduálna položka 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Hrubý domáci produkt % 69,4 24,3 0,9 0,0 0,0 4,9 5,7 10,6 0,0 105,2 5,7 -14,2 2,2 1,2 0,0 100,0

Dôchodková metóda

Odmeny zamestnancov % 24,9 13,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38,4 0,0 0,0 0,3 1,4 0,0 40,1
    Nefinančné korporácie % 23,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,5 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 23,7

Finančné korporácie % 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3

P
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    Finančné korporácie % 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3
    Verejná správa % 0,0 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,9
    Domácnosti % 0,0 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1 0,0 0,0 0,3 1,3 0,0 5,7
    Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam % 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5

(2) Hrubý operačný prebytok % 1,0 2,4 0,0 0,0 0,0 20,7 0,0 20,7 0,0 24,1 -1,8 0,0 0,0 0,0 8,9 31,1
    Nefinančné korporácie % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,8 0,0 12,8 0,0 12,8 0,0 0,0 0,0 0,0 8,9 21,7
    Finančné korporácie % 1,0 2,4 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 4,1 -1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3
    Verejná správa % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 0,0 3,6 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6
    Domácnosti % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 0,0 3,5 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5
    Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

(2) Zmiešané dôchodky % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,1 19,1
Dane na produkciu a dovoz % 0,0 11,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,4
Dotácie % 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7

Reziduálna položka 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Hrubý domáci produkt % 25,9 25,0 0,5 0,0 0,0 20,7 0,0 20,7 0,0 72,1 -1,8 0,0 0,3 1,4 28,0 100,0

Hrubý národný dôchodok

Odmeny zamestnancov prijaté zo zahraničia % 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 1,9
Odmeny zamestnancov platené do zahraničia % 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2
Dôchodky z majetku prijaté zo zahraničia % 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8
Dôchodky z majetku platené do zahraničia % 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2
Dane na produkciu a dovoz % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Subvencie % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0, , , , , , , , , , , , , , , ,

Hrubý národný dôchodok % 46,7 29,0 0,5 0,0 0,0 9,5 0,0 9,5 0,0 85,7 0,1 -1,2 3,8 11,6 0,0 100,0

(1) Úpravy hraničné a úpravy úplnosti- Okrem toho detaily týchto úprav  musia byť uvedené z  “Tabulárneho prístupu”
(2) Hrubý prevádzkový prebytok - Členské štáty majú podrobné členenie údajov (nezávislé) dôchodkovej metódy, tak ako Írsko, Francúzsko, a VB, hrubý prevádzkový prebytok sa musí členiť podľa sektorov
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VÝROBNÁ METÓDA A17

 SPOLU

Produkcia tovarov a služieb (v bežných cenách) kapitola 4.12

Medzispotreba (v nákupných cenách)

Hrubá pridaná hodnota (v bežných cenách)

A Poľnohospodárstvo a poľovníctvo, lesné hospodárstvo

Produkcia tovarov a služieb (v bežných cenách) kapitola 3.7 kapitola 3.7 kapitola 3.7 kapitola 3.7 P.1 kapitola 3.7 P.1

Medzispotreba (v nákupných cenách) kapitola 3.7 kapitola 3.7 kapitola 3.7 kapitola 3.7 P.2 kapitola 3.7 P.2

Hrubá pridaná hodnota (v bežných cenách)

 B Rybolov

Produkcia tovarov a služieb (v bežných cenách) kapitola 3.8 kapitola 3.8 P.1 kapitola 3.8 P.1

Medzispotreba (v nákupných cenách) kapitola 3.8 kapitola 3.8 P.2 kapitola 3.8 P.2

Hrubá pridaná hodnota (v bežných cenách)

 C Ťažba nerastnýkap. surovín

Produkcia tovarov a služieb (v bežných cenách) kapitola 3.9 kapitola 3.9 P.1 kapitola 3.9 P.1

Medzispotreba (v nákupných cenách) kapitola 3.9 kapitola 3.9 P.2 kapitola 3.9 P.2

Konečný odhad
Prieskumy a cenzy

Administratívne 
údaje

Kombinované 
údaje

Extrapolácie a modely

Ostatné Spolu
Overovanie platnosti 

údajov
Koncepčné (1) Hraničné

Zostavenie HND Podrobné členenie

Podklady pre vyčíslenie NA Úpravy

(1) Úplnosti Bilancovanie

Hrubá pridaná hodnota (v bežných cenách)

 D Priemyselná výroba

Produkcia tovarov a služieb (v bežných cenách) kapitola 3.10 kapitola 3.10 kapitola 3.10 P.1 kapitola 3.10 P.1

Medzispotreba (v nákupných cenách) kapitola 3.10 kapitola 3.10 kapitola 3.10 P.2 kapitola 3.10 P.2

Hrubá pridaná hodnota (v bežných cenách)

 E Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody

Produkcia tovarov a služieb (v bežných cenách) kapitola 3.11 kapitola 3.11 P.1 kapitola 3.11 P.1

Medzispotreba (v nákupných cenách) kapitola 3.11 kapitola 3.11 P.2 kapitola 3.11 P.2

Hrubá pridaná hodnota (v bežných cenách)

 F Stavebníctvo

Produkcia tovarov a služieb (v bežných cenách) kapitola 3.12 kapitola 3.12 kapitola 3.12 P.1 kapitola 3.12 P.1

Medzispotreba (v nákupných cenách) kapitola 3.12 kapitola 3.12 kapitola 3.12 P.2 kapitola 3.12 P.2

Hrubá pridaná hodnota (v bežných cenách)

 G
Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorovýkap. vozidiel, 
motocyklov a spotrebného tovaru

Produkcia tovarov a služieb (v bežných cenách) kapitola 3.13 kapitola 3.13 kapitola 3.13 P.1 kapitola 3.13 P.1

Medzispotreba (v nákupných cenách) kapitola 3.13 kapitola 3.13 kapitola 3.13 P.2 kapitola 3.13 P.2

Hrubá pridaná hodnota (v bežných cenách)

 H Hotely a reštaurácie

Produkcia tovarov a služieb (v bežných cenách) kapitola 3.14 kapitola 3.14 kapitola 3.14 P.1 kapitola 3.14 P.1

Medzispotreba (v nákupných cenách) kapitola 3.14 kapitola 3.14 kapitola 3.14 P.2 kapitola 3.14 P.2

Hrubá pridaná hodnota (v bežných cenách)

 I Doprava, skladovanie a spoje

Produkcia tovarov a služieb (v bežných cenách) kapitola 3.15 kapitola 3.15 kapitola 3.15 P.1 kapitola 3.15 P.1

Medzispotreba (v nákupných cenách) kapitola 3.15 kapitola 3.15 kapitola 3.15 P.2 kapitola 3.15 P.2

Hrubá pridaná hodnota (v bežných cenách)

 J Peňažníctvo a poisťovníctvo

Produkcia tovarov a služieb (v bežných cenách)

Medzispotreba (v nákupných cenách)

Hrubá pridaná hodnota (v bežných cenách)

 

 K
Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a 
vývoj

Produkcia tovarov a služieb (v bežných cenách) kapitola 3.17 kapitola 3.17 kapitola 3.17 kapitola 3.17 P.1 kapitola 3.17 P.1

Medzispotreba (v nákupných cenách) kapitola 3.17 kapitola 3.17 kapitola 3.17 kapitola 3.17 P.2 kapitola 3.17 P.2

Hrubá pridaná hodnota (v bežných cenách)

 _ K ____Imputované nájomné (104)

Produkcia tovarov a služieb (v bežných cenách) kapitola 3.17

Medzispotreba (v nákupných cenách) kapitola 3.17

Hrubá pridaná hodnota (v bežných cenách)

 L
Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie

Produkcia tovarov a služieb (v bežných cenách) kapitola 3.18

Medzispotreba (v nákupných cenách) kapitola 3.18

Hrubá pridaná hodnota (v bežných cenách)

M Školstvo M Školstvo

Produkcia tovarov a služieb (v bežných cenách) kapitola 3.19 kapitola 3.19 kapitola 3.19

Medzispotreba (v nákupných cenách) kapitola 3.19 kapitola 3.19 kapitola 3.19 kapitola 3.19 P.1 kapitola 3.19 P.1

Hrubá pridaná hodnota (v bežných cenách) kapitola 3.19 P.2 kapitola 3.19 P.2

 N Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť
Produkcia tovarov a služieb (v bežných cenách) kapitola 3.20 kapitola 3.20 kapitola 3.20 kapitola 3.20 P.1 kapitola 3.20 P.1

Medzispotreba (v nákupných cenách) kapitola 3.20 kapitola 3.20 kapitola 3.20 kapitola 3.20 P.2 kapitola 3.20 P.2

Hrubá pridaná hodnota (v bežných cenách)

 O Ostatné verejné, sociálne a osobné služby

Produkcia tovarov a služieb (v bežných cenách) kapitola 3.21 kapitola 3.21 kapitola 3.21

Medzispotreba (v nákupných cenách) kapitola 3.21 kapitola 3.21 kapitola 3.21 kapitola 3.21 P.1 kapitola 3.21 P.1

Hrubá pridaná hodnota (v bežných cenách) kapitola 3.21 P.2 kapitola 3.21 P.2

 P Súkromné domácnosti s domácim personálom

Produkcia tovarov a služieb (v bežných cenách)

Medzispotreba (v nákupných cenách) kapitola 3.22

Hrubá pridaná hodnota (v bežných cenách)

(globálny) FISIM

Dane na produkty
          DPH kapitola 3.25

          Dane a clá z dovozu, okrem DPH kapitola 3.24

          Ostatné dane na produkty kapitola 3.24

Dotácie na produkty kapitola 3.26Dotácie na produkty kapitola 3.26

Reziduálna položka

Hrubý domáci produkt



Extrapolácie
Model a ukazovateľ 

toku tovarov

SFK(PIM) a 
Imputované 

bytové služby.
Ostatné E&M

Spolu 
Extrap+Modely

Konečný odhad
Prieskumy a cenzy

Administratívne 
údaje

Kombinované 
údaje

Extrapolácie a modely

Ostatné Spolu
Overovanie platnosti 

údajov
Koncepčné (1) Hraničné

Zostavenie HND Podrobné členenie

Podklady pre vyčíslenie NA Úpravy

(1) Úplnosti Bilancovanie

VÝDAVKOVÁ METÓDA

Výdavky na konečnú spotrebu spolu
            Výdavky na konečnú spotrebu domácností Spolu kapitola 5.7.5

01 - Potraviny a nealkoholické nápoje

02 - Alkoholické nápoje, tabak a narkotiká kapitola 5.7.3,  5.7.5

03 - Odievanie a obuv

04 - Bývanie, voda, elektrina, plyn a iné palivá kapitola 5.7.2.7

05 - Nábytok, vybavenie domácnosti a bežná údržba domu

06 - Zdravotníctvo

07 - Doprava kap. 5.7.3, kap. 5.7.5

08 - Pošta a telekomunikácie

09 - Rekreácia a kultúra

10 - Vzdelávanie

11 - Reštaurácie a hotely kapitola 5.7.2.7

12 - Rozličné tovary a služby

Prechod do národného konceptu

          Výdavky na konečnú spotrebu NISD kapitola 5.8

          Výdavky na konečnú spotrebu verejnej správy kapitola 5.9

Tvorba hrubého fixného kapitálu Spolu kap 5 10 kap 5 11 kap 5 10 kap 5 11 kap 5 10 4 kap 7 3 kap 7 3 1 kap 7 3 kapitola 7 3

C
O

IC
O

P
 (

1
-d

ig
)

Tvorba hrubého fixného kapitálu Spolu kap. 5.10, kap. 5.11 kap. 5.10, kap. 5.11 kap. 5.10.4, kap. 7.3 kap. 7.3.1, kap. 7.3 kapitola 7.3

1 Produkty poľnohospodárstva, lesníctva a rybolovu

2 Kovové výrobky a stroje

3 Dopravné prostriedky

4 Budovy na bývanie

5 Ostatné stavby

6 Ostatné produkty

Zmena stavu zásob kapitola 5.13 kapitola 5.13 kapitola 5.13 kapitola 5.13.3 kapitola 5.13.3

Nadobudnutie mínus úbytok cenností kapitola 5.14 kapitola 5.14 kapitola 7.3

Vývoz tovarov a služieb
          tovary kapitola 5.4, 5.15 kapitola 5.15 

         služby kapitola 5.4, 5.16 kap. 8.7, kap. 5.16.6 kap.5,16, 7.1

Dovoz tovarov a služieb
          tovary kapitola 5.4, 5.17 kapitola 5.4 kap. 5.17, 7.1

          služby kapitola 5.4, 5.18 kap. 8.7, kap. 5.16.6 kapitola 5.18

Reziduálna položka

Hrubý domáci produkt

Dôchodková metóda

Odmeny zamestnancov
    Nefinančné korporácie kapitola 4.7

    Finančné korporácie kapitola 4.7

    Verejná správa kapitola 4.7

    Domácnosti kapitola 4.7

P
i6

    Domácnosti kapitola 4.7

    Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam kapitola 4.7

(2) Hrubý operačný prebytok
    Nefinančné korporácie kapitola 4.10

    Finančné korporácie kapitola 4.10 kapitola 4.10 kapitola 4.12

    Verejná správa

    Domácnosti

    Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

(2) Zmiešané dôchodky
Dane na produkciu a dovoz kapitola 4.8

Dotácie kapitola 4.9

Reziduálna položka

Hrubý domáci produkt

Hrubý národný dôchodok

Odmeny zamestnancov prijaté zo zahraničia kapitola 8.1.3 kapitola 8.1.3

Odmeny zamestnancov platené do zahraničia kapitola 8.1.5 kapitola 8.1.5

Dôchodky z majetku prijaté zo zahraničia kapitola 8.5-8.8

Dôchodky z majetku platené do zahraničia kapitola 8.5-8.8

Dane na produkciu a dovoz kapitola 8.2

Subvencie kapitola 8.3

Hrubý národný dôchodok

(1) Úpravy hraničné a úpravy úplnosti- Okrem toho detaily týchto úprav  musia byť uvedené z  “Tabulárneho prístupu”
(2) Hrubý prevádzkový prebytok - Členské štáty majú podrobné členenie údajov (nezávislé) dôchodkovej metódy, tak ako Írsko, Francúzsko, a VB, hrubý prevádzkový prebytok sa musí členiť podľa sektorov



Extrapolácie
Model a ukazovateľ 

toku tovarov

SFK(PIM) a 
Imputované 

bytové služby.
Ostatné E&M

Spolu 
Extrap+Modely

VÝROBNÁ METÓDA A17

 SPOLU

Produkcia tovarov a služieb (v bežných cenách) vážené NACE (Produkcia+ Medzispotreba) 0,7 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Medzispotreba (v nákupných cenách)

Hrubá pridaná hodnota (v bežných cenách) Výška podielu na HPH (%) 54,5 23,8 0,9 0,0 0,0 5,8 0,0 5,8 0,0 85,1 -1,4 1,9 2,1 2,6 0,0 90,3

A Poľnohospodárstvo a poľovníctvo, lesné hospodárstvo

Produkcia tovarov a služieb (v bežných cenách) vážené NACE (Produkcia+ Medzispotreba) 0,6 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 1,0
Medzispotreba (v nákupných cenách)

Hrubá pridaná hodnota (v bežných cenách) Výška podielu na HPH (%) 2,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 0,0 0,1 1,1 0,1 0,0 4,1

 B Rybolov

Produkcia tovarov a služieb (v bežných cenách) vážené NACE (Produkcia+ Medzispotreba) 0,9 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 1,0
Medzispotreba (v nákupných cenách)

Hrubá pridaná hodnota (v bežných cenách) Výška podielu na HPH (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 C Ťažba nerastných surovín

Produkcia tovarov a služieb (v bežných cenách) vážené NACE (Produkcia+ Medzispotreba) 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Medzispotreba (v nákupných cenách)

Hrubá pridaná hodnota (v bežných cenách) Výška podielu na HPH (%) 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6

 D Priemyselná výroba

Produkcia tovarov a služieb (v bežných cenách) vážené NACE (Produkcia+ Medzispotreba) 0,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 1,0
Medzispotreba (v nákupných cenách)

Hrubá pridaná hodnota (v bežných cenách) Výška podielu na HPH (%) 18,6 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,8 -0,1 1,2 0,0 0,3 0,0 21,2

 E Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody

Produkcia tovarov a služieb (v bežných cenách) vážené NACE (Produkcia+ Medzispotreba) 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Medzispotreba (v nákupných cenách)

Hrubá pridaná hodnota (v bežných cenách) Výška podielu na HPH (%) 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3

 F Stavebníctvo

Produkcia tovarov a služieb (v bežných cenách) vážené NACE (Produkcia+ Medzispotreba) 0,6 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 1,0
Medzispotreba (v nákupných cenách)

Hrubá pridaná hodnota (v bežných cenách) Výška podielu na HPH (%) 3,1 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6 0,0 0,0 0,6 0,3 0,0 5,5

 G
Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, 
motocyklov a spotrebného tovaru

Produkcia tovarov a služieb (v bežných cenách) vážené NACE (Produkcia+ Medzispotreba) 0,6 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 1,0
Medzispotreba (v nákupných cenách)

Hrubá pridaná hodnota (v bežných cenách) Výška podielu na HPH (%) 7,7 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,1 0,0 0,1 0,2 0,8 0,0 12,2

 H Hotely a reštaurácie

Produkcia tovarov a služieb (v bežných cenách) vážené NACE (Produkcia+ Medzispotreba) 0,4 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 1,0
Medzispotreba (v nákupných cenách)

Hrubá pridaná hodnota (v bežných cenách) Výška podielu na HPH (%) 0,5 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 1,4

 I Doprava, skladovanie a spoje

Produkcia tovarov a služieb (v bežných cenách) vážené NACE (Produkcia+ Medzispotreba) 0,8 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Medzispotreba (v nákupných cenách)

Hrubá pridaná hodnota (v bežných cenách) Výška podielu na HPH (%) 7,6 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0 9,1

 J Peňažníctvo a poisťovníctvo

Produkcia tovarov a služieb (v bežných cenách) vážené NACE (Produkcia+ Medzispotreba) 0,6 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Medzispotreba (v nákupných cenách)

Hrubá pridaná hodnota (v bežných cenách) Výška podielu na HPH (%) 2,0 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6

 

 K
Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a 
vývoj

Produkcia tovarov a služieb (v bežných cenách) vážené NACE (Produkcia+ Medzispotreba) 0,5 0,2 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Medzispotreba (v nákupných cenách)

Hrubá pridaná hodnota (v bežných cenách) Výška podielu na HPH (%) 5,7 2,2 0,2 0,0 0,0 4,1 0,0 4,1 0,0 12,2 -0,3 0,1 0,1 0,5 0,0 12,6

 _ K ____Imputované nájomné (104)

Produkcia tovarov a služieb (v bežných cenách) vážené NACE (Produkcia+ Medzispotreba) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Medzispotreba (v nákupných cenách)

Hrubá pridaná hodnota (v bežných cenách) Výška podielu na HPH (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,8 0,0 5,8 0,0 5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,8

 L
Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie

Produkcia tovarov a služieb (v bežných cenách) vážené NACE (Produkcia+ Medzispotreba) 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Medzispotreba (v nákupných cenách)

Hrubá pridaná hodnota (v bežných cenách) Výška podielu na HPH (%) 0,0 5,2 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 1,3 0,0 6,6 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 6,6

 M Školstvo

Produkcia tovarov a služieb (v bežných cenách) vážené NACE (Produkcia+ Medzispotreba) 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Medzispotreba (v nákupných cenách)

Hrubá pridaná hodnota (v bežných cenách) Výška podielu na HPH (%) 0,1 2,8 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2

 N Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť
Produkcia tovarov a služieb (v bežných cenách) vážené NACE (Produkcia+ Medzispotreba) 0,2 0,7 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0

Medzispotreba (v nákupných cenách)

Hrubá pridaná hodnota (v bežných cenách) Výška podielu na HPH (%) 0,5 2,3 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 3,3

 O Ostatné verejné, sociálne a osobné služby

Produkcia tovarov a služieb (v bežných cenách) vážené NACE (Produkcia+ Medzispotreba) 0,5 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Medzispotreba (v nákupných cenách)

Hrubá pridaná hodnota (v bežných cenách) Výška podielu na HPH (%) 1,4 0,6 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 2,6

 P Súkromné domácnosti s domácim personálom

Produkcia tovarov a služieb (v bežných cenách) vážené NACE (Produkcia+ Medzispotreba) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Medzispotreba (v nákupných cenách)

Hrubá pridaná hodnota (v bežných cenách) Výška podielu na HPH (%) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

(globálny) FISIM Podiel (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Dane na produkty Podiel (%) 0,0 10,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,5
          DPH Podiel (%) 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7
          Dane a clá z dovozu, okrem DPH Podiel (%) 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4
          Ostatné dane na produkty Podiel (%) 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4
Dotácie na produkty Podiel (%) 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8

Reziduálna položka Podiel (%) 0,0 0,0

Hrubý domáci produkt Výška podielu na HDP (%) 54,5 33,5 0,9 0,0 0,0 5,8 0,0 5,8 0,0 94,8 -1,4 1,9 2,1 2,6 0,0 100,0

Konečný odhad
Prieskumy a cenzy

Administratívne 
údaje

Kombinované 
údaje

Extrapolácie a modely

Ostatné Spolu
Overovanie platnosti 

údajov
Koncepčné (1) Hraničné

Zostavenie HND Podrobné členenie

Podklady pre vyčíslenie NA Úpravy

(1) Úplnosti Bilancovanie
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