
 

 

 

ŠTÁTNE ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIA VYKONÁVANÉ 

ŠTATISTICKÝM ÚRADOM SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

V ROKOCH 2021 AŽ 2023 

 

 

Zoznam štátnych štatistických zisťovaní a štatistických formulárov 

 

 

OBLASŤ, NÁZOV OBLASTI 

Č. ŠŠZ*) Č. ŠF**) ZNAČKA ŠŠZ/ŠF NÁZOV ŠŠZ/ŠF 

1 DEMOGRAFIA A SOCIÁLNA ŠTATISTIKA  

11 Demografia a sociálne štatistiky 

1101 Obyvateľstvo a migrácia 

1. 1.1 Obyv 1-12  Hlásenie o uzavretí manželstva 

2. 2.1 Obyv 2-12  Hlásenie o narodení 

3. 3.1 Obyv 3-12  List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí 

4. 4.1 Obyv 4-12  Hlásenie o rozvode 

5. 5.1 Obyv 5-12  Hlásenie o sťahovaní 

 

1102 Práca 

6.  Práca 2-04 Štvrťročný výkaz o práci 

6.1 Práca/A 2-04 Štvrťročný výkaz o práci v nepodnikateľských subjektoch 

6.2 Práca/B 2-04 Štvrťročný výkaz o práci produkčných odvetví v malých podnikoch 

7. 7.1 Práca 5-99  Hlásenie o štrajku 

8.  VZPS 1-04  Výberové zisťovanie pracovných síl 

 8.1 VZPS/A 1-04  Výberové zisťovanie pracovných síl – pre domácnosť 

 8.2 VZPS/B 1-04  Výberové zisťovanie pracovných síl – pre členov domácnosti 

8.3 VZPS/X 1-01  Výberové zisťovanie pracovných síl – tematický modul 

 

 

1103 Náklady práce 

9. 9.1 ÚNP 1-01  Ročný výkaz o úplných nákladoch práce 

 

1104 Vzdelávanie 

10. 10.1 AES 1-96  Zisťovanie o vzdelávaní dospelých, (rok zisťovania 2022) 

11. 11.1 CVTS 1-95  Zisťovanie o ďalšej odbornej príprave (rok zisťovania 2021) 

 

1106 Príjmy a spotreba 

12.  RÚ 1-12  Zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov 

 12.1 RÚ/A 1-12  Prehľad o zložení a o príjmoch domácností 

 12.2 RÚ/B 1-12  Pravidelné výdavky domácnosti 

 12.3 RÚ/C 1-12  Denník bežných a retrospektívnych výdavkov domácnosti 

 

 

 

____________ 
*) Č. ŠŠZ– poradové číslo štátneho štatistického zisťovania 
**) Č. ŠF – číslo štatistického formulára 

 

 



 

 

2 EKONOMICKÁ ŠTATISTIKA 

21 Makroekonomické štatistiky 

2103 Zahraničný obchod 

14. 14.1 ZO 1-12  Hlásenie o dovoze tovaru v rámci Európskej únie 

15. 15.1 ZO 2-12  Hlásenie o vývoze tovaru v rámci Európskej únie 

 

2105 Ceny v zahraničnom obchode 

16.  Ceny ZO 1-12  Mesačný výkaz o cenách v zahraničnom obchode 

16.1 Ceny ZO/D 1-12 Mesačný výkaz o cenách v zahraničnom obchode pre dovoz a 

    prijatie tovaru 

 16.2 Ceny ZO/V 1-12 Mesačný výkaz o cenách v zahraničnom obchode pre vývoz a 

     odoslanie tovaru 

17. 17.1 Ceny ZO 2-95  Revízia výberu reprezentantov sledovania vývoja cien 

v zahraničnom obchode, (rok zisťovania 2022) 

 

2106 Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík 

18. 18.1 KPESC 1-12  Karta prvotnej evidencie zisťovania spotrebiteľských cien 

19. 19.1 TDSC 2-52  Transakčné dáta spotrebiteľských cien 

20.  Ceny Priem 1-12 Mesačný výkaz o cenách priemyselných výrobcov 

 20.1 Ceny Priem/T 1-12 Mesačný výkaz o cenách priemyselných výrobcov v tuzemsku 

 20.2 Ceny Priem/V 1-12 Mesačný výkaz o cenách priemyselných výrobcov určených na 

celkový vývoz 

21. 21.1 Ceny Priem 4-95 Revízia výberu reprezentantov sledovania vývoja cien 

v priemysle, (rok zisťovania 2022) 

22. 22.1 Ceny Poľ NC 1-12 Mesačný výkaz o cenách poľnohospodárskych výrobkov 

23. 23.1 Ceny Stav 10-04 Štvrťročný výkaz o cenách v stavebníctve 

24. 24.1 Ceny Stav 9-95 Revízia výberu reprezentantov sledovania vývoja cien 

v stavebníctve, (rok zisťovania 2022) 

25.  Ceny VTS 1-04 Štvrťročný výkaz o cenách v oblasti vybraných trhových služieb 

 25.1 Ceny VTS/A 1-04 Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti nehnuteľností 

25.2 Ceny VTS/B 1-04 Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti prenájmu strojov 

    a prístrojov 

25.3 Ceny VTS/Db 1-04 Štvrťročný výkaz o cenách právnych služieb 

25.4 Ceny VTS/Dc 1-04 Štvrťročný výkaz o cenách účtovníckych služieb, audítorských 

služieb a daňového poradenstva 

25.5 Ceny VTS/Dd 1-04 Štvrťročný výkaz o cenách poradenských služieb v oblasti riadenia 

25.6 Ceny VTS/De 1-04 Štvrťročný výkaz o cenách architektonických, inžinierskych a 

geodetických služieb 

25.7 Ceny VTS/Df 1-04 Štvrťročný výkaz o cenách skúšok a analýz zloženia a čistoty 

25.8 Ceny VTS/Dg 1-04 Štvrťročný výkaz o cenách skúšok a analýz fyzikálnych 

vlastností 

25.9 Ceny VTS/Dh 1-04 Štvrťročný výkaz o cenách skúšok a analýz integrovaných 

mechanických a elektrických systémov 

25.10 Ceny VTS/Dch1-04 Štvrťročný výkaz o cenách služieb automobilovej technickej 

kontroly 

25.11 Ceny VTS/Di 1-04 Štvrťročný výkaz o cenách reklamných služieb 

25.12 Ceny VTS/Dj 1-04 Štvrťročný výkaz o cenách prieskumu trhu a verejnej mienky 

25.13 Ceny VTS/Dk 1-04 Štvrťročný výkaz o cenách prekladateľských a tlmočníckych 

služieb 

25.14 Ceny VTS/Dl 1-04 Štvrťročný výkaz o cenách služieb personálnych agentúr 

25.15 Ceny VTS/Dm 1-04 Štvrťročný výkaz o cenách bezpečnostných a pátracích služieb 



 

25.16 Ceny VTS/Dn 1-04 Štvrťročný výkaz o cenách čistiacich služieb 

25.17 Ceny VTS/Do 1-04 Štvrťročný výkaz o cenách služieb spojených s organizovaním 

kongresov a obchodných výstav 

25.18 Ceny VTS/Dr 1-04 Štvrťročný výkaz o cenách služieb v cestovnom ruchu 

26.  Ceny IaK 5-04 Štvrťročný výkaz o cenách služieb v informáciách 

a komunikácii 

26.1 Ceny IaK/A 5-04 Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti telekomunikácií 

26.2 Ceny IaK/B 5-04 Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti nakladateľstva, 

výroby filmov a činností pre rozhlasové a televízne vysielanie 

26.3 Ceny IaK/C 5-04 Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti spracovania dát 

27.  Ceny FPS 6-04 Štvrťročný výkaz o cenách v oblasti finančných a poisťovacích 

služieb 

 27.1 Ceny FPS/Poi 6-04 Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti poisťovníctva 

27.2 Ceny FPS/Pen 6-04 Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti bankovníctva 

  

28.  Ceny Dop 9-04 Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti dopravy 

a poštových služieb 

 28.1 Ceny Dop/A 9-04 Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti nákladnej 

železničnej dopravy 

 28.2 Ceny Dop/B 9-04 Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti nákladnej 

cestnej dopravy a poštových služieb 

 28.3 Ceny Dop/C 9-04 Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti vnútrozemskej 

nákladnej vodnej dopravy 

 28.4 Ceny Dop/D 9-04 Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti leteckej nákladnej 

dopravy 

 28.5 Ceny Dop/E 9-04 Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti potrubnej dopravy 

28.6 Ceny Dop/F 9-04 Štvrťročný výkaz o cenách za skladovanie, uskladňovanie 

a manipulácie s nákladom 

29. 29.1 Ceny Poľ D 1-04 Štvrťročný výkaz o cenách dodávok  vybraných výrobkov 

a služieb do poľnohospodárstva 

 

22 Podnikové štatistiky 

2201 Podnikové štatistiky 

30. 30.1 Prod 3-04  Štvrťročný výkaz produkčných odvetví 

32.  Roč 1-01  Ročný výkaz produkčných odvetví 

 32.1 Roč Dop 1-01  Ročný výkaz produkčných odvetví v doprave 

32.2 Roč IaK 1-01  Ročný výkaz produkčných odvetví v informáciách a 

komunikácii 

32.3 Roč Les 1-01  Ročný výkaz produkčných odvetví v lesníctve 

32.4 Roč OPU 1-01 Ročný výkaz produkčných odvetví v obchode, pohostinstve a 

ubytovaní 

32.5 Roč Poľ 1-01  Ročný výkaz produkčných odvetví v poľnohospodárstve 

32.6 Roč Priem 1-01 Ročný výkaz produkčných odvetví v priemysle 

32.7 Roč Stav 1-01  Ročný výkaz produkčných odvetví v stavebníctve 

32.8 Roč VTS 1-01  Ročný výkaz produkčných odvetví vo vybraných trhových 

službách 

32.9 Roč VV 1-01  Ročný výkaz produkčných odvetví vo výskume a vývoji 

32.10 Roč Zav 1-01  Ročný závodný výkaz produkčných odvetví 

32.11 Roč MJ/A 1-01 Ročný výkaz produkčných odvetví – základné ukazovatele 

zaregistrovaných miestnych jednotiek 

32.12 Roč MJ/B 1-01 Ročný výkaz produkčných odvetví – základné ukazovatele 

nových, nezaregistrovaných  miestnych jednotiek 



 

33.  Roč 2-01  Ročný výkaz produkčných odvetví v malých podnikoch 

 33.1 Roč Dop 2-01  Ročný výkaz produkčných odvetví v malých podnikoch 

v doprave 

33.2 Roč IaK 2-01  Ročný výkaz produkčných odvetví v malých podnikoch 

v informáciách a komunikácii 

33.3 Roč Les 2-01  Ročný výkaz produkčných odvetví v malých podnikoch 

v lesníctve 

33.4 Roč OPU 2-01 Ročný výkaz produkčných odvetví v malých podnikoch 

v obchode, pohostinstve a ubytovaní 

33.5 Roč Poľ 2-01  Ročný výkaz produkčných odvetví v malých podnikoch 

v poľnohospodárstve 

33.6 Roč Priem 2-01 Ročný výkaz produkčných odvetví v malých podnikoch 

v priemysle 

33.7 Roč Stav 2-01  Ročný výkaz produkčných odvetví v malých podnikoch 

v stavebníctve 

33.8 Roč VTS 2-01  Ročný výkaz produkčných odvetví v malých podnikoch 

vo vybraných trhových službách 

33.9 Roč VV 2-01  Ročný výkaz produkčných odvetví v malých podnikoch 

vo výskume a vývoji 

 

23 Odvetvové štatistiky 

2301 Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov 

34. 34.1 Poľ 1-04  Štvrťročný výkaz o živočíšnej výrobe a predaji živočíšnych 

výrobkov 

35. 35.1 Osev 3-01  Výkaz o plochách osiatych poľnohospodárskymi plodinami 

k 20. máju 

36. 36.1 Poľ 6-01  Odhad úrody vybraných poľnohospodárskych plodín podľa 

stavu k 20. júnu 

37. 37.1 Poľ 8-01  Odhad úrody vybraných poľnohospodárskych plodín podľa 

stavu k 15. augustu 

38. 38.1 Poľ 9-01  Odhad úrody vybraných poľnohospodárskych plodín podľa 

stavu k 15. septembru 

39. 39.1 Poľ 2-02  Polročný výkaz o bilancii plodín 

40. 40.1 Poľ 18-01  Ročný výkaz o rastlinnej výrobe a stavoch hospodárskych 

zvierat 

41. 41.1 Poľ 20-93  Integrované zisťovanie fariem, (rok zisťovania 2023) 

42. 42.1 Ryb 1-01  Ročný výkaz o výlove rýb 

 

2302 Priemysel 

43. 43.1 Priem 1-12  Mesačný výkaz v priemysle 

44. 44.1 Priem 6-01  Ročný výkaz o výrobe priemyselných výrobkov 

a priemyselných službách 

 

2303 Stavebníctvo 

45. 45.1 Stav 1-12  Mesačný výkaz v stavebníctve 

46. 46.1 Stav 3-04  Štvrťročný výkaz o začatých,  rozostavaných a dokončených 

bytoch 

 

2304 Doprava a poštové služby 

47. 47.1 Dop 1-12  Mesačný výkaz v doprave 

48. 48.1 Dop 4-12  Mesačný výkaz o letiskách 

49. 49.1 Dop 5-04  Štvrťročný výkaz o vnútrozemskej vodnej doprave 



 

50. 50.1 Dop VZCD 1-52 Týždenný výkaz o prevádzke cestného motorového vozidla 

51. 51.1 Dop 6-01  Ročný výkaz v doprave 

52.  Dop 7-01  Ročný výkaz v železničnej doprave 

 52.1 Dop/VDP 7-01 Ročný výkaz v železničnej doprave vo veľkých 

     dopravných podnikoch 

52.2 Dop/MDP 7-01 Ročný výkaz v železničnej doprave v malých 

     dopravných podnikoch 

52.3 Dop/L 7-01  Ročný výkaz v železničnej doprave v podnikoch s licenciou 

a Európskou licenciou na vykonávanie železničnej dopravy 

53. 53.1 Dop 8-01  Ročný výkaz vo vodnej doprave 

54. 54.1 Dop 9-01  Ročný výkaz v leteckej doprave 

55. 55.1 Dop 10-01  Ročný výkaz v potrubnej doprave 

 

2305 Cestovný ruch 

56. 56.1 CR 1-12  Mesačný výkaz o činnosti ubytovacieho zariadenia 

57.  CR 3-04  Zisťovanie o domácom cestovnom ruchu a výjazdovom 

cestovnom ruchu 

57.1 CR/A 3-04  Zisťovanie o domácom cestovnom ruchu a o výjazdovom 

cestovnom ruchu – pre domácnosť 

57.2 CR/B 3-04  Zisťovanie o domácom cestovnom ruchu a o výjazdovom 

cestovnom ruchu – pre členov domácnosti 

58. 58.1 CR 6-01  Ročný výkaz o vybraných službách v cestovnom ruchu 

 

2306 Obchod a stravovacie služby 

59. 59.1 OPU 1-12  Mesačný výkaz v obchode, pohostinstve a v ubytovaní 

 

2307 Informácie a komunikácia 

60. 60.1 IaK 1-12  Mesačný výkaz v informáciách a komunikácii 

 

2308 Finančné a poisťovacie služby 

61. 61.1 Poi 3-04  Štvrťročný výkaz v poisťovníctve 

62. 62.1 Pen 3-04  Štvrťročný výkaz v peňažníctve 

63. 63.1 Pin 3-04  Štvrťročný výkaz v nebankových finančných inštitúciách 

64.  Poi 5-01  Ročný výkaz v poisťovníctve 

 64.1 Poi 5-01  Ročný výkaz v poisťovníctve 

64.2 Poi MJ/A 5-01 Ročný výkaz v poisťovníctve – základné ukazovatele 

zaregistrovaných miestnych jednotiek 

64.3 Poi MJ/B 5-01  Ročný výkaz v poisťovníctve – základné ukazovatele 

nových, nezaregistrovaných miestnych jednotiek 

65.  Pen 5-01  Ročný výkaz v peňažníctve a v nebankových finančných 

inštitúciách 

 65.1 Pen 5-01  Ročný výkaz v peňažníctve a v nebankových finančných 

inštitúciách 

65.2 Pen MJ/A 5-01 Ročný výkaz v peňažníctve a v nebankových finančných 

inštitúciách – základné ukazovatele zaregistrovaných 

miestnych jednotiek 

65.3 Pen MJ/B 5-01 Ročný výkaz v peňažníctve a v nebankových finančných 

inštitúciách – základné ukazovatele nových, 

nezaregistrovaných miestnych jednotiek 

 

2309 Vybrané trhové služby 

66. 66.1 VTS 1-12  Mesačný výkaz vo vybraných trhových službách 



 

2310 Netrhové služby 

67. 67.1 NSNO 1-01  Ročný výkaz nezárobkových organizácií 

68. 68.1 NSPO 1-93  Ročný výkaz príspevkových organizácií, (rok zisťovania 2022) 

69. 69.1 NSRO 1-93  Ročný výkaz rozpočtových organizácií, (rok zisťovania 2023) 

 

 

3 ŠTATISTIKA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A PRIEREZOVÁ ŠTATISTIKA 

31 Životné prostredie 

3101 Životné prostredie 

70. 70.1 ŽP 6-01  Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce 

 

33 Životné podmienky 

3301 Životné podmienky 

71.  SILC 1-01  Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností 

71.1 SILC/A 1-01  Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností 

– Zloženie domácnosti 

71.2 SILC/B 1-01  Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností 

– Údaje za hospodáriacu domácnosť 

71.3 SILC/C 1-01  Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácnosti 

– Údaje za osoby 

 

34 Viacstranné štatistiky 

3401 Energetika 

72. 72.1 Energ 7-12  Mesačný výkaz o výrobe elektriny a tepla 

73. 73.1 Energ 8-12  Mesačný výkaz o tuhých palivách a vybraných plynných 

palivách 

74. 74.1 Ceny Energ 9-02 Polročný výkaz o cenách  elektriny pre konečných 

spotrebiteľov 

75. 75.1 Ceny Energ 10-02 Polročný výkaz o cenách zemného plynu pre konečných 

spotrebiteľov 

76. 76.1 Energ 2-01  Ročný výkaz o výrobe kvapalných palív z ropy 

77. 77.1 Energ 3-01  Ročný výkaz o obnoviteľných zdrojoch palív a energie 

78. 78.1 Energ 4-01  Ročný výkaz o výrobe elektriny, tepla a chladu 

79. 79.1 Energ 5-01  Ročný výkaz o maloobchode s tuhými palivami 

80. 80.1 Energ 6-01  Ročný výkaz o zdrojoch a rozdelení palív a energie 

 

3403 Veda, technika a inovácie 

81. 81.1 VV 6-01  Ročný výkaz o výskume a vývoji 

82. 82.1 Inov 1-92  Zisťovanie o inováciách, (rok zisťovania 2022) 

 

3404 Informačná spoločnosť 

83. 83.1 ICT HH 1-01  Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných 

technológií v domácnostiach a u jednotlivcov 

84. 84.1 ICT ENT 2-01  Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných 

technológií v podnikoch 

 

3407 Globalizácia 

85. 85.1 GVC 1-93  Zisťovanie o globálnej tvorbe hodnoty, (rok zisťovania 2021) 

 

 

5 PODPORA PRE ŠTATISTICKÉ VÝSTUPY 

52 Registre 



 

5201 Registre ekonomických subjektov 

86. 86.1 Org 5-99  Hlásenie o obci (LŠÚJ 2) 

87. 87.1 Org 6-99  Hlásenie o územno-technickej jednotke 

88. 88.1 Org UZ 2-01  Dotazník na aktualizáciu štatistického registra ubytovacích 

zariadení 



 

Charakteristiky štátnych štatistických zisťovaní 

 

 

1. 

 

Značka štátneho štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Obyv 1-12 

Názov štátneho štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Hlásenie o uzavretí 

manželstva 

 

a) Účel a využitie výsledkov štátneho štatistického zisťovania 

Účelom štátneho štatistického zisťovania je zber a spracovanie údajov na účely demografickej 

štatistiky v súlade so štandardmi európskeho štatistického systému. Výsledky štátneho štatistického 

zisťovania poskytujú komplexné informácie na účely štátnej správy a verejnej správy, regionálneho 

plánovania, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, 

požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štátneho štatistického zisťovania 

Použitá metóda štátneho štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štátneho štatistického zisťovania: údaje o snúbencoch (dátum uzavretia 

manželstva, rodinný stav, poradie manželstva, u rozvedených a ovdovených dátum rozvodu alebo 

ovdovenia, najvyššie vzdelanie, národnosť, štátne občianstvo a trvalý pobyt). 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Matričné úrady. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štátneho štatistického zisťovania: mesačne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do piateho dňa po sledovanom 

období. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štátne štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Štatistický úrad Slovenskej republiky. 

 

 

2. 

 

Značka štátneho štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Obyv 2-12 

Názov štátneho štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Hlásenie o narodení  

 

a) Účel a využitie výsledkov štátneho štatistického zisťovania 

Účelom štátneho štatistického zisťovania je zber a spracovanie údajov na účely demografickej 

štatistiky v súlade so štandardmi európskeho štatistického systému. Výsledky štátneho štatistického 

zisťovania poskytujú komplexné informácie na účely štátnej správy a verejnej správy, regionálneho 

plánovania, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, 

požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štátneho štatistického zisťovania 

Použitá metóda štátneho štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štátneho štatistického zisťovania: údaje o dieťati (dátum narodenia 

dieťaťa, štátne občianstvo, pohlavie a miesto narodenia), údaje o pôrode a údaje o rodičoch (dátum 



 

narodenia, miesto narodenia, štátne občianstvo, rodinný stav, dátum uzavretia manželstva, najvyššie 

vzdelanie, národnosť a trvalý pobyt). 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Matričné úrady. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štátneho štatistického zisťovania: mesačne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do piateho dňa po sledovanom 

období. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štátne štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Štatistický úrad Slovenskej republiky. 

 

 

3. 

 

Značka štátneho štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Obyv 3-12 

Názov štátneho štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: List o prehliadke 

mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí 

 

a) Účel a využitie výsledkov štátneho štatistického zisťovania 

Účelom štátneho štatistického zisťovania je zber a spracovanie údajov na účely demografickej 

štatistiky v súlade so štandardmi európskeho štatistického systému. Výsledky štátneho štatistického 

zisťovania poskytujú komplexné informácie na účely štátnej správy a verejnej správy, regionálneho 

plánovania, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, 

požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štátneho štatistického zisťovania 

Použitá metóda štátneho štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štátneho štatistického zisťovania: údaje o zomretom (dátum úmrtia, 

dátum a miesto narodenia, pohlavie, najvyššie vzdelanie, zamestnanie, národnosť, okres, obec, štát 

a miesto úmrtia, štátne občianstvo, trvalý pobyt, rodinný stav), údaje o pozostalom manželovi 

(manželke), údaje o deťoch zomretých do jedného roka, o vykonaní pitvy a o príčine smrti. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Matričné úrady. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štátneho štatistického zisťovania: mesačne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do tretieho dňa po 

sledovanom období. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štátne štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Štatistický úrad Slovenskej republiky. 

 

 

4. 

 

Značka štátneho štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Obyv 4-12 

Názov štátneho štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Hlásenie o rozvode 

 

a) Účel a využitie výsledkov štátneho štatistického zisťovania 



 

Účelom štátneho štatistického zisťovania je zber a spracovanie údajov na účely demografickej 

štatistiky v súlade so štandardmi európskeho štatistického systému. Výsledky štátneho štatistického 

zisťovania poskytujú komplexné informácie na účely štátnej správy a verejnej správy, regionálneho 

plánovania, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, 

požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štátneho štatistického zisťovania 

Použitá metóda štátneho štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štátneho štatistického zisťovania: údaje o priebehu a výsledku 

rozvodového konania, údaje o manželoch (dátum uzavretia manželstva, počet detí z manželstiev, 

trvalý pobyt, identifikácia manželov, najvyššie vzdelanie, štátne občianstvo a národnosť), poradie 

rozvodu a príčiny rozvratu manželstva. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Okresné súdy. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štátneho štatistického zisťovania: mesačne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: posledný deň v mesiaci. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štátne štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Štatistický úrad Slovenskej republiky. 

 

 

5. 

 

Značka štátneho štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Obyv 5-12 

Názov štátneho štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Hlásenie o sťahovaní 

 

a) Účel a využitie výsledkov štátneho štatistického zisťovania 

Účelom štátneho štatistického zisťovania je zber a spracovanie údajov na účely demografickej 

štatistiky v súlade so štandardmi európskeho štatistického systému. Výsledky štátneho štatistického 

zisťovania poskytujú komplexné informácie na účely štátnej správy a verejnej správy, regionálneho 

plánovania, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, 

požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štátneho štatistického zisťovania 

Použitá metóda štátneho štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štátneho štatistického zisťovania: údaje o sťahujúcom sa (dátum 

narodenia, rodné číslo, pohlavie, rodinný stav, štátne občianstvo, najvyššie vzdelanie a národnosť), 

dátum zmeny trvalého pobytu, dôvod sťahovania, miesto narodenia, miesto predchádzajúceho 

trvalého pobytu a miesto nového trvalého pobytu v rozsahu okres a obec; v prípade narodenia alebo 

predchádzajúceho trvalého pobytu alebo nového trvalého pobytu v zahraničí v rozsahu štát. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Obecné a mestské úrady, útvary Policajného zboru, ktoré rozhodujú o udelení pobytu cudzincom. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štátneho štatistického zisťovania: mesačne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: prvý pracovný deň po 

sledovanom období. 

 



 

e) Orgán, ktorý vykonáva štátne štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Štatistický úrad Slovenskej republiky. 

6. 

 

Značka štátneho štatistického zisťovania: Práca 2-04 Názov štátneho štatistického zisťovania: 

Štvrťročný výkaz o práci Značka štatistického formulára a názov štatistického formulára: 

Práca/A 2-04 Štvrťročný výkaz o práci v nepodnikateľských subjektoch 

Práca/B 2-04 Štvrťročný výkaz o práci produkčných odvetví v malých podnikoch 

 

a) Účel a využitie výsledkov štátneho štatistického zisťovania 

Účelom štátneho štatistického zisťovania je získať informácie o počte zamestnancov, odpracovaných 

hodinách, voľných pracovných miestach, o mzdách a súvisiacich finančných ukazovateľoch. 

Výsledky štátneho štatistického zisťovania sa využijú na hodnotenie vývoja zamestnanosti, miezd 

a voľných pracovných miest v Slovenskej republike, pri výpočtoch ukazovateľov práce a miezd v 

systéme národných účtov, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu 

Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štátneho štatistického zisťovania 

Použitá metóda štátneho štatistického zisťovania: kombinácia vyčerpávajúceho zisťovania a 

výberového zisťovania. 

Charakteristika premenných štátneho štatistického zisťovania: zamestnanosť v pracovnom pomere 

a mimo pracovného pomeru, voľné a obsadené pracovné miesta, odpracovaný čas, mzdové 

ukazovatele a vybrané zložky nákladov práce. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Všetky subjekty vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktoré patria 

do sektora verejnej správy a sektora neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam podľa metodiky 

národných účtov a všetky subjekty vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej 

republiky, ktoré sú reklasifikované podľa metodiky národných účtov zo sektora nefinančných 

korporácií do sektora verejnej správy (vyčerpávajúca časť). 

Vybrané subjekty vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktoré patria 

do sektora nefinančných korporácií podľa metodiky národných účtov, s počtom zamestnancov 0 až 

19 s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar do 5 000 000 eur (výberová časť). 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štátneho štatistického zisťovania: štvrťročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. dňa po sledovanom 

období. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štátne štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Štatistický úrad Slovenskej republiky. 

 

 

7. 

 

Značka štátneho štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Práca 5-99 

Názov štátneho štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Hlásenie o štrajku 

 

a) Účel a využitie výsledkov štátneho štatistického zisťovania 

Účelom štátneho štatistického zisťovania je získať informácie o rozsahu štrajku. Výsledky štátneho 

štatistického zisťovania sa využijú na vyhodnocovanie vplyvu štrajku na ekonomiku, na zabezpečenie 



 

potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky a požiadaviek medzinárodných 

organizácií. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štátneho štatistického zisťovania 

Použitá metóda štátneho štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štátneho štatistického zisťovania: trvanie štrajku (dni, hodiny), počet 

štrajkujúcich. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Subjekty vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky s aspoň jedným 

zamestnancom. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štátneho štatistického zisťovania: nepravidelne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. dňa v prípade 

uskutočnenia štrajku. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štátne štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Štatistický úrad Slovenskej republiky. 

 

 

8. 

 

Značka štátneho štatistického zisťovania: VZPS 1-04 

Názov štátneho štatistického zisťovania: Výberové zisťovanie pracovných síl 

Značka štatistického formulára a názov štatistického formulára: 

VZPS/A 1-04  Výberové zisťovanie pracovných síl – pre domácnosť 

VZPS/B 1-04  Výberové zisťovanie pracovných síl – pre členov domácnosti 

VZPS/X 1-01  Výberové zisťovanie pracovných síl – tematický modul 

 

a) Účel a využitie výsledkov štátneho štatistického zisťovania 

Účelom štátneho štatistického zisťovania je získať informácie na hodnotenie štruktúry zamestnanosti 

a nezamestnanosti v Slovenskej republike a v jednotlivých regiónoch. Výsledky štátneho 

štatistického zisťovania sa v kombinácii s výsledkami výberového zisťovania pracovných síl pre 

členov domácnosti využijú na koncipovanie a usmerňovanie sociálnej politiky a politiky 

zamestnanosti, pri výpočtoch ukazovateľov práce a miezd v systéme národných účtov, na 

zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek 

európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štátneho štatistického zisťovania 

Použitá metóda štátneho štatistického zisťovania: výberové. 

Charakteristika premenných štátneho štatistického zisťovania: sociálne vzťahy medzi členmi 

domácnosti, demografické ukazovatele (pohlavie, štátna príslušnosť, dátum narodenia, rodinný stav, 

najvyššie dosiahnuté vzdelanie a podobne); počet osôb pracujúcich aj nezamestnaných v podrobnej 

štruktúre; u pracujúcich hlavné a ďalšie zamestnanie, stála práca alebo dočasná práca, plný alebo 

kratší pracovný čas, odpracované hodiny, atypické formy práce, ekonomická činnosť podľa 

Štatistickej klasifikácie ekonomických činností (ďalej len „SK NACE“), zamestnanie podľa 

medzinárodnej štandardnej klasifikácie zamestnaní (ďalej len „SK ISCO“), postavenie v zamestnaní, 

u nezamestnaných dôvod skončenia pracovného pomeru a charakteristika posledného zamestnania, 

dĺžka trvania nezamestnanosti, spôsoby hľadania zamestnania a podobne; u osôb od 15 rokov 

ekonomické postavenie, formálne a neformálne vzdelávanie, mzda zamestnancov, situácia migrantov 



 

na trhu práce v roku 2021, pracovné zručnosti v roku 2022, dôchodky a účasť na pracovnom trhu 

v roku 2023. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Domácnosti a členovia domácnosti. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štátneho štatistického zisťovania: štvrťročne a ročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do týždňa po sledovanom 

období. 

e) Orgán, ktorý vykonáva štátne štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Štatistický úrad Slovenskej republiky. 

 

 

9. 

 

Značka štátneho štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: ÚNP 1-01 

Názov štátneho štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o úplných 

nákladoch práce 

 

a) Účel a využitie výsledkov štátneho štatistického zisťovania 

Účelom štátneho štatistického zisťovania je získať informácie o úrovni a štruktúre miezd a ďalších 

nákladov, ktoré zamestnávateľ vynakladá na pracovnú silu. Výsledky štátneho štatistického 

zisťovania sa využijú na hodnotenie vývoja miezd a ostatných nákladov práce, na zabezpečenie potrieb 

informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického 

systému a medzinárodných organizácií. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štátneho štatistického zisťovania 

Použitá metóda štátneho štatistického zisťovania: výberové. 

Charakteristika premenných štátneho štatistického zisťovania: počet zamestnancov, odpracované 

hodiny a platené hodiny, úroveň a štruktúra výdavkov zamestnávateľov vynakladaných v súvislosti 

so zamestnávaním pracovnej sily. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Subjekty vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky s aspoň jedným 

zamestnancom. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štátneho štatistického zisťovania: ročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. apríla nasledujúceho 

roka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štátne štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Štatistický úrad Slovenskej republiky. 

 

 

10. 

 

Značka štátneho štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: AES 1-96 

Názov štátneho štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Zisťovanie o vzdelávaní 

dospelých 

 



 

a) Účel a využitie výsledkov štátneho štatistického zisťovania 

Účelom štátneho štatistického zisťovania je získať medzinárodne porovnateľné údaje  o vzdelávaní 

dospelých, o prekážkach súvisiacich so vzdelávaním a o  znalostiach jazykov. Výsledky štátneho 

štatistického zisťovania sa využijú na koncipovanie a usmerňovanie politiky celoživotného 

vzdelávania a na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej 

republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a ďalších medzinárodných organizácií 

a externých užívateľov. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štátneho štatistického zisťovania 

Použitá metóda štátneho štatistického zisťovania: výberové. 

Charakteristika premenných štátneho štatistického zisťovania: demografické údaje, ekonomická 

aktivita, dosiahnuté vzdelanie, prístup k informáciám o vzdelávacích možnostiach, účasť na 

formálnom, neformálnom a nevýučbovom vzdelávaní, prekážky vo vzdelávaní, znalosť jazykov 

a zdravie. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Fyzická osoba vo veku 18 až 69 rokov. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štátneho štatistického zisťovania: raz za 6 rokov, (rok zisťovania 2022). 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. novembra sledovaného 

roka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štátne štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Štatistický úrad Slovenskej republiky. 

 

 

11. 

 

Značka štátneho štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: CVTS 1-95 

Názov štátneho štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Zisťovanie o ďalšej 

odbornej príprave 

 

a) Účel a využitie výsledkov štátneho štatistického zisťovania 

Účelom štátneho štatistického zisťovania je získať informácie o ďalšej odbornej príprave z hľadiska 

vzdelávacej politiky podniku, vstupnej odbornej príprave, účastníkoch odbornej prípravy 

a o nákladoch na odbornú prípravu v podnikoch. Výsledky štátneho štatistického zisťovania sa 

využijú na tvorbu a monitorovanie politiky trhu práce z hľadiska konkurencieschopnosti pracovnej 

sily na štátnej úrovni a úrovni Európskej únie. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štátneho štatistického zisťovania 

Použitá metóda štátneho štatistického zisťovania: výberové. 

Charakteristika premenných štátneho štatistického zisťovania: počet zamestnancov, ich zaradenie 

podľa medzinárodnej štandardnej klasifikácie zamestnaní, náklady práce, účasť zamestnancov 

v jednotlivých druhoch odbornej prípravy, platený pracovný čas strávený na odbornej príprave 

a praktickom vyučovaní žiakov, spôsob financovania odbornej prípravy v podnikoch, vzdelávacia 

politika podniku, organizácia a finančné náklady odbornej prípravy. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Subjekty vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky s počtom 

zamestnancov 10 a viac. 

 



 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štátneho štatistického zisťovania: raz za 5 rokov, (rok zisťovania 2021). 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. augusta sledovaného 

roka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štátne štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Štatistický úrad Slovenskej republiky. 

 

 

12. 

 

Značka štátneho štatistického zisťovania: RÚ 1-12 

Názov štátneho štatistického zisťovania: Zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov 

Značka štatistického formulára a názov štatistického formulára: 

RÚ/A 1-12 Prehľad o zložení a o príjmoch domácnosti 

RÚ/B 1-12 Pravidelné výdavky domácnosti 

RÚ/C 1-12 Denník bežných a retrospektívnych výdavkov domácnosti 

 

a) Účel a využitie výsledkov štátneho štatistického zisťovania 

Účelom štátneho štatistického zisťovania je získať informácie o výške, štruktúre a vývoji peňažných 

a nepeňažných výdavkov a príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností. Výsledky štátneho 

štatistického zisťovania sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického 

úradu Slovenskej republiky, požiadaviek ministerstiev a štátnych organizácií, osobitne na 

poskytnutie údajov na účely posudzovania úprav súm životného minima podľa osobitného zákona. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štátneho štatistického zisťovania 

Použitá metóda štátneho štatistického zisťovania: výberové. 

Charakteristika premenných štátneho štatistického zisťovania: spotrebné výdavky na potraviny 

a nealkoholické nápoje, na alkoholické nápoje a tabak, na odievanie a obuv, na bývanie, na nájomné 

a údržbu obydlia, na vybavenie a prevádzku domácnosti, na starostlivosť o zdravie, na dopravu, poštu 

a telekomunikácie, na kultúru a rekreáciu, na vzdelávanie, na verejné stravovanie a ubytovacie 

služby, na osobnú starostlivosť a iné výdavky na spotrebné tovary a služby; ostatné výdavky, peňažné 

príjmy a naturálna osobná spotreba domácnosti. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Domácnosti a členovia domácnosti. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štátneho štatistického zisťovania: mesačne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. dňa po sledovanom 

období. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štátne štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Štatistický úrad Slovenskej republiky. 

 

 

 

 

14. 

 

Značka štátneho štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: ZO 1-12 



 

Názov štátneho štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Hlásenie o dovoze tovaru 

v rámci Európskej únie 

 

a) Účel a využitie výsledkov štátneho štatistického zisťovania 

Účelom štátneho štatistického zisťovania je získať informácie o tovare vstupujúcom na územie 

Slovenskej republiky z iného členského štátu Európskej únie alebo z územia Severného 

Írska.Výsledky štátneho štatistického zisťovania sa využijú na zostavenie štatistiky obchodu 

s tovarom v rámci Európskej únie a štatistiky zahraničného obchodu Slovenskej republiky, na 

zabezpečenie potrieb národného štatistického systému Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho 

štatistického systému a medzinárodných organizácií. 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štátneho štatistického zisťovania 

Použitá metóda štátneho štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štátneho štatistického zisťovania: hodnota, čistá hmotnosť a množstvo 

v dodatkových merných jednotkách tovaru dovezeného v rámci Európskej únie okrem tovaru, ktorý 

je v tranzite medzi členskými štátmi, v členení podľa podpoložky kombinovanej nomenklatúry, 

členského štátu zaslania, regiónu určenia, krajiny pôvodu, druhu obchodu, druhu dopravy a dodacích 

podmienok. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Zdaniteľné osoby a právnické osoby, ktoré nie sú zdaniteľnými osobami, registrované pre daň z 

pridanej hodnoty v Slovenskej republike, ktoré v období od 1. októbra roka, ktorý dva roky 

predchádza sledovanému roku, do 30. septembra roka, ktorý bezprostredne predchádza sledovanému 

roku, alebo ktoré od začiatku sledovaného roka doviezli v rámci Európskej únie tovar v súhrnnej 

hodnote vyššej ako 1 000 000 eur, 

a subjekty registrované pre daň z pridanej hodnoty v Slovenskej republike, ktoré v období od 1. 

októbra roka, ktorý dva roky predchádza sledovanému roku, do 30. septembra roka, ktorý 

bezprostredne predchádza sledovanému roku, alebo ktoré od začiatku sledovaného roka doviezli v 

rámci Európskej únie tovar v súhrnnej hodnote vyššej ako 200 000 eur, ktoré sú vedené v registri 

organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky s hlavnou činnosťou podľa SK NACE: 

 

01 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace, 

02 Lesníctvo a ťažba dreva, 

03 Rybolov a akvakultúra, 

10 Výroba potravín, 

11 Výroba nápojov a 

12 Výroba tabakových výrobkov. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štátneho štatistického zisťovania: mesačne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. dňa po sledovanom 

období. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štátne štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Štatistický úrad Slovenskej republiky. 

 

 

15. 

 

Značka štátneho štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: ZO 2-12 



 

Názov štátneho štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Hlásenie o vývoze tovaru 

v rámci Európskej únie 

 

a) Účel a využitie výsledkov štátneho štatistického zisťovania 

Účelom štátneho štatistického zisťovania je získať informácie o tovare opúšťajúcom územie 

Slovenskej republiky s miestom určenia v inom členskom štáte Európskej únie alebo na území 

Severného Írska. Výsledky štátneho štatistického zisťovania sa využijú na zostavenie štatistiky 

vývozu tovaru v rámci Európskej únie v Slovenskej republike, štatistiky dovozu tovaru v rámci 

Európskej únie v členskom štáte dovozu, štatistiky zahraničného obchodu Slovenskej republiky a na 

zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek 

európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štátneho štatistického zisťovania 

Použitá metóda štátneho štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štátneho štatistického zisťovania: hodnota, čistá hmotnosť a množstvo 

v dodatkových merných jednotkách tovaru vyvezeného v rámci Európskej únie okrem tovaru, ktorý 

je v tranzite medzi členskými štátmi, v členení podľa podpoložky kombinovanej nomenklatúry, 

členského štátu určenia, krajiny pôvodu, regiónu pôvodu, druhu obchodu, druhu dopravy, dodacích 

podmienok a podľa IČ dane z pridanej hodnoty partnera v členskom štáte určenia. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Zdaniteľné osoby a právnické osoby, ktoré nie sú zdaniteľnými osobami, registrované pre daň z 

pridanej hodnoty v Slovenskej republike, ktoré v období od 1. októbra roka, ktorý dva roky 

predchádza sledovanému roku, do 30. septembra roka, ktorý bezprostredne predchádza sledovanému 

roku, alebo ktoré od začiatku sledovaného roka vyviezli v rámci Európskej únie tovar v súhrnnej 

hodnote vyššej ako 1 000 000 eur, 

a subjekty registrované pre daň z pridanej hodnoty v Slovenskej republike, ktoré v období od 1. 

októbra roka, ktorý dva roky predchádza sledovanému roku, do 30. septembra roka, ktorý 

bezprostredne predchádza sledovanému roku, alebo ktoré od začiatku sledovaného roka vyviezli v 

rámci Európskej únie tovar v súhrnnej hodnote vyššej ako 400 000 eur, ktoré sú vedené v registri 

organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky s hlavnou činnosťou podľa SK NACE: 

 

01 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace, 

 

02 Lesníctvo a ťažba dreva, 

03 Rybolov a akvakultúra, 

10 Výroba potravín, 

11 Výroba nápojov a 

12 Výroba tabakových výrobkov. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štátneho štatistického zisťovania: mesačne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. dňa po sledovanom 

období. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štátne štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Štatistický úrad Slovenskej republiky. 

 

 

16. 

 

Značka štátneho štatistického zisťovania: Ceny ZO 1-12 



 

Názov štátneho štatistického zisťovania: Mesačný výkaz o cenách v zahraničnom obchode 

Značka štatistického formulára a názov štatistického formulára: 

Ceny ZO/D 1-12 Mesačný výkaz o cenách v zahraničnom obchode pre dovoz a prijatie tovaru 

Ceny ZO/V 1-12 Mesačný výkaz o cenách v zahraničnom obchode pre vývoz a odoslanie 

tovaru 

 

a) Účel a využitie výsledkov štátneho štatistického zisťovania 

Účelom štátneho štatistického zisťovania je získať informácie o dovozných cenách a vývozných 

cenách vybraných tovarov na výpočet indexov cien v zahraničnom obchode, na účely analytického 

hodnotenia vývoja cenovej hladiny pri dovoze a vývoze. Výsledky štátneho štatistického zisťovania 

sa využijú na prepočty dovozu a vývozu tovaru do stálych cien, na zabezpečenie potrieb informačného 

systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a 

medzinárodných organizácií. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štátneho štatistického zisťovania 

Použitá metóda štátneho štatistického zisťovania: výberové. 

Charakteristika premenných štátneho štatistického zisťovania: dovozné ceny a vývozné ceny 

vybraných tovarov. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Subjekty vedené v registri subjektov zahraničného obchodu. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štátneho štatistického zisťovania: mesačne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. dňa po sledovanom 

období. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štátne štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Štatistický úrad Slovenskej republiky. 

 

 

17. 

 

Značka štátneho štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Ceny ZO 2-95 

Názov štátneho štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Revízia výberu 

reprezentantov sledovania vývoja cien v zahraničnom obchode 

 

a) Účel a využitie výsledkov štátneho štatistického zisťovania 

Účelom revízie je aktualizácia súboru cenových reprezentantov, vytvorenie novej váhovej schémy 

podľa štruktúry celkového dovozu a celkového vývozu v roku 2021 a vytvorenie základne pre 

následné mesačné štátne štatistické zisťovanie cien. Cieľom štátneho štatistického zisťovania je 

výpočet indexov cien v zahraničnom obchode na účely analytického hodnotenia vývoja cenovej 

hladiny pri dovoze a vývoze. Výsledky štátneho štatistického zisťovania sa využijú na prepočty 

dovozu a vývozu tovarov do stálych cien a pre medzinárodné štatistiky. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štátneho štatistického zisťovania 

Použitá metóda štátneho štatistického zisťovania: výberové. 

Charakteristika premenných štátneho štatistického zisťovania: dovozné ceny a vývozné ceny 

vybraných tovarov, hodnota dovozu a hodnota vývozu vybraných tovarov. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Subjekty vedené v registri subjektov zahraničného obchodu. 



 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štátneho štatistického zisťovania: raz za päť rokov, (rok zisťovania 2022). 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. septembra 2022. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štátne štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Štatistický úrad Slovenskej republiky. 

 

 

18. 

 

Značka štátneho štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: KPESC 1-12 

Názov štátneho štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Karta prvotnej evidencie 

zisťovania spotrebiteľských cien 

 

a) Účel a využitie výsledkov štátneho štatistického zisťovania 

Účelom štátneho štatistického zisťovania je získať informácie o spotrebiteľských cenách 

reprezentantov univerzálneho spotrebného koša vybraných tovarov a služieb celoplošne za Slovenskú 

republiku. Výsledky štátneho štatistického zisťovania sa využijú na výpočet indexu spotrebiteľských 

cien a životných nákladov ako podklad na valorizáciu dôchodkov a miezd, na posudzovanie vplyvu 

vývoja cien na životné minimum, na hodnotenie vývoja vnútornej ekonomiky, na zabezpečenie potrieb 

informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického 

systému a medzinárodných organizácií. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štátneho štatistického zisťovania 

Použitá metóda štátneho štatistického zisťovania: výberové. 

Charakteristika premenných štátneho štatistického zisťovania: spotrebiteľská cena reprezentantov 

univerzálneho spotrebného koša vybraných tovarov a služieb. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Predajne a prevádzky služieb. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štátneho štatistického zisťovania: mesačne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. dňa sledovaného 

mesiaca. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štátne štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Štatistický úrad Slovenskej republiky. 

 

 

19. 

 

Značka štátneho štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: TDSC 2-52 

Názov štátneho štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Transakčné dáta 

spotrebiteľských cien 

 

a) Účel a využitie výsledkov štátneho štatistického zisťovania 

Účelom štátneho štatistického zisťovania je získanie informácií o spotrebiteľských cenách potravín, 

nealkoholických nápojov, alkoholických nápojov a tabakových výrobkov na základe elektronických 

záznamov o transakciách poskytovaných na úrovni podrobnosti, ktorá je nevyhnutná na zostavovanie 

harmonizovaných indexov spotrebiteľských cien. Výsledky štátneho štatistického zisťovania sa 



 

využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, 

požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štátneho štatistického zisťovania 

Použitá metóda štátneho štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štátneho štatistického zisťovania: povinné premenné – obdobie 

(kalendárny týždeň), jednoznačný interný kód tovaru alebo čiarový kód EAN/GTIN, popis tovaru, 

tržby vrátane dane z pridanej hodnoty za daný tovar, množstvo predaného tovaru, merná jednotka, 

objem balenia, zaradenie tovaru podľa internej klasifikácie spravodajskej jednotky (všetky dostupné 

úrovne klasifikácie); doplnkové premenné, ak sú k dispozícii u spravodajskej jednotky – 

EAN/GTIN kód (nie je požadovaný, ak je k dispozícii interný identifikátor tovaru), informácia 

o akcii/zľave, tržby bez dane z pridanej hodnoty za daný tovar, ďalšie informácie o tovare, ktorými 

spravodajská jednotka disponuje. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Subjekty vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky s hlavnou činnosťou 

podľa SK NACE: 

47 Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov, 

ktoré sú štatisticky významné z pohľadu tvorby harmonizovaných indexov spotrebiteľských cien. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štátneho štatistického zisťovania: týždenne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do troch pracovných dní po 

sledovanom období. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štátne štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Štatistický úrad Slovenskej republiky. 

 

 

20. 

 

Značka štátneho štatistického zisťovania: Ceny Priem 1-12 

Názov štátneho štatistického zisťovania: Mesačný výkaz o cenách priemyselných výrobcov 

Značka štatistického formulára a názov štatistického formulára: 

Ceny Priem/T 1-12 Mesačný výkaz o cenách priemyselných výrobcov v tuzemsku 

Ceny Priem/V 1-12 Mesačný výkaz o cenách priemyselných výrobcov určených na celkový 

vývoz 

 

a) Účel a využitie výsledkov štátneho štatistického zisťovania 

Účelom štátneho štatistického zisťovania je získať informácie o cenách vybraných výrobkov na 

výpočet indexov cien výrobcov v priemysle na účely analytického hodnotenia vývoja cenovej hladiny 

v priemysle a rýchlej informácie o vývoji hospodárskeho cyklu. Výsledky štátneho štatistického 

zisťovania sa využijú na prepočty hodnotových ukazovateľov priemyslu a národných účtov do stálych 

cien, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, 

požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štátneho štatistického zisťovania 

Použitá metóda štátneho štatistického zisťovania: výberové. 

Charakteristika premenných štátneho štatistického zisťovania: cena vybraných výrobkov 

priemyselných výrobcov určených pre tuzemsko a priamy celkový vývoz a tržby z realizácie za 

predchádzajúci rok. 

 



 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Subjekty vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky s počtom 

zamestnancov 20 a viac, s hlavnou činnosťou podľa SK NACE: 

05 až 09 Ťažba a dobývanie, 

10 až 33 Priemyselná výroba, 

35  Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu, 

36  Zber, úprava a dodávka vody, 

37  Čistenie a odvod odpadových vôd a 

38  Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štátneho štatistického zisťovania: mesačne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 19. dňa sledovaného 

mesiaca. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štátne štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Štatistický úrad Slovenskej republiky. 

21. 

 

Značka štátneho štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Ceny Priem 4-95 

Názov štátneho štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Revízia výberu 

reprezentantov sledovnia vývoja cien v priemysle 

 

a) Účel a využitie výsledkov štátneho štatistického zisťovania 

Účelom revízie je aktualizácia súboru cenových reprezentantov, vytvorenie novej váhovej schémy 

podľa štruktúry tržieb v roku 2021 a zvýšenie vypovedacej schopnosti publikovaného indexu cien 

priemyselných výrobcov. Pre jednorazové zisťovanie budú vybraté priemyselné podniky z pohľadu 

dosiahnutia najlepšieho pokrytia štruktúry priemyselnej výroby vybranými reprezentantmi. Cieľom 

štátneho štatistického zisťovania je výpočet indexov cien výrobcov v priemysle na účely analytického 

hodnotenia vývoja cenovej hladiny v priemysle a rýchlej informácie o vývoji hospodárskeho cyklu. 

Výsledky štátneho štatistického zisťovania sa využijú na prepočty hodnotových ukazovateľov 

priemyslu a národných účtov do stálych cien a pre medzinárodné štatistiky. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štátneho štatistického zisťovania 

Použitá metóda štátneho štatistického zisťovania: výberové. 

Charakteristika premenných štátneho štatistického zisťovania: ceny vybraných výrobkov 

priemyselných výrobcov určených pre tuzemsko a priamy vývoz podľa desaťmiestneho Prodslov , 

tržby za výrobok a šesťmiestnu skupinu Štatistickej klasifikácie produktov podľa činností CPA (ďalej 

len „CPA“). 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Subjekty vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky s počtom 

zamestnancov 20 a viac, s hlavnou činnosťou podľa SK NACE: 

05 až 09 – Ťažba a dobývanie, 

10 až 33 – Priemyselná výroba, 

35 – Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu, 

36 – Zber, úprava a dodávka vody, 

37– Čistenie a odvod odpadových vôd a 

38 – Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štátneho štatistického zisťovania: raz za päť rokov, (rok zisťovania 2022). 



 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. mája 2022. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štátne štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Štatistický úrad Slovenskej republiky. 

 

 

22. 

 

Značka štátneho štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Ceny Poľ NC 1-12 

Názov štátneho štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Mesačný výkaz o cenách 

poľnohospodárskych výrobkov 

 

a) Účel a využitie výsledkov štátneho štatistického zisťovania 

Účelom štátneho štatistického zisťovania je získať informácie o cenách vybraných druhov 

poľnohospodárskych výrobkov, ktoré sú platené výrobcovi. Výsledky štátneho štatistického 

zisťovania sa využijú na výpočet priemerných cien a cenových indexov poľnohospodárskych 

výrobkov, na hodnotenie vývoja cenovej úrovne výrobcov poľnohospodárskej produkcie, na prepočty 

hodnotových ukazovateľov do stálych cien (odvetvová štatistika a národné účty), na zabezpečenie 

potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho 

štatistického systému a medzinárodných organizácií. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štátneho štatistického zisťovania 

Použitá metóda štátneho štatistického zisťovania: výberové. 

Charakteristika premenných štátneho štatistického zisťovania: cena vybraných poľnohospodárskych 

výrobkov, predané množstvo výrobkov vo fyzických jednotkách, hodnota predaja vo finančnom 

vyjadrení. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Subjekty vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky s hlavnou činnosťou 

podľa SK NACE: 

01 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace a 

03 Rybolov a akvakultúra. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štátneho štatistického zisťovania: mesačne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 26. dňa sledovaného 

mesiaca. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štátne štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Štatistický úrad Slovenskej republiky. 

 

 

23. 

 

Značka štátneho štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Ceny Stav 10-04 

Názov štátneho štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Štvrťročný výkaz 

o cenách v stavebníctve 

 

a) Účel a využitie výsledkov štátneho štatistického zisťovania 

Účelom štátneho štatistického zisťovania je získať informácie o cenách vybraných stavebných prác 

a o nákupných cenách rozhodujúcich spotrebovaných stavebných materiálov. Výsledky štátneho 

štatistického zisťovania sa využijú na výpočet indexov cien stavebných prác a materiálov, na 



 

analytické hodnotenie vývoja úrovne cien v stavebníctve a na rýchlu informáciu o vývoji 

hospodárskeho cyklu, na prepočty hodnotových ukazovateľov stavebníctva a národných účtov do 

stálych cien, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, 

požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štátneho štatistického zisťovania 

Použitá metóda štátneho štatistického zisťovania: výberové. 

Charakteristika premenných štátneho štatistického zisťovania: cena vybraných stavebných prác a 

materiálov podľa CPA. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Subjekty vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky s hlavnou činnosťou 

podľa SK NACE: 

41 až 43 Stavebníctvo. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štátneho štatistického zisťovania: štvrťročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. dňa posledného 

mesiaca sledovaného štvrťroka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štátne štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Štatistický úrad Slovenskej republiky. 

 

 

24. 

 

Značka štátneho štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Ceny Stav 9-95 

Názov štátneho štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Revízia výberu 

reprezentantov sledovnia vývoja cien v stavebníctve 

 

a) Účel a využitie výsledkov štátneho štatistického zisťovania 

Účelom revízie je aktualizácia súboru cenových reprezentantov, vytvorenie novej váhovej schémy 

podľa štruktúry tržieb v roku 2021 a zvýšenie vypovedacej schopnosti publikovaného indexu cien 

vybraných stavebných prác a nákupných cien rozhodujúcich spotrebovaných stavebných materiálov. 

Pre jednorazové zisťovanie budú vybrané stavebné firmy z pohľadu dosiahnutia najlepšieho pokrytia 

štruktúry stavebníctva v Slovenskej republike. Výsledky štátneho štatistického zisťovania sa využijú 

na výpočet indexov cien stavebných prác a materiálov, na analytické hodnotenie vývoja úrovne cien 

v stavebníctve a na rýchlu informáciu o vývoji hospodárskeho cyklu, na prepočty hodnotových 

ukazovateľov stavebníctva a národných účtov do stálych cien, na zabezpečenie potrieb informačného 

systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a 

medzinárodných organizácií. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štátneho štatistického zisťovania 

Použitá metóda štátneho štatistického zisťovania: výberové. 

Charakteristika premenných štátneho štatistického zisťovania: cena vybraných stavebných prác a 

materiálov v členení podľa CPA. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Subjekty vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky s hlavnou činnosťou 

podľa SK NACE: 

41 až 43 – Stavebníctvo. 

 



 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štátneho štatistického zisťovania: raz za päť rokov, (rok zisťovania 2022). 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. júna 2022. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štátne štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Štatistický úrad Slovenskej republiky. 

 

 

25. 

 

Značka štátneho štatistického zisťovania: Ceny VTS 1-04 

Názov štátneho štatistického zisťovania: Štvrťročný výkaz o cenách v oblasti vybraných 

trhových služieb 

Značka štatistického formulára a názov štatistického formulára: 

Ceny VTS/A 1-04 Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti nehnuteľností 

Ceny VTS/B 1-04 Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti prenájmu strojov a prístrojov 

Ceny VTS/Db 1-04 Štvrťročný výkaz o cenách právnych služieb 

 Ceny VTS/Dc 1-04 Štvrťročný výkaz o cenách účtovníckych služieb, audítorských služieb 

a daňového poradenstva 

Ceny VTS/Dd 1-04 Štvrťročný výkaz o cenách poradenských služieb v oblasti riadenia 

 Ceny VTS/De 1-04 Štvrťročný výkaz o cenách architektonických, inžinierskych a geodetických 

služieb 

Ceny VTS/Df 1-04 Štvrťročný výkaz o cenách skúšok a analýz zloženia a čistoty 

Ceny VTS/Dg 1-04 Štvrťročný výkaz o cenách skúšok a analýz fyzikálnych vlastností 

Ceny VTS/Dh 1-04 Štvrťročný výkaz o cenách skúšok a analýz integrovaných mechanických 

a elektrických systémov 

Ceny VTS/Dch 1-04 Štvrťročný výkaz o cenách služieb automobilovej technickej kontroly 

Ceny VTS/Di 1-04 Štvrťročný výkaz o cenách reklamných služieb 

Ceny VTS/Dj 1-04 Štvrťročný výkaz o cenách prieskumu trhu a verejnej mienky 

Ceny VTS/Dk 1-04 Štvrťročný výkaz o cenách prekladateľských a tlmočníckych služieb 

Ceny VTS/Dl 1-04 Štvrťročný výkaz o cenách služieb personálnych agentúr 

Ceny VTS/Dm 1-04 Štvrťročný výkaz o cenách bezpečnostných a pátracích služieb 

Ceny VTS/Dn 1-04 Štvrťročný výkaz o cenách čistiacich služieb 

Ceny VTS/Do 1-04 Štvrťročný výkaz o cenách služieb spojených s organizovaním  kongresov 

a obchodných výstav 

Ceny VTS/Dr 1-04 Štvrťročný výkaz o cenách služieb v cestovnom ruchu 

 

a) Účel a využitie výsledkov štátneho štatistického zisťovania 

Účelom štátneho štatistického zisťovania je získať informácie o cenách v oblasti vybraných trhových 

služieb na výpočet indexov cien. Výsledky štátneho štatistického zisťovania sa využijú na hodnotenie 

vývoja cenovej úrovne poskytovateľov vybraných trhových služieb, na prepočty hodnotových 

ukazovateľov odvetvovej štatistiky a národných účtov do stálych cien, na zabezpečenie potrieb 

informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického 

systému a medzinárodných organizácií. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štátneho štatistického zisťovania 

Použitá metóda štátneho štatistického zisťovania: výberové. 

Charakteristika premenných štátneho štatistického zisťovania: cena vybraných trhových služieb 

určených prevažne pre podniky. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 



 

Subjekty vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky s hlavnou alebo 

vedľajšou činnosťou podľa SK NACE: 

68 Činnosti v oblasti nehnuteľností, 

69 Právne a účtovnícke činnosti, 

70 Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti  riadenia, 

71 Architektonické a inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy, 

73 Reklama a prieskum trhu, 

74 Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti, 

77 Prenájom a lízing, 

78 Sprostredkovanie práce, 

79 Činnosti cestovných agentúr, rezervačné služby cestovných kancelárií a súvisiace činnosti, 

80 Bezpečnostné a pátracie služby, 

81 Činnosti súvisiace s údržbou zariadení a krajinnou úpravou, 

82 Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti.  

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štátneho štatistického zisťovania: štvrťročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. dňa posledného 

mesiaca sledovaného štvrťroka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štátne štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Štatistický úrad Slovenskej republiky. 

 

 

26. 

 

Značka štátneho štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Ceny IaK 5-04 

Názov štátneho štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Štvrťročný výkaz 

o cenách služieb v informáciách a komunikácii 

Značka štatistického formulára a názov štatistického formulára: 

Ceny IaK/A 5-04 Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti telekomunikácií 

Ceny IaK/B 5-04 Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti nakladateľstva, výroby filmov 

a činností pre rozhlasové a televízne vysielanie 

Ceny IaK/C 5-04 Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti spracovania dát 

 

a) Účel a využitie výsledkov štátneho štatistického zisťovania 

Účelom štátneho štatistického zisťovania je získať informácie o cenách služieb v informáciách a 

komunikácii na výpočet indexov cien. Výsledky štátneho štatistického zisťovania sa využijú na 

hodnotenie vývoja cenovej úrovne poskytovateľov služieb v informáciách a komunikácii, na prepočty 

hodnotových ukazovateľov odvetvovej štatistiky a národných účtov do stálych cien, na zabezpečenie 

potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho 

štatistického systému a medzinárodných organizácií. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štátneho štatistického zisťovania 

Použitá metóda štátneho štatistického zisťovania: výberové. 

Charakteristika premenných štátneho štatistického zisťovania: cena vybraných služieb 

v informáciách a komunikácii. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Subjekty vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky s hlavnou alebo 

vedľajšou činnosťou podľa SK NACE: 



 

58 Nakladateľské činnosti, 

59 Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, príprava a zverejňovanie 

zvukových nahrávok, 

60  Činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie, 

61 Telekomunikácie, 

62 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby, 

63 Informačné služby. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štátneho štatistického zisťovania: štvrťročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. dňa posledného 

mesiaca sledovaného štvrťroka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štátne štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Štatistický úrad Slovenskej republiky. 

 

 

27. 

 

Značka štátneho štatistického zisťovania: Ceny FPS 6-04 

Názov štátneho štatistického zisťovania: Štvrťročný výkaz o cenách v oblasti finančných 

a poisťovacích služieb 

Značka štatistického formulára a názov štatistického formulára: 

Ceny FPS/Poi 6-04 Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti poisťovníctva 

Ceny FPS/Pen 6-04 Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti bankovníctva 

 

a) Účel a využitie výsledkov štátneho štatistického zisťovania 

Účelom štátneho štatistického zisťovania je získať informácie o cenách služieb v oblasti poisťovníctva 

a bankovníctva na výpočet indexov cien. Výsledky štátneho štatistického zisťovania sa využijú na 

hodnotenie vývoja cenovej úrovne poskytovateľov služieb v oblasti finančných a poisťovacích služieb, na 

prepočty hodnotových ukazovateľov odvetvovej štatistiky a národných účtov do stálych cien, na 

zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek 

európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štátneho štatistického zisťovania 

Použitá metóda štátneho štatistického zisťovania: výberové. 

Charakteristika premenných štátneho štatistického zisťovania: cena vybraných služieb v oblasti 

poisťovníctva a bankovníctva. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Subjekty vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky s hlavnou alebo 

vedľajšou činnosťou podľa SK NACE: 

64.1 Peňažné sprostredkovanie, 

65.12 Neživotné poistenie. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štátneho štatistického zisťovania: štvrťročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. dňa posledného 

mesiaca sledovaného štvrťroka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štátne štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Štatistický úrad Slovenskej republiky. 



 

 

 

28. 

 

Značka štátneho štatistického zisťovania: Ceny Dop 9-04 

Názov štátneho štatistického zisťovania: Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti dopravy 

a poštových služieb 

Značka štatistického formulára a názov štatistického formulára: 

Ceny Dop/A 9-04 Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti nákladnej železničnej dopravy 

Ceny Dop/B 9-04 Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti nákladnej cestnej dopravy 

a poštových služieb 

Ceny Dop/C 9-04 Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti vnútrozemskej nákladnej vodnej 

dopravy 

Ceny Dop/D 9-04 Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti leteckej nákladnej dopravy 

Ceny Dop/E 9-04 Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti potrubnej dopravy 

Ceny Dop/F 9-04 Štvrťročný výkaz o cenách za skladovanie, uskladňovanie a manipulácie 

s nákladom 

 

a) Účel a využitie výsledkov štátneho štatistického zisťovania 

Účelom štátneho štatistického zisťovania je získať informácie o cenách služieb v oblasti dopravy  

a poštových služieb na výpočet indexov cien. Výsledky štátneho štatistického zisťovania sa využijú 

na hodnotenie vývoja cenovej úrovne poskytovateľov služieb v oblasti dopravy a poštových služieb, 

na prepočty hodnotových ukazovateľov odvetvovej štatistiky a národných účtov do stálych cien, na 

zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek 

európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štátneho štatistického zisťovania 

Použitá metóda štátneho štatistického zisťovania: výberové. 

Charakteristika premenných štátneho štatistického zisťovania: cena vybraných služieb medzi 

podnikateľskými subjektmi v tuzemsku v oblasti dopravy a poštových služieb. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Subjekty vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky s hlavnou alebo 

vedľajšou činnosťou podľa SK NACE: 

49 Pozemná doprava a doprava potrubím, 

50 Vodná doprava, 

51 Letecká doprava, 

52 Skladové a pomocné činnosti v doprave, 

53 Poštové služby a služby kuriérov. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štátneho štatistického zisťovania: štvrťročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. dňa posledného 

mesiaca sledovaného štvrťroka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štátne štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Štatistický úrad Slovenskej republiky. 

 

 

29. 

 

Značka štátneho štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Ceny Poľ D 1-04 



 

Názov štátneho štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Štvrťročný výkaz 

o cenách dodávok  vybraných výrobkov a služieb do poľnohospodárstva 

 

a) Účel a využitie výsledkov štátneho štatistického zisťovania 

Účelom štátneho štatistického zisťovania je získať informácie o pohybe cien vybraných výrobkov a 

služieb, za ktoré ich výrobca zabezpečujúci poľnohospodársku výrobu nakupuje na využitie vo 

výrobnom procese a o pohybe cien za nákup alebo predaj poľnohospodárskej pôdy. Výsledky 

štátneho štatistického zisťovania sa využijú na výpočet indexov cien vstupov a slúžia na analytické 

hodnotenie vývoja ekonomiky poľnohospodárstva, na zabezpečenie potrieb informačného systému 

Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a 

medzinárodných organizácií. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štátneho štatistického zisťovania 

Použitá metóda štátneho štatistického zisťovania: výberové. 

Charakteristika premenných štátneho štatistického zisťovania: cena vybraných výrobkov a služieb 

nakupovaných poľnohospodárskymi výrobcami v sledovanom štvrťroku, nákup vybraných výrobkov 

a služieb v predchádzajúcom štvrťroku v hodnotovom vyjadrení; cena za nákup alebo predaj 

poľnohospodárskej pôdy za predchádzajúci rok. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Subjekty vedené v registri Štatistického úradu Slovenskej republiky s hlavnou činnosťou podľa 

SK NACE: 

01 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štátneho štatistického zisťovania: štvrťročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 27. dňa posledného 

mesiaca sledovaného štvrťroka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štátne štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Štatistický úrad Slovenskej republiky. 

 

 

30. 

 

Značka štátneho štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Prod 3-04 

Názov štátneho štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Štvrťročný výkaz 

produkčných odvetví 

 

a) Účel a využitie výsledkov štátneho štatistického zisťovania 

Účelom štátneho štatistického zisťovania je získať informácie o ukazovateľoch charakterizujúcich 

činnosť podniku v oblasti tvorby a rozdeľovania zdrojov, finančného hospodárenia, zamestnanosti a 

špecifikácie ekonomickej činnosti. Výsledky štátneho štatistického zisťovania sa využijú na hodnotenie 

krátkodobého trendu vývoja makroekonomických údajov v systéme národných účtov, na zabezpečenie 

potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho 

štatistického systému a medzinárodných organizácií. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štátneho štatistického zisťovania 

Použitá metóda štátneho štatistického zisťovania: výberové. 

Charakteristika premenných štátneho štatistického zisťovania: informácia o individuálnej účtovnej 

závierke, finančné ukazovatele, informácia o obstaraní a predaji dlhodobého majetku, obstaranie a predaj 

dlhodobého majetku, aktíva a pasíva, zamestnanci a mzdy. 



 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Subjekty vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky patriace do sektora 

nefinančných korporácií v zmysle metodiky národných účtov s počtom zamestnancov 20 a viac a 

subjekty vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky patriace do sektora 

nefinančných korporácií v zmysle metodiky národných účtov s počtom zamestnancov 0 až 19 

s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar 5 000 000 eur a viac, s hlavnou činnosťou podľa 

SK NACE: 

01 až 03 Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov, 

05 až 09 Ťažba a dobývanie, 

10 až 33 Priemyselná výroba, 

35  Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu, 

36 až 39 Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania 

odpadov, 

41 až 43 Stavebníctvo, 

45 až 47 Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov, 

49 až 53 Doprava a skladovanie, 

55 a 56  Ubytovacie a stravovacie služby, 

58 až 63 Informácie a komunikácia, 

68  Činnosti v oblasti nehnuteľností, 

69 až 75 Odborné, vedecké a technické činnosti, 

77 až 82 Administratívne a podporné služby, 

85  Vzdelávanie, 

86 až 88 Zdravotníctvo a sociálna pomoc, 

90 až 93 Umenie, zábava a rekreácia, 

95  Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosti a 

96  Ostatné osobné služby. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štátneho štatistického zisťovania: štvrťročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 26. dňa po sledovanom 

období. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štátne štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Štatistický úrad Slovenskej republiky. 

 

 

 

32. 

 

Značka štátneho štatistického zisťovania: Roč 1-01 

Názov štátneho štatistického zisťovania: Ročný výkaz produkčných odvetví 

Značka štatistického formulára a názov štatistického formulára: 

Roč Dop 1-01  Ročný výkaz produkčných odvetví v doprave 

Roč IaK 1-01  Ročný výkaz produkčných odvetví v informáciách a komunikácii 

Roč Les 1-01  Ročný výkaz produkčných odvetví v lesníctve 

Roč OPU 1-01 Ročný výkaz produkčných odvetví v obchode, pohostinstve a ubytovaní 

Roč Poľ 1-01  Ročný výkaz produkčných odvetví v poľnohospodárstve 

Roč Priem 1-01 Ročný výkaz produkčných odvetví v priemysle 

Roč Stav 1-01  Ročný výkaz produkčných odvetví v stavebníctve 

Roč VTS 1-01  Ročný výkaz produkčných odvetví vo vybraných trhových službách 



 

Roč VV 1-01  Ročný výkaz produkčných odvetví vo výskume a vývoji 

Roč Zav 1-01  Ročný závodný výkaz produkčných odvetví 

Roč MJ/A 1-01 Ročný výkaz produkčných odvetví – základné ukazovatele zaregistrovaných 

miestnych jednotiek 

Roč MJ/B 1-01 Ročný výkaz produkčných odvetví – základné ukazovatele nových, 

nezaregistrovaných miestnych jednotiek 

 

a) Účel a využitie výsledkov štátneho štatistického zisťovania 

Účelom štátneho štatistického zisťovania je získať informácie o ukazovateľoch charakterizujúcich 

činnosť podniku a jeho závodov v oblasti tvorby a rozdeľovania zdrojov, finančného hospodárenia, 

zamestnanosti, o špecifikácii ekonomických činností na účely prepočtu časových radov. Vybrané 

ukazovatele sa špecifikujú podľa CPA. Výsledky štátneho štatistického zisťovania sa využijú pri 

výpočtoch základných makroekonomických ukazovateľov systému národných účtov, pre potreby 

štrukturálnej podnikovej štatistiky, na účely koncepčných prác a analytických prác, na zabezpečenie 

potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho 

štatistického systému a medzinárodných organizácií. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štátneho štatistického zisťovania 

Použitá metóda štátneho štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štátneho štatistického zisťovania: finančné ukazovatele – finančný 

lízing, finančné ukazovatele, aktíva a pasíva, obstaranie a predaj dlhodobého majetku, dlhodobý 

majetok podľa druhového členenia, časť medzispotreby, kapitálová účasť a kontrola v podniku 

v zahraničí, vybrané aktíva a pasíva v sektorovej štruktúre, obstaranie a predaj patentov; prierezové 

ukazovatele – dopravné ukazovatele, ochrana životného prostredia – finančné ukazovatele; závodné 

ukazovatele – hrubý obrat, medzispotreba a dopĺňajúce ukazovatele, dane, poplatky a subvencie, 

špecifikácia vybraných položiek hrubého obratu, špecifikácia spotreby služieb, špecifikácia spotreby 

a zásob materiálu a energie, špecifikácia tovaru vo veľkoobchode a v maloobchode, špecifikácia 

dlhodobého nehmotného a hmotného majetku, naturálne príjmy zamestnancov, aktívne zušľachtenie, 

zamestnanci a mzdy; v odvetví poľnohospodárstva – výrobkové členenie ukazovateľa hrubého 

obratu; odvetvové ukazovatele – v poľnohospodárstve: zamestnanci a mzdy podľa hlavných profesií 

v poľnohospodárstve; v priemysle: vybrané ukazovatele v priemysle; v stavebníctve: stavebná 

produkcia, stavebná produkcia podľa dodávateľských zmlúv v tuzemsku – podľa smerov výstavby a 

zadávateľov stavebných zákaziek, robotníci na stavebných prácach, mzdové prostriedky, stavebná 

produkcia vykonaná vlastnými zamestnancami podľa CPA, stavebná produkcia podľa 

dodávateľských zmlúv v tuzemsku na novej výstavbe, rekonštrukciách a modernizáciách podľa 

SK NACE, stavebná produkcia vykonaná vlastnými zamestnancami v tuzemsku podľa miesta 

realizácie; v obchode, pohostinstve a v ubytovaní: sieť maloobchodu a sieť pohostinstva; vo 

vybraných trhových službách: štruktúra tržieb podľa sídla odberateľa; ukazovatele miestnych 

jednotiek – charakteristika a základné ukazovatele miestnej jednotky. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Subjekty vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky patriace do sektora 

nefinančných korporácií v zmysle metodiky národných účtov s počtom zamestnancov 20 a viac a 

subjekty vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky patriace do sektora 

nefinančných korporácií v zmysle metodiky národných účtov s počtom zamestnancov 0 až 19 

s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar 5 000 000 eur a viac, s hlavnou činnosťou podľa 

SK NACE: 

01 až 03 Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov, 

05 až 09 Ťažba a dobývanie, 

10 až 33 Priemyselná výroba, 

35  Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu, 



 

36 až 39 Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania 

odpadov, 

41 až 43 Stavebníctvo, 

45 až 47 Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov, 

49 až 53 Doprava a skladovanie, 

55 a 56  Ubytovacie a stravovacie služby, 

58 až 63 Informácie a komunikácia, 

68  Činnosti v oblasti nehnuteľností, 

69 až 75 Odborné, vedecké a technické činnosti, 

77 až 82 Administratívne a podporné služby, 

85  Vzdelávanie, 

86 až 88 Zdravotníctvo a sociálna pomoc, 

90 až 93 Umenie, zábava a rekreácia, 

95  Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosti a 

96  Ostatné osobné služby. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štátneho štatistického zisťovania: ročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. apríla nasledujúceho 

roka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štátne štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Štatistický úrad Slovenskej republiky. 

 

 

33. 

 

Značka štátneho štatistického zisťovania: Roč 2-01 

Názov štátneho štatistického zisťovania: Ročný výkaz produkčných odvetví v malých podnikoch 

Značka štatistického formulára a názov štatistického formulára: 

Roč Dop 2-01  Ročný výkaz produkčných odvetví v malých podnikoch v doprave 

Roč IaK 2-01 Ročný výkaz produkčných odvetví v malých podnikoch v informáciách 

a komunikácii 

Roč Les 2-01  Ročný výkaz produkčných odvetví v malých podnikoch v lesníctve 

Roč OPU 2-01 Ročný výkaz produkčných odvetví v malých podnikoch v obchode, 

pohostinstve a ubytovaní 

Roč Poľ 2-01  Ročný výkaz produkčných odvetví v malých podnikoch v poľnohospodárstve 

Roč Priem 2-01 Ročný výkaz produkčných odvetví v malých podnikoch v priemysle 

Roč Stav 2-01  Ročný výkaz produkčných odvetví v malých podnikoch v stavebníctve 

Roč VTS 2-01 Ročný výkaz produkčných odvetví v malých podnikoch vo vybraných 

trhových službách 

Roč VV 2-01  Ročný výkaz produkčných odvetví v malých podnikoch vo výskume a vývoji 

 

a) Účel a využitie výsledkov štátneho štatistického zisťovania 

Účelom štátneho štatistického zisťovania je získať informácie o ukazovateľoch charakterizujúcich 

činnosť drobného podnikania v oblasti tvorby a rozdeľovania zdrojov, finančného hospodárenia, 

zamestnanosti a o špecifikácii ekonomických činností na účely prepočtu časových radov. Vybrané 

ukazovatele sa špecifikujú podľa CPA. Výsledky štátneho štatistického zisťovania sa využijú pri 

výpočtoch základných makroekonomických ukazovateľov systému národných účtov , pre potreby 

štrukturálnej podnikovej štatistiky, a na účely koncepčných a analytických prác, na zabezpečenie 



 

potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho 

štatistického systému a medzinárodných organizácií. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štátneho štatistického zisťovania 

Použitá metóda štátneho štatistického zisťovania: výberové. 

Charakteristika premenných štátneho štatistického zisťovania: finančné ukazovatele – finančný 

lízing, finančné ukazovatele, vybrané finančné ukazovatele, cenné papiere, aktíva a pasíva, obstaranie 

a predaj dlhodobého majetku, dlhodobý majetok, časť medzispotreby, kapitálová účasť a kontrola v 

podniku v zahraničí, hrubý obrat, medzispotreba a dopĺňajúce ukazovatele, dane a poplatky, 

špecifikácia vybraných položiek hrubého obratu, špecifikácia spotreby služieb, špecifikácia spotreby 

materiálu a energie, špecifikácia tovaru vo veľkoobchode a v maloobchode, zamestnanci a mzdy, 

prierezové ukazovatele – dopravné ukazovatele; odvetvové ukazovatele v stavebníctve: stavebná 

produkcia, stavebná produkcia podľa dodávateľských zmlúv v tuzemsku – podľa smerov výstavby a 

zadávateľov stavebných zákaziek, robotníci na stavebných prácach, mzdové prostriedky; v obchode, 

pohostinstve a v ubytovaní: sieť maloobchodu a sieť pohostinstva; vo vybraných trhových službách: 

štruktúra tržieb podľa sídla odberateľa. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Subjekty vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky patriace do sektora 

nefinančných korporácií v zmysle metodiky národných účtov s počtom zamestnancov 0 až 19 

s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar do 5 000 000 eur a subjekty vedené v registri organizácií 

Štatistického úradu Slovenskej republiky reklasifikované v zmysle metodiky národných účtov zo 

sektora nefinančných korporácií do sektora verejnej správy, s hlavnou činnosťou podľa SK NACE: 

01 až 03 Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov, 

05 až 09 Ťažba a dobývanie, 

10 až 33 Priemyselná výroba, 

35  Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu, 

36 až 39 Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania 

odpadov, 

41 až 43 Stavebníctvo, 

45 až 47 Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov, 

49 až 53 Doprava a skladovanie, 

55 a 56  Ubytovacie a stravovacie služby, 

58 až 63 Informácie a komunikácia,  

68  Činnosti v oblasti nehnuteľností, 

69 až 75 Odborné, vedecké a technické činnosti, 

77 až 82 Administratívne a podporné služby, 

85  Vzdelávanie, 

86 až 88 Zdravotníctvo a sociálna pomoc, 

90 až 93 Umenie, zábava a rekreácia, 

95  Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosti a 

96  Ostatné osobné služby. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štátneho štatistického zisťovania: ročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. mája nasledujúceho 

roka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štátne štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Štatistický úrad Slovenskej republiky. 

 

 



 

34. 

 

Značka štátneho štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Poľ 1-04 

Názov štátneho štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Štvrťročný výkaz 

o živočíšnej výrobe a predaji živočíšnych výrobkov 

 

a) Účel a využitie výsledkov štátneho štatistického zisťovania 

Účelom štátneho štatistického zisťovania je získať informácie o stavoch hospodárskych zvierat, o ich 

reprodukcii a úžitkovosti, o výrobe a predaji živočíšnych výrobkov, počte zabitých zvierat z vlastného 

chovu a o zdrojoch a využití mlieka. Výsledky štátneho štatistického zisťovania sa využijú na 

posúdenie stavu a vývoja poľnohospodárskej prvovýroby na úrovni Slovenskej republiky a na 

regionálnej úrovni, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej 

republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štátneho štatistického zisťovania 

Použitá metóda štátneho štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štátneho štatistického zisťovania: stavy hospodárskych zvierat, 

reprodukčné ukazovatele, úžitkovosť, výroba a predaj živočíšnych výrobkov, počet zabitých zvierat 

z vlastného chovu, produkcia mlieka a jeho využitie na poľnohospodárskych farmách. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Subjekty vedené v registri fariem Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktoré vykonávajú činnosť 

podľa SK NACE: 

01.4 Chov zvierat a 

01.5 Zmiešané hospodárstvo. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

1. Periodicita štátneho štatistického zisťovania: štvrťročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. dňa po sledovanom 

období. 

2. Termíny predkladania orgánom Európskej únie Štatistickým úradom Slovenskej republiky 

v septembri nasledujúceho roka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štátne štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Štatistický úrad Slovenskej republiky. 

 

 

35. 

 

Značka štátneho štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Osev 3-01 

Názov štátneho štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Výkaz o plochách 

osiatych poľnohospodárskymi plodinami k 20. máju 

 

a) Účel a využitie výsledkov štátneho štatistického zisťovania 

Účelom štátneho štatistického zisťovania je získať informácie o oseve jednotlivých druhov 

poľnohospodárskych plodín k 20. máju. Výsledky štátneho štatistického zisťovania sa využijú na 

zostavenie časových radov, správ o vývoji národného hospodárstva, na spracovanie odhadov úrod, na 

zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek 

európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štátneho štatistického zisťovania 

Použitá metóda štátneho štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 



 

Charakteristika premenných štátneho štatistického zisťovania: osiate plochy podľa druhov plodín 

v hektároch, výmera poľnohospodárskej pôdy podľa druhov pozemkov v hektároch. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Subjekty vedené v registri fariem Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktoré vykonávajú činnosť 

podľa SK NACE: 

01.1 Pestovanie netrvácnych plodín, 

01.2 Pestovanie trvácnych plodín, 

01.3 Rozmnožovanie rastlín a 

01.5 Zmiešané hospodárstvo. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štátneho štatistického zisťovania: ročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. mája sledovaného roka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štátne štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Štatistický úrad Slovenskej republiky. 

 

 

36. 

 

Značka štátneho štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Poľ 6-01 

Názov štátneho štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Odhad úrody vybraných 

poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 20. júnu 

 

a) Účel a využitie výsledkov štátneho štatistického zisťovania 

Účelom štátneho štatistického zisťovania je získať informácie o odhadoch hektárových úrod 

vybraných poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 20. júnu. Výsledky štátneho štatistického 

zisťovania sa využijú na organizovanie trhu s poľnohospodárskymi plodinami, na zabezpečenie 

potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho 

štatistického systému a medzinárodných organizácií. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štátneho štatistického zisťovania 

Použitá metóda štátneho štatistického zisťovania: výberové. 

Charakteristika premenných štátneho štatistického zisťovania: očakávaná hektárová úroda vybraných 

poľnohospodárskych plodín. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Subjekty vedené v registri fariem Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktoré vykonávajú činnosť 

podľa SK NACE: 

01.1 Pestovanie netrvácnych plodín, 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štátneho štatistického zisťovania: ročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 23. júna sledovaného roka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štátne štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Štatistický úrad Slovenskej republiky. 

 

 

37. 



 

 

Značka štátneho štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Poľ 8-01 

Názov štátneho štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Odhad úrody vybraných 

poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. augustu 

 

a) Účel a využitie výsledkov štátneho štatistického zisťovania 

Účelom štátneho štatistického zisťovania je získať informácie o odhadoch hektárových úrod 

vybraných poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. augustu. Výsledky štátneho štatistického 

zisťovania sa využijú na organizovanie trhu s poľnohospodárskymi plodinami, na zabezpečenie 

potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho 

štatistického systému a medzinárodných organizácií. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štátneho štatistického zisťovania 

Použitá metóda štátneho štatistického zisťovania: výberové. 

Charakteristika premenných štátneho štatistického zisťovania: očakávaná hektárová úroda vybraných 

poľnohospodárskych plodín. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Subjekty vedené v registri fariem Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktoré vykonávajú činnosť 

podľa SK NACE: 

01.1 Pestovanie netrvácnych plodín, 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štátneho štatistického zisťovania: ročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 18. augusta sledovaného 

roka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štátne štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Štatistický úrad Slovenskej republiky. 

 

 

38. 

 

Značka štátneho štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Poľ 9-01 

Názov štátneho štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Odhad úrody vybraných 

poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. septembru 

 

a) Účel a využitie výsledkov štátneho štatistického zisťovania 

Účelom štátneho štatistického zisťovania je získať informácie o odhadoch hektárových úrod 

vybraných poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. septembru. Výsledky štátneho štatistického 

zisťovania sa využijú na organizovanie trhu s poľnohospodárskymi plodinami, na zabezpečenie 

potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho 

štatistického systému a medzinárodných organizácií. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štátneho štatistického zisťovania 

Použitá metóda štátneho štatistického zisťovania: výberové. 

Charakteristika premenných štátneho štatistického zisťovania: očakávaná hektárová úroda vybraných 

poľnohospodárskych plodín. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Subjekty vedené v registri fariem Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktoré vykonávajú činnosť 

podľa SK NACE: 



 

01.1 Pestovanie netrvácnych plodín, 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štátneho štatistického zisťovania: ročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 18. septembra sledovaného 

roka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štátne štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Štatistický úrad Slovenskej republiky. 

 

 

39. 

 

Značka štátneho štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Poľ 2-02 

Názov štátneho štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Polročný výkaz o bilancii 

plodín 

 

a) Účel a využitie výsledkov štátneho štatistického zisťovania 

Účelom štátneho štatistického zisťovania je získať informácie o bilancii vybraných plodín v 

poľnohospodárskych podnikoch s podrobným rozpisom úbytkov plodín vrátane osív a sadív. Výsledky 

štátneho štatistického zisťovania sa využijú pri tvorbe celoštátnej bilancie vybraných plodín, na 

prognózovanie zásobovania, vedenie dlhodobých časových radov, na zabezpečenie potrieb informačného 

systému Štatistického úradu Slovenskej republiky a medzinárodných organizácií. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štátneho štatistického zisťovania 

Použitá metóda štátneho štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štátneho štatistického zisťovania: stav počiatočných a konečných zásob, 

stav prírastkov a úbytkov plodín a výmera plôch osiatych oziminami. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Subjekty vedené v registri fariem Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktoré vykonávajú  

činnosť podľa SK NACE: 

01.1 Pestovanie netrvácnych plodín. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štátneho štatistického zisťovania: polročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. júla sledovaného roka 

a 12. januára nasledujúceho roka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štátne štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Štatistický úrad Slovenskej republiky. 

 

 

40. 

 

Značka štátneho štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Poľ 18-01 

Názov štátneho štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o rastlinnej 

výrobe a stavoch hospodárskych zvierat 

 

a) Účel a využitie výsledkov štátneho štatistického zisťovania 

Účelom štátneho štatistického zisťovania je získať informácie o úrode jednotlivých plodín podľa 

definitívneho zúčtovania, o plochách vinohradov a o stavoch hospodárskych zvierat. Výsledky 



 

štátneho štatistického zisťovania sa využijú na účely analytických prác, prognózovania, vedenia 

dlhodobých časových radov, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu 

Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štátneho štatistického zisťovania 

Použitá metóda štátneho štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štátneho štatistického zisťovania: zberové plochy a úroda jednotlivých 

druhov plodín, plocha a vek vinohradov, doplňujúce údaje o pôde, zavlažovanie, počet strojov a 

zariadení a počet a kapacita ustajňovacích a skladovacích objektov k 31. decembru, stavy 

hospodárskych zvierat k 31. decembru podľa druhov (ošípané, hovädzí dobytok, ovce, kozy, hydina 

a kone), pohlavia, veku a hmotnosti na regionálnej úrovni. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Subjekty vedené v registri fariem Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktoré vykonávajú činnosť 

podľa SK NACE: 

01.1 Pestovanie netrvácnych plodín, 

01.2 Pestovanie trvácnych plodín, 

01.3 Rozmnožovanie rastlín, 

01.4 Chov zvierat a 

01.5 Zmiešané hospodárstvo. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štátneho štatistického zisťovania: ročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. januára nasledujúceho 

roka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štátne štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Štatistický úrad Slovenskej republiky. 

 

 

41. 

 

Značka štátneho štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Poľ 20-93 

Názov štátneho štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Integrované zisťovanie 

fariem 
 

a) Účel a využitie výsledkov štátneho štatistického zisťovania 

Účelom štátneho štatistického zisťovania je získať informácie o štruktúre poľnohospodárskych 

fariem z hľadiska personálneho, vekového a produkčného. Výsledky štátneho štatistického 

zisťovania sa využijú na spresnenie registra fariem, na uplatnenie ekonomických nástrojov 

súvisiacich s rozvojom poľnohospodárstva, na typológiu fariem, na zabezpečenie potrieb 

informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho 

štatistického systému a medzinárodných organizácií. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štátneho štatistického zisťovania 

Použitá metóda štátneho štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štátneho štatistického zisťovania: organizačná štruktúra podnikov, osôb 

podnikajúcich v poľnohospodárstve a zamestnaných v poľnohospodárstve, ich vekové 

a vzdelanostné zloženie, počet odpracovaných hodín na farme a iné zárobkové činnosti, výmera 

obhospodarovanej pôdy, výmera jednotlivých druhov pestovaných plodín, počet chovaných 

hospodárskych zvierat, ekologické hospodárenie, počet strojov a zariadení podľa jednotlivých typov, 



 

metódy poľnohospodárskej výroby a ochrana pôdy, výmera, druhy a vekové zloženie ovocných 

sadov, zavlažovanie podľa druhov plodín a metód a zdroje vody na zavlažovanie. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Subjekty vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky a domácnosti 

s hlavnou a vedľajšou činnosťou podľa SK NACE: 

01.1. Pestovanie netrvácnych plodín, 

01.2 Pestovanie trvácnych plodín, 

01.3 Rozmnožovanie rastlín, 

01.4 Chov zvierat a 

01.5 Zmiešané hospodárstvo. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štátneho štatistického zisťovania: každé 3 roky (rok zisťovania 2023). 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. novembra 2023 

subjekty vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, do 31. decembra 

2023 domácnosti navštívené opytovateľom alebo oslovené poštou. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štátne štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Štatistický úrad Slovenskej republiky. 

 

 

42. 

 

Značka štátneho štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Ryb 1-01 

Názov štátneho štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o výlove rýb 

 

a) Účel a využitie výsledkov štátneho štatistického zisťovania 

Účelom štátneho štatistického zisťovania je získať informácie o výlove rýb určených na trhové účely 

a samozásobenie, o produkcii násad a zarybnení. Výsledky štátneho štatistického zisťovania sa 

využijú na analytické účely, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu 

Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štátneho štatistického zisťovania 

Použitá metóda štátneho štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štátneho štatistického zisťovania: výlov rýb podľa druhov, úlovky 

v rybárskych revíroch, produkcia násad a zarybnenie revírov podľa druhu rýb a násad, počet a výmera 

rybochovných zariadení, štruktúra pracovných síl a tržby za predaj rýb na trhové účely podľa druhov. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Subjekty vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktoré vykonávajú 

činnosť podľa SK NACE: 

03 Rybolov a akvakultúra. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štátneho štatistického zisťovania: ročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. marca nasledujúceho 

roka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štátne štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Štatistický úrad Slovenskej republiky. 



 

 

 

43. 

 

Značka štátneho štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Priem 1-12 

Názov štátneho štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Mesačný výkaz v 

priemysle 

 

a) Účel a využitie výsledkov štátneho štatistického zisťovania 

Účelom štátneho štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti priemyselných organizácií. 

Výsledky štátneho štatistického zisťovania sa využijú na výpočet priemyselnej produkcie, na 

hodnotenie trendov vývoja ďalších indikátorov v rozsahu zisťovaných ukazovateľov, na zabezpečenie 

potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho 

štatistického systému a medzinárodných organizácií. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štátneho štatistického zisťovania 

Použitá metóda štátneho štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štátneho štatistického zisťovania: premenné o zamestnanosti, výkonové 

premenné, výroba priemyselných výrobkov a poskytovanie priemyselných služieb podľa 

jednotlivých vyrábaných priemyselných komodít v naturálnom a v hodnotovom vyjadrení podľa 

Zoznamu vybraných priemyselných výrobkov PRODSLOV. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Subjekty vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej patriace do sektora 

nefinančných korporácií a sektora domácností v zmysle metodiky národných účtov s počtom 

zamestnancov 20 a viac a subjekty vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej 

patriace do sektora nefinančných korporácií v zmysle metodiky národných účtov a  s počtom 

zamestnancov od 0 do 19 s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar 5 000 000 eur a viac, s hlavnou 

činnosťou podľa SK NACE: 

05 až 09 Ťažba a dobývanie, 

10 až 33 Priemyselná výroba, 

35  Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu, 

36 až 39 Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania 

odpadov, 

a vybrané subjekty vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, v ktorých 

je významný objem výroby priemyselných výrobkov. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štátneho štatistického zisťovania: mesačne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 17. dňa po sledovanom 

období. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štátne štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Štatistický úrad Slovenskej republiky. 

 

 

44. 

 

Značka štátneho štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Priem 6-01 

Názov štátneho štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o výrobe 

priemyselných výrobkov a priemyselných službách 

 



 

a) Účel a využitie výsledkov štátneho štatistického zisťovania 

Účelom štátneho štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti priemyselných organizácií 

vyrábajúcich priemyselné výrobky alebo poskytujúcich priemyselné služby. Výsledky štátneho 

štatistického zisťovania sa využijú na hodnotenie úrovne výroby a predaja výrobkov a poskytovania 

priemyselných služieb, na analytické účely, na zabezpečenie potrieb informačného systému 

Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a 

medzinárodných organizácií. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štátneho štatistického zisťovania 

Použitá metóda štátneho štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štátneho štatistického zisťovania: skutočná výroba, predaná výroba 

priemyselných výrobkov a priemyselných služieb v naturálnom a v hodnotovom vyjadrení podľa 

Zoznamu vybraných priemyselných výrobkov PRODSLOV, predaná výroba do zahraničia, výroba 

v rámci subdodávateľských operácii. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Subjekty vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky patriace do sektora 

nefinančných korporácií v zmysle metodiky národných účtov s počtom zamestnancov 20 a viac a 

subjekty vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky s počtom 

zamestnancov od 0 do 19 s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar 5 000 000 eur a viac, s hlavnou 

činnosťou podľa SK NACE: 

05 až 09 Ťažba a dobývanie, 

10 až 33 Priemyselná výroba, 

35  Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu, 

36 až 39 Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania 

odpadov, 

a vybrané subjekty vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, v ktorých 

je významný objem výroby priemyselných výrobkov. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štátneho štatistického zisťovania: ročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho 

roka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štátne štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Štatistický úrad Slovenskej republiky. 

 

 

45. 

 

Značka štátneho štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Stav 1-12 

Názov štátneho štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Mesačný výkaz v 

stavebníctve 

 

a) Účel a využitie výsledkov štátneho štatistického zisťovania 

Účelom štátneho štatistického zisťovania je získať informácie o zamestnancoch, stavebnej produkcii, 

tržbách a zákazkách stavebnej produkcie v odvetví stavebníctva. Výsledky štátneho štatistického 

zisťovania sa využijú na hodnotenie trendu vývoja, na zabezpečenie potrieb informačného systému 

Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a 

medzinárodných organizácií. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štátneho štatistického zisťovania 



 

Použitá metóda štátneho štatistického zisťovania: výberové. 

Charakteristika premenných štátneho štatistického zisťovania: premenné o zamestnanosti, výkonové 

premenné, štruktúra stavebnej produkcie a zákazky stavebnej produkcie (štvrťročne). 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Subjekty vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky patriace do sektora 

nefinančných korporácií a sektora domácností v zmysle metodiky národných účtov s počtom 

zamestnancov 20 a viac a subjekty vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej 

republiky patriace do sektora nefinančných korporácií s počtom zamestnancov od 0 do 19 s ročnými 

tržbami za vlastné výkony a tovar 5 000 000 eur a viac, 

a vybrané subjekty vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky patriace do 

sektora nefinančných korporácií v zmysle metodiky národných účtov s počtom zamestnancov od 0 

do 19 s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar do 5 000 000 eur, s hlavnou činnosťou podľa 

SK NACE: 

41 až 43 Stavebníctvo. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štátneho štatistického zisťovania: mesačne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 17. dňa po sledovanom 

období. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štátne štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Štatistický úrad Slovenskej republiky. 

 

 

46. 

 

Značka štátneho štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Stav 3-04 

Názov štátneho štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Štvrťročný výkaz 

o začatých, rozostavaných a dokončených bytoch 

 

a) Účel a využitie výsledkov štátneho štatistického zisťovania 

Účelom štátneho štatistického zisťovania je získať informácie pre systém národného účtovníctva 

a na rozhodovanie o prijímaní opatrení v oblasti bývania. Výsledky štátneho štatistického zisťovania 

sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, 

požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štátneho štatistického zisťovania 

Použitá metóda štátneho štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štátneho štatistického zisťovania: základné údaje o bytoch, veľkosť 

dokončených bytov, stavebné povolenia na výstavbu nových budov a dokončené nebytové budovy 

z vydaných kolaudačných rozhodnutí (ročne). 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Stavebné úrady a špeciálne stavebné úrady. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štátneho štatistického zisťovania: štvrťročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. dňa po sledovanom 

období. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štátne štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 



 

Štatistický úrad Slovenskej republiky. 

 

 

47. 

 

Značka štátneho štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Dop 1-12 

Názov štátneho štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Mesačný výkaz v 

doprave 

 

a) Účel a využitie výsledkov štátneho štatistického zisťovania 

Účelom štátneho štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti organizácií v odvetví 

doprava a skladovanie. Výsledky štátneho štatistického zisťovania sa využijú na hodnotenie trendu 

vývoja, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, 

požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štátneho štatistického zisťovania 

Použitá metóda štátneho štatistického zisťovania: výberové. 

Charakteristika premenných štátneho štatistického zisťovania: premenné o zamestnanosti, výkonové 

premenné a záklané premenné v doprave. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Subjekty vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky patriace do sektora 

nefinančných korporácií a sektora domácností v zmysle metodiky národných účtov s počtom 

zamestnancov 20 a viac a subjekty vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej 

republiky patriace do sektora nefinančných korporácií v zmysle metodiky národných účtov s počtom 

zamestnancov od 0 do 19 s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar 5 000 000 eur a viac, 

a vybrané subjekty vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky patriace do 

sektora nefinančných korporácií v zmysle metodiky národných účtov s počtom zamestnancov od 0 

do 19 s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar do 5 000 000 eur, s hlavnou činnosťou podľa SK 

NACE: 

49 Pozemná doprava a doprava potrubím, 

50 Vodná doprava, 

51 Letecká doprava, 

52 Skladové a pomocné činnosti v doprave, 

53 Poštové služby a služby kuriérov. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štátneho štatistického zisťovania: mesačne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 17. dňa po sledovanom 

období. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štátne štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Štatistický úrad Slovenskej republiky. 

 

 

48. 

 

Značka štátneho štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Dop 4-12 

Názov štátneho štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Mesačný výkaz o 

letiskách 

 

a) Účel a využitie výsledkov štátneho štatistického zisťovania 



 

Účelom štátneho štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti letísk. Výsledky štátneho 

štatistického zisťovania sa využijú na hodnotenie trendu vývoja, na zabezpečenie potrieb informačného 

systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a 

medzinárodných organizácií. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štátneho štatistického zisťovania 

Použitá metóda štátneho štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štátneho štatistického zisťovania: uskutočnené lety podľa úsekov letov 

– prepravené osoby, náklad a pošta, uskutočnené lety podľa východiskového letiska a cieľového 

letiska – prepravené osoby, náklad a pošta, údaje za letisko – prepravené osoby, tovar a pošta, pohyby 

lietadiel. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Letiská. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štátneho štatistického zisťovania: mesačne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. dňa po sledovanom 

období. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štátne štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Štatistický úrad Slovenskej republiky. 

 

 

49. 

 

Značka štátneho štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Dop 5-04 

Názov štátneho štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Štvrťročný výkaz 

o vnútrozemskej vodnej doprave 

 

a) Účel a využitie výsledkov štátneho štatistického zisťovania 

Účelom štátneho štatistického zisťovania je získať informácie o preprave tovarov uskutočnenej 

plavidlami vnútrozemskej vodnej dopravy na území Slovenskej republiky bez ohľadu na krajinu 

registrácie plavidla. Výsledky štátneho štatistického zisťovania sa využijú na hodnotenie trendu 

vývoja, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, 

požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štátneho štatistického zisťovania 

Použitá metóda štátneho štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štátneho štatistického zisťovania: druh dopravy, prístav a krajina 

naloženia/vyloženia tovaru, prepravený tovar: v tonách, druh tovaru, druh nebezpečného tovaru a 

spôsob balenia tovaru; kilometre a tonokilometre spolu, z toho na území Slovenskej republiky; druh 

plavidla, krajina registrácie plavidla; preprava tovaru v kontajneroch: balenie kontajnera, typ 

kontajnera, v tonách, počet kontajnerov. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Subjekty vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky patriace do sektora 

nefinančných korporácií a sektora domácností v zmysle metodiky národných účtov, ktoré majú platnú 

licenciu na vykonávanie dopravy na vnútrozemských vodných cestách. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štátneho štatistického zisťovania: štvrťročne. 



 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. dňa po sledovanom 

období. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štátne štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Štatistický úrad Slovenskej republiky. 

50. 

 

Značka štátneho štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Dop VZCD 1-52 

Názov štátneho štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Týždenný výkaz 

o prevádzke cestného motorového vozidla 

 

a) Účel a využitie výsledkov štátneho štatistického zisťovania 

Účelom štátneho štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti všetkých organizácií v 

cestnej doprave vykonávajúcich prepravu tovaru pre cudzie potreby za úplatu a pre vlastné potreby 

na zabezpečenie vlastnej činnosti. Výsledky štátneho štatistického zisťovania sa využijú 

na hodnotenie trendu vývoja, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu 

Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štátneho štatistického zisťovania 

Použitá metóda štátneho štatistického zisťovania: výberové. 

Charakteristika premenných štátneho štatistického zisťovania: základné údaje o dopravnom 

prostriedku, miesto naloženia a vyloženia tovaru, množstvo prepraveného tovaru podľa tovarových 

skupín, preprava nebezpečného tovaru, spôsob balenia tovaru, najazdené kilometre, počet jázd, typ 

jazdy, krajiny tranzitu, počet náprav vozidla. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Subjekty vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky patriace do sektora 

nefinančných korporácií a sektora domácností v zmysle metodiky národných účtov, ktoré vlastnia 

alebo prevádzkujú vybrané cestné motorové vozidlo. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štátneho štatistického zisťovania: týždenne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8. dňa po sledovanom 

období. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štátne štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Štatistický úrad Slovenskej republiky. 

 

 

51. 

 

Značka štátneho štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Dop 6-01 

Názov štátneho štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz v doprave 

 

a) Účel a využitie výsledkov štátneho štatistického zisťovania 

Účelom štátneho štatistického zisťovania je získať informácie o doprave. Výsledky štátneho 

štatistického zisťovania sa využijú na analytické účely, na zabezpečenie potrieb informačného systému 

Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a 

medzinárodných organizácií. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štátneho štatistického zisťovania 

Použitá metóda štátneho štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 



 

Charakteristika premenných štátneho štatistického zisťovania: nákladná doprava všetkých druhov 

dopráv podľa tovarových skupín, z toho dovoz, vývoz, tranzit, výkony a tržby za prepravu tovaru; 

preprava osôb podľa cestovného; cestná osobná doprava vykonávaná autobusmi; mestská hromadná 

doprava – počet prepravených osôb; mestská hromadná doprava podľa miest; cestná verejná a 

neverejná nákladná doprava v členení vnútroštátna, medzinárodná, najazdené kilometre, spotreba 

pohonných látok; preprava nebezpečného tovaru; zamestnanci v doprave, z toho ženy; informácia o 

vykonávaní kombinovanej dopravy; medzinárodná preprava osôb a tovaru podľa krajín určenia; 

dopravné prostriedky v osobnej doprave – počet, obsaditeľnosť. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Subjekty vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky patriace do sektora 

nefinančných korporácií v zmysle metodiky národných účtov s počtom zamestnancov 20 a viac 

a subjekty s počtom zamestnancov od 0 do 19 s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar 5 000 000 

eur a viac, s hlavnou činnosťou podľa SK NACE: 

49 až 52 Doprava a skladovanie. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štátneho štatistického zisťovania: ročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho 

roka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štátne štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Štatistický úrad Slovenskej republiky. 

 

 

52. 

 

Značka štátneho štatistického zisťovania: Dop 7-01 

Názov štátneho štatistického zisťovania: Ročný výkaz v železničnej doprave 

Značka štatistického formulára a názov štatistického formulára: 

Dop/VDP 7-01 Ročný výkaz v železničnej doprave vo veľkých dopravných podnikoch 

Dop/MDP 7-01 Ročný výkaz v železničnej doprave v malých dopravných podnikoch 

Dop/L 7-01 Ročný výkaz v železničnej doprave v podnikoch s licenciou a Európskou 

licenciou na vykonávanie železničnej dopravy 

 

a) Účel a využitie výsledkov štátneho štatistického zisťovania 

Účelom štátneho štatistického zisťovania je získať informácie o železničnej doprave. Výsledky 

štátneho štatistického zisťovania sa využijú na analytické účely, na zabezpečenie potrieb informačného 

systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a 

medzinárodných organizácií. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štátneho štatistického zisťovania 

Použitá metóda štátneho štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štátneho štatistického zisťovania: rušne, motorové vozne; nákladné 

vozne a osobné vozne v triedení podľa druhov; prevádzkové ukazovatele; preprava osôb; preprava 

tovaru podľa typu prepravy; preprava tovaru podľa tovarových skupín; preprava tovaru podľa krajiny 

naloženia a vyloženia; preprava nebezpečného tovaru; preprava tovaru podľa typu zásielky; preprava 

tovaru podľa typu dopravnej jednotky; počet naložených intermodálnych jednotiek (ITU) podľa typu; 

počet prázdnych intermodálnych jednotiek (ITU) podľa typu; vlakové kilometre nákladnej dopravy; 

preprava osôb podľa typu dopravy; preprava osôb podľa krajiny nástupu a výstupu; vlakové kilometre 

osobnej dopravy; preprava tovaru a osôb podľa regiónov. 

 



 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Subjekty vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky vykonávajúce 

železničnú dopravu na základe európskej licencie, licencie a dohody o vykonávaní prepravy tovaru 

a osôb na železničnej infraštruktúre Slovenskej republiky. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov  

Periodicita štátneho štatistického zisťovania: ročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho 

roka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štátne štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Štatistický úrad Slovenskej republiky. 

 

 

53. 

 

Značka štátneho štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Dop 8-01 

Názov štátneho štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz vo vodnej 

doprave 

 

a) Účel a využitie výsledkov štátneho štatistického zisťovania 

Účelom štátneho štatistického zisťovania je získať informácie o vodnej doprave. Výsledky štátneho 

štatistického zisťovania sa využijú na analytické účely, na zabezpečenie potrieb informačného systému 

Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a 

medzinárodných organizácií. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štátneho štatistického zisťovania 

Použitá metóda štátneho štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štátneho štatistického zisťovania: základné informácie o podniku, 

plavidlá podľa - registrovanej tonáže, veku, roku výroby a výkonu, osobná doprava – počet 

a obsaditeľnosť lodí, vnútroštátne a medzinárodné linky v triedení pravidelné a nepravidelné, počet 

prepravených osôb v triedení podľa liniek, tržby bez dane z pridanej hodnoty, kilometre plavby spolu, 

z toho na území Slovenskej republiky, preprava tovaru všetkými druhmi lodí. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Subjekty vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky vykonávajúce 

vnútrozemskú vodnú dopravu na základe licencie. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štátneho štatistického zisťovania: ročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho 

roka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štátne štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Štatistický úrad Slovenskej republiky. 

 

 

54. 

 

Značka štátneho štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Dop 9-01 

Názov štátneho štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz v leteckej 

doprave 



 

 

a) Účel a využitie výsledkov štátneho štatistického zisťovania 

Účelom štátneho štatistického zisťovania je získať informácie o lietadlovom parku a výkonoch 

v leteckej doprave. Výsledky štátneho štatistického zisťovania sa využijú na analytické účely, na 

zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek 

európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií (Spoločný dotazník pre štatistiku 

dopravy organizácií Eurostat-ITF-UNECE). 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štátneho štatistického zisťovania 

Použitá metóda štátneho štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štátneho štatistického zisťovania: lietadlový park, prírastok, úbytok, stav 

lietadiel k 31. decembru sledovaného roka. Výkonové ukazovatele v pravidelnej a nepravidelnej 

obchodnej leteckej doprave, neobchodné lety a  tržby za pravidelné a nepravidelné obchodné lety. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Subjekty vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky vykonávajúce 

leteckú dopravu na základe licencie. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štátneho štatistického zisťovania: ročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. mája nasledujúceho 

roka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štátne štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Štatistický úrad Slovenskej republiky. 

 

 

55. 

 

Značka štátneho štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Dop 10-01 

Názov štátneho štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz v potrubnej 

doprave 

 

a) Účel a využitie výsledkov štátneho štatistického zisťovania 

Účelom štátneho štatistického zisťovania je získať informácie o potrubnej preprave ropy a zemného 

plynu. Zisťovanie sa vykonáva podľa požiadaviek medzinárodných organizácií. Výsledky štátneho 

štatistického zisťovania sa využijú na analytické účely, na zabezpečenie potrieb informačného systému 

Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a 

medzinárodných organizácií (Spoločný dotazník pre štatistiku dopravy organizácií Eurostat-ITF-

UNECE). 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štátneho štatistického zisťovania 

Použitá metóda štátneho štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štátneho štatistického zisťovania: preprava ropy, preprava zemného 

plynu v členení zásoby, stav k 1. januáru, predaj, celkový dovoz, celkový vývoz, stav k 31. decembru, 

prepravený objem spolu, ukazovatele dopravnej infraštruktúry. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Subjekty vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky vykonávajúce 

prepravu ropy a zemného plynu. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 



 

Periodicita štátneho štatistického zisťovania: ročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. marca nasledujúceho 

roka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štátne štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Štatistický úrad Slovenskej republiky. 

 

 

56. 

 

Značka štátneho štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: CR 1-12 

Názov štátneho štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Mesačný výkaz o činnosti 

ubytovacieho zariadenia 

 

a) Účel a využitie výsledkov štátneho štatistického zisťovania 

Účelom štátneho štatistického zisťovania je získať informácie o kapacite a výkonoch ubytovacieho 

zariadenia. Výsledky štátneho štatistického zisťovania sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného 

systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a 

medzinárodných organizácií. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štátneho štatistického zisťovania 

Použitá metóda štátneho štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štátneho štatistického zisťovania: informácie o ubytovacom zariadení, 

kapacity a výkony ubytovacieho zariadenia; zamestnanosť a informácie o kongresovom cestovnom ruchu 

(štvrťročne). 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Subjekty vedené v registri ubytovacích zariadení Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktoré 

poskytujú prechodné ubytovanie návštevníkom v ubytovacích zariadeniach na účel cestovného 

ruchu. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štátneho štatistického zisťovania: mesačne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. dňa po sledovanom 

období. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štátne štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Štatistický úrad Slovenskej republiky. 

 

 

57. 

 

Značka štátneho štatistického zisťovania: CR 3-04 

Názov štátneho štatistického zisťovania: Zisťovanie o domácom cestovnom ruchu a výjazdovom 

cestovnom ruchu 

Značka štatistického formulára a názov štatistického formulára: 

CR/A 3-04 Zisťovanie o domácom cestovnom ruchu a o výjazdovom cestovnom ruchu – 

pre domácnosť 

CR/B 3-04 Zisťovanie o domácom cestovnom ruchu a o výjazdovom cestovnom ruchu – 

pre členov domácnosti 

 

a) Účel a využitie výsledkov štátneho štatistického zisťovania 



 

Účelom štátneho štatistického zisťovania je získať informácie o dovolenkových pobytoch, 

služobných cestách a jednodňových návštevách občanov Slovenskej republiky doma i v zahraničí. 

Výsledky štátneho štatistického zisťovania sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému 

Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a 

medzinárodných organizácií. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štátneho štatistického zisťovania 

Použitá metóda štátneho štatistického zisťovania: výberové. 

Charakteristika premenných štátneho štatistického zisťovania: demografické premenné o členoch 

domácnosti, návštevníci v triedení podľa dĺžky cesty, cieľového miesta pobytu (Slovenská republika 

a zahraničie) a socio-demografických charakteristík; cesty s prenocovaním a jednodňové cesty 

vrátane ich charakteristických premenných. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Domácnosti a členovia domácnosti. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štátneho štatistického zisťovania: štvrťročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. dňa po sledovanom 

období. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štátne štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Štatistický úrad Slovenskej republiky. 

 

 

58. 

 

Značka štátneho štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: CR 6-01 

Názov štátneho štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz 

o vybraných službách v cestovnom ruchu 

 

a) Účel a využitie výsledkov štátneho štatistického zisťovania 

Účelom štátneho štatistického zisťovania je získať informácie o účastníkoch a tržbách cestovného 

ruchu, ktorý sa realizuje prostredníctvom cestovných kancelárií, cestovných agentúr a subjektov 

poskytujúcich služby v organizovanom cestovnom ruchu. Výsledky štátneho štatistického zisťovania 

sa využijú na zostavenie tabuliek satelitného účtu cestovného ruchu, na zabezpečenie potrieb 

informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického 

systému a medzinárodných organizácií. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štátneho štatistického zisťovania 

Použitá metóda štátneho štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štátneho štatistického zisťovania: informácie o spravodajskej jednotke, 

účastníci aktívneho, pasívneho a domáceho cestovného ruchu podľa krajiny a výkonové premenné; 

tržby za služby cestovného ruchu, zamestnanci a mzdy, produkty zahraničného cestovného ruchu. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Subjekty vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky s hlavnou činnosťou 

podľa SK NACE: 

79 Činnosti cestovných agentúr, rezervačné služby cestovných kancelárií a súvisiace činnosti. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štátneho štatistického zisťovania: ročne. 



 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. apríla nasledujúceho 

roka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štátne štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Štatistický úrad Slovenskej republiky. 

 

 

59. 

 

Značka štátneho štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: OPU 1-12 

Názov štátneho štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Mesačný výkaz 

v obchode, pohostinstve a v ubytovaní 

 

a) Účel a využitie výsledkov štátneho štatistického zisťovania 

Účelom štátneho štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti organizácií v obchode, 

pohostinstve a v ubytovaní. Výsledky štátneho štatistického zisťovania sa využijú na hodnotenie 

trendu vývoja, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, 

požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štátneho štatistického zisťovania 

Použitá metóda štátneho štatistického zisťovania: výberové. 

Charakteristika premenných štátneho štatistického zisťovania: premenné o zamestnanosti 

a výkonové premenné. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Subjekty vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky patriace do sektora 

nefinančných korporácií v zmysle metodiky národných účtov s počtom zamestnancov 20 a viac; 

subjekty vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky patriace do sektora 

nefinančných korporácií v zmysle metodiky národných účtov s počtom zamestnancov od 0 do 19 a 

tržbami za vlastné výkony a tovar 5 000 000 eur a viac; subjekty vedené v registri organizácií 

Štatistického úradu Slovenskej republiky patriace do sektora domácností v zmysle metodiky 

národných účtov s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar 5 000 000 eur a viac, 

a vybrané subjekty vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky patriace do 

sektora nefinančných korporácií v zmysle metodiky národných účtov s počtom zamestnancov od 0 

do 19 s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar do 5 000 000 eur, s hlavnou činnosťou podľa 

SK NACE: 

45 až 47 Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov a 

55 a 56  Ubytovacie a stravovacie služby. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štátneho štatistického zisťovania: mesačne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 16. dňa po sledovanom 

období. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štátne štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Štatistický úrad Slovenskej republiky. 

 

 

60. 

 

Značka štátneho štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: IaK 1-12 



 

Názov štátneho štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Mesačný výkaz 

v informáciách a komunikácii 

 

a) Účel a využitie výsledkov štátneho štatistického zisťovania 

Účelom štátneho štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti organizácií v odvetví 

informácií a komunikácie. Výsledky štátneho štatistického zisťovania sa využijú na hodnotenie 

trendu vývoja, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, 

požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štátneho štatistického zisťovania 

Použitá metóda štátneho štatistického zisťovania: výberové. 

Charakteristika premenných štátneho štatistického zisťovania: premenné o zamestnanosti a výkonové 

premenné. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Subjekty vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky patriace do sektora 

nefinančných korporácií a sektora domácností v zmysle metodiky národných účtov s počtom 

zamestnancov 20 a viac a subjekty vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej 

republiky patriace do sektora nefinančných korporácií v zmysle metodiky národných účtov s počtom 

zamestnancov od 0 do 19 s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar 5 000 000 eur a viac, 

a vybrané subjekty vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky patriace do 

sektora nefinančných korporácií s počtom zamestnancov od 0 do 19 s ročnými tržbami za vlastné 

výkony a tovar do 5 000 000 eur, s hlavnou činnosťou podľa SK NACE: 

58 Nakladateľské činnosti, 

59 Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, 

60 Činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie, 

61 Telekomunikácie, 

62 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby a 

63 Informačné služby. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štátneho štatistického zisťovania: mesačne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 17. dňa po sledovanom 

období. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štátne štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Štatistický úrad Slovenskej republiky. 

 

 

61. 

 

Značka štátneho štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Poi 3-04 

Názov štátneho štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Štvrťročný výkaz v 

poisťovníctve 

 

a) Účel a využitie výsledkov štátneho štatistického zisťovania 

Účelom štátneho štatistického zisťovania je získať informácie pre systém národného účtovníctva. 

Výsledky štátneho štatistického zisťovania sa využijú na účely finančnej štatistiky, na zabezpečenie 

potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho 

štatistického systému a medzinárodných organizácií. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štátneho štatistického zisťovania 



 

Použitá metóda štátneho štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štátneho štatistického zisťovania: informácia o individuálnej účtovnej 

závierke, zamestnanci a mzdy, informácia o obstaraní a predaji dlhodobého majetku, obstaranie a 

predaj dlhodobého majetku, aktíva a pasíva v poisťovníctve, finančné ukazovatele v poisťovníctve. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Subjekty vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky patriace do sektora 

finančných korporácií v zmysle metodiky národných účtov s hlavnou činnosťou podľa SK NACE: 

65 Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia a 

66.2 Pomocné činnosti v poisťovníctve a v dôchodkovom zabezpečení. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štátneho štatistického zisťovania: štvrťročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. dňa po sledovanom 

období. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štátne štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Štatistický úrad Slovenskej republiky. 

 

 

62. 

 

Značka štátneho štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Pen 3-04 

Názov štátneho štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Štvrťročný výkaz v 

peňažníctve 

 

a) Účel a využitie výsledkov štátneho štatistického zisťovania 

Účelom štátneho štatistického zisťovania je získať informácie pre systém národného účtovníctva. 

Výsledky štátneho štatistického zisťovania sa využijú na účely finančnej štatistiky, na zabezpečenie 

potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho 

štatistického systému a medzinárodných organizácií. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štátneho štatistického zisťovania 

Použitá metóda štátneho štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štátneho štatistického zisťovania: zamestnanci a mzdy, informácia 

o obstaraní a predaji dlhodobého majetku, obstaranie a predaj dlhodobého majetku, aktíva a pasíva 

v peňažníctve, finančné ukazovatele v peňažníctve. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Subjekty vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky patriace do sektora 

finančných korporácií v zmysle metodiky národných účtov s hlavnou činnosťou podľa SK NACE: 

64.1 Peňažné sprostredkovanie. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štátneho štatistického zisťovania: štvrťročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. dňa po sledovanom 

období. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štátne štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Štatistický úrad Slovenskej republiky. 

 

 



 

63. 

 

Značka štátneho štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Pin 3-04 

Názov štátneho štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Štvrťročný výkaz 

v nebankových finančných inštitúciách 

 

a) Účel a využitie výsledkov štátneho štatistického zisťovania 

Účelom štátneho štatistického zisťovania je získať informácie pre systém národného účtovníctva. 

Výsledky štátneho štatistického zisťovania sa využijú na účely finančnej štatistiky, na zabezpečenie 

potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho 

štatistického systému a medzinárodných organizácií. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štátneho štatistického zisťovania 

Použitá metóda štátneho štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štátneho štatistického zisťovania: informácia o individuálnej účtovnej 

závierke, zamestnanci a mzdy, informácia o obstaraní a predaji dlhodobého majetku, obstaranie a 

predaj dlhodobého majetku, aktíva a pasíva nebankových finančných inštitúcií, finančné ukazovatele 

nebankových finančných inštitúcií. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Subjekty vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky patriace do sektora 

finančných korporácií podľa metodiky národných účtov s počtom zamestnancov päť a viac a s 

hlavnou činnosťou podľa SK NACE: 

64.2 Činnosti holdingových spoločností, 

64.3 Trusty, fondy a podobné finančné subjekty, 

64.9 Ostatné finančné služby okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia, 

66.1 Pomocné činnosti finančných služieb okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia a 

66.3 Činnosti investičných manažérov. 

Vybrané subjekty vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky s 

významným objemom poskytovaných služieb finančného sprostredkovania. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štátneho štatistického zisťovania: štvrťročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. dňa po sledovanom 

období. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štátne štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Štatistický úrad Slovenskej republiky. 

 

 

64. 

 

Značka štátneho štatistického zisťovania: Poi 5-01 

Názov štátneho štatistického zisťovania: Ročný výkaz v poisťovníctve 

Značka štatistického formulára a názov štatistického formulára: 

Poi 5-01  Ročný výkaz v poisťovníctve 

Poi MJ/A 5-01 Ročný výkaz v poisťovníctve – základné ukazovatele zaregistrovaných 

miestnych jednotiek 

Poi MJ/B 5-01 Ročný výkaz v poisťovníctve – základné ukazovatele nových, 

nezaregistrovaných miestnych jednotiek 

 

a) Účel a využitie výsledkov štátneho štatistického zisťovania 



 

Účelom štátneho štatistického zisťovania je získať informácie pre systém národného účtovníctva, 

potreby štrukturálnej podnikovej štatistiky a finančnej štatistiky. Výsledky štátneho štatistického 

zisťovania sa využijú na analytické účely, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického 

úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných 

organizácií. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štátneho štatistického zisťovania 

Použitá metóda štátneho štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štátneho štatistického zisťovania: informácie o spravodajskej jednotke, 

kapitálová účasť a kontrola v podniku v zahraničí, zamestnanci a mzdy, finančné ukazovatele, 

predpísané poistné a náklady na poistné plnenie v sektorovej štruktúre, finančný lízing, časť 

medzispotreby, aktíva a pasíva, obstaranie a predaj dlhodobého majetku, dlhodobý majetok, základné 

ukazovatele poisťovníctva v regionálnom členení a špecifikácia vybraných položiek medzispotreby, 

obstarania dlhodobého majetku a zásob a základné ukazovatele za miestne jednotky. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Subjekty vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky patriace do sektora 

finančných korporácií v zmysle metodiky národných účtov s hlavnou činnosťou podľa SK NACE: 

65 Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia a 

66.2 Pomocné činnosti v poisťovníctve a v dôchodkovom zabezpečení. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štátneho štatistického zisťovania: ročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. apríla nasledujúceho 

roka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štátne štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Štatistický úrad Slovenskej republiky. 

 

 

65. 

 

Značka štátneho štatistického zisťovania: Pen 5-01 

Názov štátneho štatistického zisťovania: Ročný výkaz v peňažníctve a v nebankových 

finančných inštitúciách 

Značka štatistického formulára a názov štatistického formulára: 

Pen 5-01 Ročný výkaz v peňažníctve a v nebankových finančných inštitúciách 

Pen MJ/A 5-01 Ročný výkaz v peňažníctve a v nebankových finančných inštitúciách – 

základné ukazovatele zaregistrovaných miestnych jednotiek 

Pen MJ/B 5-01 Ročný výkaz v peňažníctve a v nebankových finančných inštitúciách – 

základné ukazovatele nových, nezaregistrovaných miestnych jednotiek 

 

a) Účel a využitie výsledkov štátneho štatistického zisťovania 

Účelom štátneho štatistického zisťovania je získať informácie pre systém národného účtovníctva, 

potreby štrukturálnej podnikovej štatistiky a finančnej štatistiky. Výsledky štátneho štatistického 

zisťovania sa využijú na analytické účely, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického 

úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných 

organizácií. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štátneho štatistického zisťovania 

Použitá metóda štátneho štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 



 

Charakteristika premenných štátneho štatistického zisťovania: informácie o spravodajskej jednotke, 

kapitálová účasť a kontrola v podniku v zahraničí, finančné ukazovatele, zamestnanci a mzdy, 

bankomaty, finančný lízing, časť medzispotreby, dlhodobý majetok, obstaranie a predaj dlhodobého 

majetku, aktíva a pasíva, vybrané aktíva a pasíva v sektorovej štruktúre, základné ukazovatele 

peňažníctva v regionálnom členení a špecifikácia vybraných položiek produkcie, medzispotreby, 

obstarania dlhodobého majetku a zásob a základné ukazovatele za miestne jednotky. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Subjekty vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky patriace do sektora 

finančných korporácií v zmysle metodiky národných účtov a subjetky vedené v registri organizácií 

Štatistického úradu Slovenskej republiky reklasifikované v zmysle metodiky národných účtov zo 

sektora finančných korporácií do sektora verejnej správy, s hlavnou činnosťou podľa SK NACE: 

64 Finančné služby okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia, 

66.1 Pomocné činnosti finančných služieb okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia a 

66.3 Činnosti investičných manažérov. 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štátneho štatistického zisťovania: ročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. apríla nasledujúceho 

roka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štátne štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Štatistický úrad Slovenskej republiky. 

 

 

66. 

 

Značka štátneho štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: VTS 1-12 

Názov štátneho štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Mesačný výkaz vo 

vybraných trhových službách 

 

a) Účel a využitie výsledkov štátneho štatistického zisťovania 

Účelom štátneho štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti organizácií v odvetví 

vybraných trhových služieb. Výsledky štátneho štatistického zisťovania sa využijú na hodnotenie 

trendu vývoja, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, 

požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štátneho štatistického zisťovania 

Použitá metóda štátneho štatistického zisťovania: výberové. 

Charakteristika premenných štátneho štatistického zisťovania: premenné o zamestnanosti 

a výkonové premenné. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Subjekty vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky patriace do sektora 

nefinančných korporácií a sektora domácností v zmysle metodiky národných účtov s počtom 

zamestnancov 20 a viac; subjekty vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej 

republiky patriace do sektora nefinančných korporácií a sektora domácností s počtom zamestnancov 

od 0 do 19 s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar 5 000 000 eur a viac, 

a vybrané subjekty vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky patriace do 

sektora nefinančných korporácií s počtom zamestnancov od 0 do 19 s ročnými tržbami za vlastné 

výkony a tovar do 5 000 000 eur, s hlavnou činnosťou podľa SK NACE: 

68  Činnosti v oblasti nehnuteľností, 

69 až 74 (okrem 72) Odborné, vedecké a technické činnosti, 



 

77 až 82 Administratívne a podporné služby. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štátneho štatistického zisťovania: mesačne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 17. dňa po sledovanom 

období. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štátne štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Štatistický úrad Slovenskej republiky. 

67. 

 

Značka štátneho štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: NSNO 1-01 

Názov štátneho štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz 

nezárobkových organizácií 

 

a) Účel a využitie výsledkov štátneho štatistického zisťovania 

Účelom štátneho štatistického zisťovania je získať informácie o ekonomických a finančných 

ukazovateľoch nezárobkových organizácií zaradených medzi ostatných netrhových výrobcov, 

ktorých prevažná časť produkcie sa poskytuje členom bezplatne alebo za ceny ekonomicky 

bezvýznamné. Výsledky štátneho štatistického zisťovania sa využijú pri výpočtoch základných 

makroekonomických ukazovateľov systému národných účtov, na analytické účely, na zabezpečenie 

potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho 

štatistického systému a medzinárodných organizácií. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štátneho štatistického zisťovania 

Použitá metóda štátneho štatistického zisťovania: výberové. 

Charakteristika premenných štátneho štatistického zisťovania: medzispotreba a dopĺňajúce finančné 

ukazovatele, štruktúra medzispotreby a tržieb podľa CPA, základné finančné ukazovatele, obstaranie, 

špecifikácia a stav dlhodobého nehmotného a hmotného majetku, počet zamestnancov 

a dobrovoľníkov, počet odpracovaných hodín dobrovoľníkmi, mzdy, dane a informačné 

a komunikačné technológie; moduly so štruktúrami raz za tri roky. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Subjekty vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky patriace do sektora 

neziskových inšitúcií slúžiacich domácnostiam v zmysle metodiky národných účtov, verejné vysoké 

školy vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky patriace do sektora 

verejnej správy a subjekty vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky 

reklasifikované v zmysle metodiky národných účtov zo sektora neziskových inštitúcií slúžiacich 

domácnostiam do sektora nefinančných korporácií. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štátneho štatistického zisťovania: ročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho 

roka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štátne štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Štatistický úrad Slovenskej republiky. 

 

 

68. 

 

Značka štátneho štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: NSPO 1-93 



 

Názov štátneho štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz 

príspevkových organizácií 

 

a) Účel a využitie výsledkov štátneho štatistického zisťovania 

Účelom štátneho štatistického zisťovania je získať informácie o ekonomických a finančných 

ukazovateľoch príspevkových organizácií. Výsledky štátneho štatistického zisťovania sa využijú pri 

výpočtoch základných makroekonomických ukazovateľov systému národných účtov, na analytické 

účely, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, 

požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií. 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štátneho štatistického zisťovania 

Použitá metóda štátneho štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štátneho štatistického zisťovania: medzispotreba a dopĺňajúce finančné 

ukazovatele, štruktúra medzispotreby, zásob materiálu, zásob tovaru a tržieb podľa štatistickej 

klasifikácie produktov podľa CPA, dane, počet zamestnancov a mzdy, obstaranie, špecifikácia a stav 

dlhodobého nehmotného a hmotného majetku a informačné a komunikačné technológie. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Príspevkové organizácie, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej 

republiky a patria do sektora verejnej správy. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štátneho štatistického zisťovania: raz za tri roky (rok zisťovania 2022). 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. apríla nasledujúceho 

roka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štátne štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Štatistický úrad Slovenskej republiky. 

 

 

69. 

 

Značka štátneho štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: NSRO 1-93 

Názov štátneho štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz 

rozpočtových organizácií 

a) Účel a využitie výsledkov štátneho štatistického zisťovania 

Účelom štátneho štatistického zisťovania je získať informácie o ekonomických a finančných 

ukazovateľoch rozpočtových organizácií. Výsledky štátneho štatistického zisťovania sa využijú pri 

výpočtoch základných makroekonomických ukazovateľov systému národných účtov, na analytické 

účely, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, 

požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štátneho štatistického zisťovania 

Použitá metóda štátneho štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štátneho štatistického zisťovania: medzispotreba, štruktúra 

medzispotreby, zásob materiálu, zásob tovaru a  príjmov z činnosti organizácie podľa CPA, vybrané 

finančné ukazovatele, počet zamestnancov, mzdy a náhrady mzdy, obstaranie, špecifikácia a stav 

dlhodobého nehmotného a hmotného majetku a informačné a komunikačné technológie. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Rozpočtové organizácie, obce nad 3 000 obyvateľov a samosprávne kraje, ktoré sú vedené v registri 

organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky a patria do sektora verejnej správy. 



 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štátneho štatistického zisťovania: raz za tri roky (rok zisťovania 2023). 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. apríla nasledujúceho 

roka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štátne štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Štatistický úrad Slovenskej republiky. 

 

70. 

 

Značka štátneho štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: ŽP 6-01 

Názov štátneho štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz 

o komunálnom odpade z obce 

 

a) Účel a využitie výsledkov štátneho štatistického zisťovania 

Účelom štátneho štatistického zisťovania je získať informácie o komunálnom odpade a finančných 

prostriedkoch vynaložených na ochranu životného prostredia z obcí v Slovenskej republike. 

Výsledky štátneho štatistického zisťovania sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému 

Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a 

medzinárodných organizácií. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štátneho štatistického zisťovania 

Použitá metóda štátneho štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štátneho štatistického zisťovania: množstvo komunálneho odpadu podľa 

druhov komunálneho odpadu a spôsobu nakladania s komunálnym odpadom, spôsob zberu 

a poplatky za komunálny odpad a vybrané finančné ukazovatele vynaložené obcami na ochranu 

životného prostredia podľa jednotlivých oblastí ochrany životného prostredia. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Obce. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štátneho štatistického zisťovania: ročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho 

roka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štátne štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Štatistický úrad Slovenskej republiky. 

 

 

71. 

 

Značka štátneho štatistického zisťovania: SILC 1-01 

Názov štátneho štatistického zisťovania: Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach 

domácností 

Značka štatistického formulára a názov štatistického formulára: 

SILC/A 1-01  Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností – Zloženie domácností 

SILC/B 1-01 Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností – Údaje za 

hospodáriacu domácnosť 

SILC/C 1-01  Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností – Údaje za osoby 

 



 

a) Účel a využitie výsledkov štátneho štatistického zisťovania 

Účelom štátneho štatistického zisťovania je získať porovnateľné, včasné prierezové údaje a dlhodobé 

údaje o rozdelení príjmov a o úrovni a zložení chudoby a sociálneho vylúčenia (sociálnej exklúzie) 

na národnej a európskej úrovni. Výsledky štátneho štatistického zisťovania sa využijú na 

koncipovanie a usmerňovanie sociálnej politiky, na zabezpečenie potrieb informačného systému 

Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a 

medzinárodných organizácií. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štátneho štatistického zisťovania 

Použitá metóda štátneho štatistického zisťovania: výberové. 

Charakteristika premenných štátneho štatistického zisťovania: životné podmienky, bývanie, príjmy, 

zadlženosť domácností, sociálne vylúčenie, demografické údaje, vzdelanie, zdravie, informácie 

o ekonomickom postavení, informácie o práci, materiálna deprivácia. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Domácnosti a členovia domácnosti. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štátneho štatistického zisťovania: ročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. júla sledovaného roka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štátne štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Štatistický úrad Slovenskej republiky. 

 

 

72. 

 

Značka štátneho štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Energ 7-12 

Názov štátneho štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Mesačný výkaz o výrobe 

elektriny a tepla 

 

a) Účel a využitie výsledkov štátneho štatistického zisťovania 

Účelom štátneho štatistického zisťovania je získať informácie o výrobe elektriny a tepla. Výsledky 

štátneho štatistického zisťovania sa využijú ako podklad na zostavenie predbežnej energetickej 

bilancie, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, 

požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štátneho štatistického zisťovania 

Použitá metóda štátneho štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štátneho štatistického zisťovania: výroba a dodávka elektriny a tepla, 

spotreba palív na výrobu elektriny a tepla podľa druhov, celkový dovoz, celkový vývoz a vlastná 

spotreba elektriny a tepla. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Subjekty vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktoré vyrábajú  

teplo, prevádzkujú aspoň jeden zdroj s inštalovaným výkonom 0,35 MW a vyšším, vyrábajú elektrinu 

a zaoberajú sa rozvodom elektriny a tepla. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štátneho štatistického zisťovania: mesačne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. dňa po sledovanom 

období. 



 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štátne štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Štatistický úrad Slovenskej republiky. 

 

 

73. 

 

Značka štátneho štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Energ 8-12 

Názov štátneho štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Mesačný výkaz o tuhých 

palivách a vybraných plynných palivách 

a) Účel a využitie výsledkov štátneho štatistického zisťovania 

Účelom štátneho štatistického zisťovania je získať informácie o zdrojoch a dodávkach tuhých palív 

a vybraných plynných palív. Výsledky štátneho štatistického zisťovania sa využijú ako podklad na 

zostavenie predbežnej energetickej bilancie, na zabezpečenie potrieb informačného systému 

Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a 

medzinárodných organizácií. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štátneho štatistického zisťovania 

Použitá metóda štátneho štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štátneho štatistického zisťovania: ťažba – výroba, zásoby, nákup, 

celkový dovoz, celkový vývoz, spotreba a predaj palív. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Subjekty vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky s  počtom 

zamestnancov 20 a viac s hlavnou činnosťou podľa SK NACE: 

24 (okrem 24.4) Výroba a spracovanie kovov 

a subjekty vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky s hlavnou činnosťou 

podľa SK NACE: 

05 a 08.92 Ťažba uhlia a lignitu a ťažba rašeliny, 

46.71  Veľkoobchod s pevnými, kvapalnými a plynnými palivami a súvisiacimi  produktmi 

a všetci výrobcovia, dovozcovia, vývozcovia a skladovatelia sledovaných produktov. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štátneho štatistického zisťovania: mesačne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. dňa po sledovanom 

období. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štátne štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Štatistický úrad Slovenskej republiky. 

 

 

74. 

 

Značka štátneho štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Ceny Energ 9-02 

Názov štátneho štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Polročný výkaz o cenách 

elektriny pre konečných spotrebiteľov 

 

a) Účel a využitie výsledkov štátneho štatistického zisťovania 

Účelom štátneho štatistického zisťovania je získať informácie o cenách elektriny pre konečných 

spotrebiteľov, spotrebe elektriny, počte spotrebiteľov podľa kategórií. Výsledky štátneho 

štatistického zisťovania sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického 



 

úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných 

organizácií. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štátneho štatistického zisťovania 

Použitá metóda štátneho štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štátneho štatistického zisťovania: priemerná cena elektriny, počet 

spotrebiteľov, spotreba v jednotlivých kategóriách spotrebiteľov. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Subjekty vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktoré dodávajú 

elektrinu pre konečnú spotrebu. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štátneho štatistického zisťovania: polročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. januára a 31. júla po 

sledovanom období. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štátne štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Štatistický úrad Slovenskej republiky. 

 

 

75. 

 

Značka štátneho štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Ceny Energ 10-02 

Názov štátneho štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Polročný výkaz o cenách 

zemného plynu pre konečných spotrebiteľov 

 

a) Účel a využitie výsledkov štátneho štatistického zisťovania 

Účelom štátneho štatistického zisťovania je získať informácie o cenách zemného plynu pre 

konečných spotrebiteľov, spotrebe, počte spotrebiteľov podľa kategórií. Výsledky štátneho 

štatistického zisťovania sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu 

Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štátneho štatistického zisťovania 

Použitá metóda štátneho štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štátneho štatistického zisťovania: priemerná cena zemného plynu, počet 

spotrebiteľov, spotreba v jednotlivých kategóriách spotrebiteľov. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Subjekty vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktoré dodávajú 

zemný plyn pre konečnú spotrebu. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štátneho štatistického zisťovania: polročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. januára a 31. júla po 

sledovanom období. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štátne štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Štatistický úrad Slovenskej republiky. 

 

 

76. 



 

 

Značka štátneho štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Energ 2-01 

Názov štátneho štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o výrobe 

kvapalných palív z ropy 

 

a) Účel a využitie výsledkov štátneho štatistického zisťovania 

Účelom štátneho štatistického zisťovania je získať informácie o procesoch výroby kvapalných palív 

z ropy. Výsledky štátneho štatistického zisťovania sa využijú ako podklad na zostavenie energetickej 

bilancie Slovenskej republiky, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu 

Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štátneho štatistického zisťovania 

Použitá metóda štátneho štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štátneho štatistického zisťovania: vsádzka, prevádzková spotreba, 

výťažky, reklasifikácia a toky. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Subjekty vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktoré vyrábajú 

kvapalné palivá z ropy. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štátneho štatistického zisťovania: ročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho 

roka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štátne štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Štatistický úrad Slovenskej republiky. 

 

 

77. 

 

Značka štátneho štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Energ 3-01 

Názov štátneho štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz 

o obnoviteľných zdrojoch palív a energie 

 

a) Účel a využitie výsledkov štátneho štatistického zisťovania 

Účelom štátneho štatistického zisťovania je získať informácie o výrobe a spotrebe obnoviteľných 

druhov palív a o výrobe elektriny a tepla z týchto zdrojov. Výsledky štátneho štatistického zisťovania 

sa využijú ako podklad na zostavenie energetickej bilancie Slovenskej republiky, na zabezpečenie 

potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho 

štatistického systému a medzinárodných organizácií. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štátneho štatistického zisťovania 

Použitá metóda štátneho štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štátneho štatistického zisťovania: výroba a spotreba obnoviteľných 

druhov palív, výroba a dodávka tepla a elektriny. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Subjekty vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktoré sú 

producentmi a používateľmi obnoviteľných zdrojov energie. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 



 

Periodicita štátneho štatistického zisťovania: ročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho 

roka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štátne štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Štatistický úrad Slovenskej republiky. 

 

 

78. 

 

Značka štátneho štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Energ 4-01 

Názov štátneho štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o výrobe 

elektriny, tepla a chladu 

 

a) Účel a využitie výsledkov štátneho štatistického zisťovania 

Účelom štátneho štatistického zisťovania je získať informácie o výrobe elektriny, tepla a chladu, o 

počte a druhoch agregátov vrátane ich inštalovaného výkonu a o počte kotlov vrátane ich výkonov. 

Výsledky štátneho štatistického zisťovania sa využijú ako podklad na zostavenie energetickej bilancie 

Slovenskej republiky, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej 

republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štátneho štatistického zisťovania 

Použitá metóda štátneho štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štátneho štatistického zisťovania: výroba a dodávka elektriny, tepla 

a chladu, spotreba palív na výrobu elektriny, tepla a chladu podľa druhov, dovoz, vývoz, straty a 

vlastná spotreba pri výrobe elektriny, tepla a chladu, inštalovaný výkon zariadení na výrobu 

elektriny, tepla a chladu. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Subjekty vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktoré sú výrobcovia 

tepla alebo chladu, ak prevádzkujú aspoň jeden zdroj s inštalovaným výkonom 0,35 MW a vyšším, 

výrobcovia kombinovanej výroby tepla a elektriny, ak prevádzkujú aspoň jedno kogeneračné 

zariadenie s inštalovaným elektrickým výkonom 0,10 MW a vyšším, výrobcovia elektriny, 

predajcovia elektriny a tepla a prevádzkovatelia rozvodných a prenosových sietí elektriny a tepla. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štátneho štatistického zisťovania: ročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho 

roka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štátne štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Štatistický úrad Slovenskej republiky.  

Orgán, ktorý spolupracuje pri tvorbe štatistických výstupov pre potreby európskeho štatistického 

systému: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. 

 

 

79. 

 

Značka štátneho štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Energ 5-01 

Názov štátneho štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o 

maloobchode s tuhými palivami 

 



 

a) Účel a využitie výsledkov štátneho štatistického zisťovania 

Účelom štátneho štatistického zisťovania je získať informácie o predaji a zásobách tuhých palív 

v maloobchodnej sieti. Výsledky štátneho štatistického zisťovania sa využijú ako podklad na 

zostavenie energetickej bilancie Slovenskej republiky, na zabezpečenie potrieb informačného systému 

Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a 

medzinárodných organizácií. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štátneho štatistického zisťovania 

Použitá metóda štátneho štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štátneho štatistického zisťovania: predaj a zásoby základných druhov 

tuhých palív. 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Subjekty vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktoré sú predajcovia 

tuhých palív pre konečných spotrebiteľov. 

  

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štátneho štatistického zisťovania: ročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. marca nasledujúceho 

roka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štátne štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Štatistický úrad Slovenskej republiky. 

 

 

80. 

 

Značka štátneho štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Energ 6-01 

Názov štátneho štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o zdrojoch 

a rozdelení palív a energie 

 

a) Účel a využitie výsledkov štátneho štatistického zisťovania 

Účelom štátneho štatistického zisťovania je získať informácie o zdrojoch, potrebách a rozdelení palív 

a energie. Výsledky štátneho štatistického zisťovania sa využijú ako podklad na zostavenie energetickej 

bilancie Slovenskej republiky, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu 

Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štátneho štatistického zisťovania 

Použitá metóda štátneho štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štátneho štatistického zisťovania: ťažba – výroba, zásoby, nákup, 

celkový dovoz, celkový vývoz, spotreba a predaj palív a energie. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Subjekty vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky s počtom 

zamestnancov 20 a viac s hlavnou činnosťou podľa SK NACE: 

01 až 03 Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov, 

05 až 09 Ťažba a dobývanie, 

10 až 33 Priemyselná výroba, 

36 až 39 Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania 

odpadov, 

41 až 43 Stavebníctvo, 

49 až 52 Doprava a skladovanie 



 

a subjekty vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky s hlavnou činnosťou 

podľa SK NACE: 

35  Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu, 

46.12  Sprostredkovanie obchodu s palivami, rudami, kovmi a priemyselnými chemikáliami, 

46.71  Veľkoobchod s pevnými, kvapalnými a plynnými palivami a súvisiacimi produktmi 

a všetci výrobcovia, dovozcovia, vývozcovia, predajcovia a skladovatelia sledovaných produktov. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štátneho štatistického zisťovania: ročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho 

roka. 

e) Orgán, ktorý vykonáva štátne štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Štatistický úrad Slovenskej republiky. 

 

 

81. 

 

Značka štátneho štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: VV 6-01 

Názov štátneho štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o výskume 

a vývoji 

 

a) Účel a využitie výsledkov štátneho štatistického zisťovania 

Účelom štátneho štatistického zisťovania je získať informácie o výskume a vývoji v Slovenskej 

republike. Výsledky štátneho štatistického zisťovania sa využijú na hodnotenie vývoja stavu a 

štruktúry zamestnaných osôb vo výskume a vývoji a výdavkov na výskum a vývoj, na zabezpečenie 

potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho 

štatistického systému a medzinárodných organizácií. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štátneho štatistického zisťovania 

Použitá metóda štátneho štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štátneho štatistického zisťovania: zamestnané osoby vo výskume a 

vývoji vo fyzických osobách a v prepočte na ekvivalent plného pracovného času, štruktúra činností 

právnických osôb výskumu a vývoja a fyzických osôb výskumu a vývoja, výdavky na výskum a 

vývoj, ich štruktúra podľa zdrojov financovania, sociálno- ekonomických cieľov a kódu produkcie 

výskumu a vývoja, financovanie projektov výskumu a vývoja. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Subjekty vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, ak majú 

zamestnancov výskumu a vývoja. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štátneho štatistického zisťovania: ročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. marca nasledujúceho 

roka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štátne štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Štatistický úrad Slovenskej republiky. 

 

 

82. 

 

Značka štátneho štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Inov 1-92 



 

Názov štátneho štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Zisťovanie o inováciách 

 

a) Účel a využitie výsledkov štátneho štatistického zisťovania 

Účelom štátneho štatistického zisťovania je získať informácie o inovačných aktivitách podnikov, 

ktorými sa rozumie zavedenie nových alebo významne zdokonalených produktov a podnikových 

procesov vrátane organizačných a marketingových metód. Výsledky štátneho štatistického zisťovania 

sa využijú na analytické účely štatistiky, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického 

úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných 

organizácií. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štátneho štatistického zisťovania 

Použitá metóda štátneho štatistického zisťovania: výberové. 

Charakteristika premenných štátneho štatistického zisťovania: základné informácie o podniku a 

inovačných aktivitách podniku, stratégie podniku, výdavky na inovácie, formy financovania podniku, 

financovanie inovácií z verejných zdrojov, spolupráca pri inovačných aktivitách, faktory 

obmedzujúce inovačné aktivity a environmentálne inovácie. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Subjekty vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky s počtom 

zamestnancov 10 a viac, s hlavnou činnosťou podľa SK NACE: 

05 až 09 Ťažba a dobývanie, 

10 až 33 Priemyselná výroba, 

35  Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu, 

36 až 39 Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania 

odpadov, 

41 až 43 Stavebníctvo, 

46  Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov, 

49 až 53 Doprava a skladovanie, 

58 až 63 Informácie a komunikácie, 

64 až 66 Finančné a poisťovacie činnosti, 

69 až 75 Odborné, vedecké a technické činnosti. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štátneho štatistického zisťovania: raz za dva roky (rok zisťovania 2022). 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. mája nasledujúceho 

roka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štátne štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Štatistický úrad Slovenskej republiky. 

 

 

83. 

 

Značka štátneho štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: ICT HH 1-01 

Názov štátneho štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Zisťovanie o využívaní 

informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov 

 

a) Účel a využitie výsledkov štátneho štatistického zisťovania 

Účelom štátneho štatistického zisťovania je získať informácie o informačných technológiách 

a komunikačných technológiách v domácnostiach a u jednotlivcov. Výsledky štátneho štatistického 

zisťovania sa využijú na analytické účely, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického 



 

úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných 

organizácií. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štátneho štatistického zisťovania 

Použitá metóda štátneho štatistického zisťovania: výberové. 

Charakteristika premenných štátneho štatistického zisťovania: prístup k vybraným informačným 

technológiám a komunikačným technológiám v domácnostiach a u jednotlivcov, využívanie 

osobných počítačov, používanie internetu, nákup a predaj tovaru cez internet, bezpečnostné problémy 

pri využívaní internetu, dôvody, pre ktoré nebol realizovaný nákup a predaj tovaru cez internet, 

bariéry, schopnosť pracovať s osobným počítačom, používanie moderných rozvinutých služieb. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Domácnosti a členovia domácnosti. 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štátneho štatistického zisťovania: ročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31 júla sledovaného roka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štátne štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Štatistický úrad Slovenskej republiky. 

 

 

84. 

 

Značka štátneho štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: ICT ENT 2-01 

Názov štátneho štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Zisťovanie o využívaní 

informačných a komunikačných technológií v podnikoch 

 

a) Účel a využitie výsledkov štátneho štatistického zisťovania 

Účelom štátneho štatistického zisťovania je získať informácie o informačných technológiách 

a komunikačných technológiách v podnikoch. Výsledky štátneho štatistického zisťovania sa využijú 

na analytické účely, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej 

republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štátneho štatistického zisťovania 

Použitá metóda štátneho štatistického zisťovania: výberové. 

Charakteristika premenných štátneho štatistického zisťovania: využívanie osobných počítačov; 

špecialisti informačných technológií a komunikačných technológií (IKT) a IKT zručnosti; prístup a 

použitie internetu; použitie služieb cloud computing; Big data; elektronické zdieľanie informácií 

v rámci podniku; výmena informácií medzi manažmentom podniku; IKT bezpečnosť; elektronická 

fakturácia; elektronický obchod – nákup a predaj tovaru cez internet; predaj tovaru cez elektronickú 

výmenu údajov (EDI), 3D tlač; používanie robotiky; Internet of Things (IoT - Internet vecí) a 

ekonomické ukazovatele. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Subjekty vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky patriace do sektora 

nefinančných korporácií a sektora domácností v zmysle metodiky národných účtov s počtom 

zamestnancov 10 a viac s hlavnou činnosťou podľa SK NACE: 

10 až 33 Priemyselná výroba, 

35  Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu, 

36 až 39 Dodávka vody, čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania 

odpadov, 

41 až 43 Stavebníctvo, 



 

45 až 47 Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov, 

49 až 53 Doprava a skladovanie, 

55 a 56  Ubytovacie a stravovacie služby, 

58 až 63 Informácie a komunikácie, 

68  Činnosti v oblasti nehnuteľností, 

69 až 74 Odborné, vedecké a technické činnosti, 

77 až 82 Administratívne a podporné služby a 

95.1  Oprava počítačov a komunikačných zariadení. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štátneho štatistického zisťovania: ročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. apríla sledovaného 

roka. 

e) Orgán, ktorý vykonáva štátne štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Štatistický úrad Slovenskej republiky. 

 

 

85. 

 

Značka štátneho štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: GVC 1-93 

Názov štátneho štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Zisťovanie o globálnej 

tvorbe hodnoty 

 

a) Účel a využitie výsledkov štátneho štatistického zisťovania 

Účelom štátneho štatistického zisťovania je získať informácie o rozsahu a typoch podnikových 

činností obstarávaných od externých zahraničných alebo domácich subjektov. Štátne štatistické 

zisťovanie sa vykonáva v súvislosti s potrebou vybudovania údajovej základne na účely merania 

podnikania v podmienkach ekonomickej globalizácie. Výsledky zisťovania sa využijú na 

zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek 

európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štátneho štatistického zisťovania 

Použitá metóda štátneho štatistického zisťovania: výberové. 

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: informácie o externom obstarávaní podnikových činností 

od domácich a zahraničných dodávateľov podľa krajiny a typu podnikovej činnosti, faktorov a bariér 

spojených s medzinárodným zabezpečovaním činností a presunom činností zo zahraničia; informácie 

o aktivitách v rámci globálnej tvorby hodnoty, vplyvy na zamestnanosť podľa typu obstarávaných 

podnikových činností. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Subjekty vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky patriace do sektora 

finančných a nefinančných korporácií v zmysle metodiky národných účtov. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štátneho štatistického zisťovania: raz za tri roky, (rok zisťovania 2021). 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. septembra sledovaného 

roka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štátne štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Štatistický úrad Slovenskej republiky. 

 

 



 

86. 

 

Značka štátneho štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Org 5-99 

Názov štátneho štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Hlásenie o obci (LŠÚJ 2) 

 

a) Účel a využitie výsledkov štátneho štatistického zisťovania 

Účelom štátneho štatistického zisťovania je získať informácie o obci (lokálnej štatistickej územnej 

jednotke 2). Výsledky štátneho štatistického zisťovania sa využijú na aktualizáciu registra 

priestorových jednotiek. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štátneho štatistického zisťovania 

Použitá metóda štátneho štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štátneho štatistického zisťovania: údaje o vzniku, zmene, oprave 

a zániku obce; údaje o katastrálnych územiach tvoriacich územný obvod obce po zmene. 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Okresné úrady – katastrálne odbory. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štátneho štatistického zisťovania: nepravidelne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14. dňa po vykonaní 

zmeny týkajúcej sa identifikácie lokálnej štatistickej územnej jednotky 2. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štátne štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Štatistický úrad Slovenskej republiky. 

 

 

87. 

 

Značka štátneho štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Org 6-99 

Názov štátneho štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Hlásenie o územno-

technickej jednotke 

 

a) Účel a využitie výsledkov štátneho štatistického zisťovania 

Účelom štátneho štatistického zisťovania je získať informácie o územno-technickej jednotke. 

Výsledky štátneho štatistického zisťovania sa využijú na aktualizáciu registra priestorových 

jednotiek. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štátneho štatistického zisťovania 

Použitá metóda štátneho štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štátneho štatistického zisťovania: údaje o vzniku, zmene, oprave 

a zániku územno-technickej jednotky a o príslušnej obci (lokálnej štatistickej územnej jednotke 2). 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Okresné úrady – katastrálne odbory. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štátneho štatistického zisťovania: nepravidelne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14. dňa po vykonaní 

zmeny týkajúcej sa identifikácie základnej územnej jednotky. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štátne štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Štatistický úrad Slovenskej republiky. 



 

 

 

88. 

 

Značka štátneho štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Org UZ 2-01 

Názov štátneho štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Dotazník na aktualizáciu 

štatistického registra ubytovacích zariadení 

 

a) Účel a využitie výsledkov štátneho štatistického zisťovania 

Účelom štátneho štatistického zisťovania je získať informácie potrebné na aktualizáciu štatistického 

registra ubytovacích zariadení. Výsledky štátneho štatistického zisťovania sa využijú pri 

zabezpečovaní kapacitných a výkonových ukazovateľov ubytovacieho zariadenia. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štátneho štatistického zisťovania 

Použitá metóda štátneho štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štátneho štatistického zisťovania: údaje o podnikateľských subjektoch, 

údaje o ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu poskytujúcich ubytovacie služby a miestna daň 

za ubytovanie. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Obce. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štátneho štatistického zisťovania: ročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. septembra sledovaného 

roka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štátne štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Štatistický úrad Slovenskej republiky. 
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