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447
VYHLÁKA
tatistického úradu Slovenskej republiky
zo 17. septembra 2007,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka tatistického úradu Slovenskej republiky
è. 482/2005 Z. z., ktorou sa vydáva Program tátnych tatistických zisovaní
na roky 2006 a 2008 v znení vyhláky tatistického úradu Slovenskej republiky
è. 632/2006 Z. z.

tatistický úrad Slovenskej republiky pod¾a § 12
ods. 4 zákona è. 540/2001 Z. z. o tátnej tatistike
ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka tatistického úradu Slovenskej republiky
è. 482/2005 Z. z., ktorou sa vydáva Program tátnych
tatistických zisovaní na roky 2006 a 2008 v znení
vyhláky tatistického úradu Slovenskej republiky
è. 632/2006 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V prílohe è. 1 v èasti Preh¾ad zisovaní v kapitole
I. PODPORA PRE TATISTICKÉ VÝSTUPY, TECHNICKÁ INFRATRUKTÚRA  Organizaèná tatistika
sa za bod 5a vkladajú nové body 5b a 5c, ktoré znejú:
5b. Org SP 1-01
Zisovanie o skupinách podnikov
5c. Org Zam 2007 Jednorazové zisovanie o poète
zamestnancov v podnikoch.
2. V prílohe è. 1 v èasti Preh¾ad zisovaní v kapitole
III.A MAKROEKONOMICKÁ TATISTIKA  Ceny sa
za bod 32 vkladá nový bod 32a, ktorý znie:
32a. KPESC DO 2-52 Karta prvotnej evidencie zisovania spotrebite¾ských cien 
duálne oceòovanie.
3. V prílohe è. 1 v èasti Preh¾ad zisovaní v kapitole
III.B PODNIKATE¾SKÉ TATISTIKY  Poty a telekomunikácie body 84 a 85 znejú:
84. IKaP 1-12
Mesaèný výkaz v informáciách, komunikáciách
a v potách
85. IKaP 2-01
Roèný výkaz o doruèovate¾ských slubách.
4. V prílohe è. 1 v èasti Charakteristiky zisovaní sa
v písmenách e) slová prísluná krajská správa nahrádzajú slovami prísluné pracovisko tatistického úradu Slovenskej republiky a slová krajská správa sa
nahrádzajú slovami pracovisko tatistického úradu
Slovenskej republiky.
5. V prílohe è. 1 v èasti Charakteristiky zisovaní sa
v poznámke pod èiarou k odkazu 2 na konci pripájajú
tieto slová:
a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1893/2006
z 20. decembra 2006, ktorým sa zavádza tatistická klasifikácia
ekonomických èinností NACE Revision 2 a ktorým sa mení a dopåòa nariadenie Rady (EHS) è. 3037/90 a niektoré nariadenia ES

o osobitných oblastiach tatistiky (Ú. v. EÚ L 393/1, 30. 12.
2006).

6. V prílohe è. 1 v èasti Charakteristiky zisovaní sa
za bod 5a vkladajú nové body 5b a 5c, ktoré znejú:
5b. Názov zisovania: Zisovanie o skupinách podnikov
Znaèka tatistického formulára: Org SP 1-01
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie o vzájomnej previazanosti jednotlivých
podnikov na úèely vyèlenenia nového typu tatistickej jednotky  skupiny podnikov, o koordinácii spoloèenstva pri zriaïovaní registrov podnikov na tatistické úèely. Výsledky zisovania
sa pouijú pri tvorbe Európskeho registra skupín podnikov a pri zostavovaní tatistík súvisiacich s globalizáciou v rámci èlenských tátov
Európskej únie.
Podrobný postup získavania týchto tatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.2b)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: výberové zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov: základné identifikaèné údaje o hlavných akcionároch/spoloèníkoch charakterizujúce vlastnícku truktúru spoloèností, údaje o dcérskych
spoloènostiach a pridruených spoloènostiach
na území Slovenskej republiky alebo v zahranièí
(rezidentoch a nerezidentoch).
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Právnické osoby a fyzické osoby zapísané v registri organizácií tatistického úradu Slovenskej republiky.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: roèná.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 15. kalendárneho
dòa odo dòa doruèenia dotazníka.
e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie a jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky  prísluné
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pracovisko tatistického úradu Slovenskej republiky.
5c. Názov zisovania: Jednorazové zisovanie
o poète zamestnancov
v podnikoch
Znaèka tatistického formulára: Org Zam 2007
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie o poète zamestnancov a o základných
klasifikaèných údajoch v podnikoch, ktoré pod¾a projektu Demografia podnikov boli klasifikované
ako
novovzniknuté
v
rokoch
2004  2005. Výsledky zisovania sa vyuijú na
analytické práce a tvorbu informaèného systému èlenských tátov Európskej únie.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: výberové zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov:
priemerný evidenèný poèet zamestnancov a vybrané klasifikaèné údaje.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Právnické osoby a fyzické osoby zapísané v registri organizácií tatistického úradu Slovenskej republiky.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: jednorazovo.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 15. kalendárneho
dòa odo dòa doruèenia dotazníka.
e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky..
Poznámka pod èiarou k odkazu 2b znie:

2b)Nariadenie Rady (EHS) è. 2186/93 z 22. júla 1993 o koordinácii spoloèenstva pri zriaïovaní registrov podnikov na tatistické úèely (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 12.)..

7. V prílohe è.1 v èasti Charakteristiky zisovaní sa
za bod 32 vkladá nový bod 32a, ktorý znie:
32a. Názov zisovania: Karta prvotnej evidencie
zisovania spotrebite¾ských
cien  duálne oceòovanie
Znaèka tatistického formulára: KPESC DO 2-52
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je monitorova
cenový vývoj reprezentantov spotrebného koa
v Sk a zároveò v euro na zúenej vzorke najèastejie kupovaných tovarov a sluieb, a tým zabezpeèi tatistiku obsahujúcu rozdiel vo vývoji
cien v uvedených menách a monos identifikova, ktoré faktory sú príèinou rozdielneho vývoja cien v uvedených menách.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: výberové zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov:
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spotrebite¾ská cena reprezentantov spotrebného koa vybraných tovarov a sluieb v Sk
a v euro.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Predajne a prevádzky sluieb.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: v súlade so zákonom.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 5. kalendárneho
dòa sledovaného týdòa.
e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie:
tatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky  prísluné
pracovisko tatistického úradu Slovenskej republiky..
8. V prílohe è.1 v èasti Charakteristiky zisovaní
v bodoch 66 a 67 v písmene a) sa na konci pripája táto
veta:
Podrobný postup získavania týchto tatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.17a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 17a znie:

17a) Rozhodnutie Komisie 2007/394/ES zo 7. júna 2007, ktorým
sa mení a dopåòa Smernica Rady 90/377/EHS so zrete¾om
na metodiku, ktorá sa má pouíva pri zisovaní cien plynu
a elektriny úètovaným koncovým priemyselným odberate¾om (Ú. v. EÚ L 148, 9. 6. 2007.)..

9. V prílohe è. 1 v èasti Charakteristiky zisovaní
v bode 82 v písmene b) sa slová kombinovaná metóda
nahrádzajú slovami výberové zisovanie.
10. V prílohe è. 1 v èasti Charakteristiky zisovaní v bode 84 názov zisovania a znaèka tatistického
formulára znie:
84. Názov zisovania: Mesaèný výkaz
v informáciách,
komunikáciách a v potách
Znaèka tatistického formulára: IKaP 1-12.
11. V prílohe è. 1 v èasti Charakteristiky zisovaní
v bode 85 znaèka tatistického formulára znie:
85. Znaèka tatistického formulára: IKaP 2-01.
12. V prílohe è. 1 v èasti Charakteristiky zisovaní
v bode 86 v písmene b) oddiel Èlenenie pod¾a geografických oblastí znie:
Èlenenie pod¾a geografických oblastí
1. tatistika ponuky
Celý svet
Celý Európsky hospodársky priestor
Celá Európska únia (27)
Belgicko, Bulharsko, Èeská republika, Dánsko, Nemecko, Estónsko, Grécko, panielsko,
Francúzsko, Írsko, Taliansko, Cyprus, Lotysko, Litva, Luxembursko, Maïarsko, Malta,
Rakúsko, Holandsko, Po¾sko, Portugalsko,
Rumunsko, Slovinsko, Slovensko, Fínsko,
védsko, Spojené krá¾ovstvo
Celé EZVO
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Island, Nórsko, vajèiarsko (vrátane Lichtentajnska)
Vetky ostatné európske krajiny
z nich: Rusko, Turecko, Ukrajina
Celá Afrika
z nej: Juhoafrická republika
Celá Severná Amerika
z nej: Spojené táty americké, Kanada
Celá Juná a Stredná Amerika
z nej: Brazília
Celá Ázia
z nej: Èínska ¾udová republika, Japonsko,
Kórejská republika
Celá Austrália, Oceánia a ostatné územia
z nich: Austrália
Bliie neurèené.
13. V prílohe è. 1 v èasti Charakteristiky zisovaní
v bode 88 v písmene b) oddiel Èlenenie pod¾a geografických oblastí znie:
Èlenenie pod¾a geografických oblastí
2. tatistika dopytu
Celý svet
Celý Európsky hospodársky priestor
Celá Európska únia (27)
Belgicko, Bulharsko, Èeská republika, Dánsko, Nemecko, Estónsko, Grécko, panielsko,
Francúzsko, Írsko, Taliansko, Cyprus, Lotysko, Litva, Luxembursko, Maïarsko, Malta,
Rakúsko, Holandsko, Po¾sko, Portugalsko,
Rumunsko, Slovinsko, Slovensko, Fínsko,
védsko, Spojené krá¾ovstvo
Celé EZVO
Island, Nórsko, vajèiarsko (vrátane Lichtentajnska)
Vetky ostatné európske krajiny
z nich: Rusko, Turecko
Celá Afrika
z nej: Juhoafrická republika,
Krajiny Maghrebu
Celá Severná Amerika
z nej: Spojené táty americké
Celá Juná a Stredná Amerika
z nej: Argentína, Brazília
Celá Ázia
z nej: Èínska ¾udová republika, Japonsko,
Kórejská republika
Celá Austrália, Oceánia a ostatné územia
z nich: Austrália
Bliie neurèené.
14. V prílohe è. 2 v èasti Preh¾ad zisovaní v kapitole
II. Demografická a sociálna tatistika  Ministerstvo kolstva Slovenskej republiky bod 51 znie:
51. kol (M SR) 30-01 Výkaz o porte pri kole
a kolskom zariadení.
15. V prílohe è. 2 v èasti Preh¾ad zisovaní v kapitole
II. Demografická a sociálna tatistika  Ministerstvo kolstva Slovenskej republiky bod 52 znie:
52. kol (M SR) 30a-01 Príloha k výkazu o porte
pri kole a kolskom
zariadení.
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16. V prílohe è. 2 v èasti Preh¾ad zisovaní v kapitole
II. Demografická a sociálna tatistika  Ministerstvo kolstva Slovenskej republiky bod 55 znie:
55. kol (M SR) 40-01 Výkaz o poète iakov (detí)
základných umeleckých
kôl, kôl a kolských
zariadení v územnej
pôsobnosti obce.
17. V prílohe è. 2 v èasti Preh¾ad zisovaní v kapitole
II. Demografická a sociálna tatistika  Ministerstvo kolstva Slovenskej republiky sa za bod 57 vkladá nový bod 57a, ktorý znie:
57a. Mlad (M SR) 3-01 Výkaz o centrách talentovanej
mládee a zväzových centrách
prípravy mládee (CTM
a ZCPM).
18. V prílohe è. 2 v èasti Preh¾ad zisovaní v kapitole
II. Demografická a sociálna tatistika  Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky bod 80
znie:
80. A (MZ SR) 16-01 Roèný výkaz o èinnosti
oddelení Fakultnej nemocnice
 infektológia a tropická
medicína.
19. V prílohe è. 2 v èasti Preh¾ad zisovaní v kapitole
II. Demografická a sociálna tatistika  Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky sa vypúajú body 105, 112 a 113.
20. V prílohe è. 2 v èasti Preh¾ad zisovaní v kapitole
II. Demografická a sociálna tatistika  Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky bod 111
znie:
111. S (MZ SR) 1-01 Roèný výkaz o sieti
poskytovate¾ov zdravotnej
starostlivosti.
21. V prílohe è. 2 v èasti Preh¾ad zisovaní v kapitole
II. Demografická a sociálna tatistika  Úrad vlády
Slovenskej republiky sa vypúa bod 132a vrátane
nadpisu.
22. V prílohe è. 2 v èasti Preh¾ad zisovaní v kapitole III. Ekonomické tatistiky  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky sa za bod 139 vkladá nový bod 139a, ktorý znie:
139a. Priem (MH SR) 3-01 Roèný výkaz o spotrebe
dreva na priemyselné
spracovanie.
23. V prílohe è. 2 v èasti Preh¾ad zisovaní v kapitole
III. Ekonomické tatistiky  Správa tátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky sa za bod 140 vkladá nový bod 140a, ktorý znie:
140a. PPH (SHR SR) 1-52 Týdenný výkaz
predajcov pohonných
látok.
24. V prílohe è. 2 v èasti Preh¾ad zisovaní v kapitole
IV. Po¾nohospodárstvo, lesníctvo a rybolov  Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky bod
163 znie:
163. BM (MP SR) 1-12 Mesaèný výkaz o zabití
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jatoèných zvierat a hodnote
ich nákupu pod¾a
akostných tried.
25. V prílohe è. 2 v èasti Preh¾ad zisovaní v kapitole
IV. Po¾nohospodárstvo, lesníctvo a rybolov  Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky bod
164 znie:
164. RM (MP SR) 2-12 Mesaèný výkaz o bilancii
mäsa na kosti a výrobkov
z mäsa.
26. V prílohe è. 2 v èasti Preh¾ad zisovaní v kapitole
IV. Po¾nohospodárstvo, lesníctvo a rybolov  Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky bod
165 znie:
165. CM (MP SR) 3-12 Mesaèný výkaz o odbytových
cenách vybraných druhov
výsekového mäsa
a výrobkov.
27. V prílohe è. 2 v èasti Preh¾ad zisovaní v kapitole
IV. Po¾nohospodárstvo, lesníctvo a rybolov  Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky bod
171 znie:
171. Sklad (MP SR) 1-04 tvrroèný výkaz o bilancii
tovarov uskladnených
vo verejnom sklade.
28. V prílohe è. 2 v èasti Preh¾ad zisovaní v kapitole
IV. Po¾nohospodárstvo, lesníctvo a rybolov  Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky bod
172 znie:
172. VOH (MP SR) 7-12 Mesaèný výkaz o výrobe,
odbyte a súhrnnej ponuke
jatoènej hydiny
a konzumných vajec.
29. V prílohe è. 2 v èasti Preh¾ad zisovaní v kapitole
IV. Po¾nohospodárstvo, lesníctvo a rybolov  Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky sa
za bod 180 vkladá nový bod 180a, ktorý znie:
180a. Ryby (MP SR) 1-04 tvrroèný výkaz
o spracovaní produktov
rybolovu a akvakultúry.
30. V prílohe è. 2 v èasti Charakteristiky zisovaní
sa v poznámke pod èiarou k odkazu 5 na konci pripájajú tieto slová:
a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1893/2006
z 20. decembra 2006, ktorým sa zavádza tatistická klasifikácia
ekonomických èinností NACE Revision 2 a ktorým sa mení a dopåòa
nariadenie Rady (EHS) è. 3037/90 a niektoré nariadenia ES o osobitných oblastiach tatistiky (Ú. v. EÚ L 393/1, 30. 12. 2006)..

31. V prílohe è. 2 v èasti Charakteristiky zisovaní
v bode 6 v písmene b) sa slová výberové zisovanie nahrádzajú slovami vyèerpávajúce zisovanie.
32. V prílohe è. 2 v èasti Charakteristiky zisovaní
v bode 7 v písmene b) sa slová výberové zisovanie nahrádzajú slovami vyèerpávajúce zisovanie.
33. V prílohe è. 2 v èasti Charakteristiky zisovaní
v bode 15 písmená a) a d) znejú:
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
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Úèelom tatistického zisovania je získa informácie
o materskej kole pod¾a stavu k 15. septembru sledovaného roka pre riadiacu èinnos a rozhodovaciu
èinnos a na medzinárodné porovnanie.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: roène.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. septembra sledovaného
roka..
34. V prílohe è. 2 v èasti Charakteristiky zisovaní
v bode 30 písmená a) a d) znejú:
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie
o vysokých kolách pod¾a stavu k 30. septembru sledovaného roka pre riadiacu èinnos a rozhodovaciu
èinnos a na medzinárodné porovnanie.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: roène.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. októbra sledovaného roka..
35. V prílohe è. 2 v èasti Charakteristiky zisovaní
v bode 31 písmená a) a d) znejú:
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie
o vekovej truktúre tudentov vysokých kôl pod¾a
stavu k 30. septembru sledovaného roka pre riadiacu èinnos a rozhodovaciu èinnos a na medzinárodné porovnanie.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: roène.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. októbra sledovaného
roka..
36. V prílohe è. 2 v èasti Charakteristiky zisovaní
v bode 34 písmená a) a d) znejú:
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie
o zariadeniach výchovnej prevencie a zariadeniach
náhradnej výchovy pod¾a stavu k 15. septembru sledovaného roka pre riadiacu èinnos a rozhodovaciu
èinnos a na medzinárodné porovnanie.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: roène.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. septembra sledovaného
roka..
37. V prílohe è. 2 v èasti Charakteristiky zisovaní
v bode 35 písmená a) a d) znejú:
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie
slúiace v pedagogickom procese na vytváranie podmienok na vyuívanie vo¾ného èasu a na záujmovú
èinnos detí a mládee pod¾a stavu k 15. septembru
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sledovaného roka pre riadiacu èinnos a rozhodovaciu èinnos a na medzinárodné porovnanie.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: roène.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. septembra sledovaného
roka..
38. V prílohe è. 2 v èasti Charakteristiky zisovaní
v bode 36 písmeno d) znie:
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: roène.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho
roka..
39. V prílohe è. 2 v èasti Charakteristiky zisovaní
v bode 37 písmeno d) znie:
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: roène.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho
roka..
40. V prílohe è. 2 v èasti Charakteristiky zisovaní
v bode 38 písmená a) a d) znejú:
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie
o jazykových kolách pod¾a stavu k 15. septembru
sledovaného roka pre riadiacu èinnos a rozhodovaciu èinnos a na medzinárodné porovnanie.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: roène.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. septembra sledovaného
roka..
41. V prílohe è. 2 v èasti Charakteristiky zisovaní
v bode 40 písmeno d) znie:
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: roène.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho
roka..
42. V prílohe è. 2 v èasti Charakteristiky zisovaní
v bode 44 písmená a) a d) znejú:
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie
o základnej umeleckej kole pod¾a stavu k 15. septembru sledovaného roka pre riadiacu èinnos a rozhodovaciu èinnos a na medzinárodné porovnanie.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: roène.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. septembra sledovaného
roka..
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43. V prílohe è. 2 v èasti Charakteristiky zisovaní
v bode 45 písmená a) a d) znejú:
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie
o hudobnom odbore základnej umeleckej koly pod¾a stavu k 15. septembru sledovaného roka pre riadiacu èinnos a rozhodovaciu èinnos.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: roène.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. septembra sledovaného
roka..
44. V prílohe è. 2 v èasti Charakteristiky zisovaní
v bode 46 písmená a) a d) znejú:
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie
o strednom odbornom uèiliti a o uèiliti pod¾a stavu
k 15. septembru sledovaného roka pre riadiacu èinnos a rozhodovaciu èinnos a na medzinárodné porovnanie.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: roène.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. septembra sledovaného
roka..
45. V prílohe è. 2 v èasti Charakteristiky zisovaní
v bode 51 názov zisovania znie:
51. Názov zisovania: Výkaz o porte pri kole
a kolskom zariadení.
46. V prílohe è. 2 v èasti Charakteristiky zisovaní
v bode 52 názov zisovania znie:
52. Názov zisovania: Príloha k výkazu o porte pri
kole a kolskom zariadení.
47. V prílohe è. 2 v èasti Charakteristiky zisovaní
v bode 55 názov zisovania vrátane písmena c) znie:
55. Názov zisovania: Výkaz o poète iakov (detí)
základných umeleckých kôl,
kôl a kolských zariadení
v územnej pôsobnosti obce
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Obce, v ktorých územnej pôsobnosti sa nachádzajú obecné, súkromné a cirkevné základné
umelecké koly, koly a kolské zariadenia..
48. V prílohe è. 2 v èasti Charakteristiky zisovaní
sa za bod 57 vkladá nový bod 57a, ktorý znie:
57a. Názov zisovania: Výkaz o centrách
talentovanej mládee
a zväzových centrách
prípravy mládee
(CTM a ZCPM)
Znaèka tatistického formulára: Mlad (M SR)
3-01
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie o zabezpeèovaní portovej prípravy mlá-
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dee s predpokladmi výkonnostného rastu na
vrcholovú úroveò vo vekovej kategórii iactva
a dorastu (kadeti, juniori) pre riadiacu èinnos
a rozhodovaciu èinnos.
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: vyèerpávajúce zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov:
poèty zamestnancov, odborná úroveò a vzdelanie zamestnancov, poèty portovcov pod¾a vekových kategórií, dôvody príchodu a odchodu
portovcov, ekonomické ukazovatele.
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Centrá talentovanej mládee a zväzové centrá
prípravy mládee.
Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: roène.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 31. januára nasledujúceho roka.
Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: Ministerstvo kolstva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: Ministerstvo
kolstva
Slovenskej
republiky
prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz
kolstva..

49. V prílohe è. 2 v èasti Charakteristiky zisovaní
v bode 80 názov zisovania znie:
80. Názov zisovania: Roèný výkaz o èinnosti
oddelení Fakultnej
nemocnice  infektológia
a tropická medicína.
50. V prílohe è. 2 v èasti Charakteristiky zisovaní
sa vypúajú body 105, 112 a 113.
51. V prílohe è. 2 v èasti Charakteristiky zisovaní
v bode 111 názov zisovania znie:
111. Názov zisovania: Roèný výkaz o sieti
poskytovate¾ov zdravotnej
starostlivosti.
52. V prílohe è. 2 v èasti Charakteristiky zisovaní
v bode 117 písmeno e) znie:
e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie
a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: Ministerstvo
kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom Národného osvetového centra..
53. V prílohe è. 2 v èasti Preh¾ad zisovaní v kapitole
II. Demografická a sociálna tatistika  Úrad vlády
Slovenskej republiky sa vypúa bod 132a vrátane
nadpisu.
54. V prílohe è. 2 v èasti Charakteristiky zisovaní
sa za bod 139 vkladá nový bod 139a, ktorý znie:
139a. Názov zisovania: Roèný výkaz o spotrebe
dreva na priemyselné
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spracovanie
Znaèka tatistického formulára: Priem (MH SR) 3-01
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa základné informácie o spotrebe surového dreva na
priemyselné spracovanie. Informácie sa vyuijú
pri analytickej a koncepènej èinnosti za odvetvia drevospracujúceho priemyslu a pre potreby
medzinárodných organizácií (Eurostat, FAO
a ïalie).
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: výberové zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov:
vlastná spotreba surového dreva na priemyselné spracovanie pod¾a kvalitatívnych tried v èlenení na ihliènaté a listnaté sortimenty.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom a ivnostenskom registri s roènou spotrebou surového dreva 100 m3 a viac s èinnosou pod¾a tatistickej
odvetvovej klasifikácie ekonomických èinností
(OKEÈ) ustanovenej osobitným predpisom:5)
 pílenie dreva (OKEÈ 20.10),
 výroba dyhy, drevotrieskovej, drevovláknitej
dosky a iných aglomerovaných materiálov
(OKEÈ 20.20),
 výroba celulózy (OKEÈ 21.11).
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: roène.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka po sledovanom období.
e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky..
55. V prílohe è. 2 v èasti Charakteristiky zisovaní
sa za bod 140 vkladá nový bod 140a, ktorý znie:
140a. Názov zisovania: Týdenný výkaz predajcov
pohonných látok
Znaèka tatistického formulára: PPH (SHR SR) 1-52
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie na zostavenie medzinárodného dotazníka za Slovenskú republiku o maloobchodných
predajných cenách vybraných ropných výrobkov na území Slovenskej republiky pre Európsku úniu.
Podrobný postup získavania týchto tatistických
informácií ustanovuje osobitný predpis.11a)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: vyèerpávajúce zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov: bilancia maloobchodného predaja ropných palív

Strana 3196

Zbierka zákonov è. 447/2007

na území Slovenskej republiky z poh¾adu vybraných ropných výrobkov núdzových zásob.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri bez
oh¾adu na poèet zamestnancov, ktoré vykonávajú èinnos pod¾a tatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických èinností (OKEÈ) ustanovenej osobitným predpisom:5)
 maloobchodný predaj pohonných látok
(OKEÈ 50.50).
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: týdenne.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: prvý pracovný deò
po sledovanom období.
e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie:
Správa tátnych hmotných rezerv Slovenskej
republiky.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: Správa
tátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky..
Poznámka pod èiarou k odkazu 11a znie:

11a) § 7 ods. 3 zákona è. 170/2001 Z. z. o núdzových zásobách
ropy a ropných výrobkov a o rieení stavu ropnej núdze, rozhodnutie Komisie z 26. júla 1999, ktorým sa vykonáva rozhodnutie Rady 1999/280/ES o postupe spoloèenstva pri informovaní a konzultáciách oh¾adom cien dodávok ropy
a spotrebite¾ských cien ropných výrobkov (oznámené pod
èíslom dokumentu C(1999) 1701) Text s významom pre EHP
(Ú. v. ES L 216, 14. 8.1999.) a rozhodnutie Rady z 22. apríla
1999 o postupe spoloèenstva pri informovaní a konzultáciách oh¾adom cien dodávok ropy a spotrebite¾ských cien
ropných výrobkov (Ú. v. ES L 110, 28. 4. 1999.)..

56. V prílohe è. 2 v èasti Charakteristiky zisovaní
v bode 145 písmeno c) znie:
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Slovenská správa ciest, Národná dia¾nièná spoloènos, samosprávne kraje..
57. V prílohe è. 2 v èasti Charakteristiky zisovaní
v bode 153 v písmene c)  vybrané trhové sluby a cestovný ruch sa za kód OKEÈ 90 vkladá nový kód OKEÈ
91.
58. V prílohe è. 2 v èasti Charakteristiky zisovaní
v bode 163 názov zisovania vrátane písmen a) a b) znie:
163. Názov zisovania: Mesaèný výkaz o zabití
jatoèných zvierat
a hodnote ich nákupu
pod¾a akostných tried
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie potrebné na vypracovanie prognóz ponuky oípaných spolu, teliat, jalovíc, kráv, býkov,
volov, oviec a kôz, na sledovanie poráok a hodnoty nákupu jatoèných zvierat pod¾a akostných
tried a na zabezpeèenie poiadaviek Európskeho tatistického systému.
Podrobný postup získavania týchto tatistic-

Èiastka 190

kých informácií ustanovujú osobitné predpisy.16)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: vyèerpávajúce zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov: zabitie vrátane osobitne naliehavého zabitia zvierat v tonách jatoènej a ivej hmotnosti a v kusoch, zabitia a hodnota nákupu pod¾a
akostných tried a pod¾a jednotlivých druhov jatoèných zvierat.
Màtva váha sa sleduje za tieto kategórie zvierat:
 oípané spolu,
 te¾atá,
 jalovice,
 kravy,
 býky,
 voly,
 ovce spolu,
 z toho jahòatá,
 kozy spolu..
59. V prílohe è. 2 v èasti Charakteristiky zisovaní
v bode 164 názov zisovania vrátane písmen a) a b) znie:
164. Názov zisovania: Mesaèný výkaz o bilancii
mäsa na kosti a výrobkov
z mäsa
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie potrebné na vypracovanie bilancie mäsa
na kosti a bilancie mäsových výrobkov a pre
potreby trhovej regulácie v po¾nohospodárstve
a potravinárstve a na zabezpeèenie poiadaviek
Európskeho tatistického systému.
Podrobný postup získavania týchto tatistických informácií ustanovujú osobitné predpisy.17)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: vyèerpávajúce zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov: výroba mäsa, nákup a predaj mäsa, ostatné zdroje
a ostatné pouitie, zdroje a rozdelenie výrobkov
z mäsa..
60. V prílohe è. 2 v èasti Charakteristiky zisovaní
v bode 165 názov zisovania vrátane písmen a) a b) znie:
165. Názov zisovania: Mesaèný výkaz o odbytových
cenách vybraných druhov
výsekového mäsa a výrobkov
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie potrebné na sledovanie vývoja odbytových cien vybraných druhov výsekového mäsa
a mäsových výrobkov pre potreby Ministerstva
pôdohospodárstva Slovenskej republiky a na
zabezpeèenie poiadaviek Európskeho tatistického systému.
Podrobný postup získavania týchto tatistických informácií ustanovujú osobitné predpisy.18)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
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realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: vyèerpávajúce zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov: odbytové ceny vybraných druhov výsekového
mäsa a výrobkov..
61. V prílohe è. 2 v èasti Charakteristiky zisovaní
v bode 171 názov zisovania a znaèka tatistického formulára vrátane písmena d) znie:
171. Názov zisovania: tvrroèný výkaz o bilancii
tovarov uskladnených
vo verejnom sklade
Znaèka tatistického formulára: Sklad (MP SR) 1-04
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: tvrroène.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho
dòa po sledovanom období..
62. V prílohe è. 2 v èasti Charakteristiky zisovaní
v bode 172 názov zisovania a znaèka tatistického formulára vrátane písmena d) znie:
172. Názov zisovania: Mesaèný výkaz o výrobe,
odbyte a súhrnnej ponuke
jatoènej hydiny
a konzumných vajec
Znaèka tatistického formulára: VOH (MP SR) 7-12
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: mesaène.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho
dòa po sledovanom období..
63. V prílohe è. 2 v èasti Charakteristiky zisovaní
v bode 178 písmeno c) znie:
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Právnické osoby a fyzické osoby bez oh¾adu na
poèet zamestnancov, ktoré vykonávajú èinnos
pod¾a tatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických èinností (OKEÈ) ustanovenej osobitným predpisom:5)
 výroba rastlinných a ivoèínych olejov
a tukov (OKEÈ 15.4),
 výroba stuených jedlých tukov (OKEÈ 15.43),
 výroba zmrzliny (OKEÈ 15.52)..
64. V prílohe è. 2 v èasti Charakteristiky zisovaní sa
za bod 180 vkladá nový bod 180a, ktorý znie:
180a. Názov zisovania: tvrroèný výkaz
o spracovaní produktov
rybolovu a akvakultúry
Znaèka tatistického formulára: Ryby (MP SR) 1-04
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie o vnútornom trhu pre potreby vývoja obchodu s rybími výrobkami. Informácie vo forme
bilancií slúia na tvorbu analýz, koncepcií a pri
príprave a realizácii potravinárskej politiky, pri
tvorbe pravidiel podpornej politiky tátu v oblasti potravinárskej výroby.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
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realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: vyèerpávajúce zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov:
vlastná produkcia, nákup v Slovenskej republike, prijatie z èlenských tátov Európskej únie,
dovoz z neèlenských krajín, predaj v Slovenskej
republike, odoslanie do èlenských tátov Európskej únie, vývoz do neèlenských krajín, straty,
výdaje celkom, stav zásob ku koncu sledovaného
obdobia, celkové trby a poèty zamestnancov.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Právnické osoby a fyzické osoby bez oh¾adu na
poèet zamestnancov, ktoré vykonávajú èinnos
pod¾a tatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických èinností (OKEÈ) ustanovenej osobitným predpisom:5)
 spracúvanie a konzervovanie rýb a výroba rybích výrobkov (OKEÈ 15.2).
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: tvrroène.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 18. kalendárneho
dòa po sledovanom období.
e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.
Orgán
zabezpeèujúci
jeho
spracovanie:
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom RADELY, s. r. o., Bratislava..
65. V prílohe è. 2 v èasti Charakteristiky zisovaní
v bode 181 písmeno d) znie:
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: polroène.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 18. júla a do 29.
marca po skonèení sledovaného obdobia..
66. V prílohe è. 2 v èasti Charakteristiky zisovaní
v bodoch 194 a 195 v písmene a) sa slová v bode 11 prílohy è. 4 nahrádzajú slovami v bode 10 prílohy è. 4.
67. V prílohe è. 3 v èasti Preh¾ad vyuívaných administratívnych zdrojov údajov v kapitole I. TATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY  I.A Ministerstvo financií Slovenskej republiky bod 24 znie:
24. Fin OST 4-04
Výkaz o plnení rozpoètu
ostatných subjektov verejnej
správy.
68. V prílohe è. 3 v èasti Preh¾ad vyuívaných administratívnych zdrojov údajov v kapitole I. TATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY  I.B Národná banka Slovenska body 35 a 54 znejú:
35. Kis (SPS) 13-04
Výkaz o aktívach a pasívach
správcovskej spoloènosti
36. Kis (SPS) 14-04
Výkaz o výnosoch a nákladoch správcovskej spoloènosti
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37. Kis (PF) 15-04
38. Kis (PF) 16-04
39. M (NBS) 81-04
40. Ppn (BIL) 01-04
41. Ppn (VZS) 02-04
42. Ppn (PTZ) 03-04
43. Ppn (PTN) 04-04
44. Ppn (DRV) 14-01
45. F (NBS) 24-04
46. F (NBS) 25-04
47. D (SUV) 09-04
48. D (VZS) 10-04
49. Dof (HMF) 03-02
50. Dss (HVM) 04-02

51. Dss (PVZ) 01-04
52. Dds (PVZ) 02-04
53. Dfo (HMF) 11-02
54. Dds (HVM) 12-02
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Výkaz o aktívach a pasívach
podielového fondu
Výkaz o výnosoch a nákladoch podielového fondu
tvrroèná tatistická bilancia
Bilancia aktív a pasív
Výkaz ziskov a strát
Výkaz o poistnom trhu ivotného poistenia
Výkaz o poistnom trhu neivotného poistenia
Výkaz o dosiahnutých roèných výnosoch
Nekonsolidovaná bilancia finanèných aktív a finanèných pasív  stavy
Nekonsolidovaná bilancia finanèných aktív a finanèných pasív  toky
Bilancia aktív pasív
Výkaz nákladov a výnosov
Správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde
Správa o hospodárení
s vlastným majetkom
v dôchodkovej správcovskej
spoloènosti
Hlásenie o primeranosti
vlastných zdrojov dôchodkovej správcovskej spoloènosti
Hlásenie o primeranosti
vlastných zdrojov doplnkovej dôchodkovej spoloènosti
Správa o hospodárení
s majetkom v doplnkovom
dôchodkovom fonde
Správa o hospodárení
s vlastným majetkom
v doplnkovej dôchodkovej
spoloènosti.

69. V prílohe è. 3 v èasti Preh¾ad vyuívaných administratívnych zdrojov údajov v kapitole I. TATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY  I.F Ministerstvo kolstva Slovenskej republiky sa vypúa
bod 1 vrátane nadpisu.
70. V prílohe è. 3 v èasti Preh¾ad vyuívaných administratívnych zdrojov údajov v kapitole I. TATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY  I.G Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky bod
8 znie:
8. V (MS SR) 7-02/C
Polroèný výkaz o ústavnej
starostlivosti.
71. V prílohe è. 3 v èasti Preh¾ad vyuívaných administratívnych zdrojov údajov v kapitole I. TATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY  I.G Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky sa za
bod 8 vkladá nový bod 8a, ktorý znie:
8a. V (MS SR) 7-02/T Polroèný výkaz o ochrannej
výchove.
72. V prílohe è. 3 v èasti Preh¾ad vyuívaných ad-
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ministratívnych zdrojov údajov v kapitole I. TATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY  I.G
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
bod 9 znie:
9. tatistický list
C, P, T, S, K, R, Od, I Polroèný tatistický
preh¾ad o právoplatných
výsledkoch súdneho
konania.
73. V prílohe è. 3 v èasti Preh¾ad vyuívaných administratívnych zdrojov údajov v kapitole I. TATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY  I.H Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky body 1
a 2 znejú:
1. R (MZ SR) 1-99
Hlásenie pre aktualizáciu
údajov v Centrálnom registri
poskytovate¾ov zdravotnej
starostlivosti, pre potreby
zdravotníckej tatistiky,
predkladate¾  právnická
osoba
2. R (MZ SR) 2-99
Hlásenie pre aktualizáciu
údajov v Centrálnom registri
poskytovate¾ov zdravotnej
starostlivosti, pre potreby
zdravotníckej tatistiky,
predkladate¾  fyzická osoba.
74. V prílohe è. 3 v èasti Preh¾ad vyuívaných administratívnych zdrojov údajov sa kapitola I. TATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY dopåòa:
I.J Zdravotné poisovne
1. Povinná dokumentácia zdravotnej poisovne.
75. V prílohe è. 3 v èasti Preh¾ad vyuívaných administratívnych zdrojov údajov v kapitole III. MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY  III.B Veobecná zdravotná poisovòa sa
vypúajú body 1 a 4 vrátane nadpisu.
76. V prílohe è. 3 v èasti Preh¾ad vyuívaných administratívnych zdrojov údajov v kapitole IV. MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny  IV.A Sociálna poisovòa bod 3
znie:
Preh¾ady v oblasti výberu poistného a príspevkov na
starobné dôchodkové sporenie.
77. V prílohe è. 3 v èasti Charakteristiky administratívnych zdrojov údajov v kapitole I. Administratívne zdroje údajov, ktoré vyuíva: TATISTICKÝ ÚRAD
SLOVENSKEJ REPUBLIKY  I.A Intitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Ministerstvo financií
Slovenskej republiky v bode 1a 2 písmeno c) znie:
c) Periodicita: tvrroène a roène..
78. V prílohe è. 3 v èasti Charakteristiky administratívnych zdrojov údajov sa v poznámke pod èiarou
k odkazu 2 na konci pripájajú tieto slová:
a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 1893/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zavádza
tatistická klasifikácia ekonomických èinností NACE
Revision 2 a ktorým sa mení a dopåòa nariadenie Rady
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(EHS) è. 3037/90 a niektoré nariadenia ES o osobitných oblastiach tatistiky (Ú. v. EÚ L 393/1, 30. 12.
2006)..
79. V prílohe è. 3 v èasti Charakteristiky administratívnych zdrojov údajov v kapitole I. Administratívne zdroje údajov, ktoré vyuíva: TATISTICKÝ ÚRAD
SLOVENSKEJ REPUBLIKY  I.A Intitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Ministerstvo financií
Slovenskej republiky v bode 24 oznaèenie administratívneho zdroja znie:
24. Oznaèenie administratívneho zdroja:
Fin OST 4-04
Výkaz o plnení rozpoètu ostatných
subjektov verejnej správy.
80. V prílohe è. 3 v èasti Charakteristiky administratívnych zdrojov údajov v kapitole I. Administratívne zdroje údajov, ktoré vyuíva: TATISTICKÝ ÚRAD
SLOVENSKEJ REPUBLIKY  I.B Intitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Národná banka Slovenska sa v bode 1v písmene b) na konci pripájajú tieto slová:
Mesaèná bilancia aktív a pasív obchodníkov s cennými
papiermi a poboèky zahranièných obchodníkov s cennými papiermi v plnom rozsahu..
81. V prílohe è. 3 v èasti Charakteristiky administratívnych zdrojov údajov v kapitole I. Administratívne zdroje údajov, ktoré vyuíva: TATISTICKÝ ÚRAD
SLOVENSKEJ REPUBLIKY  I.B Intitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Národná banka Slovenska v bode 1 písmeno d) znie:
d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov:
Banky a poboèky zahranièných bánk, Národná banka Slovenska: stav k 1. januáru predbené údaje do
45. kalendárneho dòa po referenènom období a definitívne údaje do 16. apríla, mesaène a tvrroène do
30. kalendárneho dòa po referenènom období, roène
predbené údaje do 25. februára a definitívne údaje
do 30. apríla po referenènom období.
Obchodníci s cennými papiermi a poboèky zahranièných obchodníkov s cennými papiermi: polroène do
45. kalendárneho dòa po referenènom období a roène do 30. júna po referenènom období..
82. V prílohe è. 3 v èasti Charakteristiky administratívnych zdrojov údajov v kapitole I. Administratívne zdroje údajov, ktoré vyuíva: TATISTICKÝ ÚRAD
SLOVENSKEJ REPUBLIKY  I.B Intitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Národná banka Slovenska sa v bode 2 v písmene b) na konci pripájajú tieto
slová:
Výkaz ziskov a strát obchodníkov s cennými papiermi
a poboèky zahranièných obchodníkov s cennými papiermi v plnom rozsahu..
83. V prílohe è. 3 v èasti Charakteristiky administratívnych zdrojov údajov v kapitole I. Administratívne zdroje údajov, ktoré vyuíva: TATISTICKÝ ÚRAD
SLOVENSKEJ REPUBLIKY  I.B Intitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Národná banka Slovenska v bode 2 písmeno d) znie:
d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov:
Banky a poboèky zahranièných bánk, Národná
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banka Slovenska: mesaène a tvrroène do 30. kalendárneho dòa po referenènom období, roène
predbené údaje do 25. februára a definitívne údaje
do 30. apríla po referenènom období.
Obchodníci s cennými papiermi a poboèky zahranièných obchodníkov s cennými papiermi: polroène do
45. kalendárneho dòa po referenènom období a roène do 30. júna po referenènom období..
84. V prílohe è. 3 v èasti Charakteristiky administratívnych zdrojov údajov v kapitole I. Administratívne zdroje údajov, ktoré vyuíva: TATISTICKÝ ÚRAD
SLOVENSKEJ REPUBLIKY  I.B Intitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Národná banka Slovenska body 35 a 54 znejú:
35. Oznaèenie administratívneho zdroja:
Kis (SPS) 13-04
Výkaz o aktívach a pasívach správcovskej
spoloènosti
a) Vyuitie administratívnych údajov
Administratívne zdroje údajov sa vyuijú na
zostavovanie národných úètov za finanèné korporácie.
Podrobný postup získavania týchto tatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)
b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby poadovaných administratívnych údajov
Sumár za vetky správcovské spoloènosti a poboèky zahranièných správcovských spoloèností
pod¾a druhu vlastníctva, právnej formy.
c) Periodicita: polroène a roène.
d) Lehota na odovzdanie administratívnych
údajov: polroène do 45. kalendárneho dòa po
referenènom období a roène do 30. júna po referenènom období.
36. Oznaèenie administratívneho zdroja:
Kis (SPS) 14-04
Výkaz o výnosoch a nákladoch správcovskej
spoloènosti
a) Vyuitie administratívnych údajov
Administratívne zdroje údajov sa vyuijú na
zostavovanie národných úètov za finanèné
korporácie.
Podrobný postup získavania týchto tatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)
b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby poadovaných administratívnych údajov
Sumár za vetky správcovské spoloènosti
a poboèky zahranièných správcovských spoloèností pod¾a druhu vlastníctva, právnej formy.
c) Periodicita: polroène a roène.
d) Lehota na odovzdanie administratívnych
údajov: polroène do 45. kalendárneho dòa po
referenènom období a roène do 30. júna po referenènom období.
37. Oznaèenie administratívneho zdroja:
Kis (PF) 15-04
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Výkaz o aktívach a pasívach podielového
fondu
a) Vyuitie administratívnych údajov
Administratívne zdroje údajov sa vyuijú na
zostavovanie národných úètov za finanèné
korporácie.
Podrobný postup získavania týchto tatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)
b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby poadovaných administratívnych údajov
Sumár za vetky podielové fondy peòaného
trhu spolu a osobitne za podielové fondy iné
ako fondy peòaného trhu.
c) Periodicita: polroène a roène.
d) Lehota na odovzdanie administratívnych
údajov: polroène do 45. kalendárneho dòa po
referenènom období a roène do 30. júna po referenènom období.
38. Oznaèenie administratívneho zdroja:
Kis (PF) 16-04
Výkaz o výnosoch a nákladoch
podielového fondu
a) Vyuitie administratívnych údajov
Administratívne zdroje údajov sa vyuijú na
zostavovanie národných úètov za finanèné
korporácie.
Podrobný postup získavania týchto tatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)
b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby poadovaných administratívnych údajov
Sumár za vetky podielové fondy peòaného
trhu spolu a osobitne za podielové fondy iné
ako fondy peòaného trhu.
c) Periodicita: polroène a roène.
d) Lehota na odovzdanie administratívnych
údajov: polroène do 45. kalendárneho dòa po
referenènom období a roène do 30. júna po referenènom období.
39. Oznaèenie administratívneho zdroja:
M (NBS) 81-04
tvrroèná tatistická bilancia
a) Vyuitie administratívnych údajov
Administratívne zdroje údajov sa vyuijú na
zostavovanie národných úètov za finanèné
korporácie.
Podrobný postup získavania týchto tatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)
b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby poadovaných administratívnych údajov
Sumár za vetky faktoringové spoloènosti
a spoloènosti splátkového financovania a lízingové spoloènosti vrátane zoznamu spoloèností pod¾a IÈO, ktoré sú zahrnuté do spracovania.
c) Periodicita: tvrroène a roène.
d) Lehota na odovzdanie administratívnych
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údajov: tvrroène do 30. kalendárneho dòa
po referenènom období a roène predbené
údaje do 25. februára a definitívne údaje do
30. apríla po referenènom období.
40. Oznaèenie administratívneho zdroja:
Ppn (BIL) 01-04
Bilancia aktív a pasív
a) Vyuitie administratívnych údajov
Administratívne zdroje údajov sa vyuijú na
zostavovanie národných úètov a na zostavovanie súborov trukturálnej odvetvovej tatistiky poisovníctva.
Podrobný postup získavania týchto tatistických
informácií
ustanovuje
osobitný
predpis.1)
b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby poadovaných administratívnych údajov
Sumár za vetky poisovne Slovenskej republiky spolu a v triedení pod¾a druhu poskytovaných poisovacích sluieb  údaje za poisovne poskytujúce ivotné poistenie, údaje za
poisovne poskytujúce neivotné poistenie
a údaje za univerzálne poisovne vrátane zoznamu spoloèností pod¾a IÈO, ktoré sú zahrnuté do spracovania.
c) Periodicita: tvrroène a roène.
d) Lehota na odovzdanie administratívnych
údajov: tvrroène do 45. kalendárneho dòa
po referenènom období a roène do 30. júna po
referenènom období.
41. Oznaèenie administratívneho zdroja:
Ppn (VZS) 02-04
Výkaz ziskov a strát
a) Vyuitie administratívnych údajov
Administratívne zdroje údajov sa vyuijú na
zostavovanie národných úètov a na zostavovanie súborov trukturálnej odvetvovej tatistiky poisovníctva.
Podrobný postup získavania týchto tatistických
informácií
ustanovuje
osobitný
predpis.1)
b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby poadovaných administratívnych údajov
Sumár za vetky poisovne Slovenskej republiky spolu a v triedení pod¾a druhu
poskytovaných poisovacích sluieb  údaje za
poisovne poskytujúce ivotné poistenie, údaje
za poisovne poskytujúce neivotné poistenie
a údaje za univerzálne poisovne vrátane zoznamu spoloèností pod¾a IÈO, ktoré sú zahrnuté do spracovania.
c) Periodicita: tvrroène a roène.
d) Lehota na odovzdanie administratívnych
údajov: tvrroène do 45. kalendárneho dòa
po referenènom období a roène do 30. júna po
referenènom období.
42. Oznaèenie administratívneho zdroja:
Ppn (PTZ) 03-04
Výkaz o poistnom trhu ivotného poistenia
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a) Vyuitie administratívnych údajov
Administratívne zdroje údajov sa vyuijú na
zostavovanie národných úètov a na zostavovanie súborov trukturálnej odvetvovej tatistiky poisovníctva.
Podrobný postup získavania týchto tatistických
informácií
ustanovuje
osobitný
predpis.1)
b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby poadovaných administratívnych údajov
Sumár za vetky poisovne Slovenskej republiky poskytujúce ivotné poistenie spolu
a v triedení pod¾a druhu poskytovaných poisovacích sluieb  údaje za poisovne poskytujúce len ivotné poistenie a údaje za univerzálne poisovne vrátane zoznamu spoloèností
pod¾a IÈO, ktoré sú zahrnuté do spracovania.
c) Periodicita: tvrroène a roène.
d) Lehota na odovzdanie administratívnych
údajov: tvrroène do 45. kalendárneho dòa
po referenènom období a roène do 30. júna po
referenènom období.
43. Oznaèenie administratívneho zdroja:
Ppn (PTN) 04-04
Výkaz o poistnom trhu neivotného poistenia
a) Vyuitie administratívnych údajov
Administratívne zdroje údajov sa vyuijú na
zostavovanie národných úètov a na zostavovanie súborov trukturálnej odvetvovej tatistiky poisovníctva.
Podrobný postup získavania týchto tatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)
b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby poadovaných administratívnych údajov
Sumár za vetky poisovne Slovenskej republiky poskytujúce neivotné poistenie spolu
a v triedení pod¾a druhu poskytovaných poisovacích sluieb  údaje za poisovne poskytujúce len neivotné poistenie a údaje za univerzálne poisovne vrátane zoznamu spoloèností
pod¾a IÈO, ktoré sú zahrnuté do spracovania.
c) Periodicita: tvrroène a roène.
d) Lehota na odovzdanie administratívnych
údajov: tvrroène do 45. kalendárneho dòa
po referenènom období a roène do 30. júna po
referenènom období.
44. Oznaèenie administratívneho zdroja:
Ppn (DRV) 14-01
Výkaz o dosiahnutých roèných výnosoch
a) Vyuitie administratívnych údajov
Administratívne zdroje údajov sa vyuijú na
zostavovanie národných úètov a na zostavovanie súborov trukturálnej odvetvovej tatistiky poisovníctva.
Podrobný postup získavania týchto tatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)
b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby poadovaných administratívnych údajov
Sumár za vetky poisovne Slovenskej repub-
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liky spolu a v triedení pod¾a druhu poskytovaných poisovacích sluieb  údaje za poisovne
poskytujúce ivotné poistenie, údaje za poisovne poskytujúce neivotné poistenie a údaje
za univerzálne poisovne vrátane zoznamu
spoloèností pod¾a IÈO, ktoré sú zahrnuté do
spracovania.
c) Periodicita: roène.
d) Lehota na odovzdanie administratívnych
údajov: do 30. júna po referenènom období.
45. Oznaèenie administratívneho zdroja:
F (NBS) 24-04
Nekonsolidovaná bilancia finanèných aktív
a finanèných pasív  stavy
a) Vyuitie administratívnych údajov
Administratívne zdroje údajov sa vyuijú na
zostavovanie národných úètov poisovníctva
a dôchodkového sporenia.
Podrobný postup získavania týchto tatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)
b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby poadovaných administratívnych údajov
Sumár za vetky poisovne Slovenskej republiky, dôchodkové správcovské spoloènosti,
doplnkové dôchodkové spoloènosti, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy vrátane zoznamu spoloèností pod¾a IÈO, ktoré sú
zahrnuté do spracovania.
c) Periodicita: tvrroène a roène.
d) Lehota na odovzdanie administratívnych
údajov: tvrroène do 45. kalendárneho dòa
po referenènom období a roène do 30. júna po
referenènom období.
46. Oznaèenie administratívneho zdroja:
F (NBS) 25-04
Nekonsolidovaná bilancia finanèných aktív
a finanèných pasív  toky
a) Vyuitie administratívnych údajov
Administratívne zdroje údajov sa vyuijú na
zostavovanie národných úètov poisovníctva
a dôchodkového sporenia.
Podrobný postup získavania týchto tatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)
b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby poadovaných administratívnych údajov
Sumár za vetky poisovne Slovenskej republiky, dôchodkové správcovské spoloènosti,
doplnkové dôchodkové spoloènosti, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy vrátane zoznamu spoloèností pod¾a IÈO, ktoré sú
zahrnuté do spracovania.
c) Periodicita: tvrroène a roène.
d) Lehota na odovzdanie administratívnych
údajov: tvrroène do 45. kalendárneho dòa
po referenènom období a roène do 30. júna po
referenènom období.
47. Oznaèenie administratívneho zdroja:
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D (SUV) 09-04
Bilancia aktív a pasív
a) Vyuitie administratívnych údajov
Administratívne zdroje údajov sa vyuijú na
zostavovanie národných úètov a na zostavovanie súborov trukturálnej odvetvovej tatistiky
dôchodkového sporenia.
Podrobný postup získavania týchto tatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)
b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby poadovaných administratívnych údajov
Sumár za vetky dôchodkové správcovské spoloènosti, doplnkové dôchodkové spoloènosti,
dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy Slovenskej republiky vrátane zoznamu spoloèností pod¾a IÈO, ktoré sú zahrnuté do spracovania.
c) Periodicita: polroène a roène.
d) Lehota na odovzdanie administratívnych
údajov: polroène do 30. septembra po referenènom období a roène do 31. mája po referenènom
období.
48. Oznaèenie administratívneho zdroja:
D (VZS) 10-04
Výkaz nákladov a výnosov
a) Vyuitie administratívnych údajov
Administratívne zdroje údajov sa vyuijú na
zostavovanie národných úètov a na zostavovanie súborov trukturálnej odvetvovej tatistiky dôchodkového sporenia.
Podrobný postup získavania týchto tatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)
b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby poadovaných administratívnych údajov
Sumár za vetky dôchodkové správcovské
spoloènosti, doplnkové dôchodkové spoloènosti, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy Slovenskej republiky vrátane zoznamu spoloèností pod¾a IÈO, ktoré sú
zahrnuté do spracovania.
c) Periodicita: polroène a roène.
d) Lehota na odovzdanie administratívnych
údajov: polroène do 30. septembra po referenènom období a roène do 31. mája po referenènom období.
49. Oznaèenie administratívneho zdroja:
Dof (HMF) 03-02
Správa o hospodárení s majetkom
v dôchodkovom fonde
a) Vyuitie administratívnych údajov
Administratívne zdroje údajov sa vyuijú na
zostavovanie národných úètov a na zostavovanie súborov trukturálnej odvetvovej tatistiky dôchodkového sporenia.
Podrobný postup získavania týchto tatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)
b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby poadovaných administratívnych údajov
Sumár za vetky dôchodkové fondy, stav ma-
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jetku v dôchodkovom fonde v èlenení pod¾a trhov, bánk, poboèiek zahranièných bánk
a emitentov, hospodárenie s majetkom v dôchodkovom fonde (numerická èas).
c) Periodicita: polroène a roène.
d) Lehota na odovzdanie administratívnych
údajov: polroène do 30. septembra po referenènom období a roène do 31. mája po referenènom období.
50. Oznaèenie administratívneho zdroja:
Dss (HVM) 04-02
Správa o hospodárení s vlastným majetkom
v dôchodkovej správcovskej spoloènosti
a) Vyuitie administratívnych údajov
Administratívne zdroje údajov sa vyuijú na
zostavovanie národných úètov a na zostavovanie súborov trukturálnej odvetvovej tatistiky dôchodkového sporenia.
Podrobný postup získavania týchto tatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)
b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby poadovaných administratívnych údajov
Sumár za vetky dôchodkové správcovské
spoloènosti, informácia o vývoji hodnoty dôchodkovej jednotky a vývoji poètu sporite¾ov
dôchodkového fondu pod¾a stavov na konci
kalendárnych mesiacov (èas Poèet klientov)
a preh¾ad o cudzích zdrojoch dôchodkovej
správcovskej spoloènosti (numerická èas).
c) Periodicita: polroène a roène.
d) Lehota na odovzdanie administratívnych
údajov: polroène do 30. septembra po referenènom období a roène do 31. mája po referenènom období.
51. Oznaèenie administratívneho zdroja:
Dss (PVZ) 01-04
Hlásenie o primeranosti vlastných zdrojov
dôchodkovej správcovskej spoloènosti
a) Vyuitie administratívnych údajov
Administratívne zdroje údajov sa vyuijú na
zostavovanie národných úètov a na zostavovanie súborov trukturálnej odvetvovej tatistiky dôchodkového sporenia.
Podrobný postup získavania týchto tatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)
b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby poadovaných administratívnych údajov
Sumár za vetky dôchodkové správcovské
spoloènosti.
c) Periodicita: tvrroène.
d) Lehota na odovzdanie administratívnych
údajov: do 45. kalendárneho dòa po referenènom období.
52. Oznaèenie administratívneho zdroja:
Dds (PVZ) 02-04
Hlásenie o primeranosti vlastných zdrojov
doplnkovej dôchodkovej spoloènosti
a) Vyuitie administratívnych údajov
Administratívne zdroje údajov sa vyuijú na
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zostavovanie národných úètov a na zostavovanie súborov trukturálnej odvetvovej tatistiky dôchodkového sporenia.
Podrobný postup získavania týchto tatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)
b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby poadovaných administratívnych údajov
Sumár za vetky doplnkové dôchodkové spoloènosti.
c) Periodicita: tvrroène.
d) Lehota na odovzdanie administratívnych
údajov: do 45. kalendárneho dòa po referenènom období.
53. Oznaèenie administratívneho zdroja:
Dfo (HMF) 11-02
Správa o hospodárení s majetkom
v doplnkovom dôchodkovom fonde
a) Vyuitie administratívnych údajov
Administratívne zdroje údajov sa vyuijú na
zostavovanie národných úètov a na zostavovanie súborov trukturálnej odvetvovej tatistiky dôchodkového sporenia.
Podrobný postup získavania týchto tatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)
b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby poadovaných administratívnych údajov
Sumár za vetky doplnkové dôchodkové fondy, stav majetku v doplnkovom dôchodkovom
fonde v èlenení pod¾a trhov, bánk a poboèiek
zahranièných bánk a emitentov, hospodárenie s majetkom v doplnkovom dôchodkovom
fonde (numerická èas).
c) Periodicita: polroène a roène.
d) Lehota na odovzdanie administratívnych
údajov: polroène do 30. septembra po referenènom období a roène do 31. mája po referenènom období.
54. Oznaèenie administratívneho zdroja:
Dds (HVM) 12-02
Správa o hospodárení s vlastným majetkom
v doplnkovej dôchodkovej spoloènosti
a) Vyuitie administratívnych údajov
Administratívne zdroje údajov sa vyuijú na
zostavovanie národných úètov a na zostavovanie súborov trukturálnej odvetvovej tatistiky dôchodkového sporenia.
Podrobný postup získavania týchto tatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)
b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby poadovaných administratívnych údajov
Sumár za vetky doplnkové dôchodkové spoloènosti, preh¾ad o cudzích zdrojoch v doplnkovej
dôchodkovej spoloènosti (numerická èas).
c) Periodicita: polroène a roène.
d) Lehota na odovzdanie administratívnych
údajov: polroène do 30. septembra po refe-
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renènom období a roène do 31. mája po referenènom období..
85. V prílohe è. 3 v èasti Charakteristiky administratívnych zdrojov údajov v kapitole I. Administratívne zdroje údajov, ktoré vyuíva: TATISTICKÝ ÚRAD
SLOVENSKEJ REPUBLIKY  I.C Intitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky  Migraèný úrad v bode 3 písmená a) a b) znejú:
a) Vyuitie administratívnych údajov
Administratívne zdroje údajov sa vyuijú na získanie
informácií o poète iadate¾ov o udelenie azylu a azylantov na území Slovenskej republiky.
b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej
alebo komoditnej skladby poadovaných administratívnych údajov
Údaje o azyle vykazované v kategóriách:
 iadatelia o udelenie azylu, a to pod¾a pohlavia,
veku, tátnej príslunosti, poèet maloletých iadate¾ov bez sprievodu,
 preh¾ad o cudzincoch s udeleným azylom, o cudzincoch, ktorým sa poskytla doplnková ochrana,
a to pod¾a pohlavia, veku a tátnej príslunosti,
 preh¾ad o cudzincoch, iadajúcich poskytnutie doèasného útoèiska, a odídencoch..
86. V prílohe è. 3 v èasti Charakteristiky administratívnych zdrojov údajov v kapitole I. Administratívne zdroje údajov, ktoré vyuíva: TATISTICKÝ ÚRAD
SLOVENSKEJ REPUBLIKY  I.F Intitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Ministerstvo kolstva
Slovenskej republiky sa vypúa bod 1 vrátane nadpisu.
87. V prílohe è. 3 v èasti Charakteristiky administratívnych zdrojov údajov v kapitole I. Administratívne zdroje údajov, ktoré vyuíva: TATISTICKÝ ÚRAD
SLOVENSKEJ REPUBLIKY  I.G Intitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v bode 8 oznaèenie administratívneho zdroja vrátane písmena b) znie:
8. Oznaèenie administratívneho zdroja:
V (MS SR) 7-02/C
Polroèný výkaz o ústavnej starostlivosti
b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby poadovaných administratívnych údajov
Údaje o ústavnej starostlivosti pod¾a jednotlivých charakteristík..
88. V prílohe è. 3 v èasti Charakteristiky administratívnych zdrojov údajov v kapitole I. Administratívne zdroje údajov, ktoré vyuíva: TATISTICKÝ ÚRAD
SLOVENSKEJ REPUBLIKY  I.G Intitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky sa za bod 8 vkladá nový
bod 8a, ktorý znie:
8a. Oznaèenie administratívneho zdroja:
V (MS SR) 7-02/T
Polroèný výkaz o ochrannej výchove
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a) Vyuitie administratívnych údajov
Administratívne zdroje údajov sa vyuijú na
zostavenie tatistických publikácií ako sociálna roèenka (Trendy sociálneho vývoja v Slovenskej republike), tatistická roèenka Slovenskej
republiky, na úèely medzinárodných porovnaní a na poskytovanie údajov rôznym medzinárodným organizáciám na základe ich poiadaviek.
b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby poadovaných administratívnych údajov
Údaje o ochrannej výchove pod¾a jednotlivých
charakteristík.
c) Periodicita: roène.
d) Lehota odovzdania administratívnych údajov: do 31. mája nasledujúceho roka..
89. V prílohe è. 3 v èasti Charakteristiky administratívnych zdrojov údajov v kapitole I. Administratívne zdroje údajov, ktoré vyuíva: TATISTICKÝ ÚRAD
SLOVENSKEJ REPUBLIKY  I.G Intitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v bode 9 oznaèenie administratívneho zdroja znie:
9. Oznaèenie administratívneho zdroja:
tatistický list C, P, T, S, K, R, Od, I
Polroèný tatistický preh¾ad o právoplatných
výsledkoch súdneho konania.
90. V prílohe è. 3 v èasti Charakteristiky administratívnych zdrojov údajov v kapitole I. Administratívne zdroje údajov, ktoré vyuíva: TATISTICKÝ ÚRAD
SLOVENSKEJ REPUBLIKY  I.H Intitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky v bode 1 oznaèenie administratívneho zdroja znie:
1. Oznaèenie administratívneho zdroja:
R (MZ SR) 1-99
Hlásenie pre aktualizáciu údajov v Centrálnom
registri poskytovate¾ov zdravotnej starostlivosti, pre potreby zdravotníckej tatistiky, predkladate¾  právnická osoba.
91. V prílohe è. 3 v èasti Charakteristiky administratívnych zdrojov údajov v kapitole I. Administratívne zdroje údajov, ktoré vyuíva: TATISTICKÝ ÚRAD
SLOVENSKEJ REPUBLIKY  I.H Intitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky v bode 2 oznaèenie administratívneho zdroja znie:
2. Oznaèenie administratívneho zdroja:
R (MZ SR) 2-99
Hlásenie pre aktualizáciu údajov v Centrálnom
registri poskytovate¾ov zdravotnej starostlivosti, pre potreby zdravotníckej tatistiky, predkladate¾  fyzická osoba.
92. V prílohe è. 3 v èasti Charakteristiky administratívnych zdrojov údajov sa kapitola I. Administratívne zdroje údajov, ktoré vyuíva: TATISTICKÝ
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ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY dopåòa:
I.J Intitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Zdravotné poisovne
1. Oznaèenie administratívneho zdroja:
Povinná dokumentácia zdravotnej poisovne
a) Vyuitie administratívnych údajov
Administratívne zdroje údajov sa vyuijú pri
príprave zdravotníckych tatistík pod¾a medzinárodnej metodiky Systému zdravotných úètov
a na analytické úèely v publikáciách tatistického úradu Slovenskej republiky.
b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby poadovaných administratívnych údajov
Údaje o zdravotnej starostlivosti úplne alebo
èiastoène financovanej z verejného zdravotného
poistenia pod¾a poskytovate¾a zdravotnej starostlivosti v èlenení pod¾a kódu poskytovate¾a
a/alebo lekára a o úhradách za túto starostlivos v èlenení pod¾a druhu zdravotnej starostlivosti. Údaje o poistencovi verejného zdravotného poistenia v èlenení pod¾a veku, pohlavia,
trvalého bydliska (okres), skupín diagnóz, druhu poberanej zdravotnej starostlivosti, poskytovate¾a zdravotnej starostlivosti a úhrad za túto
starostlivos.
c) Periodicita: roène.
d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 30. júna po referenènom období..
93. V prílohe è. 3 v èasti Charakteristiky administratívnych zdrojov údajov v kapitole III. Administratívne zdroje údajov, ktoré vyuíva: MINISTERSTVO
ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY  III.B
Intitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Veobecná zdravotná poisovòa sa vypúajú body 1
a 4 vrátane nadpisu.
94. V prílohe è. 3 v èasti Charakteristiky administratívnych zdrojov údajov v kapitole IV. Administratívne zdroje údajov, ktoré vyuíva: MINISTERSTVO
PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  ÚSTREDIE PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY  IV.A Intitúcia disponujúca
administratívnym zdrojom: Sociálna poisovòa v bode
3 oznaèenie administratívneho zdroja vrátane písmena
b) znie:
3. Oznaèenie administratívneho zdroja:
Preh¾ady v oblasti výberu poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie
b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby poadovaných administratívnych údajov
Kompletné údaje o platbách a platite¾och za Slovenskú republiku a okresy v èlenení pod¾a
jednotlivých typov platite¾ov poistného  zamestnávatelia, zamestnanci, samostatne zárobkovo
èinné osoby a dobrovo¾ne poistené osoby..
95. V prílohe è. 4 sa dopåòa bod 11, ktorý znie:
11. Smernica Rady 2006/110/ES z 20. novembra
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2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú smernice 95/57/ES a 2001/109/ES
v oblasti tatistiky (Ú. v. EÚ L 363, 20.12. 2006)..
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Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. októbra 2007.

¼udmila Benkovièová v. r.
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448
VYHLÁKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 7. septembra 2007
o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzahu ku kategorizácii
prác z h¾adiska zdravotných rizík a o náleitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
pod¾a § 62 písm. p) zákona è. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

faktorom práce a pracovného prostredia, sa pre jednotlivé faktory urèuje kategória osobitne.

§1

Náleitosti návrhu na zaradenie prác do tretej a tvrtej kategórie sú uvedené v prílohe è. 2.

(1) Podrobnosti o faktoroch práce a pracovného prostredia pod¾a zaradenia prác do kategórií sú uvedené
v prílohe è. 1.
(2) U zamestnancov, ktorí sú exponovaní viacerým

§2

§3
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. októbra 2007.

Ivan Valentoviè v. r.
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Príloha è. 1
k vyhláke è. 448/2007 Z. z.

PODROBNOSTI O FAKTOROCH PRÁCE A PRACOVNÉHO PROSTREDIA
POD¼A ZARADENIA PRÁC DO KATEGÓRIÍ

Faktor
a) Pevné aerosóly (prach)1)
Kategória
Charakteristika prác
a) Práce, pri ktorých je expozícia zamestnancov vyššia ako 0,3-násobok najvyššie
prípustného expoziþného limitu pre daný druh pevného aerosólu, ale neprekraþuje
2.
najvyššie prípustný expoziþný limit.
b) Práce, pri ktorých závery posúdenia rizika nepredpokladajú zvýšenú mieru
zdravotného rizika zo špecifického pôsobenia pevného aerosólu.
a) Práce, pri ktorých je predpoklad, že expozícia zamestnancov bude vyššia ako
najvyššie prípustný expoziþný limit, ale neprekroþí 2-násobok najvyššie
prípustného expoziþného limitu.
3.
b) Práce, pri ktorých odpoveć organizmu poukazuje na možné špecifické pôsobenie
pevného aerosólu.
c) Práce, pri ktorých závery posúdenia rizika predpokladajú zvýšenú mieru
zdravotného rizika zo špecifického pôsobenia pevného aerosólu.
a) Práce, pri ktorých je expozícia zamestnancov vyššia ako 2-násobok najvyššie
prípustného expoziþného limitu.
4.
b) Práce, pri ktorých expozícia zamestnancov zodpovedá kritériám kategórie 3,
a zároveĖ sa u zamestnancov zisĢujú zmeny zdravotného stavu vo vzĢahu
k pôsobeniu pevného aerosólu.
b) Hluk2)
Kategória

2.

3.

1

Charakteristika prác
a) Práce, pri ktorých nie sú prekroþené horné akþné hodnoty expozície hluku, ale
normalizovaná hladina expozície hluku LAEX,8h je väþšia ako 75 dB alebo
vrcholová hladina C akustického tlaku LCPk je väþšia ako 130 dB.
b) Práce, pri ktorých je nerovnomerný pracovný þas alebo pri ktorých sa expozícia
hluku v priebehu týždĖa mení, priþom týždenný priemer denných hodnôt
normalizovanej hladiny hlukovej expozície za 40-hodinový týždeĖ prekraþuje
75 dB, ale neprekraþuje hornú akþnú hodnotu expozície.
a) Práce, pri ktorých sú prekroþené horné akþné hodnoty expozície hluku, ale

) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 300/2007 Z. z.
2
) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpeènostných poiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 555/2006 Z. z.
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prekroþenie normalizovanej hladiny expozície hluku LAEX,8h je menšie ako 10 dB
alebo prekroþenie vrcholovej hladiny C akustického tlaku LCPk je menšie ako 3
dB.
b) Práce, pri ktorých je nerovnomerný pracovný þas alebo pri ktorých sa expozícia
hluku v priebehu týždĖa mení a týždenný priemer denných hodnôt
normalizovanej hladiny hlukovej expozície za 40-hodinový týždeĖ prekraþuje
hornú akþnú hodnotu expozície.
a) Práce, pri ktorých sú prekroþené horné akþné hodnoty expozície hluku
a prekroþenie normalizovanej hladiny expozície hluku LAEX,8h je 10 dB a viac
alebo prekroþenie vrcholovej hladiny C akustického tlaku LCPk je 3 dB a viac.
b) Práce, pri ktorých normalizovaná hladina expozície hluku alebo vrcholová
hladina C akustického tlaku zodpovedá kritériám kategórie 3, a zároveĖ sa
u zamestnancov zisĢujú zmeny sluchu vo vzĢahu k pôsobeniu hluku.

c) Vibrácie3)
Kategória
Charakteristika prác
Práce, pri ktorých nie sú prekroþené akþné hodnoty expozície vibráciám, ale hodnoty
2.
normalizovaného zrýchlenia vibrácií prekraþujú 0,5-násobok akþných hodnôt
expozície vibráciám.
a) Práce, pri ktorých sú prekroþené akþné hodnoty expozície vibráciám, ale hodnoty
normalizovaného zrýchlenia vibrácií neprekraþujú 1,5-násobok akþných hodnôt
expozície vibráciám.
b) Práce, pri ktorých hodnota normalizovaného zrýchlenia vibrácií zodpovedá
3.
kritériám kategórie 2, ale súþasne spolupôsobia ćalšie faktory práce alebo
pracovného prostredia (najmä dlhodobé, nadmerné a jednostranné zaĢaženie,
chlad, vlhkosĢ).
c) Práce, pri ktorých odpoveć organizmu poukazuje na špecifické pôsobenie
vibrácií.
a) Práce, pri ktorých hodnoty normalizovaného zrýchlenia vibrácií prekraþujú 1,5-násobok akþných hodnôt expozície vibráciám.
b) Práce, pri ktorých hodnota normalizovaného zrýchlenia vibrácií zodpovedá
kritériám kategórie 3, ale súþasne spolupôsobia ćalšie faktory práce alebo
4.
pracovného prostredia (najmä dlhodobé, nadmerné a jednostranné zaĢaženie,
chlad, vlhkosĢ).
c) Práce, pri ktorých hodnota normalizovaného zrýchlenia vibrácií zodpovedá
kritériám kategórie 3, a zároveĖ sa u zamestnancov zisĢujú zmeny zdravotného
stavu vo vzĢahu k pôsobeniu vibrácií.
d) Chemické faktory1)
Kategória
Charakteristika prác
a) Práce, pri ktorých je expozícia zamestnancov vyššia ako 0,3-násobok
2.
priemerného najvyššie prípustného expoziþného limitu pre daný chemický faktor,
ale neprekraþuje priemerný najvyššie prípustný expoziþný limit.

3

) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 416/2005 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpeènostných poiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciám v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 629/2005 Z. z.

Èiastka 190

Zbierka zákonov è. 448/2007

3.

4.

Strana 3209

b) Práce, pri ktorých súþasne pôsobí viac chemických faktorov, ktorých vzájomné
úþinky sa môžu sþítaĢ, ak súþet podielov nameraných priemerných hodnôt
jednotlivých chemických faktorov a ich priemerných najvyššie prípustných
expoziþných limitov je menší ako 1 alebo rovný 1.
c) Práce, pri ktorých závery posúdenia rizika nepredpokladajú zvýšenú mieru
zdravotného rizika zo špecifického pôsobenia chemických faktorov.
a) Práce, pri ktorých je predpoklad, že expozícia zamestnancov bude vyššia ako
priemerný najvyššie prípustný expoziþný limit, ale neprekroþí 2-násobok
priemerného najvyššie prípustného expoziþného limitu.
b) Práce, pri ktorých súþasne pôsobí viac chemických faktorov, ktorých vzájomné
úþinky sa môžu sþítaĢ, ak je predpoklad, že súþet podielov nameraných
priemerných hodnôt jednotlivých chemických faktorov a ich priemerných
najvyššie prípustných expoziþných limitov bude väþší ako 1 a menší ako 3 alebo
rovný 3.
c) Práce, pri ktorých závery posúdenia rizika predpokladajú zvýšenú mieru
zdravotného rizika zo špecifického pôsobenia chemických faktorov.
d) Práce, pri ktorých odpoveć organizmu poukazuje na špecifické pôsobenie
chemických faktorov.
a) Práce, pri ktorých je predpoklad, že expozícia zamestnancov bude vyššia ako 2-násobok priemerného najvyššie prípustného expoziþného limitu (havárie,
mimoriadne udalosti).
b) Práce, pri ktorých súþasne pôsobí viac chemických faktorov, ktorých vzájomné
úþinky sa môžu sþítaĢ, ak je predpoklad, že súþet podielov nameraných
priemerných hodnôt jednotlivých chemických faktorov a ich priemerných
najvyššie prípustných expoziþných limitov bude väþší ako 3.
c) Práce, pri ktorých expozícia zamestnancov zodpovedá kritériám kategórie 3,
a zároveĖ sa u zamestnancov zisĢujú zmeny zdravotného stavu vo vzĢahu
k pôsobeniu chemických faktorov.

e) Karcinogénne a mutagénne faktory4)
Kategória
Charakteristika prác
a) Práce, pri ktorých sú zamestnanci exponovaní karcinogénnym alebo mutagénnym
faktorom a technická smerná hodnota, ak je ustanovená, nie je prekroþená.
2.
b) Práce, pri ktorých závery posúdenia rizika nepredpokladajú zvýšenú mieru
zdravotného rizika zo špecifického pôsobenia karcinogénnych a mutagénnych
faktorov.
a) Práce, pri ktorých sú zamestnanci exponovaní karcinogénnym alebo mutagénnym
faktorom a pri ktorých je predpoklad, že expozícia neprekroþí 1,5-násobok
technickej smernej hodnoty.
3
b) Práce, pri ktorých závery posúdenia rizika predpokladajú zvýšenú mieru
zdravotného rizika zo špecifického pôsobenia karcinogénnych a mutagénnych
faktorov.

4

) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 301/2007 Z. z.
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a) Práce, pri ktorých sú zamestnanci exponovaní karcinogénnym alebo mutagénnym
faktorom a pri ktorých je predpoklad, že expozícia prekroþí 1,5-násobok
technickej smernej hodnoty.
b) Práce, pri ktorých sú zamestnanci exponovaní karcinogénnym alebo mutagénnym
faktorom a expozícia zodpovedá kritériám kategórie 3 uvedeným v písmene a),
ale odpoveć organizmu poukazuje na špecifické pôsobenie karcinogénnych
a mutagénnych faktorov.

f) Faktory spôsobujúce vznik profesionálnych kožných ochorení
Kategória
Charakteristika prác
2.
Práce, pri ktorých sa vyskytujú kožné senzibilizujúce faktory.
Práce, pri ktorých sa vyskytujú silné kožné senzibilizujúce faktory,1) dráždivé alebo
akneigénne faktory, a pri danom spôsobe práce nemožno vylúþiĢ priamy kontakt
3.
s pokožkou zamestnanca.
Práce, pri ktorých sa vyskytujú faktory uvedené v kategórii 3, ale súþasne
spolupôsobia ćalšie faktory, ktoré zvyšujú ich úþinky (najmä tepelná záĢaž,
4.
ultrafialové žiarenie), a u zamestnancov sa zisĢujú kožné ochorenia vo vzĢahu
k pôsobiacim faktorom.
g) Ionizujúce žiarenie
Charakteristika prác na pracoviskách so zdrojmi ionizujúceho žiarenia v kategóriách 2, 3 a 4 je
uvedená v osobitnom predpise.5)
h) Elektromagnetické žiarenie6)
Kategória
Charakteristika prác
Práce, pri ktorých je expozícia zamestnancov vyššia ako 0,3-násobok akþnej hodnoty
2.
expozície elektromagnetickému žiareniu, ale neprekraþuje akþnú hodnotu expozície
elektromagnetickému žiareniu.
Práce, pri ktorých expozícia zamestnancov je vyššia ako akþná hodnota expozície
3.
elektromagnetickému žiareniu.
4.
Neurþuje sa.
Optické žiarenie
i) Ultrafialové žiarenie7)
Kategória
Charakteristika prác
Práce, pri ktorých je expozícia zamestnancov vyššia ako 0,3-násobok limitnej
2.
hodnoty expozície ultrafialovému žiareniu, ale neprekraþuje limitnú hodnotu
expozície ultrafialovému žiareniu.
Práce, pri ktorých je expozícia zamestnancov vyššia ako limitná hodnota expozície
3.
ultrafialovému žiareniu.
4.
Neurþuje sa.

5

) § 31 zákona è. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 329/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpeènostných poiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému po¾u.
7
) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 410/2007 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpeènostných poiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciu umelému optickému iareniu.
6
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Optické žiarenie
j) Infraþervené žiarenie7)
Kategória
Charakteristika prác
Práce, pri ktorých je expozícia zamestnancov vyššia ako 0,3-násobok limitnej
2.
hodnoty expozície infraþervenému žiareniu, ale neprekraþuje limitnú hodnotu
expozície infraþervenému žiareniu.
Práce, pri ktorých je expozícia zamestnancov vyššia ako limitná hodnota expozície
3.
infraþervenému žiareniu.
4.
Neurþuje sa.
Optické žiarenie
k) Lasery7)
Kategória
Charakteristika prác
a) Práce s lasermi triedy 2, 2M a 3R.
2.
b) Práce s lasermi triedy 3B a 4, pri ktorých technické zabezpeþenie a spôsob
používania vyluþujú zásah zamestnancov priamym alebo odrazeným lúþom.
Práce s lasermi triedy 3B a 4, pri ktorých technické zabezpeþenie a spôsob
3.
používania nevyluþujú zásah zamestnancov priamym alebo odrazeným lúþom.
4.
Neurþuje sa.
l) Biologické faktory8)
Kategória
Charakteristika prác
Práce, pri ktorých sú zamestnanci exponovaní biologickým faktorom skupiny 2 alebo
2.
skupiny 3, ak sa nimi spôsobené infekcie za bežných podmienok nešíria vzduchom,
a pri ktorých je dostupná úþinná profylaxia a lieþba.
Práce, pri ktorých sú zamestnanci exponovaní biologickým faktorom skupiny 3, ak sa
nimi spôsobené infekcie za bežných podmienok šíria vzduchom, a pri ktorých je
3.
dostupná úþinná profylaxia a lieþba; podmienky a spôsob vykonávania práce
predstavujú pre zamestnancov zvýšené riziko.
Práce, pri ktorých sú zamestnanci exponovaní biologickým faktorom skupiny 4
4.
a faktorom skupiny 3, ak sa nimi spôsobené infekcie za bežných podmienok šíria
vzduchom, a pre ktoré nie je dostupná úþinná profylaxia a lieþba.
m) Faktory spôsobujúce profesionálne alergické ochorenia dýchacích ciest alebo oþných
spojoviek
Kategória
Charakteristika prác
Práce, pri ktorých sa vyskytujú silné senzibilizujúce faktory,1) ktoré môžu spôsobiĢ
2.
alergické ochorenie dýchacích ciest alebo oþných spojoviek.
Práce, pri ktorých sa vyskytujú silné senzibilizujúce faktory, ktoré spôsobujú
3.
alergické ochorenie dýchacích ciest alebo oþných spojoviek, a u vnímavých
zamestnancov sa zisĢujú zmeny zdravotného stavu vo vzĢahu k pôsobiacim faktorom.
4.
Neurþuje sa.

8

) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 338/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci.
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n) Zvýšený tlak vzduchu
Kategória
Charakteristika prác
Práce, ktoré sa vykonávajú vo zvýšenom tlaku vzduchu do 100 kPa, ktoré pri prácach
2.
pod hladinou zodpovedajú hĎbke do 10 metrov.
Práce, ktoré sa vykonávajú vo zvýšenom tlaku vzduchu nad 100 kPa, ktoré
3.
pri prácach pod hladinou zodpovedajú hĎbke viac ako 10 metrov.
4.
Neurþuje sa.
o) Fyzická záĢaž9)
Kategória
Charakteristika prác
a) Práce prevažne dynamické, vykonávané veĐkými svalovými skupinami, pri
ktorých
1. zmenový energetický výdaj (netto) neprekroþí priemerné a prípustné
hodnoty pre vekové skupiny mužov a žien,
2. minútový energetický výdaj (netto) neprekroþí prípustné hodnoty pre
vekové skupiny mužov a žien,
3. srdcová frekvencia neprekroþí hodnoty priemernej zmenovej srdcovej
frekvencie pre vekové skupiny mužov a žien.
b) Práce vykonávané malými svalovými skupinami, pri ktorých
1. prípustné zmenové priemerné hodnoty pre prevažne dynamickú prácu a pre
prácu so statickými zložkami práce pre mužov a ženy nie sú prekroþené,
2. poþet pohybov za zmenu ani za minútu v závislosti od trvania sĢahu
a veĐkosti vynakladanej sily vyjadrenej percentom Fmax príslušnej svalovej
2.
skupiny nie je prekroþený,
3. krátkodobé zaĢaženie svalov prevažne dynamickou prácou ani krátkodobo
neprekroþí prípustné hodnoty,
4. poþet pohybov malých svalových skupín ruky a prstov neprekroþí pri
celozmenovej vynakladanej sile prípustné hodnoty.
c) Práce prevažne statické, vykonávané malými svalovými skupinami, pri ktorých
priemerná zmenová vynakladaná svalová sila neprekroþí prípustné hodnoty.
d) Práce spojené s premiestĖovaním bremien, pri ktorých hmotnosĢ ruþne
premiestĖovaných bremien neprekraþuje smerné hmotnostné hodnoty
ustanovené osobitným predpisom.10)
e) Práce vykonávané prevažne v základnej pracovnej polohe (v sede, v stoji alebo
pri striedaní polôh), priþom sú splnené kritériá z hĐadiska hodnotenia
pracovných polôh.
a) Práce, pri ktorých sú prekroþené niektoré z kritérií uvedených v kategórii 2.
b) Práce spojené s premiestĖovaním bremien, pri ktorých hmotnosĢ ruþne
premiestĖovaných bremien neprekraþuje smerné hmotnostné hodnoty ustanovené
osobitným predpisom,10) ale iné ukazovatele fyzickej záĢaže (energetický výdaj
3.
a srdcová frekvencia) prekraþujú kritériá uvedené v kategórii 2.
c) Práce vykonávané prevažne v základnej pracovnej polohe v stoji s obmedzením
pohybu dolných konþatín a zmien polohy trupu a konþatín, s vynúteným tempom
práce.

9
10

) § 38 zákona è. 355/2007 Z. z.
) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpeènostných a zdravotných poiadavkách pri ruènej manipulácii s bremenami.
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d) Práce spojené s fyzickou a polohovou záĢažou, ktorá sa preukázateĐne podieĐa na
zmene zdravotného stavu (najmä poškodenie podporno-pohybovej sústavy
a periférnych nervov v dôsledku dlhodobého, nadmerného a jednostranného
zaĢaženia).
Práce, pri ktorých sú splnené kritériá na zaradenie do kategórie 3 a pri ktorých navyše
pôsobia ćalšie faktory (najmä chlad, vibrácie, vlhkosĢ), ktoré sa preukázateĐne
podieĐajú na zmene zdravotného stavu (najmä poškodenia podporno-pohybovej
sústavy a periférnych nervov v dôsledku dlhodobého, nadmerného a jednostranného
zaĢaženia).

p) Psychická pracovná záĢaž9)
Kategória
Charakteristika prác
a) Práce pri ktorých psychická pracovná záĢaž vyplývajúca z nasledujúcich
charakteristík práce a pracovného prostredia dosahuje tretí stupeĖ podĐa použitej
metódy:11)
1. nárazová práca alebo práca pod þasovým tlakom,
2. vnútené pracovné tempo,
3. monotónnosĢ,
4. hluk alebo iné vplyvy narúšajúce sústredenie pri prácach skupín I a II,12)
5. vysoká pravdepodobnosĢ sociálnych interakcií,
6. hmotná a organizaþná zodpovednosĢ,
7. riziko ohrozenia života a zdravia vlastného alebo iných osôb,
8. zmenová, noþná alebo nadþasová práca,
2.
9. neštandardné pracovné prostredie,13)
10. fyzický diskomfort alebo
11. zvýšená senzorická záĢaž, alebo práce zaradené do kategórie 3 alebo 4 vo
faktoroch uvedených najmä v písmenách b), e), g) a l) tejto prílohy, alebo
ćalšie charakteristiky práce a pracovného prostredia, ktoré môžu zvyšovaĢ
psychickú záĢaž.
b)

Práce, pri ktorých subjektívna odpoveć zamestnancov na psychickú pracovnú
záĢaž u viac ako polovice zamestnancov vykonávajúcich hodnotené práce
dosahuje maximálny stupeĖ alebo negatívnu intenzitu podĐa jednej metódy
alebo kombinácie viacerých použitých metód,11) alebo podĐa špecifických
metód podĐa aktuálnych odborných poznatkov.
a) Práce, pri ktorých psychická pracovná záĢaž vyplývajúca z charakteristík práce
a pracovného prostredia uvedených v kategórii 2 dosahuje štvrtý stupeĖ podĐa
použitej metódy.11)

3.

11

b) Práce, pri ktorých psychická pracovná záĢaž vyplývajúca z charakteristík práce
a pracovného prostredia uvedených v kategórii 2 dosahuje tretí stupeĖ podĐa
použitej metódy,11) a súþasne subjektívna odpoveć zamestnancov na psychickú
pracovnú záĢaž u viac ako polovice zamestnancov vykonávajúcich hodnotené
práce dosahuje maximálny stupeĖ alebo negatívnu intenzitu podĐa jednej metódy

) § 38 ods. 2 zákona è. 355/2007 Z. z.
) Príloha è. 2 tabu¾ka è. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky è. 115/2006 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky
è. 555/2006 Z. z.
13
) § 36 zákona è. 355/2007 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 117/2002 Z. z. o minimálnych poiadavkách na bezpeènos a ochranu zdravia zamestnancov
pri banskej èinnosti a pri dobývaní loísk nevyhradených nerastov.
12

Strana 3214

Zbierka zákonov è. 448/2007

4.

Èiastka 190

alebo kombinácie viacerých použitých metód,11) alebo podĐa špecifických metód
podĐa aktuálnych odborných poznatkov.
Neurþuje sa.

r) ZáĢaž teplom a chladom14)
Kategória
Charakteristika prác
a) Práce, pri ktorých nie sú prekroþené smerné hodnoty dlhodobo a krátkodobo
únosnej záĢaže teplom.
2.
b) Práce v priestoroch, v ktorých sa z technologických dôvodov udržiavajú pracovné
podmienky s parametrami nižšími, aké by zodpovedali danému energetickému
výdaju zamestnanca, ale operatívna teplota neklesne pod 4 °C.
a) Práce, pri ktorých sú prekroþené smerné hodnoty dlhodobo únosnej záĢaže
teplom alebo krátkodobo únosnej záĢaže teplom.
b) Práce vykonávané dlhšie ako 4 hodiny za pracovnú zmenu v priestoroch, kde je
z technologických dôvodov operatívna teplota udržiavaná na hodnote 4 °C
a nižšej.
3.
c) Práce spojené so striedaním veĐkých teplotných rozdielov (najmä v chladiarniach
alebo mraziarĖach) pri frekvencii striedania vyššej ako 15-krát za pracovnú
zmenu alebo v intervaloch striedania kratších ako 30 minút.
d) Práce, pri ktorých sú prekroþené kritériá prípustných povrchových teplôt pevných
materiálov a kvapalín, s ktorými prichádza do kontaktu pokožka zamestnanca.
4.
Neurþuje sa.

14

) § 37 ods. 1 zákona è. 355/2007 Z. z.
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Príloha è. 2
k vyhláke è. 448/2007 Z. z.

NÁLEITOSTI NÁVRHU NA ZARADENIE PRÁC
DO TRETEJ A TVRTEJ KATEGÓRIE
Návrh na zaradenie prác do tretej a tvrtej kategórie obsahuje tieto údaje o
1. zamestnávate¾ovi a pracovisku:
a) obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikaèné èíslo (IÈO), ak ide o právnickú osobu,
b) meno, priezvisko, bydlisko a IÈO, ak ide o fyzickú osobu-podnikate¾a,
c) právnu formu, zaradenie pod¾a tatistickej klasifikácie ekonomických èinností,
d) názov pracoviska,
e) poèet zamestnancov zamestnávate¾a, z toho poèet ien,
f) poèet zamestnancov pracoviska, z toho poèet ien,
g) názov profesií pod¾a klasifikácie zamestnaní, kód profesií,
h) opis prác,
2. faktoroch práce a pracovného prostredia:
a) posúdenie rizika15) s uvedením expozície zamestnancov jednotlivým faktorom práce a pracovného prostredia vo
vzahu k limitným hodnotám a kritériám,
b) kategóriu práce,
c) pracovisko, ktoré vykonalo objektivizáciu faktorov práce a pracovného prostredia,
3. opatreniach (technických, organizaèných a iných) na zníenie zdravotného rizika:
a) vykonaných,
b) plánovaných vrátane èasového harmonogramu,
4. zabezpeèení zdravotného doh¾adu na pracovisku:
pracovnú zdravotnú slubu16) (názov, sídlo, IÈO).

15
16

) Napríklad § 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 355/2006 Z. z., § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 356/2006 Z. z.
) § 21 a 26 zákona è. 124/2006 Z. z. o bezpeènosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 309/2007 Z. z.
Vyhláka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky è. 458/2006 Z. z. o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej
zdravotnej sluby, o zloení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o poiadavkách na ich odbornú spôsobilos.
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