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Slovo na úvod

Štatistický úrad SR dosiahol v roku 2008, kedy oslávil 15 rokov svojej existencie, aj v náročných podmienkach pozitívne výsledky. Vedenie úradu uskutočnilo významné kroky pre
zabezpečenie budúceho rozvoja, ako aj pre
úspešnú realizáciu konkrétnych aktivít tak,
aby úrad čo najlepšie naplnil súčasné a budúce požiadavky svojich zákazníkov na národnej a medzinárodnej úrovni.
V rámci upevňovania a ďalšieho rozvíjania
systému manažérstva kvality implementovaného podľa štandardov ISO 9001:2000 Štatistický úrad SR formuloval Stratégiu rozvoja
ŠÚ SR do roku 2012. Jej naplnením chce poskytovať svojim zákazníkom štatistické produkty
a služby, ktoré prispejú k zvýšeniu ich znalostnej úrovne a tým k zníženiu rizika v rozhodovacích procesoch, a to všetko v prostredí neustále sa zvyšujúcej náročnosti požiadaviek
zákazníkov a limitovaných zdrojov. Z toho
dôvodu úrad smeroval svoj ďalší rozvoj do
skvalitnenia portfólia produktov s dôrazom
na kvalitu produktov z pohľadu zákazníka,
do zvýšenia efektivity jeho vnútorného prostredia a do skvalitnenia vzťahov s externým
prostredím. Realizáciu tohto zámeru podporí
optimalizáciou svojej procesnej štruktúry.
Vhodné nastavenie systému manažérstva
kvality potvrdil druhý dozorný audit vykonaný certifikačnou organizáciou Bureau Veritas
Certification v novembri 2008, ktorý opätovne
konštatoval zhodu systému manažérstva kvality ŠÚ SR s požiadavkami ISO 9001:2000.

Vzhľadom na náročné úlohy, ktoré štatistický
úrad v roku 2008 plnil, vedenie úradu venovalo zvýšenú pozornosť vytváraniu a ďalšiemu
zlepšovaniu podmienok pre rozvoj kľúčového zdroja úradu, t. j. pre rozvoj osobnostného a odborného potenciálu zamestnancov,
s cieľom optimalizovať ich výkon a zvýšiť
efektívnosť. Veľmi dôležitou v tomto smere sa
stala identifikácia vnútorných rezerv, ktoré
by dokázali sanovať 10 % zníženie počtu zamestnancov úradu z roku 2007. I napriek nie
jednoduchej úlohe, ktorá bola navyše sťažená
limitovanými finančnými zdrojmi, podarilo
sa manažmentu štatistického úradu udržať
trend úspešného získavania a stabilizovania kvalifikovaných, produktívnych zamestnancov a vytvárať príležitosti pre ich ďalší
rozvoj.
V súlade so zámerom stále viac sa približovať k zákazníkovi, poskytovať mu komfortný
prístup k informáciám a zabezpečovať čo
najplnšie uspokojovanie jeho potrieb sa úrad
zameral na rozvoj internetového portálu, a to

Slovo na úvod

predovšetkým prostredníctvom vytvárania interaktívnych služieb. Rozšíril sa obsah zdarma sprístupnených on-line databáz, preddefinovaných tabuliek, počet elektronických publikácií a rozvíjali sa používateľsky komfortné
aplikačné nástroje pre prácu so štatistickými
informáciami. V súvislosti s prechodom na
euro bol používateľom portálu poskytnutý
jednoduchý nástroj pre duálne zobrazovanie
hodnotových ukazovateľov v oboch menách.
Rozšírili sa aj formy priamej komunikácie
s hlavnými používateľmi a poskytovateľmi
štatistickej osvety. Názory a požiadavky zákazníkov sa zohľadnili v tvorbe štatistických
produktov a formách ich šírenia.
Štatistický úrad venoval v roku 2008 zvýšenú
pozornosť aj racionalizácii štatistických zisťovaní, s cieľom postupne znižovať zaťaženosť
spravodajských jednotiek. Jej prvá fáza bola
zameraná hlavne na odstránenie nežiaducich
duplicít v zisťovaniach.
V roku 2008 úrad pokračoval v prieskumoch
o informovanosti obyvateľstva o prijatí novej
meny euro a plnil ďalšie úlohy pre slovenskú
štatistiku vychádzajúce z koncepcie realizácie Národného plánu zavedenia eura. Dokončilo sa overenie prepočtov časových radov
ukazovateľov vedených v štatistickom úrade ako aj prepracovanie a úpravy softvérov
a databázových systémov na prepočty údajov
podľa konverzného kurzu. Overil sa spôsob
prepočtu, veľkosť mernej jednotky a spôsob
zaokrúhľovania jednotlivých údajov tak, aby
nedochádzalo k významnejším zmenám v tendenciách vývoja a štruktúr ekonomiky po prepočte historických dát konverzným kurzom
do zavedenia eura.
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Pozornosť makroekonomických štatistík bola
aj v roku 2008 zameraná na rozvoj systému
národných účtov v súlade s novými nariadeniami a smernicami Európskej únie. Dôraz sa
kládol na vypracovanie správy o úrovni deficitu a dlhu verejnej správy, najmä z dôvodu plánovaného zavedenia eura k 1. 1. 2009. Veľmi
dôležitou úlohou bolo dekádne monitorovanie
cien vybraných reprezentantov spotrebného
koša v slovenských korunách a v euro a zisťovanie národného a harmonizovaného indexu
spotrebiteľských cien, s cieľom objektivizovať
vnímanú infláciu, ktorú merali viaceré inštitúcie. Pre účely získania údajov o jednorazovom pohybe cien v čase prechodu na euro

bolo v období december 2008 až január 2009
vykonané zisťovanie na zúženom rozsahu položiek tovarov a služieb s uverejnením výsledkov do nasledujúceho pracovného dňa. V súvislosti s prechodom na euro štatistický úrad
zabezpečil úpravu aplikačného programového vybavenia pre štatistiku zahraničného
obchodu, jeho testovanie vrátane konverzie
časových radov od roku 2001.

na EUROSTAT. Významná pozornosť sa venovala prepočtu údajovej základne na euro.
EUROSTAT-u boli poskytované relevantné
informácie zo štatistiky vedy a techniky a zo
štatistiky informačnej spoločnosti na vyhodnocovanie úloh Lisabonskej stratégie. Zvýšila
sa kooperácia s EUROSTAT-om na príprave
novej legislatívy a jej schvaľovaní v rámci komitologického procesu.

Ťažisko práce úradu v ekonomických štatistikách bolo v roku 2008 zamerané na implementáciu novej klasifikácie ekonomických
činností NACE Rev. 2, s cieľom zabezpečiť
včasný prenos súborov dát v novej štruktúre

V uplynulom roku sa prijatím zákona NR SR
č. 263/2008 Z. z. vytvorili základné legislatívne podmienky pre prípravu a realizáciu významného štatistického zisťovania – sčítania
obyvateľov, domov a bytov, ktoré sa uskutoční

Slovo na úvod

v roku 2011. Zákonom boli vytvorené aj podmienky pre získanie prameňa údajov a informácií nevyhnutných pre prognózovanie
vývoja obyvateľstva a tvorbu opatrení v sociálnej politike štátu, ako aj pre zabezpečenie
ich medzinárodnej porovnateľnosti. Príprava sčítania je o to významnejšia, že prvýkrát
v histórii sa toto zisťovanie uskutoční podľa
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(č. 763/2008) v jednom referenčnom roku, a to
s porovnateľným obsahom a metodickým
vymedzením zisťovaných údajov. Štatistický
úrad v roku 2008 pokračoval aj v realizácii
zisťovania o príjmoch a životných podmienkach (EU SILC), ktoré je zdrojom údajov pre
výpočet medzinárodne porovnateľných indikátorov chudoby v krajinách Európskej únie
a jedinečným zdrojom informácií o sociálnej
situácii domácností, ako podkladu pre realizáciu sociálnej politiky štátu.
K trvalým prioritám štatistického úradu
v uplynulom roku patrila medzinárodná spolupráca a spoluúčasť na medzinárodných štatistických aktivitách. Úrad sa aktívne zapájal
do iniciatív, ktoré smerovali k rozvoju európskeho štatistického systému. Spolu so štatistickými úradmi ostatných členských krajín
Európskej únie sa Štatistický úrad SR zapájal do prípravy nového legislatívneho rámca
európskej štatistiky, ako aj do ďalších aktivít
z pohľadu celého európskeho štatistického
systému.
Uznanie za prácu, ktorú Štatistický úrad Slovenskej republiky vykonal v celom uplynulom
období a prianie pracovného elánu do ďalších
rokov jeho existencie odznelo aj v príhovore
prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča na slávnostnej konferencii, ktorá sa ko-

6

Výročná správa Štatistického úradu SR za rok 2008

nala 26. mája 2008 v priestoroch kongresovej
sály Národnej banky Slovenska pri príležitosti 15. výročia vzniku Štatistického úradu SR.
Predsedníčka štatistického úradu a generálni
riaditelia sekcií venovali svoje vystúpenia hodnoteniu práce z pohľadu uplynulých 15 rokov.
Na záver si vybraní zamestnanci a predchádzajúci predsedovia, ako symbolický prejav
ocenenia ich prínosu k rozvoju úradu, prevzali z rúk predsedníčky úradu Ľudmily Benkovičovej pamätné listy. Konferencie sa zúčastnili
tiež predstavitelia ministerstiev a ústredných
orgánov štátnej správy Slovenskej republiky,
guvernér Národnej banky Slovenska Ivan
Šramko a ďalší hostia zo spolupracujúcich organizácií.
Poďakovanie a uznanie vedenia štatistického úradu však patrí nielen vybraným, ale aj
všetkým ostatným zamestnancom ústredia
a pracovísk v krajoch, ktorí sa svojím zodpovedným prístupom k práci podieľali na splnení náročných úloh, ktoré boli pred Štatistický
úrad SR v roku 2008 postavené.

Identifikácia organizácie
Názov:

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Skrátený názov:

ŠÚ SR

Sídlo úradu:

Miletičova 3, 824 67 Bratislava 26

Kontakt:

telefón (operátor)

50236 111

internet

http://www.statistics.sk

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

Hlavné činnosti:
ŠÚ SR1:
a) vypracúva a zverejňuje koncepciu štátnej
štatistiky,
b) zostavuje v súčinnosti s ministerstvami
a štátnymi organizáciami program štátnych štatistických zisťovaní,
c) určuje metodiku štatistických zisťovaní,
zhromažďuje a spracováva štatistické údaje,
d) určuje metodiku vedenia systému národných účtov a zostavuje národné účty,
e) vytvára, zverejňuje a spravuje v súčinnosti
s ministerstvami a štátnymi organizáciami
štatistické klasifikácie, číselníky a registre,
f) určuje spôsob tvorby registrov, prideľuje
a oznamuje identifikačné čísla,
g) vypracováva analýzy vybraných charakteristík sociálno-ekonomického a ekologického vývoja SR,
h) spolupracuje s medzinárodnými orgánmi
a organizáciami pri zavádzaní štandardov
a klasifikácií v oblasti štatistiky,
i) organizuje a vykonáva reprezentatívne výskumy verejnej mienky o sociálno-ekonomických otázkach,

zverejňuje výsledky štatistických zisťovaní
za SR a za jednotlivé územné a správne celky, pravidelne informuje verejnosť o sociálno-ekonomickom a demografickom vývoji,
poskytuje štatistické informácie a vydáva
štatistické publikácie a
k) plní ďalšie úlohy ustanovené zákonom.
j)

K špecifickým činnostiam ŠÚ SR patrí príprava a spracovanie výsledkov volieb do Národnej rady Slovenskej republiky2, volieb do
orgánov samosprávy obcí3, volieb do orgánov
samosprávnych krajov4, príprava a spracovanie výsledkov hlasovania o voľbe prezidenta
Slovenskej republiky5, výsledkov hlasovania
v referende6 a výsledkov volieb do Európskeho parlamentu.7

1
2
3
4
5

6
7

Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike
Zákon č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Zákon SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy
obcí v znení neskorších predpisov
Zákon č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych
krajov
Zákon č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta SR, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 515/2003 Z. z.
Zákon SNR č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda
v znení neskorších predpisov
Zákon č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu
v znení neskorších predpisov

Identifikácia organizácie

Pokračujeme v upevňovaní integrovaného
manažérskeho systému
V roku 2008 pokračovalo upevňovanie systému
manažérstva kvality podľa noriem ISO radu
9000. Zvyšovaním spokojnosti zákazníkov, procesným prístupom, rozvíjaním systematického riadenia a neustálym zlepšovaním systém
ďalej napomáhal zvyšovať dôveru zákazníkov
a ďalších zainteresovaných strán v schopnosť
ŠÚ SR stabilne plniť ich požiadavky.
V rámci systému manažérstva kvality bolo
najdôležitejším počinom spracovanie Stratégie rozvoja ŠÚ SR do roku 2012. Stratégia
nadväzuje na predchádzajúcu stratégiu rozvoja a je podporená politikou kvality, ako aj
ďalšími politikami ŠÚ SR.
Je postavená na myšlienke: ŠÚ SR chce poskytovať svojim zákazníkom štatistické produkty a služby, ktoré prispejú k zvýšeniu ich
znalostnej úrovne a tým k zníženiu rizika
v rozhodovacích procesoch, pričom tento zámer musí úrad realizovať v prostredí silne obmedzených zdrojov a súčasne stále náročnejších požiadaviek zákazníkov. Z toho dôvodu je
ďalší rozvoj ŠÚ SR smerovaný do skvalitnenia
portfólia jeho produktov, s dôrazom na kvalitu produktov z pohľadu zákazníka, do zvýše-
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nia efektivity jeho vnútorného prostredia a do
skvalitnenia vzťahov s externým prostredím.
Stratégia obsahuje strategické prehlásenia
(víziu, poslanie, spoločne uznávané hodnoty), hlavné charakteristiky pôsobenia ŠÚ SR
a strategické ciele, ktoré sú formulované zo
štyroch vzájomne sa ovplyvňujúcich základných pohľadov na ŠÚ SR: z pohľadu hodnoty inštitúcie, zákazníka, interných procesov
a z pohľadu rozvoja ŠÚ SR. Na stratégiu
nadväzuje strategický plán, ktorý obsahuje
indikátory na meranie dosahovania strategických cieľov a konkrétne akčné programy pre
naplnenie cieľov.
Súčasne bola venovaná pozornosť príprave
vhodnej procesnej podpory potrebnej pre naplnenie cieľov inštitúcie. Všetky potrebné zmeny
boli premietnuté do dokumentovaných postupov jednotlivých procesov (hodnototvorných,
podporných manažérskych a zdrojových).
Úroveň systému manažérstva kvality opätovne preskúmali interné audity vykonané
vo všetkých procesoch ŠÚ SR. Audity okrem
štandardných cieľov overili efektívnosť vý-

Strategická mapa ŠÚ SR

Hodnota inštitúcie
Dôveryhodnosť produktov / služieb
Uznanie na národnej a medzinárodnej
úrovni

Efektívne interné procesy

Spokojnosť zákazníkov
Produkty spĺňajúce požiadavky
zákazníkov, dôraz na kvalitu
(zvlášť na uľahčenie správnej
interpretácie, pohodlný prístup)
Vzťahy, partnerstvá

Vízia
poslanie

Lepšie poznať zákazníka
Tvoriť produkty s pridanou hodnotou,
umožniť k produktom pohodlný prístup
Zefektívniť získavanie vstupných údajov
Zvýšiť vnútornú efektivitu procesov

Zodpovedajúce systémy, znalosti
IS/IKT
Znalostná základňa, kultúra inštitúcie
Finančné zdroje, nákladové riadenie
systém manažérstva kvality

konu manažérskych procesov, t.j. riadenia
a efektívnosť internej komunikácie. Odporúčania a námety na zlepšenia formulované
v rámci interných auditov vytvorili vhodné
predpoklady pre zlepšovanie systému ako
celku. Súhrnné hodnotenie systému podala
v poradí tretia Správa o hodnotení systému
manažérstva kvality ŠÚ SR.
Zhodu implementovaného systému manažérstva kvality s požiadavkami ISO 9001:2000
preukázal aj druhý dozorný audit vykonaný

certifikačnou organizáciou Bureau Veritas
Certification v novembri 2008. Certifikačná
organizácia opätovne potvrdila platnosť certifikátu systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2000 udeleného ŠÚ SR
v roku 2006. Priaznivý výsledok dozorného
auditu poukázal tiež na to, že systém manažérstva kvality vytvára vhodné predpoklady pre zvyšovanie spokojnosti zákazníkov
a ďalších zainteresovaných strán, ako aj pre
zvyšovanie efektivity štatistického úradu
ako celku.

Pokračujeme v upevňovaní integrovaného manažérskeho systému

Čo priniesol uplynulý rok v oblasti
metodiky
Rok 2008 bol rokom prípravy Programu štátnych štatistických zisťovaní na roky 2009 až
2011. Tvorba programu zisťovaní sa realizovala v podmienkach optimalizácie výkazníctva,
nevyhnutnej v dôsledku potreby znižovania
nákladov na štatistické zisťovanie, v súvislosti s neustálym rastom požiadaviek domácich
a zahraničných užívateľov pri súčasne obmedzenom rozpočte finančných prostriedkov
úradu na ich zabezpečenie. Realizovaná revízia všetkých štatistických ukazovateľov v štatistických zisťovaniach zahrnutých do programu štátnych štatistických zisťovaní a následná optimalizácia výkazníctva vyplynula aj
z potreby postupného znižovania zaťaženosti spravodajských jednotiek, vyplývajúceho
z uznesenia vlády SR č. 833/2007 k Agende lepšej regulácie v Slovenskej republike a k Akčnému programu znižovania administratívneho
zaťaženia podnikania v Slovenskej republike
2007 – 2012, ktorým sa Slovenská republika
zaviazala zjednodušiť administratívne povinnosti do roku 2012 minimálne o 25 %.
Cieľom optimalizácie výkazníctva bolo riešenie celého komplexu problémov v rámci racionalizácie prípravy, zberu, spracovania a vyhodnotenia štatistických zisťovaní, ako:
\ prehodnotiť opodstatnenosť zaradenia štatistických zisťovaní do programu štátnych
štatistických zisťovaní z hľadiska ich účelu
na základe odporúčaní pracovnej skupiny
EUROSTAT-u z hodnotenia implementácie
Kódexu postupov pre európsku štatistiku
(peer review),
\ odstrániť pretrvávajúce duplicity medzi rezortnými štatistickými zisťovaniami a zisťovaniami ŠÚ SR,
\ prehodnotiť rozsah sledovaných ukazovateľov pre jednotlivé štatistické zisťovania,
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\

\

\
\
\

\
\

prepracovať metodické vysvetlivky k sledovaným ukazovateľom z hľadiska ich jednoduchšieho pochopenia zo strany spravodajskej jednotky,
prehodnotiť metódy získavania a spracovania štatistických údajov s využívaním rotácií výberových súborov,
prehodnotiť periodicitu štatistických zisťovaní,
prehodnotiť termíny predkladania štatistických výkazov,
zjednodušiť formy zberu štatistických údajov s dôrazom na rozšírenie elektronického zberu so zabudovaným systémom kontrol a väzieb,
zlepšiť formálnu stránku štatistických formulárov,
hľadať možnosti náhrady požadovaných
štatistických ukazovateľov údajmi z administratívnych zdrojov údajov.

Pri zostavovaní programu zisťovaní sa súčasne kládol dôraz na:
\ zabezpečenie transpozičnej a implementačnej spoluzodpovednosti ŠÚ SR, ministerstiev a ostatných štátnych organizácií
za prevzatie a implementáciu štatistických
smerníc, nariadení a rozhodnutí Európskeho spoločenstva, ustanovenej vládou SR,
\ zmeny vo výkazníctve v súvislosti so zavedením eura v SR a pri zostavovaní spravodajskej povinnosti,
\ zmeny v zbere, vyhodnocovaní a zverejňovaní výsledkov od 1. 1. 2009 podľa implementovanej Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2.
Tieto snahy a nové požiadavky zahraničných
a domácich užívateľov sa prejavili v zmenách
v programe štátnych štatistických zisťovaní
oproti predchádzajúcemu trojročnému obdo-

biu. V súvislosti s ďalšími požiadavkami EÚ
na poskytovanie údajov z oblasti štrukturálnej
štatistiky a z oblasti poľnohospodárstva boli
do programu zisťovaní zaradené tri štatistické
zisťovania, ktoré bude zabezpečovať ŠÚ SR:
FMF 1-99 Jednorazové zisťovanie o prístupe
podnikateľských subjektov k financiám
Poľ 19-99 Štatistické zisťovanie o vinohradoch
Poľ C 2010 Poľnohospodársky cenzus fariem
Ostatné zmeny v programe zisťovaní boli výsledkom optimalizácie výkazníctva. Z programu zisťovaní bolo vylúčených 11 štatistických
zisťovaní ŠÚ SR z oblasti výskumu a vývoja,
životného prostredia, vodného hospodárstva,
lesníctva a sociálnej ochrany. Údaje z týchto
zisťovaní budú nahradené údajmi z administratívnych zdrojov údajov a z rezortných štatistických zisťovaní.
Výraznejšie zmeny nastali v štatistických zisťovaniach ministerstiev a štátnych organizácií,

najmä z dôvodu prehodnotenia opodstatnenosti
zaradenia zisťovaní medzi štátne štatistické zisťovania. Z programu zisťovaní bolo vylúčených
60 štatistických zisťovaní, pričom väčšina z nich
sa bude naďalej zabezpečovať v rámci administratívnych zdrojov na základe iných zákonov.
Prioritou pre zachovanie ukazovateľov v štatistických zisťovaniach bola povinnosť predkladať, na základe európskej legislatívy, štatistické údaje medzinárodným inštitúciám
a najmä EUROSTAT-u. Vplyvom optimalizácie
výkazníctva sa celkový počet sledovaných položiek zaradených do všetkých štatistických
zisťovaní ŠÚ SR pre rok 2009 znížil v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 20,2 %. Po
zohľadnení zmien v periodicite štatistických
zisťovaní a v rozsahu súborov spravodajských
jednotiek sa dosiahlo celkové zníženie zaťaženosti spravodajských jednotiek o 24,7 %.

Klasifikácie a registre
Činnosti realizované v priebehu roka boli zamerané na rozvoj štatistických klasifikácií
a číselníkov a na zabezpečenie ich súladu
s európskymi a medzinárodnými normami
a štandardami:
\ do štatistického informačného systému
bola implementovaná nová klasifikácia
produktov podľa činností, vydaná nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 451/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa
zavádza nová štatistická klasifikácia produktov podľa činností (CPA) a ktorým sa
zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3696/93;
\ základné metodické dokumenty potrebné
na správne používanie novej klasifikácie
CPA boli vypracované na základe odporú-

Čo priniesol uplynulý rok v oblasti metodiky

\

\

čaní Komisie a v druhej polovici roka 2008
boli pre všetkých používateľov zverejnené
na portáli ŠÚ SR;
v spolupráci s Ministerstvom školstva SR
bola pre účely štátnej štatistiky vyhláškou
ŠÚ SR č. 559/2008 Z. z. vydaná Štatistická
klasifikácia odborov vzdelania. Príloha vyhlášky je doplnená o prevodník na medzinárodný stupeň vzdelania podľa medzinárodnej klasifikácie vzdelania ISCED 1997;
v rámci revízie medzinárodnej klasifikácie
zamestnaní ISCO 08 pokračoval proces odborného vecného pripomienkovania novej
klasifikácie v spolupráci s EUROSTAT-om
a s medzinárodnou organizáciou práce ILO.

V roku 2008 bola priebežne poskytovaná metodická pomoc Ministerstvu práce, sociálnych
vecí a rodiny SR pri aplikácii klasifikácie zamestnaní v rámci projektu Integrovaný systém typových pozícií a Ministerstvu financií
SR pri koordinácii využívania ekonomických
klasifikácií SK NACE Rev. 2 a CPA 2008 na
štatistické účely.
Hlavné aktivity týkajúce sa správy štatistických registrov boli sústredené na zabezpečenie ich súladu s novým nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 177/2008, ktorým sa zriaďuje spoločný rámec pre registre
ekonomických subjektov na štatistické účely
a zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 2186/93.
Cieľom nariadenia je harmonizovať rozsah
a obsah registrov ekonomických subjektov
členských štátov EÚ, čiže registrov, ktoré
ŠÚ SR vedie a spravuje pod jednotným názvom ako „register organizácií“.
Pre účely implementácie uvedeného nariadenia do informačného systému ŠÚ SR bola vy-
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pracovaná národná metodika špecifikovania
nových typov štatistických jednotiek – skupín
podnikov. V druhej polovici roka 2008 bolo vykonané štatistické zisťovanie Org SP 1-01, zamerané na získanie tých informácií o kontrolných väzbách medzi ekonomickými subjektami, ktoré sú nevyhnutné pre správny a úplný
popis národných a medzinárodných skupín
podnikov v registri organizácií.
Na európskej úrovni prebiehala intenzívna
spolupráca v oblasti tvorby spoločnej metodiky a infraštruktúry potrebnej pre založenie
a pravidelnú aktualizáciu európskeho registra skupín podnikov (EGR). V rámci projektu
EGR, ktorého gestorom je EUROSTAT, boli na
základe podkladov získaných zo súkromných
zdrojov zharmonizované niektoré číselníky
a upresnené hlavné charakteristiky vedúcich
subjektov medzinárodných skupín podnikov
registrovaných v EUROSTAT-e.
Popri zabezpečovaní rutinnej prevádzky bol
v priebehu roka 2008 koordinovaný aj vývoj
a testovanie nových funkcií elektronického
systému správy štatistického registra organizácií AŠIS REGIS (automatizovaný štatistický
informačný systém, podsystém REGIS). Funkčnosť systému bola rozšírená o záznam a aktualizáciu skupín podnikov a nerezidentných
právnych jednotiek na základe vzájomných
kontrolných väzieb, ako aj o nástroje umožňujúce pravidelné automatické preberanie,
spracovanie a archiváciu vybraných údajov
zo systému INTRASTAT-SK.
V januári 2008 bol ukončený prvý harmonizovaný zber údajov o demografii podnikov
so zamestnancami podľa novej, spoločnej
metodiky EUROSTAT-u a OECD. Pri výpočte

požadovaných ukazovateľov bola opakovane
aplikovaná metodika dopočtu údajov o počte
zamestnancov v malých podnikoch na základe administratívnych údajov poskytnutých
pre tento účel Datacentrom.

Elektronický zber údajov
ŠÚ SR od januára 2005 umožňuje spravodajským jednotkám vybraných štatistických zisťovaní predložiť výkazy nielen formou papierového nosiča, ale aj elektronickou formou.
Systém elektronického zberu údajov je zameraný na prípravu a sprístupnenie elektronickej podoby štatistických formulárov spravodajským jednotkám prostredníctvom internetovej stránky rezortu, vyplnenie elektronických formulárov použitím aplikačného programového vybavenia na osobnom počítači
v domácom prostredí spravodajskej jednotky
a odoslanie vyplnených výkazov elektronickou poštou na ŠÚ SR. Elektronický zber údajov predstavuje racionalizáciu a zefektívnenie
postupov, ktoré prebiehajú v zbere a spracovaní výsledkov štatistických zisťovaní.
V roku 2008 umožnil úrad použitie elektronického zberu údajov v 14 zisťovaniach. V zisťovaniach s mesačnou periodicitou mali možnosť použiť elektronickú formu predkladania
výkazov spravodajské jednotky v odvetviach
priemyslu, obchodu, poľnohospodárstva, stavebníctva, dopravy, pôšt a telekomunikácií,
energetiky a v zisťovaní za vybrané trhové
služby a cestovný ruch. V zisťovaniach so
štvrťročnou periodicitou mohli túto možnosť
použiť spravodajské jednotky z oblasti poisťovníctva, peňažníctva, z nebankových finančných inštitúcií a v produkčných odvetviach

za malé podniky. Zo zisťovaní s ročnou periodicitou bola možnosť elektronického zberu
údajov poskytnutá iba spravodajským jednotkám v oblasti služieb cestovného ruchu.
Z celkového počtu rôznorodých štatistických
zisťovaní, ktoré boli organizované a vykonávané ŠÚ SR v rámci programu štátnych štatistických zisťovaní v roku 2008, podiel zisťovaní,
v ktorých bola možnosť poskytovať údaje aj
elektronicky, predstavuje niečo viac ako 10 %.
Za sprievodný prínos možno však považovať
aj to, že spravodajské jednotky mohli využiť
možnosť elektronického poskytnutia údajov
viackrát v priebehu roka, nakoľko z hľadiska periodicity išlo predovšetkým o mesačné
a štvrťročné zisťovania. Počet spravodajských
jednotiek, ktorým štatistický úrad v roku 2008
umožnil elektronický spôsob predkladania
svojich údajov bol okolo 20 000. Z uvedeného
počtu využilo elektronický spôsob predloženia svojich údajov priemerne ročne 650 až 700
spravodajských jednotiek, čo vzhľadom na
celý okruh jednotiek predstavuje okolo 4,5 %.
Úroveň využívania elektronického zberu údajov zo strany spravodajských jednotiek sa od
jeho zavedenia výrazne nezvýšila. Z pohľadu
počtu spravodajských jednotiek najintenzívnejšie využívajú elektronický zber jednotky
zaradené do odvetvia priemyslu, obchodu
a VTS.
Inovácia elektronického zberu údajov prebiehala formou vývoja a implementácie systému
webStat v rokoch 2007 – 2008. Do skúšobného
spracovania bol systém nasadený začiatkom
novembra 2008.
Inováciou systému elektronického zberu dát
boli sledované dlhodobé ciele:

Čo priniesol uplynulý rok v oblasti metodiky

\

\

vytvoriť taký užívateľský komfort, aby postupne väčšina respondentov využívala
elektronickú formu vypĺňania formulárov,
sprístupniť všetky štatistické formuláre
pre záznam údajov elektronickou formou.

Ďalšie požiadavky, ktoré sa zohľadňovali pri
inovácii systému elektronického zberu, boli:
\ dostupnosť prostredníctvom internetovej
stránky ŠÚ SR,
\ zjednodušenie a zvýšenie efektivity práce
na príslušných útvaroch ŠÚ SR,
\ možnosť modifikácie pre rôzne typy štatistických zisťovaní,
\ možnosť oddelenia kontrol, ktoré realizujú
spravodajské jednotky a ktoré sú realizované pracoviskami ŠÚ SR v krajoch.
Doteraz používaný systém eDC2000 neumožňoval vyššiu úroveň elektronických služieb
pre vybrané štatistické zisťovania. Na základe
skúseností s elektronickým zberom údajov boli
vytvorené dátové štruktúry a administratívne
postupy, ktoré slúžili ako špecifikácie pre vytvorenie nového systému umožňujúceho on-line zaznamenávanie údajov do elektronických
formulárov – webStat. Prototyp systému bol na
pracoviskách ŠÚ SR overovaný na vybraných
zisťovaniach v priebehu novembra 2007.
Systém webStat komunikuje pomocou dátových objektov (ORACLE) so systémom
DC2000. Systém DC2000 mu dodá údaje o príslušných elektronických formulároch a umožní ich personalizovanie. Systém webStat uloží
do dátových štruktúr systému DC2000 vyplnené elektronické výkazy vo formáte, ktorý
používa systém DC2000. Administrácia systému webStat sa vykonáva pomocou modulov
systému DC2000.
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Východiskový okruh oslovených spravodajských jednotiek pre systém webStat bol vytvorený z množiny spravodajských jednotiek, ktoré
aktívne využívali systém eDC2000. Spravodajským jednotkám, ktoré boli evidované a aktívne zasielali výkazy prostredníctvom systému
eDC2000 bola vygenerovaná a elektronicky
zaslaná informácia o systéme webStat spolu
s vygenerovanými prihlasovacími údajmi. Tieto spravodajské jednotky obdržali informácie
o novom systéme webStat aj formou listu, ktorý im ŠÚ SR zaslal klasickou poštou.
Od novembra 2008 predkladali spravodajské
jednotky prostredníctvom systému webStat
elektronicky zaznamenané údaje pre výkazy
mesačných zisťovaní: Stav P1-12, Priem P1-12,
Poľ 1-12, Dop 1-12, OPU 1-12, IKaP 1-12, VTS 112, Energ 7-12, Energ 8-12. V rámci skúšobnej
prevádzky webStat zaznamenávali spravodajské jednotky údaje do elektronického formulára, okrem mesačných zisťovaní, aj pre
výkazy v štvrťročných zisťovaniach: Poi P3-04,
Pin P3-04, Pen P3-04 a P13-04.

Makroekonomické štatistiky
Rozvoj systému národných účtov v súlade
s novými nariadeniami a smernicami Európskej únie bol aj v roku 2008 jedným z hlavných
cieľov makroekonomických štatistík.
V uplynulom roku boli zostavené definitívne
ročné sektorové účty za rok 2005, predbežné za rok 2006 a odhad roku 2007. Časový
rad národných účtov 1995 – 2006 sa upravil
z dôvodu reklasifikácie Slovenskej televízie
(STV) a Slovenského rozhlasu (SRo) zo sektora nefinančných korporácií (S.11) do sektora verejnej správy (S.13). Dôraz sa kládol na
vypracovanie Správy o úrovni deficitu a dlhu
verejnej správy (notifikačné tabuľky) v pravidelných termínoch k 1. aprílu a 1. októbru,
najmä z dôvodu zavedenia eura k 1. 1. 2009.
K otázkam, ktoré sú spojené so zostavovaním
a obsahom správy, sa v Slovenskej republike
v marci 2008 uskutočnila pravidelná návšteva
z EUROSTAT-u.
Ďalšia návšteva zástupcov EUROSTAT-u v Slovenskej republike v októbri 2008 bola po prvýkrát zameraná na otázky súvisiace so zdrojmi
a metódami zostavenia hrubého národného
dôchodku. Z rokovaní vyplynuli pre ŠÚ SR
úlohy, ktoré je potrebné doriešiť v roku 2009
v záujme akceptovania nášho postupu zostavovania národných účtov EUROSTAT-om.

Mimoriadne úsilie si vyžiadalo premietnutie
časových radov odosielaných do EUROSTATu do nových formátov tabuliek platných podľa
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
ES č. 1392/2007 z 13. 11. 2007, ktorým sa mení
a dopĺňa nariadenie rady (ES) č. 2223/96, pokiaľ ide o zasielanie údajov národných účtov.
Boli zostavené definitívne komoditno – odvet-

vové tabuľky dodávok a použitia za rok 2005.
Do časového radu za roky 1995 až 2005 boli
premietnuté zmeny z titulu reklasifikácie STV
a SRo v súlade s ročnými národnými účtami.
Na báze revidovaných vybilancovaných tabuliek dodávok a použitia za roky 2000 až 2004
a revidovaných štvrťročných odvetvových
štruktúr za 1. štvrťrok 1995 až 2. štvrťrok 2008
sa uskutočnil prepočet časového radu ukazovateľov výrobnej a výdavkovej metódy do
stálych cien predchádzajúceho roka a reťazením objemových indexov k referenčnému
roku 2000.
V prípade vlastných zdrojov plynúcich z DPH
v roku 2008 ŠÚ SR vypočítal, na základe vypracovanej metodiky a v súlade s požiadavkou Ministerstva financií SR, kompenzáciu za
malé firmy oslobodené od DPH.
V termíne 45 dní po ukončení referenčného
štvrťroka bol pravidelne poskytovaný rýchly
odhad HDP hlavných agregátov a zamestnanosti. Štvrťročné údaje boli zostavené v plnom
rozsahu transmisijného programu ESNÚ 95
a pravidelne zverejňované do 65 dní po ukončení referenčného štvrťroka. Dáta zo štvrťročných účtov sú sezónne očisťované v zmysle nariadení a smerníc Európskej únie.
Zvýšeným úsilím sa podarilo realizovať úlohy
z dvoch grantových projektov EUROSTAT-u
dotýkajúcich sa parity kúpnej sily – PPP Production of data by 25 member states (GP 01-07)
a popisu zdrojov a metód výpočtu regionálnej
hrubej pridanej hodnoty – Drafting of Regional GVA inventories (GP 02-08). Na úseku
prípravy podkladov pre zostavovanie parít
kúpnej sily boli zabezpečené všetky úlohy požadované EUROSTAT-om. Z najvýznamnej-

Makroekonomické štatistiky
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ších možno uviesť výpočet váh HDP (objemy
a ceny) pre potreby parity kúpnej sily (PPP),
cenové zisťovania vybraných porovnateľných
tovarov, služieb, stavebných projektov a investičných celkov, zisťovania miezd v štátnej
správe a zisťovania cien nájomného.
V oblasti cenových štatistík sa dosiahla požadovaná úroveň v harmonizovanom indexe
spotrebiteľských cien, ako aj v indexoch cien
produkčných štatistík. Bolo zavedené zisťovanie cien ďalších trhových služieb a revidované
boli váhové schémy pre výpočet indexov cien
v poľnohospodárstve. Veľmi dôležitou úlohou cenovej štatistiky bolo taktiež zahájenie
dekádneho monitorovania cien vybraných
reprezentantov spotrebného koša v slovenských korunách a v eurách počas duálneho
oceňovania.
Zvyšovanie kvality údajov patrilo naďalej
medzi významné úlohy odboru štatistiky za-
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hraničného obchodu. Tak, ako v roku 2007, aj
v roku 2008 boli jedným z prostriedkov zvyšovania kvality výsledky grantových projektov
a rozšírená funkcionalita aplikačného programového vybavenia pre systém INTRASTAT-SK. Rok 2008 bol náročným rokom aj
vzhľadom na dôležitosť zmien, ktoré sa počas
neho realizovali. Odbor zabezpečoval zmeny
systému INTRASTAT-SK pre prechod na euro.
Testovali sa úpravy aplikácie, verifikovali sa
po konverzii zo slovenských korún na euro
časové rady a súbežne s týmito prácami sa
zabezpečovali tiež rutinné mesačné a štvrťročné úlohy odboru.
V oblasti krátkodobej štatistiky bolo zabezpečené testovanie aplikácie pre indexy importných a exportných cien a zrealizované boli
štvrťročné zisťovania importných a exportných cien, ktoré vytvorili základ pre ich mesačné zisťovanie v roku 2009.

Podnikové štatistiky
V podnikových štatistikách sa v roku 2008 kládol dôraz na ďalšie zvyšovanie stupňa harmonizácie s európskou legislatívou, zvyšovanie kvality výstupov zo štatistického systému
a zvyšovanie miery dostupnosti údajov v databázach EUROSTAT-u a ŠÚ SR. Významná kapacita sa v roku 2008 sústredila na prepočet
údajovej základne na menu euro. V rámci medzinárodnej spolupráce pokračovali, za účasti
EUROSTAT-u a Európskej komisie, projektové
aktivity zamerané na realizáciu požiadaviek
nových nariadení a implementáciu harmonizovaných klasifikácií. Zvýšená pozornosť sa
venovala znižovaniu administratívnej zaťaženosti respondentov.
Ťažisko prác v podnikových krátkodobých
štatistikách bolo zamerané na metodickú
prípravu a realizáciu implementácie klasifikácie SK NACE Rev. 2. Vypočítali sa konverzné koeficienty pre prepočet časových radov,
zostavil sa súbor váh pre kompiláciu európskych agregátov na základe vybraných ukazovateľov štrukturálnej štatistiky za rok 2005
v štruktúre novej klasifikácie a zahájil sa samotný prepočet časových radov krátkodobých
ukazovateľov. V hodnotení kompatibility s nariadením o krátkodobej štatistike bol ŠÚ SR
zaradený do prvej kategórie členských krajín
s najlepším stupňom kompatibility. V rámci
akčného plánu kvality krátkodobej štatistiky bol vypracovaný a odoslaný špeciálny dotazník o spôsobe kompilácie ukazovateľa indexu stavebnej produkcie. Pokračovalo tiež
pravidelné zasielanie krátkodobých údajov
na EUROSTAT.
V ročnej štrukturálnej štatistike boli zostavené a v termíne odoslané súbory definitívnych
ukazovateľov za rok 2006 a súbory predbež-

ných údajov za rok 2007. V rámci vyhodnocovania kvality sa vypracovala správa o kvalite
štrukturálnych údajov roka 2006 a boli realizované výpočty požadovaných kvalitatívnych
ukazovateľov. Aj v tejto oblasti bol ŠÚ SR zaradený do prvej kategórie členských krajín
s najlepším stupňom kompatibility s nariadením o štrukturálnej štatistike. Na dobrovoľnej
báze sa zabezpečili súbory údajov za zahraničné afilácie za rok 2006. V rámci prípravy
hodnotenia kvality sa ŠÚ SR zapojil do testovania vyplniteľnosti štrukturovaných správ
o kvalite údajov vnútorných aj zahraničných
afilácií.
Najväčšia pozornosť sa v štatistike priemyslu a stavebníctva venovala prechodu na novú klasifikáciu NACE Rev. 2, retrospektívnym
prepočtom historických časových radov podľa tejto klasifikácie a prechodu na nové bázické obdobie. Ďalšou dôležitou úlohou v štatistike priemyslu, riešenou v rámci grantového
projektu EÚ zameraného na zníženie zaťaženosti spravodajských jednotiek, bola príprava
zisťovania a výber zúženého okruhu reprezentantov pre výpočet indexu priemyselnej
produkcie na báze roku 2005.
V štatistike energetiky sa v uplynulom roku
kládol veľký dôraz na prípravu novej európskej legislatívy a pripomienkovanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o energetickej štatistike, ako aj kontrolu požiadaviek,
ktoré z nariadenia vyplývajú. V spolupráci
s Ministerstvom hospodárstva SR sa zástupcovia ŠÚ SR aktívne podieľali na pripomienkovaní pripravovanej smernice Európskeho
parlamentu a Rady o podpore energií z obnoviteľných zdrojov.

Podnikové štatistiky

Vývoj produktivity práce, zamestnancov a miezd v priemysle za rok 2008
125
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VIII.

Významné úsilie bolo vynaložené v štatistike
vedy, techniky a inovácií na vyplnenie pravidelných a monotematických dotazníkov medzinárodných organizácií a na dokončenie
spracovania zisťovania o inováciách vrátane
vypracovania správy o kvalite a publikovania
výsledkov.
V konjunkturálnych prieskumoch pokračovalo skvalitňovanie údajovej základne pre
výpočet indikátorov dôvery v jednotlivých odvetviach a pre tvorbu syntetického kompozitného ukazovateľa – indikátora ekonomického
sentimentu (IES). Údaje za odvetvia priemyslu, stavebníctva, maloobchodu, služieb a investícií v priemysle na mesačnej báze boli
odosielané na Európsku komisiu v zmysle požiadaviek a harmonogramu.
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IX.

X.

XI.

XII.

Významná pozornosť v rámci štatistiky dopravy pôšt a telekomunikácií bola venovaná
novému odvetviu informácie a komunikácia,
ktoré bolo zaradené do revidovanej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev.
2 a pre ktoré bolo potrebné zrekonštruovať
časové rady základných ukazovateľov od roku 2000.
Sledovanie vývoja využívania informačných
technológií bolo zamerané na prípravu hodnotenia pokroku vo využívaní elektronickej
komunikácie podnikov aj obyvateľov so štátnou a verejnou správou. Príprava prebiehala
v súčinnosti so sekciou informatizácie spoločnosti Ministerstva financií SR a v rámci koordinovaného postupu s EUROSTAT-om.

V štatistike cestovného ruchu sa podľa metodiky EUROSTAT-u zostavili tabuľky satelitného účtu cestovného ruchu za rok 2006 vrátane
zamestnanosti a experimentálneho výpočtu
kolektívnej spotreby vládnych inštitúcií.
Štatistika poľnohospodárstva bola zameraná
na spracovanie, publikovanie a odovzdanie
výsledkov Štrukturálneho zisťovania fariem
2007 EUROSTAT-u. Zabezpečilo sa spresnenie
Ekonomického účtu za poľnohospodárstvo na
úrovni NUTS 2.
V spolupráci s výskumnou sférou boli v podnikových štatistikách realizované rozvojové
úlohy s osobitným zameraním na vyhodnocovanie kvality štatistických údajov, aktualizáciu bilančných nástrojov, ako aj na využívanie
modelových riešení a matematicko-štatistických metód pri rekonštrukcii časových radov
krátkodobých indikátorov. V oblasti metodického rozvoja časových radov sa v spolupráci s INFOSTAT-om uskutočnili dva odborné
semináre: Využitie kvantitatívnych a kvalitatívnych informácií na zostavovanie rýchlych
odhadov makroekonomických ukazovateľov
v podmienkach SR a Zostavovanie predstiho-

vého indikátora – signál pre body obratu, ktoré boli zamerané na prezentáciu využívania
štatistických údajov získaných spracovateľským procesom na odhad makroekonomických veličín a indikátorov, predikciu budúceho vývoja a signalizáciu bodov obratu v rámci
ekonomických cyklov.
Spolupráca s medzinárodnými organizáciami pokračovala účasťou zástupcov podnikových štatistík na medzinárodných workshopoch EUROSTAT-u, OECD, Európskej komisie
a IEA (Medzinárodná energetická agentúra).
Značná časť kapacity bola venovaná kooperácii s EUROSTAT-om na príprave novej legislatívy a jej schvaľovaniu v komitologickom procese. V rámci medzinárodných bilaterálnych
kontaktov s Českou republikou podnikové štatistiky uskutočnili viaceré konzultácie k problematike štatistiky priemyslu, stavebníctva,
vedy, techniky a inovácií a ku konjunkturálnym prieskumom. Štatistický úrad SR prijal
na polročný študijný pobyt zamestnankyňu
Bulharského štatistického úradu v oblasti
podnikových štatistík. Poskytli sme expertnú
konzultáciu v oblasti štatistiky priemyslu v Tadžikistane.

Podnikové štatistiky

Sociálne štatistiky a Výskumné
demografické centrum
V demografickej štatistike sa pokračovalo v štandardnom sledovaní vývoja počtu
a štruktúry obyvateľstva. Používateľom boli
poskytované a prezentované informácie o vývoji obyvateľstva, overovali sa možnosti získavania údajov z administratívnych zdrojov.
Pri rozvoji systému migračnej štatistiky sa
naďalej metodicky zosúlaďovali informácie
vyžadované európskou legislatívou získavané
z administratívnych zdrojov. Národná rada
SR prijala zákon č. 263/2008 Z. z., ktorým sa
vytvorili základné legislatívne podmienky na
prípravu sčítania obyvateľov, domov a bytov
v roku 2011. Pokračovali práce na zosúladení tohto významného štatistického zisťovania
s medzinárodnými odporúčaniami a požiadavkami, na definovaní jeho obsahu a na vytváraní podmienok na jeho realizáciu.
V rámci štatistiky rodinných účtov pokračovali práce na zisťovaní príjmov a výdavkov domácností. Vytvárali sa podmienky na rozšírenie zisťovania a na skvalitnenie zberu a spracovania údajov, bolo zabezpečené zosúladenie
zisťovania s požiadavkami EÚ. Realizovala sa
ďalšia vlna zisťovania o príjmoch a životných
podmienkach domácností (EU SILC), ktoré
je plne harmonizované s požiadavkami EÚ,
čo umožnilo medzinárodné porovnávanie sociálnej situácie domácností v SR. Požadované
informácie za rok 2007 boli odoslané EUROSTAT-u, údaje zo zisťovania boli poskytnuté aj
ďalším externým záujemcom. Uskutočnilo sa
zisťovanie za rok 2008, metodicky a organizačne sa pripravovalo zisťovanie v roku 2009.
Štatistika práce a miezd zabezpečila dostupnosť štvrťročných informácií o kľúčových
parametroch trhu práce v oblasti ekonomickej aktivity obyvateľstva a odmeňovania za
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prácu, ktoré sú potrebné na monitorovanie
sociálno-ekonomického vývoja spoločnosti,
s osobitným zameraním na plnenie cieľov
Európskej stratégie zamestnanosti. Štatistika
voľných pracovných miest bola koncepčne zosúladená s ustanoveniami nového rámcového
nariadenia Európskeho spoločenstva. Výberové zisťovanie pracovných síl bolo v 2. štvrťroku rozšírené o doplnkové zisťovanie o migrantoch a ich priamych potomkoch, ktoré
obohatilo produktové portfólium o nové ukazovatele v oblasti štatistiky migrácie. Okrem
toho sa SR zaradila do úzkej skupiny štátov,
ktoré spolupracovali na optimalizácii pripravovaného doplnkového zisťovania na rok 2010
testovaním zberu vybraných ukazovateľov
o zosúladení práce a rodinného života.
Krátkodobé mzdové ukazovatele boli doplnené podrobnejšími ročnými informáciami
o jednotlivých zložkách zárobkov rôznych
socio-profesijných skupín zamestnancov. Publikované boli údaje, ktoré presnejšie charakterizujú príjmové skupiny pracujúcich (napr.
mediánovú mzdu). Komplexný pohľad na odmeňovanie za prácu doplnili údaje o ďalších
nákladoch podnikov na zamestnávanie pracovných síl.
Zvýšené úsilie venoval štatistický úrad prípravným prácam na modifikácii mzdového
výkazníctva a výstupných formátoch v súvislosti s plánovaným zavedením eura v roku
2009. Osobitný dôraz sa kládol aj na zavedenie klasifikácie SK NACE Rev. 2 do štatistiky práce a miezd, pričom boli pre potreby
EUROSTAT-u zabezpečené údaje o zamestnanosti, voľných pracovných miestach, mzdách
a nákladoch práce v duálnom triedení podľa
pôvodnej aj novej klasifikácie.

Sociálna štatistika sa rozvíjala v úzkej spolupráci s vybranými ministerstvami, a to riešením projektov EUROSTAT-u, ako aj využívaním administratívnych zdrojov údajov. Systematicky boli poskytované údaje o štatistikách
vzdelávania, kultúry, o spotrebe potravín,
vybraných netrhových službách, zdravotných
poisťovniach a štatistické údaje o zdravotníctve príslušným štátnym inštitúciám, medzinárodným organizáciám a do verejnej bázy
dát.
Realizáciou pilotného zisťovania v rámci projektu Európske zisťovanie v domácnostiach
sa začali práce na príprave integrovaného
komplexu štatistických zisťovaní u obyvateľ-

stva Európsky program sociálnych zisťovaní.
V rámci projektu zameraného na pilotný zber
údajov o chorobnosti bola vykonaná príprava
na produkciu medzinárodne porovnateľných
štatistík chorobnosti v spolupráci s Národným centrom zdravotníckych informácií. Ďalšie uskutočnené projekty boli orientované na
zvyšovanie kvality štatistických údajov o pracovných úrazoch (metodika ESAW) a chorobách z povolania (metodika EODS) a na prípravu systematického zberu medzinárodne
porovnateľných údajov o čistých sociálnych
dávkach v rámci štatistík sociálnej ochrany.
Výskumné demografické centrum (VDC)
riešilo v roku 2008 sedem plánovaných úloh,

Sociálne štatistiky a Výskumné demografické centrum

a to v úzkej súčinnosti s pracovníkmi Štatistického úradu SR. Výsledkom činnosti bolo päť
publikácií vydaných priamo v INFOSTAT-e:
Reprodukčné správanie mestského a vidieckeho obyvateľstva na Slovensku, Plodnosť žien
SR v generačnom pohľade, Atlas úmrtnosti
Slovenska, Pracovné migrácie v SR a Prognóza vývoja obyvateľstva v okresoch SR do roku
2025 a podklady pre publikáciu ŠÚ SR Pohyb
obyvateľstva SR 2007, úmrtnostné a sobášne
tabuľky. Informácie o činnosti VDC sú zverejnené na web stránke VDC (www.infostat.

sk/vdc) a boli tiež predmetom tlačovej besedy, ktorá sa uskutočnila v decembri 2008 na
Štatistickom úrade SR.
Okrem plánovaných úloh sa pracovníci centra zapájali aj do riešenia neplánovaných
(aktuálnych) úloh pre potreby rezortov, ktoré
mali obvykle formu pracovných materiálov,
podkladov, stanovísk a hodnotení. VDC naďalej rozvíjalo spoluprácu s domácimi a zahraničnými demografickými inštitúciami,
pracovníci sa zúčastnili na riešení viacerých

Obyvateľstvo podľa veku a postavenia na trhu práce

Muži

Ženy

pracujúci
nezamestnaní
ekonomicky neaktívni
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počet obyvateľov (tis.)

narodení/zomrelí/migračný prírastok (tis.)

Charakteristiky vývoja počtu obyvateľstva SR 1950 – 2008

počet obyvateľov

projektov. Spolu s Prírodovedeckou fakultou
UK pokračoval projekt Demografia a demogeografia – dôležité vedné disciplíny a ich význam pre spoločnosť, ktorý bol zameraný na
popularizáciu vedy a výskumu. Ďalší projekt
riešený v spolupráci s Úradom pre Slovákov
žijúcich v zahraničí bol zameraný na zahraničnú migráciu. Z medzinárodných projektov
bola najvýznamnejšia spolupráca na dvoch
projektoch celoeurópskeho charakteru, Human fertility database a European demographic datasheet 2008.

narodení

zomrelí

migračný prírastok

Výskumné demografické centrum bolo aj spoluorganizátorom Demografických diskusných
popoludní, zabezpečovaných v spolupráci
so Slovenskou štatistickou a demografickou
spoločnosťou a s Prírodovedeckou fakultou
UK. Témy diskusií boli zamerané na aktuálne
demografické problémy. Veľká pozornosť bola trvalo venovaná internetovej komunikácii
prostredníctvom vlastnej web stránky, ako aj
stránky SLOVAKPOPIN, ktorá je výsledkom
spolupráce so ŠÚ SR a ktorá obsahuje podrobné demografické údaje.

Sociálne štatistiky a Výskumné demografické centrum

Volebná štatistika
Hlavnou úlohou uplynulého roku bolo na úseku
volebnej štatistiky zabezpečenie spracovania
nových volieb do orgánov samosprávy obcí.
Nové voľby boli vyhlásené v obciach, v ktorých
sa uvoľnilo miesto starostu / primátora obce
/ mesta alebo nebol náhradník na uvoľnené
miesto poslanca v zastupiteľstve obce / mesta.

sené v júni sa konali v 23 obciach, ktoré svoje
výsledky doručovali 16 obvodným volebným
komisiám. V posledných nových voľbách v roku 2008 v novembri svoje samosprávne orgány volilo 28 obcí a pri obvodných volebných
komisiách pracovalo 19 odborných sumarizačných útvarov.

Nové voľby v roku 2008 vyhlásil predseda Národnej rady Slovenskej republiky v troch termínoch: prvé na 15. marca, ďalšie na 21. júna
a posledné na 22. novembra. Marcové voľby
boli vyhlásené v 16 obciach, ktoré spadali pod
11 obvodných volebných komisií. Voľby vyhlá-

V zmysle zákona č. 346/1990 o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších
predpisov vytvára Štatistický úrad SR pre
každú obvodnú volebnú komisiu odborný sumarizačný útvar. Sumarizačné útvary preberajú a kontrolujú zápisnice miestnych voleb-
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ných komisií a pripravujú návrh zápisnice pre
obvodnú volebnú komisiu. Schválený návrh
zápisnice tejto komisie je ďalej postúpený odbornému sumarizačnému útvaru Ústrednej
volebnej komisie. Po skontrolovaní všetkých
zápisníc obvodných volebných komisií odborný sumarizačný útvar Ústrednej volebnej komisie pripraví návrh zápisnice pre Ústrednú
volebnú komisiu. Po ukončení spracovania vydáva štatistický úrad publikáciu s výsledkami
nových volieb. Od mája 2007 zverejňuje ŠÚ SR
na svojej webovej stránke podrobné výsledky
nových volieb okamžite po podpise zápisnice
Ústrednej volebnej komisie.

Do všetkých úloh na úseku volebnej štatistiky
sú veľkou mierou zapojené pracoviská ŠÚ SR
v sídlach krajov, bez aktívnej účasti ktorých
by nebolo možné ich úspešné splnenie.
Ako príspevok k 90. výročiu založenia ČSR
vydal ŠÚ SR v spolupráci s ČSÚ publikáciu
s historickými výsledkami volieb do zákonodarných orgánov. Publikácia obsahuje výsledky volieb od roku 1920 po súčasnosť. Výsledky
sú za územie Slovenska, pričom údaje od roku 1920 do roku 1946 sú členené do úrovne
súdobých okresov.

Volebná štatistika

Mandáty do Poslaneckej snemovne 1920 – 1935 (podiel v %)

ČSDSD
ČSNS
SNRS, HSĽS, AB
KSČ
ČSL
ČSND, NárSj
BdL
Ostatné
DSDAP
DCV
DW20, DNP, DW29
RSZML
ČSŽOSS
SDP

Poznámky:
Ostatné – v roku 1920 zahŕňa politické strany MNKSS, DDFP, MNSDS, SSČSLP, MKP.
Ostatné – v roku 1925 zahŕňa politické strany DNSAP, KKSS, AZS, PZLR.
Ostatné – v roku 1929 zahŕňa politické strany KKSMNSW, DNSAP, PaŽ, Liga.
Ostatné – v roku 1935 zahŕňa politické strany KKSMNSW, NOF.
DW20, DW29, DNP – v roku 1920 DW20, v roku 1925 DNP a v roku 1929 DW29 a DNP.
ČSND, NárSj – v rokoch 1920 - 1929 ČSND, v roku 1935 NárSj.
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Spolupráca s Inštitútom informatiky
a štatistiky
Inštitút informatiky a štatistiky (INFOSTAT)
sa, ako výskumno-vývojové pracovisko pre oblasť štátnej štatistiky, každoročne podieľa na
činnosti Štatistického úradu SR. Spolupráca
medzi inštitútom a ŠÚ SR sa uskutočňuje na
základe kontraktu uzatváraného obidvoma
organizáciami na príslušný rok. Obsahové zameranie kontraktu zohľadňuje prioritné úlohy
ročných plánov štatistických činností štatistického úradu, ktoré sa premietajú do plánu výskumno-vývojových úloh INFOSTAT-u.
V roku 2008 INFOSTAT riešil 30 výskumno-vývojových úloh realizovaných prostredníctvom
54 čiastkových výstupov. Z hľadiska vecného
zamerania išlo o:
\

\

vývoj, inováciu a rozvoj – podsystémov
METIS, REGIS a ZBER v rámci automatizovaného štatistického informačného systému (AŠIS); aplikačného programového
vybavenia v rámci projektu zavedenia eura v SR; softvéru pre databázu SLOVSTAT,
konjunkturálne prieskumy, bilancovanie
energetiky, odhady úrod, zostavovanie výstupov z výberového zisťovania v cestnej
nákladnej doprave (VZCD) a výpočty ukazovateľov štrukturálnych podnikových štatistík (SBS); Mestskej a obecnej štatistiky
(MOŠ) a Mestského informačného systému (MIS);
metodické riešenia – skvalitnenia postupov konštrukcie systému národných účtov
(SNÚ) v SR; tabuliek dodávok a použitia
(TDP) a symetrických input-output tabuliek (IOT); niektorých otázok rýchlych
odhadov ukazovateľov SNÚ a analýzy sezónnosti ich časových radov; problémov
cenovej štatistiky a ekonomických štatistík,
ako aj aktualizácie metodiky spracovania

\

\

mesačných údajov rodinných účtov podľa
štandardov EUROSTAT-u na spracovanie
údajov výberových zisťovaní; zvyšovania
kvality informácií zo zisťovania o príjmoch
a životných podmienkach domácností (EU
SILC) a výberového zisťovania pracovných
síl (VZPS);
analýzy – štandardizácie dát a metadát
pre výmenu údajov ŠIS; výberového súboru zo Štrukturálneho zisťovania fariem; využívania SAS v prostredí ŠÚ SR;
prognózovanie – krátkodobého vývoja ekonomiky SR.

Osobitné postavenie po vecnej stránke majú
úlohy realizované v rámci INFOSTAT-u Výskumným demografickým centrom (podrobnejšie v kapitole Sociálna štatistika a Výskumné demografické centrum).
Činnosť INFOSTAT-u za rok 2008 je komplexne zdokumentovaná v osobitnej správe dostupnej na internetovej stránke úradu www.
statistics.sk v časti Výročné správy.

Spolupráca s Inštitútom informatiky a štatistiky

Slúžime zákazníkom
Implementácia strategického cieľa pre oblasť
marketingu pokračovala aj v roku 2008. V rámci schváleného Marketingového plánu ŠÚ SR
na rok 2008 sa realizovali viaceré úlohy.
Pozornosť ŠÚ SR v oblasti budovania vzťahov so zákazníkmi sa prioritne orientovala
na významných domácich a zahraničných
zákazníkov. Z domácich to boli predovšetkým
zákonodarné a výkonné orgány štátnej správy, medzi nimi hlavne: Ministerstvo financií
SR a Národná banka Slovenska, Ministerstvo
hospodárstva SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvo výstavby
a regionálneho rozvoja SR, Ministerstvo školstva SR a Ministerstvo životného prostredia
SR. Popri tlačených produktoch bol týmto
orgánom predložený v rôznej periodicite
rozsiahly počet preddefinovaných tabuliek
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a súborov údajov, ktoré využili pre svoje rozhodovacie a riadiace procesy. Jednotlivé odborné útvary úradu zorganizovali viaceré
aktivity zamerané na zisťovanie spokojnosti
používateľov s produktmi a službami šírenia
štatistických informácií. Súčasne boli aktivity
orientované aj na rozšírenie znalostí zákazníkov z oblasti štatistiky a na možnosti využitia
produktov pre analytickú, riadiacu, pedagogickú a inú odbornú činnosť.
Zabezpečovanie požiadaviek medzinárodných a medzivládnych organizácií, ktorých
členom je aj Slovenská republika, smerovalo
najmä do EUROSTAT-u, EHK OSN, Európskej
komisie, ECFIN, OECD, ILO, FAO, IEA, UNESCO a Štatistickej divízie OSN. V tejto skupine
zákazníkov podstatne vzrástli, v porovnaní
s predchádzajúcim rokom 2007, požiadavky

Záujem zákazníkov o poskytnutie informácií od ŠÚ SR
podľa profesijných odborov v roku 2008 (v %)

Podnikateľský subjekt, firmy
Široká verejnosť
Medzinárodné a zahraničné inštitúcie
Študenti, škola
Štátna správa, samospráva
Verejnoprávne inštitúcie
Médiá
Veda a výskum
Finančné inštitúcie
0

v tematických okruhoch: krátkodobé produkčné štatistiky, trhové služby, zahraničný
obchod a cenová štatistika. Spolu bolo týmto
inštitúciám poskytnutých 272 produktov vo
forme rôznych dotazníkov, súborov údajov
a tabuliek zo všetkých štatistických okruhov.
Štatistický úrad priebežne poskytoval záujemcom prostredníctvom informačného servisu
rôzne štatistické informácie, a to prevažne
štandardnou formou, výberom z publikácií
a dostupných databáz. Informácie boli zasielané predovšetkým elektronickou poštou, ale
tiež písomne a faxom. Spolu bolo vybavených
3 289 požiadaviek, čo predstavuje takmer
o štvrtinu viac ako v roku 2007, najmä od zákazníkov z podnikateľského sektora a zo širokej verejnosti, z medzinárodných organizácií a od študentov vysokých škôl a univerzít.
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V uvedenom počte nie sú zahrnuté požiadavky vybavené osobnou návštevou zákazníka,
telefonicky podávané informácie a objednávky a predaj publikácií.
V oblasti tvorby produktu a šírenia pokračoval rozvoj internetového riešenia ako dominantného smeru prístupu zákazníkov k produktom štatistického úradu. Sprístupnili sa
elektronické formuláre ako Objednávka štatistických informácií a Pripomienky a komentáre. Zaviedla sa nová aplikačná funkcia „export do XML“, ktorá zabezpečuje export každej preddefinovanej tabuľky do štandardného
dátového XML formátu. Od septembra 2008
sa na portáli ŠÚ SR v tabuľkách a textoch pri
hodnotových ukazovateľoch sprístupnila euro
kalkulačka. Euro kalkulačka bola realizovaná formou interaktívnej „bubliny“ a zvýšila

Slúžime zákazníkom
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Záujem o databázu SLOVSTAT podľa profesijných odborov
v roku 2008 (v %)
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komfort návštevníkov stránky. Rozšírila sa
ponuka cez bezplatne sprístupnené databázy, ako sú SLOVSTAT a RegDat. Časové rady
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ukazovateľov hospodárskeho a sociálno-ekonomického rozvoja Slovenska a jeho regiónov
sú bohatým zdrojom štatistických informácií,

Podiel zobrazovania tabuliek v databáze RegDat podľa tematických skupín
v roku 2008

Poľnohospodárstvo a lesníctvo 1,0%
Podnikateľské štatistiky 11,6%

Územie, podnebie 6,0%

Organizačné štatistiky 5,1%
Demografia 32,8%

Trh práce 22,8%

Peňažníctvo a financie 1,8%
Makroekonomické štatistiky 6,0%

ktoré boli prezentované vo forme dynamicky
generovaných tabuliek s možnosťou ich zobrazenia aj prostredníctvom grafov a máp.
Riešila sa nová technologická platforma databázy Mestská a obecná štatistika (MOŠ) jej
integráciou do databázového systému Oracle.
Nadväzne sa inovovalo aplikačné programové vybavenie s možnosťou prístupu všetkých
pracovísk ŠÚ SR k údajom celej databázy. Súčasne sa skrátila doba na sprístupnenie aktualizovaných údajov širokej verejnosti. Databáza MOŠ umožňuje bezplatné výbery údajov
za množstvo ukazovateľov z rôznych oblastí
za každú obec a mesto SR s možnosťou definovať výstupy aj za rôzne územné jednotky.
V roku 2008 navštívilo verejnú bázu dát
SLOVSTAT na internetovej stránke ŠÚ SR

Viacstranné štatistiky 3,9%
Sociálne štatistiky 9,0%

spolu 10 373 registrovaných používateľov, pričom sa uskutočnilo 130,7 tisíc výberov údajov
zo 606 tabuliek, ktoré sú v ponuke databázy.
Viac ako polovicu návštevníkov tvorili študenti, široká verejnosť 10,9 % a podniky, asociácie,
združenia a odborové zväzy 9,7 %. Najviac
výberov smerovalo na makroekonomické
ukazovatele štvrťročných národných účtov,
na štatistiku práce a miezd, demografickú
štatistiku, ceny, príjmy, výdavky a spotrebu
domácností.
Regionálnu databázu RegDat navštívilo
v uplynulom roku 27 622 rôznych používateľov, ktorí uskutočnili 31 373 návštev a 141,7 tisíc výberov údajov z dátových matíc. Najväčší záujem prejavili používatelia o štatistické
údaje z oblasti demografie, trhu práce, podnikateľských a sociálnych štatistík.

Slúžime zákazníkom

V súlade s Edičným programom 2007 – 2008
priebežne vychádzali štatistické publikácie
v tlačenej i elektronickej forme, spolu 74 titulov v ústredí a 75 na pracoviskách v krajoch.
Medzi ťažiskové súborné a odvetvové publikácie patrili: Štatistická ročenka SR 2008, Štatistická ročenka regiónov Slovenska, štvrťročná
Štatistická správa o základných vývojových
tendenciách v SR (ktorá sa predkladá vláde
SR), ročenky priemyslu, stavebníctva, dopravy, vedy a techniky a trendy sociálneho vývoja. Mimo edičného programu vyšlo 6 ďalších
publikácií: Pohyb obyvateľstva v Slovenskej republike v roku 2007 (pramenné dielo), Kariéra
držiteľov doktorátov v SR, Vybrané aspekty zamestnanosti vo svetle verejnej mienky v rokoch
2006 a 2007, Voľby do zákonodarných orgánov
na území Slovenska 1920 – 2006 a Sociálna
ochrana v Európskej únii. Vyšla aj bohato
ilustrovaná propagačná publikácia Slovensko
v EÚ – Životné podmienky.
V rámci medzinárodných aktivít úrad v roku 2008 pokračoval v grantovom projekte
EUROSTAT-u European Statistical Data Support (ESDS) na podporu používateľov pri práci s európskymi štatistickými informáciami.
Centrum podpory šírenia európskej štatistiky, ktoré už tretí rok pracovalo pri štatistickom úrade, poskytovalo pomoc pri navigácii
používateľov na internetovej stránke EUROSTAT-u, hľadaní európskych štatistických údajov v databázach EUROSTAT-u, ako aj pri
zodpovedaní metodických otázok. Informácie
zverejnené v bloku Európska štatistika – ESDS
na portáli ŠÚ SR boli priebežne aktualizované
a doplnené o preklad často kladených otázok
z anglického do slovenského jazyka. V rámci propagácie bol vydaný propagačný leták
o EUROSTAT-e a novinkách šírených na jeho
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internetovej stránke, ako aj o službách, ktoré používateľom poskytuje Centrum pre podporu európskych štatistík. Pre predstaviteľov
z rezortov štátnej správy, ako aj pre zástupcov pracovísk štatistického úradu v krajoch,
sa uskutočnila prezentácia o šírení a využívaní európskych štatistík.

Monitorujeme názory občanov – vydávame
časopisy
Aj v uplynulom roku 2008 bola v centre pozornosti Ústavu pre výskum verejnej mienky
(ÚVVM) pri Štatistickom úrade SR sociálnoekonomická problematika. Táto problematika bola hlavnou súčasťou 28 výskumných
akcií, prostredníctvom ktorých ÚVVM mapoval názory dospelej populácie na spôsoby
a podmienky života v slovenskej spoločnosti.
Uvedený počet realizovaných prieskumov je
najvyšší v doterajšej histórii ústavu.

Ku tradičným produktom ÚVVM patrilo
štvrťročné vydávanie informačného bulletinu
Názory, ktorý je platformou pre zverejňovanie výsledkov pravidelných prieskumov verejnej mienky v nadväznosti na aktuálne témy
vývoja slovenskej spoločnosti. V osemnástom
ročníku časopisu si, okrem iných, našli miesto
témy zavádzania spoločnej meny euro na Slovensku, problematika nezamestnanosti a zamestnanosti, investičných plánov domácností,
preferencie politických strán a hnutí, ale i dôveryhodnosti slovenských politikov.

Každý mesiac mali obyvatelia Slovenska možnosť hodnotiť vývoj ekonomiky Slovenskej republiky a paralelne aj finančnú situáciu svojich domácností prostredníctvom medzinárodného projektu Slovenský spotrebiteľ. Hlavným objednávateľom výsledkov prieskumu
bolo Generálne riaditeľstvo pre ekonomické
a finančné záležitosti Európskej komisie. Ďalším užívateľom výsledkov bolo Ministerstvo
hospodárstva SR a informatívne správy boli
predkladané aj vláde SR.

Ústav realizoval v roku 2008 rozsiahly výskumný projekt Zavedenie eura. V čase od
júna do decembra 2008 sa školení anketári
ÚVVM v pravidelných intervaloch pýtali občanov Slovenska na ich informovanosť o eure,
na mieru ich identifikácie s prichádzajúcou
menou a na vplyvy možných dopadov spoločnej meny na ich životnú úroveň. O výsledkoch
prieskumov bola pravidelne informovaná
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vláda SR a jej výkonné zložky vrátane splnomocnenca pre zavedenie eura, rovnako však
i širšia verejnosť.
V rámci programu štátnych štatistických zisťovaní realizoval ÚVVM štvrťročné zisťovania
zamerané na krátkodobé a dlhodobé pobyty
a služobné cesty občanov doma i v zahraničí.

Súčasne realizoval aj niektoré ďalšie výskumné úlohy a projekty, ktorých zadávateľmi boli
organizácie a inštitúcie pôsobiace v štátnom
a verejnom sektore.
V roku 2008 pokračovalo vydávanie vedeckého časopisu Slovenská štatistika a demografia 18. ročníkom. Časopis prezentuje odborné
články, prehľady, analytické štúdie a ďalšie
príspevky z rôznych oblastí štatistiky a príbuzných vied. Pravidelne sú v ňom uverejňované tiež články a diskusné príspevky, názory
a polemiky z oblasti demografie.
Príspevky na publikovanie získava redakcia
nielen od zamestnancov štatistického úradu,
ale aj od autorov, ktorí pôsobia najmä na rôznych vysokých školách a vedeckých pracoviskách na Slovensku.
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Medzinárodné aktivity
Medzinárodné aktivity úradu sa v uplynulom
roku orientovali predovšetkým na spoluprácu v rámci európskeho štatistického systému.
Odborníci Štatistického úradu SR sa podieľali
na príprave legislatívnych návrhov Európskej
únie pre oblasť štatistiky, na zavádzaní nových
štatistických postupov a na zvyšovaní porovnateľnosti a kvality údajov. V roku 2008 bolo
schválených 29 nových štatistických právnych
aktov, z toho 13 nariadení Európskeho parlamentu a Rady týkajúcich sa klasifikácií, demografie, štatistiky vzdelávania, energetickej štatistiky, štatistiky poľnohospodárstva, prenosu
dôverných údajov a štatistiky zdravotníctva.
Veľký význam malo prijatie rozhodnutia zriaďujúceho Európsky poradný výbor pre štatistiku, ktorého členom sa stal aj zástupca Slovenskej republiky. Medzi dôležité právne akty
patrilo aj rozhodnutie o zriadení Európskeho
poradného grémia pre riadenie v oblasti štatistiky a o programe modernizácie európskej
podnikovej a obchodnej štatistiky. Ostatné prijaté akty boli vykonávacími nariadeniami Komisie. V štádiu rozpracovania zostal významný
návrh nariadenia o európskej štatistike, návrh
nariadenia o obchode v rámci Spoločenstva
a o obchode s tretími krajinami, o informačnej spoločnosti a dva legislatívne návrhy pre
oblasť štatistiky poľnohospodárstva.
Okrem aktívnej účasti na fungovaní európskeho štatistického systému sa štatistický úrad podieľal aj na činnosti takých medzinárodných
organizácií, ako je Štatistická komisia OSN,
Konferencia európskych štatistikov pri EHK
OSN, OECD, ILO, FAO, UNESCO, WTO a iné.
V oblasti zahraničnej pomoci dominoval projekt budovania národného štatistického systému Tadžikistanu, v rámci ktorého sa v prie-

behu roka uskutočnili 4 konzultačné návštevy
a pri ktorých 7 expertov ŠÚ SR poskytlo poradenstvo a know-how v oblasti sociálnej štatistiky, štatistiky priemyslu a národných účtov.
Štatistickému úradu Ukrajiny poskytol ŠÚ
SR konzultácie v oblasti demografie, sčítania
obyvateľstva, šírenia údajov a regionálnej štatistiky. V prvom polroku 2008 bola na ŠÚ SR
na šesťmesačnej odbornej stáži pracovníčka
bulharského štatistického úradu.
Predchádzajúca intenzívna spolupráca so
susednými stredoeurópskymi krajinami bola formálne zavŕšená v novembri podpisom
memoranda o spolupráci medzi štatistickými
úradmi Českej republiky, Maďarska, Rakúska, Slovinska a Slovenska. V rámci tejto iniciatívy zorganizoval ŠÚ SR medzinárodný
seminár o využívaní administratívnych zdrojov pre štatistické účely, na ktorom sa zúčastnilo 10 zahraničných expertov. Čestným hosťom bola zástupkyňa generálneho riaditeľa
EUROSTAT-u M. Bohatá. Jej návšteva bola využitá aj na rokovania s vedením úradu a prezentáciu výsledkov hodnotenia národných
štatistických úradov formou „peer review“.
Na oficiálnu pracovnú návštevu ŠÚ SR zavítal generálny riaditeľ rakúskeho štatistického
úradu P. Hackl, ktorý okrem iného predniesol
inšpirujúcu prednášku o spolupráci štatistiky
s univerzitami a vedeckou obcou.

Zamestnanci ŠÚ SR sa v tomto roku zúčastnili
na 237 zahraničných pracovných cestách, čo
predstavovalo 293 individuálnych vycestovaní.
Najviac ciest sa uskutočnilo do Luxemburgu,
kde sa konali zasadnutia pracovných skupín
a výborov EUROSTAT-u. Ďalej sa zamestnanci ŠÚ SR zúčastňovali na zasadnutiach pra-

Medzinárodné aktivity

Typy zahraničných pracovných ciest

Bilaterálne 7 %
Kurzy 6 %

Iné 18 %

Projekty 3 %
Rada 7%
Eurostat 59 %
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covnej skupiny STATIS pri Rade Európskej
únie, na akciách organizovaných inými medzinárodnými organizáciami, na školeniach
v rámci Programu vzdelávania európskych
štatistikov a na pracovných návštevách iných
štatistických úradov.
Rozvoj a fungovanie slovenskej štatistiky
v rámci európskeho štatistického systému sa
zabezpečuje aj prostredníctvom grantových
projektov, ktoré sú v prevažnej miere finan-

cované z prostriedkov Európskej únie. V roku 2008 bolo podpísaných 13 nových grantových dohôd a pokračovala implementácia 23
projektov, ktoré sa začali realizovať v predchádzajúcich rokoch. V decembri 2008 bola
úspešne ukončená implementácia rozsiahleho multilaterálneho programu Prechodného
fondu 2005, ktorý pozostával z 9 pilotných
projektov zameraných na zvyšovanie úrovne
a aplikáciu novej legislatívy v rozličných oblastiach štatistiky.

Medzinárodné aktivity

Ľudské zdroje
V roku 2008 Štatistický úrad SR v oblasti
ľudských zdrojov naďalej pokračoval vo vytváraní príležitostí pre rozvoj zamestnancov,
v úspešnom získavaní a udržiavaní kvalifikovaných, produktívnych zamestnancov.

hlásených 14 výberových konaní a na základe
ich výsledkov boli miesta obsadené. K 31. 12.
2008 bolo na úrade obsadených 97 % miest.

Priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov za rok 2008 bol 995, z toho bolo
v štátnozamestnaneckom pomere 868 zamestnancov a v pracovnom pomere 127 zamestnancov.

Podľa zákona o štátnej službe a rozhodnutia
vedenia úradu bolo za obdobie roku 2008 vykonané hodnotenie zamestnancov s cieľom
získania informácií a podania spätnej väzby
o pracovnom výkone zamestnancov, o ich
správaní a vzťahoch na pracovisku. Celkom
bolo hodnotených 934 zamestnancov.

Na obsadenie voľných štátnozamestnaneckých miest v roku 2008 osobný úrad zabezpečil realizáciu 58 výberových konaní, z toho
54 výberových konaní bolo úspešných a 4 boli
neúspešné. Na miesta predstavených bolo vy-

Úrad aj naďalej venoval pozornosť personálnemu zastúpeniu SR v inštitúciách Európskej
únie. Počas roku 2008 pôsobili v EUROSTAT-e
na pozíciách národných expertov 2 zamestnanci vyslaní Štatistickým úradom SR.

Vzdelanostnú a vekovú štruktúru zamestnancov úradu k 31. 12. 2008
znázorňujú nasledujúce grafy.

Vzdelanostná štruktúra

SV 2,9 %

ZV 0,7 %

VŠ II. st. 46,5 %
ÚSV 48,6 %

VŠ I. st. 1,3 %
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Veková štruktúra

do 25 r. 2,5 %
nad 56 r. 21,9 %

26 – 35 r. 14,0 %

36 – 45 r. 21,9 %

46 – 55 r. 39,7 %

Na úrade pracovalo 79,1 % žien a 20,9 % mužov. Z celkového počtu 135
predstavených bolo 67,7 % žien a 33,3 % mužov.

Aj v uplynulom roku boli základom vzdelávania zamestnancov ŠÚ SR aktivity realizované
v rámci Plánu vzdelávania zamestnancov ŠÚ
SR na rok 2008. Doplnením plánovaných podujatí boli vzdelávacie aktivity vyplývajúce z aktuálnych potrieb a požiadaviek jednotlivých
útvarov. Cieľom vzdelávania bolo pomôcť
trvalému rozvoju znalostí a spôsobilostí všetkých cieľových skupín zamestnancov tak, aby
boli schopní profesionálne, efektívne, pružne
a nestranne plniť svoje pracovné úlohy.
Štatistický úrad vysielal svojich zamestnancov aj na vzdelávacie aktivity, ktoré realizovali iné inštitúcie v rámci projektov financovaných z prostriedkov Európskej únie. Týmto

spôsobom bolo dosiahnuté rozšírenie okruhu
ponúkaného vzdelávania bez čerpania rozpočtových prostriedkov úradu.
Vzdelávanie manažérov bolo zamerané na
rozvoj znalostí a spôsobilostí potrebných na
riadenie zamestnancov, na zdokonaľovanie
foriem komunikácie so zamestnancami, médiami a so širokou verejnosťou (time manažment, zvládanie stresu, efektívne budovanie
a vedenie pracovného tímu). V rámci projektu Centra vzdelávania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa skupina
zamestnancov zúčastnila kurzu lektorských
zručností.

Ľudské zdroje

V školiacom stredisku štatistického úradu
v Klátovej Novej Vsi boli realizované kurzy
vzdelávacieho programu Schola Statistica
s cieľom poskytnúť podporu pri zavádzaní
moderných štatistických metód. Kurzy boli
zamerané na problematiku národných účtov,
matematické metódy využívané na štatistické analýzy, demografické prognózy, sezónnu
analýzu časových radov a výberové zisťovanie. Na kurzoch tohto vzdelávacieho programu sa zúčastnilo celkom 140 zamestnancov.
Na medzinárodných workshopoch, seminároch a kurzoch sa zúčastnili 78 zamestnanci,
ktorí vykonávajú odborné činnosti v oblasti
štatistiky. Vysoký záujem bol najmä o štatis-
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tické kurzy organizované v rámci European
Statistical Training Programme (ESTP), ktorých sa zúčastnilo 13 zamestnancov. V priebehu roka bolo zorganizovaných 8 štatistických
popoludní, na ktorých účastníci zahraničných
podujatí prezentovali získané skúsenosti a poznatky.
V roku 2008 pokračovalo zdokonaľovanie komunikačných schopností zamestnancov prostredníctvom polointenzívnych a intenzívnych
kurzov anglického a francúzskeho jazyka. Jazykovej prípravy sa zúčastňovalo 492 zamestnancov. Pre zvýšenie kvality komunikácie zamestnancov v štátnom jazyku bol zrealizovaný kurz jazykovej kultúry v štátnej správe.

Zamestnanci ŠÚ SR v bratislavskom regióne
mali možnosť prehlbovať si zručnosti v práci
s aplikáciami Microsoft Office 2003 formou
e-learningových ECDL kurzov v rámci projektu Ministerstva financií SR. Dôležitou
súčasťou vzdelávania v informačných technológiách boli školenia a tréningy k novým
aplikáciám pre automatizovaný štatistický informačný systém (AŠIS), k novému informačnému systému pre oblasť riadenia ľudských
zdrojov a k prostrediu pre elektronické verejné obstarávanie.

Základná činnosť knižnice ŠÚ SR v roku 2008
spočívala v dopĺňaní, evidovaní, uchovávaní
a poskytovaní odborných publikácií a časopisov v rámci finančných prostriedkov vyhradených na tento účel, ktoré predstavovali čiastku
v objeme 730 979 Sk (24 264 EUR). V priebehu
uplynulého roka bol knižničný fond doplnený
o 1 643 nových knižných titulov a 91 titulov
dennej tlače, domácich a zahraničných časopisov. Celkový počet 5 520 výpožičiek bol pre
3 224 čitateľov knižnice, z ktorých 2 795 bolo
z externého prostredia.

Na vzdelávanie viac ako 3 tisíc zamestnancov
bolo vynaložených celkom 2 102 254 Sk (69 782
EUR).

Ľudské zdroje

Informačné zdroje a informačno-komunikačné technológie
Rok 2008 bol v oblasti informačných zdrojov
a informačno-komunikačných technológií významný predovšetkým z pohľadu budúcnosti.
Tento rok sa popri zabezpečovaní bežných
služieb pre našich interných a externých zákazníkov vyznačoval koncepčnými činnosťami v oblasti informačných systémov a ich
bezpečnosti a v oblasti informačno-komunikačných technológií.
V nadväznosti na vládou schválené základné
dokumenty v oblasti informatizácie spoločnosti: Stratégia informatizácie SR a Národná
koncepcia informatizácie verejnej správy SR,
útvar metodiky a informatiky štatistického
úradu vypracoval Koncepciu rozvoja informačných systémov ŠÚ SR (KRIS ŠÚ SR), ktorá bola v zmysle zákona o informačných systémoch verejnej správy schválená Ministerstvom financií SR. Je to strategický dokument
pre ďalšie smerovanie informatiky v ŠÚ SR,
ktorým sa štatistický úrad zároveň zapája do
procesov informatizácie Slovenskej republiky.
Uvedomujúc si dôležitosť aspektu bezpečnosti informačných systémov, začal štatistický
úrad systematicky riešiť aj túto oblasť. Bola
spracovaná úvodná analýza bezpečnosti informačných systémov ŠÚ SR s dôrazom na
bezpečnosť volebných informačných systémov, ako nevyhnutný prvý krok pre zabezpečenie spoľahlivého spracovania štatistických
informácií a bezproblémové spracovanie výsledkov volieb v roku 2009.
V rámci prípravy na voľby v roku 2009 boli
zaobstarané prostriedky výpočtovej techniky
pre účely spracovania všetkých volieb v rokoch 2009 a 2010.
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Finančné výsledky
Pre kapitolu ŠÚ SR boli zákonom č. 608/2007
Z. z. o štátnom rozpočte schválené výdavky vo
výške 523 386 tis. Sk. V priebehu roka 2008 bol
rozpočet ôsmimi rozpočtovými opatreniami
upravený na 548 276 tis. Sk. Úprava rozpočtu
sa týkala najmä schválenia rozpočtových prostriedkov na prieskumy verejnej mienky k problematike zavedenia eura, na duálne zisťovanie
spotrebiteľských cien a zvýšenia rozpočtu na
štatistické zisťovanie o príjmoch a životných
podmienkach domácností (EU SILC). Na základe uznesenia vlády SR č. 393 z 11. júna 2008
boli rozpočtovým opatrením viazané výdavky
v kapitole ŠÚ SR vo výške 731 tis. Sk.
Nedaňové príjmy boli schválené vo výške 6 770
tis. Sk. Príjmy v skutočnosti dosiahli 49 538 tis.

Sk, v tom nedaňové 10 530 tis. Sk a mimorozpočtové 39 008 tis. Sk. Nedaňové príjmy pozostávali najmä z prenájmu priestorov, predaja
štatistických informácií a predaja nehnuteľného majetku vo výške 4 012 tis. Sk. Mimorozpočtové príjmy boli získané zo zahraničných
grantov poskytnutých Európskou komisiou
s cieľom zaviesť nové štatistické zisťovania
a zvýšiť ich kvalitu.
Výdavky schválené na rok 2008 boli čerpané
do výšky rozpočtu. Z celkových výdavkov podstatnú časť, 66 %, predstavovali výdavky na
mzdy a odvody do poisťovní. Na tovary a služby bolo použitých 24 %, t. j. 132 529 tis. Sk. Tieto
prostriedky boli použité predovšetkým na tlač
štatistických výkazov a smerníc, spracovanie

Porovnanie rozpočtu a skutočnosti nedaňových príjmov
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štatistických informácií, technickú podporu
informačno-komunikačných technológií, cestovné výdavky, vzdelávanie zamestnancov,
ďalšie materiálne zabezpečenie štatistických
zisťovaní, prídel do sociálneho fondu, príspevok na stravovanie zamestnancov a bežné
prevádzkové výdavky (energiu, ochranu objektov, údržbu budov a techniky, dopravné
a iné).
Bežné transfery boli čerpané vo výške 36 786
tis. Sk, z toho pre príspevkovú organizáciu
Inštitút informatiky a štatistiky (INFOSTAT)
35 000 tis. Sk. Finančné prostriedky boli použité na riešenie výskumných a vývojových úloh
v oblasti štatistiky, špecifikované v kontrakte
uzavretom medzi ŠÚ SR a INFOSTAT-om na
príslušný rok. Ostatné bežné transfery vo výške 1 786 tis. Sk boli použité najmä na odstupné, odchodné a na nemocenské dávky.
Pre kapitolu ŠÚ SR boli schválené kapitálové
výdavky vo výške 12 500 tis. Sk. Po rozpočto-

vých opatreniach bol limit kapitálových výdavkov zvýšený o 3 000 tis. Sk, ktoré boli presunuté z roku 2007. Upravený rozpočet kapitálových výdavkov 15 500 tis. Sk bol čerpaný
vo výške 15 498 tis. Sk. Kapitálové výdavky
boli použité najmä na rekonštrukcie v budovách ŠÚ SR, vytvorenie novej verzie softvéru
webStat, nákup klimatizačnej jednotky, záložného zdroja telefónnej ústredne, výpočtovej
techniky a osobných automobilov.
Mimorozpočtové prostriedky vo výške 39 008
tis. Sk boli použité, v súlade s pravidlami Európskej únie a rozpočtami jednotlivých projektov, predovšetkým na posilnenie hmotnej
zainteresovanosti zamestnancov úradu podieľajúcich sa na ich realizácii a súvisiace odvody
do poisťovní, ďalej na úhradu odmien opytovateľov (zisťovania EU SILC, o využívaní informačno-komunikačných technológií, štrukturálny cenzus fariem), programové vybavenie,
informačnú kampaň a tlač dotazníkov.
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Priority v roku 2009
V súlade so strategickým cieľom ŠÚ SR patrí
k najdôležitejším úlohám v roku 2009 pokračovanie optimalizácie štatistických zisťovaní, pri
predpoklade komplexného riešenia problematiky súborných produkčných a štrukturálnych
štatistík, vo väzbe na tvorbu softvérových nástrojov, ktoré umožnia zlepšiť metódy optimalizácie výberových vzoriek, imputácií a dopočtov, tvorbu ekonometrických modelov a lepšie
využívanie administratívnych zdrojov.
K prioritným cieľom metodickej činnosti patrí implementácia klasifikácie ekonomických
činností SK NACE Rev. 2 do štatistických zisťovaní, pričom sa bude zber, vyhodnocovanie
a zverejňovanie dát zabezpečovať v súlade
s revidovanou klasifikáciou.
V rámci revízie klasifikácie zamestnaní bude potrebné zabezpečiť premietnutie potrieb
národnej úrovne do revidovanej ISCO 08,
ktorá bude v roku 2009 vydaná nariadením
Európskej komisie. Bezprostredne sa legislatívne zabezpečí vydanie národnej klasifikácie, resp. prevzatie jej európskej verzie. Tým
sa zabezpečí porovnateľnosť údajov štatistiky
trhu práce na medzinárodnej úrovni.
V oblasti registrov bude veľmi dôležitou úlohou zaradiť do registra organizácií nový
typ štatistickej jednotky „skupina podnikov“
a zabezpečiť medzi štatistickým úradom
a EUROSTAT-om implementáciu výmenných
štandardov pre účely výmeny dôverných údajov o skupinách podnikov, čím sa zabezpečí
skvalitnenie štatistík o globalizácii, zahraničných afiláciách a zahraničných investíciách
porovnateľných na európskej úrovni.
V oblasti štatistického informačného systé-

mu bude dôležité zabezpečiť konsolidované
a harmonizované dáta a metadáta v súlade
so štandardom pre výmenu dát a metadát.
Štandard pre výmenu dát a metadát (SDMX)
je technický a štatistický štandard a príručka,
ktorý spolu s architektúrou a nástrojmi informačných technológií má byť používaný pre
efektívnu výmenu a zdieľanie štatistických
dát a metadát. Štandardizované formáty súborov pre dáta a metadáta a štandardizovaný obsah týchto súborov sú predpokladom
pre automatizovanú produkciu, spracovanie
a výmenu dát a metadát medzi národnými
a medzinárodnými štatistickými organizáciami. SDMX podporí zdokonalenie pracovných
procesov a umožní prenos, šírenie a zdieľanie
dát najefektívnejším spôsobom. Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebné, aby SDMX bol čo
najviac známy a implementovaný. Platí to na
celosvetovej úrovni, ale aj v rámci európskeho
štatistického systému.
Úsilie makroekonomických štatistík bude
v roku 2009, okrem štandardných prác na zostavení ročných účtov za rok 2008 a štvrťročných účtov (za 4. štvrťrok 2008 a prvé 3 štvrťroky 2009), venované aktivitám súvisiacim
s revíziou základného metodického manuálu
pre zostavenie národných účtov Európsky systém národných a regionálnych účtov (ESA95).
Zároveň, v zmysle záverov misie EUROSTATu k popisu Zdrojov a metód zostavenia hrubého národného dôchodku z októbra 2008, sa
pozornosť v priebehu roku zameria na zapracovanie úprav požadovaných EUROSTAT-om.
Keďže od 1. januára 2009 je Slovensko členskou krajinou eurozóny, všetky ukazovatele
národných účtov budú v celom časovom rade prepočítané a zasielané do EUROSTAT-u
v eurách.

Priority v roku 2009

Štatistika cien sa sústredí najmä na dekádne
monitorovanie cien vybraných reprezentantov spotrebného koša v Sk a v EUR počas prvého polroka 2009 a na výpočet indexu cien
nehnuteľností a jeho zaradenie do experimentálneho výpočtu harmonizovaného indexu
spotrebiteľských cien (HICP).
Kľúčovou úlohou na úseku štatistiky zahraničného obchodu bude poskytovanie mesačných indexov importných cien EUROSTAT-u
a indexov exportných a importných cien pre
potreby odboru národných účtov, ako aj rezortov. Ďalšou dôležitou úlohou bude implementácia novelizovanej legislatívy vzťahujúcej sa k štatistike zahraničného obchodu.
V štatistike obchodovania s tovarom medzi
členskými štátmi bude cieľom zníženie zaťaženia spravodajských jednotiek, ktoré môže
byť dosiahnuté zvýšením prahov oslobodenia,
pri súčasnom zachovaní kvality údajov. Nová
legislatíva pre štatistiku obchodovania s tovarom s nečlenskými krajinami reaguje najmä
na zmeny v colnom konaní. V roku 2009 bude potrebné, vzhľadom na zmeny legislatívy,
upraviť aplikačné programové vybavenie, čo
by malo byť realizované projektmi v rámci
Programu modernizácie európskej podnikovej
a obchodnej štatistiky MEETS (Modernisation
of European Enterprise and Trade Statistics).
Aby ekonomické subjekty správne uplatňovali novú legislatívu v oblasti štatistiky zahraničného obchodu je nutné, v spolupráci s colnou správou, zabezpečiť ich informovanosť
o zmenách vo forme seminárov, prednášok
a podobných pracovných stretnutí.
V oblasti ekonomických štatistík bude úsilie zamerané predovšetkým na spracovanie
krátkodobých ukazovateľov v štruktúre SK
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NACE Rev. 2 od prvého referenčného obdobia v roku 2009, na aplikáciu zmeny bázického obdobia z roku 2000 na rok 2005 a na
retrospektívny prepočet časových radov základných ukazovateľov od roku 2000 viazaný
na SK NACE Rev. 2 a bázický rok 2005.
V štrukturálnej štatistike, v štatistike zahraničných afilácií a v jednotlivých odvetvových
štatistikách pôjde hlavne o prípravu triedení
v obidvoch štruktúrach klasifikácie ekonomických činností pre podvojné zostavenie
súborov údajov za referenčný rok 2008. Prioritou bude aj vypracovávanie správ o kvalite
k hodnoteniu jednotlivých štatistík v zmysle
nových nariadení Európskej komisie a prehĺbenie harmonizácie podnikových štatistík
s makroekonomickými štatistikami. Ďalšou
z priorít v roku 2009 budú aj práce súvisiace
s prípravou ad hoc zisťovania o prístupe podnikov k financiám. Úsilie bude zamerané aj
na zostavovanie satelitného účtu cestovného
ruchu. Bude prebiehať príprava štrukturálneho cenzu fariem 2010, implementácia európskej metodiky na zostavovanie účtov životného prostredia a pripravovaného nariadenia
k štatistike pesticídov.
V podnikovej štatistike sa bude pokračovať
v postupnej implementácii nových postupov
v súvislosti s modernizáciou európskeho systému podnikovej štatistiky, s cieľom znížiť zaťaženosť firemnej sféry širším využívaním administratívnych zdrojov údajov a implementáciou sofistikovanejších metód a nástrojov.
Prioritnými úlohami v oblasti sociálnych štatistík a demografie bude zabezpečiť obsahovú, metodickú a organizačnú prípravu sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 a

realizáciu ďalšej vlny zisťovania v domácnostiach o príjmoch a životných podmienkach
(EU SILC).
Dôraz sa bude klásť aj na plynulý prechod
na publikovanie štatistických informácií o trhu práce v triedení podľa novej klasifikácie
SK NACE Rev. 2 a finančných ukazovateľov
o pracovných nákladoch v novej mene euro.
Štatistický úrad spracuje a poskytne EUROSTAT-u štatistické informácie v oblasti finančných a nefinančných údajov za zdravotníctvo a údaje o chorobách z povolania a pracovných úrazoch za rok 2008, bude publikovať
údaje o priemernej mesačnej mzde a ostatných pracovných nákladoch vrátane podrobných informácií o štruktúre a rozdieloch
v odmeňovaní. V súlade s legislatívou a metodikou Európskeho systému integrovanej štatistiky sociálnej ochrany (ESSPROS) zabezpečí
a poskytne kvantitatívne a kvalitatívne údaje
o sociálnej ochrane za rok 2007. V rámci edičného programu úradu vyjde publikácia Trendy sociálneho vývoja za rok 2008.
V roku 2009 budú pokračovať práce na integrácii vybraných relevantných administratívnych zdrojov do automatizovaného štatistického informačného systému a na príprave
štatistických zisťovaní v rámci Európskeho
programu sociálnych zisťovaní. Okrem bežného výberového zisťovania pracovných síl
sa v 2. štvrťroku 2009 uskutoční aj doplnkové
zisťovanie o prechode zo školy do pracovného
života.
Priority Výskumného demografického centra v roku 2009 budú zamerané na podrobnú
analýzu populačného vývoja a jeho dôsledkov
na úrovni Slovenskej republiky za rok 2008,

na metódy prognózovania vstupných parametrov pre prognózu obyvateľstva, ako aj na
spracovanie tzv. tabuliek života (úmrtnostné
tabuľky, tabuľky o zdraví a sobášne tabuľky).
Pred volebnou štatistikou stoja v roku 2009
významné úlohy. V prvom štvrťroku, v marci,
sa uskutočnia voľby prezidenta Slovenskej republiky a už koncom druhého štvrťroka, v júni, voľby do Európskeho parlamentu. Štatistický úrad plní, v zmysle volebných zákonov,
v týchto voľbách dôležité úlohy pri ich príprave, organizácii a počas samotného spracovania výsledkov hlasovania. Úsilie zamestnancom úradu bude zavŕšené prezentáciou
a publikovaním výsledkov volieb. Koncom
roka sa uskutočnia v poradí tretie voľby celoštátneho charakteru, voľby do orgánov samosprávnych krajov. Aj v týchto voľbách bude
úlohou ŠÚ SR pripraviť spracovanie a spracovať výsledky hlasovania.
Okrem týchto volieb celoštátneho charakteru
zabezpečí štatistickú úrad aj spracovanie výsledkov nových volieb do orgánov samosprávy obcí v termínoch, v ktorých budú vyhlásené predsedom Národnej rady Slovenskej
republiky.
V oblasti šírenia a poskytovania štatistických
informácií bude ŠÚ SR pokračovať v implementácií marketingovej stratégie úradu. Bude
sa rozvíjať používateľsky orientovaná štatistika a internetový portál ako hlavný nástroj šírenia štatistických informácií. Pozornosť bude
venovaná hľadaniu nových foriem elektronických produktov. Pri tlačených publikáciách sa
postupne ustúpi od formy produktu ako zdroja
štatistických údajov smerom k produktu s pridanou hodnotou, t. j. produktu, ktorý použí-

Priority v roku 2009

vateľom poskytne analýzy, grafické a mapové
spracovanie štatistických údajov a metodické
komentáre k nim. Plnšie sa v tomto smere využije odborný potenciál zamestnancov a technické a technologické možnosti úradu.
Za účelom čo najlepšieho uspokojovania požiadaviek používateľov štatistiky sa v priebehu roku 2009 zabezpečí prostredníctvom
dotazníka prieskum spokojnosti používateľov s produktmi a službami ŠÚ SR. Výsledky
z prieskumu sa následne premietnu do zlep-
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šovania činností a procesov v rámci Štatistického úradu SR.
K prioritám v oblasti informačných technológií bude v prvom rade patriť skvalitnenie
služieb a stabilizácia personálneho zabezpečenia prevádzky informačných systémov
a existujúcej architektúry informačno-komunikačných technológií (IKT). Ďalším krokom
bude určenie stratégie pre komplexnú modernizáciu a konsolidáciu infraštruktúry IKT.
Konsolidácia IKT si vyžiada budovanie úplne

nového datacentra s dôrazom na dostupnosť,
bezpečnosť a kapacitnú rezervu pre budúce
obdobie. V roku 2009 bude kladený dôraz aj
na zavedenie opatrení potrebných na realizáciu Výnosu Ministerstva financií SR z 8. septembra 2008 č. MF/013261/2008-132 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy. V neposlednej miere bude našim cieľom
garantovať 99,5 % dostupnosť informačných
technológií, ako nástroja na komplexnú správu štatistických údajov.

Priority v roku 2009
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