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1 IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE 

Názov: 

Skrátený názov: 
Inštitút informatiky a štatistiky INFOSTAT 

Sídlo organizácie: Leškova 16,, 817 95 Bratislava 15 

Rezort: Štatistický úrad Slovenskej republiky (ŠÚ SR) 

Riaditeľ:  
 
Členovia vedenia organizácie: 

Tibor Papp PhD., riaditeľ INFOSTATu 
 
Ing. Róbert Suja, riaditeľ sekcie 
Ing. Anna Bradiaková, riaditeľka sekcie 
Ing. Michal Olexa, PhD., vedúci úseku 
Ing. Tatiana Retová, vedúca úseku 
Ing. Boris Vaňo, vedúci VDC 
PhDr. Tibor Kružlík, vedúci CSV 
Ing. Vladimír Pospíšil, PhD., vedúci odboru (do 30.9.2013) 
Ing. Dagmar Špotáková, vedúca odboru(od 1.10.2013) 
Mária Kozárová, vedúca centrálneho sekretariátu 

Kontakt: Tel.: +421 2 59 37 91 11 

Fax: +421 2 54 79 14 63 

e-mail: infostat@infostat.sk  

web stránka: www.infostat.sk 

Forma hospodárenia: príspevková organizácia 

 

 

Predmet činnosti: 
Inštitút je špecializovanou výskumno-vývojovou základňou štát-
nej štatistiky so zameraním na:  

 riešenie koncepčných a obsahovo-metodických úloh štátnej 
štatistiky 

 návrh a vývoj informačných systémov a nástrojov 
podporujúcich štatistické zisťovania, analýzu a prezentáciu 
štatistických dát, 

 aplikovaný demografický výskum zameraný na hodnotenie 
demografického vývoja a procesov, prípravu analýz 
a prognóz najmä pre potreby verejnej správy, 

 koncepčné a metodické práce v oblasti informatizácie spoloč-
nosti, 

 vývoj nástrojov a systémov podporujúcich informatizáciu 
verejnej správy, 

 výskumno-vývojové aktivity v oblasti štatistiky 
a informatizácie spoločnosti, 

 vzdelávacie aktivity (školenia, testovanie a akreditácia) v 
oblasti štatistiky a informačných technológií. 

http://www.infostat.sk/
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2 POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD INŠTITÚTU 

2.1 Poslanie 

Poslanie Inštitútu informatiky a štatistiky (ďalej INFOSTAT) je dané jeho zriaďovacou listinou. Inštitút 
zriadil Štatistický úrad Slovenskej republiky (ďalej ŠÚ SR) ku dňu 1. januára 1993 zriaďovacou listinou 
č. 2256/92, ktorá bola nahradená novou zriaďovacou listinou rozhodnutím predsedu č. ROZ-10/2005 s 
účinnosťou od 1. januára 2006. 
INFOSTAT svojou riešiteľskou kapacitou vytvára výskumno-vývojové zázemie ŠÚ SR. Rieši inovačné 
úlohy štátnej štatistiky v oblasti metodických postupov pri štatistických analýzach, príprave 
štatistických zisťovaní a v aplikácii progresívnych informačných technológií. V požadovanom rozsahu 
rieši metodické úlohy, spracúva analýzy a prognózy ekonomického a sociálneho vývoja a vyvíja tech-
nologické nástroje pre prácu s rozsiahlymi súbormi štatistických údajov a prezentáciu štatistických dát. 
Svoju činnosť orientuje predovšetkým na riešenie súboru inovačných úloh štátnej štatistiky, ktorých 
výsledky prispievajú k rozvoju štátnej štatistiky v rámci Európskeho štatistického systému (ESS) a 
v súlade s metodickými, obsahovými, organizačnými a technologickými štandardmi štatistických 
úradov krajín EÚ.  
Kľúčovými výstupmi riešenia úloh INFOSTATu sú štatistické analýzy a prognózy vývoja národného 
hospodárstva a inovácie štatistického informačného systému, vrátane aplikácií informačno-
komunikačných technológií (IKT) na prípravu spracovania a spracovanie štatistických údajov. 
Výsledky riešenia úloh v oblasti štatistických analýz a prognóz slúžia k prognózovaniu krátkodobého 
vývoja ekonomiky SR. Rovnako monitorovanie makroekonomických prognóz spracúvaných domácimi 
a zahraničnými inštitúciami slúži štátnym orgánom ako podklad pre analýzy vývoja hospodárstva.  

2.2 Strednodobý výhľad 

INFOSTAT je profilovaný ako kľúčové výskumno-vývojové pracovisko s celoštátnou pôsobnosťou 
v oblasti informatiky a štatistiky.  
V strednodobom výhľade sa inštitút zameriava na riešenie výskumno-vývojových úloh v týchto ob-
lastiach: 

 rozvoj metodiky štátnej štatistiky v oblasti systému národných účtov - SNÚ (ročné a štvrťročné 
národné účty, finančné účty, nepozorovaná ekonomika, zamestnanosť a účty práce), sociálnej 
štatistiky, prierezových a odvetvových štatistikách (cenová štatistika, štatistika poľnohospodárstva) 
a v regionálnej štatistike, 

 inovácia metodických postupov v štátnej štatistike zameraných na zvýšenie kvality dát, najmä v 
príprave a realizácii výberových zisťovaní u obyvateľstva a v podnikovej sfére pri koordinácii 
výberových vzoriek, v zavedení nových metód zberu a spracovania údajov, nových metodických 
postupov pre zostavovanie časových radov,  

 aktivity v oblasti budovania systému sociálnych štatistík orientované na prípravu a vypracovanie 
metodických a metodologických postupov, zameraných na prepojenie informácií z rôznych zdrojov 
a rôzneho typu údajov, t. j. údajov z výberových zisťovaní a z administratívnych zdrojov podľa 
požiadaviek Eurostatu, 

 analýza štruktúry slovenskej ekonomiky s využitím údajov a nástrojov tabuliek dodávok použitia, 
input-output tabuliek, 

 vývoj ekonometrických modelov slovenskej ekonomiky, krátkodobé a strednodobé prognózy 
makroekonomického a sociálno-ekonomického vývoja SR, rýchle odhady HDP a zamestnanosti.  

 vývoj aplikácií a adaptácia softvérových nástrojov podporujúcich spracovanie a šírenie štatistic-
kých údajov so zameraním na nové databázové technológie, 

 vývoj softvéru na tvorbu a udržiavanie časových radov, softvér na prezentáciu štatistických 
informácií pre verejnosť, 

 vývoj informačných systémov pre oblasť verejnej správy (sledovanie a vyhodnocovanie regionál-
neho rozvoja SR na úrovni miest, obcí a regiónov a na jeho porovnávanie s krajinami EÚ), 

 demografický výskum vo VDC so zameraním na demografickú metodiku a metodológiu a na 
vypracovanie demografických analýz a projekcií, 
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 prieskumy verejnej mienky mapujúce spoločenské, politické a ekonomické správanie sa 
obyvateľstva, 

 spoluúčasť na riešení ďalších úloh, ktoré sú pre ŠÚ SR určené zákonmi ako napr. spracovanie 
výsledkov volieb, referenda a pod.  

 
Za najdôležitejšie úlohy v strednodobom výhľade sú považované úlohy zamerané na riešenie meto-
dických postupov používaných v štátnej štatistike a úlohy súvisiace so začlenením štatistického 
systému SR do ESS. V rámci týchto úloh ide najmä o postupné riešenie úloh v oblasti SNÚ a vývoj 
spoločných technologických nástrojov pre zber, spracovanie a prezentáciu štatistických údajov. 
Kľúčovou úlohou pre výskum a vývoj je pružne reagovať na nové možnosti, ktoré prináša rozvoj IKT 
vo vývoji aplikácií a vo zvyšovaní kvality štatistických služieb. 
Personálna politika sa v strednodobom výhľade aj naďalej zameriava na zladenie potrieb kapacitného 
a odborného zabezpečenia plnenia plánovaných úloh kontraktu a zmluvných úloh so skutočným sta-
vom ľudských zdrojov. Zameranie expertov z oblastí makroekonomické štatistiky, sociálna štatistika, 
štatistika zamestnanosti, demografia, štrukturálna analýza, makro a mikro-simulačné techniky 
a modely a informatika sa bude využívať aj naďalej v prácach na spoločných projektoch. Bude 
nevyhnutná politika v personálnej oblasti zameraná na získavanie mladých perspektívnych 
zamestnancov so zabezpečením odovzdávania poznatkov starších expertov mladým zamestnancom 
a ich ďalším vzdelávaním, t.j. udržaním dlhodobej kontinuity odbornej úrovne v predmetných 
oblastiach výskumu. 
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KONTRAKT INŠTITÚTU S ÚSTREDNÝM ORGÁNOM A JEHO PLNENIE 

V roku 2013 inštitút uzavrel so ŠÚ SR základný kontrakt vedy a výskumu na riešení 32 hlavných úloh 
členených na 62  čiastkových výskumno-vývojových úloh. Vo februári 2013 inštitút uzavrel so ŠÚ SR 
kontrakt na služby na riešenie 10 hlavných a 9 čiastkových úloh.  
Po vecnej stránke kontrakt obsahoval stručnú charakteristiku zmluvne dohodnutých úloh - predmet 
kontraktu, trvanie kontraktu, stanovil platobné podmienky, spôsob a termín vyhodnotenia kontraktu 
a definoval práva a povinnosti zúčastnených strán. Súčasťou kontraktu bol zoznam hlavných 
a čiastkových úloh a protokoly o zadaní a prevzatí práce na každú samostatnú výskumno-vývojovú 
úlohu. Protokoly podrobnejšie špecifikovali predmet riešenia, odovzdávané výsledky a termíny 
plánovaného odovzdávania úloh.  
Protokol o zadaní a prevzatí práce pozostáva z troch častí:  

 zadanie úlohy - obsahuje špecifikáciu výstupov každej čiastkovej úlohy, ich formu a termíny 
odovzdania, ako aj požadovanú spoluprácu zo strany ŠÚ SR, 

 zmeny v zadaní úlohy - obsahuje špecifikáciu zmeny, termín a zodpovednosť, 

 prevzatie práce - obsahuje stručný popis odovzdávanej práce zo strany riešiteľa a vyjadrenie 
zadávateľskej organizácie k odovzdávanej práci. 

 
Podrobný obsah protokolu o zadaní úlohy a prevzatí práce je uvedený v prílohe A výročnej správy. 
V prílohe B je uvedený zoznam riešených úloh zo základného kontraktu a dodatku č.1 k základnému 
kontraktu za rok 2013. V zozname sú uvedené hlavné úlohy, ktoré sa členia na čiastkové úlohy. Ku 
každej hlavnej úlohe bol stanovený predpokladaný termín vyriešenia čiastkových úloh. Plnenie úloh po 
obsahovej aj časovej stránke bolo predmetom kontroly na štvrťročných kontrolných dňoch inštitútu. 
V prílohe C je uvedený zoznam úloh, ktoré boli realizované ako dodatky ku základnému kontraktu. 
Kontroly úloh z dodatkov ku kontraktu boli realizované podľa podrobných harmonogramov, ktoré boli 
vypracované pre každú úlohu. Príloha D obsahuje zoznam úloh riešených mimo základného 
kontraktu pre komerčné subjekty.  

2.3 Plnenie úloh kontraktu 

Úlohy z kontraktu sa priebežne plnili v súlade s protokolmi. Priebeh riešenia jednotlivých úloh 
a dosiahnuté výsledky vrátane výstupov boli pravidelne hodnotené na kontrolných dňoch po ukončení 
každého štvrťroka. V tabuľke 1 je uvedený prehľad plnenia čiastkových úloh s komentárom k výsled-

kom riešenia jednotlivých úloh: 
 
Tabuľka 1: Prehľad plnenia úloh kontraktu 
 

Názov úlohy Plnenie úlohy 

SPRACOVANIE ŠTATISTICKÝCH ZISŤOVANÍ V ROKU 2013 

Realizácia zmien APV pre spracovania s 
mesačnou periodicitou 

Bolo aktualizované aplikačné programové vybavenie spracovaní s 
mesačnou periodicitou, realizované pilotné spracovania s 
výstupnými tabuľkami a súbormi a upravené inštalačné a 
prevádzkové dokumentácie, spracovania boli odovzdávané podľa 
harmonogramov v technických projektoch jednotlivých zisťovaní. 

Realizácia zmien APV pre spracovania 
so štvrťročnou periodicitou 

Bolo aktualizované aplikačné programové vybavenie spracovaní so 
štvrťročnou periodicitou, realizované pilotné spracovania s 
výstupnými tabuľkami a súbormi a upravené inštalačné a 
prevádzkové dokumentácie, spracovania boli odovzdávané podľa 
harmonogramov v technických projektoch jednotlivých zisťovaní. 



   

  

8  VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2013 

 
 

Názov úlohy Plnenie úlohy 

Realizácia zmien APV pre spracovania 
s ročnou, polročnou periodicitou 
a spracovania neperiodického 
charakteru 

Bolo upravené aplikačné programové vybavenie spracovaní s 
polročnou a ročnou periodicitou a spracovaní neperiodického 
charakteru, spracovania s výstupnými tabuľkami a súbormi a 
upravené inštalačné a prevádzkové dokumentácie boli realizované 
a odovzdávané podľa harmonogramov v technických projektoch 
jednotlivých zisťovaní. 

ANALÝZA SPOTREBITEĹSKÉHO SPRÁVANIA V SR  

Analýzy rozloženia obchodných reťazcov 
a individuálnych obchodov v území 

Prvá časť štúdie vymedzuje vybrané obchodné reťazce, porovnáva 
ich podiel na celkovom počte maloobchodných predajní 
v okresoch, uvádza mapy rozloženia reťazcov, tabuľky o 
nezamestnanosti, mzdách, základné štatistické a demografické 
údaje. 

Percentá nákupov realizovaných 
v obchodných reťazcoch a v indivi-
duálnych obchodoch 

Druhá časť obsahuje údaje o sume tržieb vybraných reťazcov 
v absolútnom a relatívnom vyjadrení (potraviny, nepotraviny 
a ostatné tržby) a prepočítané tržby reťazcov na jedného obyvateľa 
okresu.. 

Analýza spotrebiteľského správania: 
objemy nákupov a ich štruktúra 

Tretia časť uvádza informácie o tržbách jednotlivých reťazcov 
v regiónoch a charakterizuje okresy s najvýraznejším podielom 
reťazcov na tržbách maloobchodu. 

ROZVOJ PODSYSTÉMU AŠIS – ZBER  

Rozšírenie funkcionality APV a 
nastavenie parametrov ZBER pre 
dopočty v roku 2013 

Aktualizované APV pre dopočty bolo nainštalované na aplikačnom 
serveri AŠIS. Úpravy sa týkali najmä výpočtu váh podľa 
priebežných zmien metodiky a zadefinovania extrémov. 
Aktualizované nastavenia APV pre jednotlivé mesačné, štvrťročné 
a ročné  zisťovania boli uložené v báze dát systému dopočtov, boli 
vytvorené dopočítané tabuľky údajov zisťovania za prvé obdobia 
periodicity 

ÚPRAVA APV PRE CENY NC POĽ 1-12 A CENY VTS 1-04 AŽ 13-04 V ROKU 2013 

Realizácia zmien do spracovania CENY 
NC Poľ 1-12 

Bolo odovzdané upravené APV na spracovanie Ceny NC Pol 1-12 

Realizácia zmien do spracovaní Ceny 
VTS 1-04 až 13-04 

Bolo odovzdané upravené APV na spracovanie Ceny VTS 1-04 až 
13-04 

ÚDRŽBA PODSYSTÉMOV AŠIS  

Štandardná údržba podsystémov AŠIS a 
aplikácií vytvorených INFOSTATom  

Počas celého roku 2013 bola vykonávaná štandardná údržba 
aplikácii vrátane poskytovania služby „Horúcej linky“ a „Opravy 
chýb“ pre AŠIS s podsystémami a pre aplikácie vytvorené 
Infostatom. Údržba aplikácii vytvorených Infostatom bola 
vykonávaná  podľa pokynov zadávateľa a v dohodnutých 
termínoch. 

ANALÝZA A NÁVRH INTEGRÁCIE CENOVÝCH ŠTATISTÍK DO IŠIS  
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Názov úlohy Plnenie úlohy 

Analýza a návrh integrácie cenových 
štatistík do IŠIS 

Riešitelia vypracovali dokument Návrh integrácie cenových štatistík 
do IŠIS, ktorého východisková verzia bola odoslaná na 
pripomienkovanie.  
Po zapracovaní pripomienok bola v elektronickej forme odovzdaná 
aj definitívna verzia dokumentu Návrh integrácie cenových štatistík 
do IŠIS.  

 

MESTSKÁ A OBECNÁ ŠTATISTIKA (MOŠ) A MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM (MIS) 

Aktualizácia štruktúr dátového skladu na 
základe legislatívnych zmien 
a opodstatnených požiadaviek 
používateľov 

Podľa dodaných a odsúhlasených požiadaviek od používateľov 
z pracovísk ŠÚ SR a metodických zmien z centra pre nahrávanie 
údajov za rok 2012 sa aktualizovali štruktúry dátového skladu a 
upravilo APV.  

 

Komplexné správcovstvo a údržba APV 
MOŠ-MIS  

Riešitelia priebežne vykonávali autorský dozor nad databázou 
MOŠ/MIS (kontrola a verifikácia údajov) a správcovstvo nad 
aplikačným programovým vybavením IS REGIOSTAT. Okrem 
autorského dozoru nad databázou a správcovstvom nad APV 
riešitelia priebežne zabezpečovali požiadavky používateľov 
a poskytovali konzultácie. 

Zverejnenie databázy MOŠ-MIS s údajmi 
za rok 2012 na internetovej stránke ŠÚ 
SR  

Aktualizovala sa databáza pre web prezentáciu obsahu MOŠ-MIS s 
dátami za rok 2012 a upravili sa jednotlivé stránky podľa 
požiadaviek zadávateľa. Web stránky s dátami za rok 2012 sú 
zverejnené na portáli ŠÚ SR. 

ANALÝZA A PROGNÓZA VÝVOJA HOSPODÁRSKEHO CYKLU  
V SLOVENSKEJ  EKONOMIKE 

Rýchle odhady HDP a zamestnanosti 

Vo februári, máji, auguste a novembri 2013 - vždy do 38 dní po 
skončení referenčného štvrťroka - bola odovzdaná tabuľková 
zostava obsahujúca výsledky rýchleho odhadu vývoja HDP 
(vrátane odhadov zložiek štruktúry jeho tvorby resp. použitia a ich 
deflátorov) a celkovej zamestnanosti, ktoré boli získané s podporou 
modelového aparátu na základe informácií vyplývajúcich z vývoja 
makroekonomických a odvetvových ukazovateľov slovenskej 
ekonomiky kvalitatívneho a kvantitatívneho charakteru. 

Prognózovanie krátkodobého vývoja 
vybraných makroekonomických uka- 
zovateľov slovenskej ekonomiky 

Vo februári, máji, auguste a novembri 2013 bol odovzdaný 
dokument analyticko-prognostického charakteru (s tabuľkovou 
prílohou). Jeho obsahom bola stručná analýza vývoja vybraných 
makroekonomických ukazovateľov slovenskej ekonomiky v 
referenčnom štvrťroku a interpretácia výsledkov krátkodobej 
predikcie ich vývoja v horizonte predikcie, teda v nasledujúcich 
dvoch štvrťrokoch vzhľadom na referenčný štvrťrok. 

BILANCOVANIE TDP V SYSTÉME SNA-NT 

Symetrické input – output tabuľky za rok 
2010 

V rámci riešenia tejto úlohy boli vypracované a odovzdané 
nasledovné výstupy: 

Zostavenie TDP za rok 2010 v systéme SNA-NT v bežných 
cenách 

Zostavenie matíc použitia za domácu a dovezenú produkciu,  
v základných cenách 

Zostavenie symetrickej IOT2010 (produkty x produkty) za 
domáce použitie, za použitie z dovozu a za použitie spolu.   

Dokument popisujúci symetrizáciu.  Pri symetrizácii boli 
aplikované dve rôzne metódy. Odporúčame použiť druhú 
metódu.   
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Názov úlohy Plnenie úlohy 

Výpočet TDP v stálych cenách 
prechádzajúceho roku v systéme 
SNA_NT 

V rámci riešenia tejto úlohy boli urobené a odovzdané nasledovné 
výstupy: 

-odladenie bloku deflácie v SNA-NT,  

- zmeny v štruktúre niektorých vstupov, následne revízie TDP2008 
a 2009 v bežných cenách 

-precenenie TDP2009 do cien 2008, dobilancovanie bežných cien 
v TDP 2009, 

- precenenie TDP2010 do cien 2009, dobilancovanie bežných cien 
v TDP2010, 

Dokument popisujúci priebeh prác. 

NÁVRH RIEŚENIA KĹÚĆOVÝCH METODICKÝCH ROZDIELOV MEDZI ESA 95 A ESA 2010 
A UPLATNENIE ESA 2010 V PRAXI 

Identifikácia a analýza metodických 
rozdielov medzi ESA 95 a ESA 2010 

V prvej etape boli odovzdané tri samostatné metodické materiály: 
Tovar zaslaný na ďalšie spracovanie, Výdavky na výskum a vývoj, 
Identifikácia a analýza metodických rozdielov medzi ESA1995 
a ESA2010. Prvé dva materiály sa zamerali na analýzu 
konkrétnych zdrojov údajov, ktoré sa dajú použiť pri kvantifikácií 
metodických rozdielov v ESA. Súhrnný materiál  analyzoval 
a kvantifikoval hlavné metodické rozdiely v ESA, ktoré majú vplyv 
na HDP.  

Návrh riešenia kľúčových metodických 
rozdielov 

V druhej etape boli odovzdané dva metodické materiály: Penzijné 
schémy súvisiace so zamestnaním, Služby neživotného poistenia. 
V materiáloch sa podrobne analyzovali zdroje údajov a navrhli sa 
postupy, ktoré umožnia kvantifikovať metodické zmeny v ESA. 
Uvádzajú sa v nich príklady zaznamenania „nových“ transakcií 
v postupnosti účtov . 

Prieskum a analýza alternatívnych 
zdrojov pre novovzniknuté ukazovatele 
ESA 2010 

V tretej etape bolo odovzdaných 11 metodických materiálov. 
Materiály: Výdavky na výskum a vývoj, Tovar zaslaný na ďalšie 
spracovania, Služby neživotného poistenia boli dopracované 
a doplnené podľa pripomienok zo strany NÚ.  Materiál Penzijné 
zmeny schémy súvisiace so zamestnaním je identický s materiálom 
odovzdaným v septembri.  Materiály: Databázy, Vymedzenie 
sektorov, Indexované dlhové nástroje, Náklady na prevod 
vlastníctva, Patenty, Právo ťažiť, Vojenské výdavky  boli metodicky 
dopracované oproti verzii z júna. Okrem analýzy zdrojov údajov 
využiteľných pre kvantifikáciu metodických rozdiel obsahujú  
i príklady zaznamenania transakcií v postupnosti účtov. 

KVANTIFIKÁCIA A ZAZNAMENÁVANIE PÔDY V SYSTÉME NÁRODNÝCH ÚĆTOV 

Kvantifikácia a zaznamenávanie pôdy 
v systéme národných účtov 

Štúdia obsahuje spracovanie problematiky evidovania pôdy, 
vodných zdrojov a nerastných a energetických zásob  v SNÚ SR 
a kvantifikáciu týchto ukazovateľov  pre tabuľku 26 Transmisijného 
programu Eurostatu. Prezentované sú problémy so získavaním 
údajov o pôde a jej cene, princípy evidovania pôdy, experimentálne 
prepočty s údajmi za roky 2010 a 2011, a to z hľadiska stavov 
a zmeny stavov pôdy v sektorovom členení a za ekonomiku spolu. 
V predkladanej štúdii je v 1. kapitole prezentovaná kvantifikácia 
pôdy (AN.211) ako nefinančných aktív a zostavenie súvahového 
účtu pôdy, v 2. kapitole je popis vodných zdrojov (AN.214) a ich 
kvantifikácia a v 3. kapitole je definovanie a 
kvantifikácia nerastných a energetických zásob (AN.212) z hľadiska 
národných účtov. Výpočty v excelovských tabuľkách sú súčasťou 
štúdie (prezentovanej vo worde), boli odovzdané aj osobitne 
v exceli. 
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Názov úlohy Plnenie úlohy 

METODOLOGICKÉ PROBLÉMY ANALÝZY A MODELOVANIA ĆASOVÝCH RADOV, 
KOMPARÁCIA MESAĆNÝCH A ŚTVRTROĆNÝCH PODNIKOVÝCH ZIS´TOVANÍ 

Realizácia pracovného seminára k danej 
problematike 

V októbri 2013 bol zorganizovaný pracovný seminár, na ktorom bol 
prezentovaný modelový aparát na rýchle odhady vývoja HDP 
a jednotlivých zložiek štruktúry jeho tvorby a použitia v stálych 
a bežných cenách. INFOSTAT využíva tento aparát na uvedený 
účel v termíne T+45 dní po skončení referenčného štvrťroka. 
Konštrukcia modelového aparátu je založená na prepojení vývoja 
štvrťročných časových radov ukazovateľov SNA s vývojom 
mesačných časových radov odvetvových a makroekonomických 
ukazovateľov kvantitatívneho a kvalitatívneho charakteru. 
Východiskom prepojenia je analýza kointegrácie a stacionarity 
časových radov. 

ROZVOJ METODOLÓGIE VYUŹITIA ŚTATISTICKÝCH ÚDAJOV Z KRÁTKODOBÝCH 
ZISTOVANÍ 

Rozvoj metodológie využitia štatistických 
údajov z krátkodobých zisťovaní 

V septembri 2013 bol zorganizovaný pracovný seminár 
s prezentáciou troch alternatívnych prístupov k zostavovaniu 
indikátora ekonomického sentimentu (IES). Ich výroková schopnosť 
vo vzťahu k vývoju reálneho HDP bola porovnaná s výrokovou 
schopnosťou IES, ktorý ŠÚ SR zostavuje na základe metodiky 
odporúčanej EUROSTAT-om. Výsledky tohto charakteru sú 
obsahom dokumentu, ktorý bol odovzdaný ŠÚ SR koncom 
septembra 2013. 

SATELITNÝ ÚĆET CESTOVNÉHO RUCHU 

Satelitný účet v cestovnom ruchu za rok 
2011, revízia štruktúr výdavkov, tabuliek 
výdavkov a spotreby v CR 

V roku 2013 boli doplnené tabuľky TSA za rok 2011:  

 tabuľky TSA 5 a TSA 6, ktoré zaznamenávajú produkciu, 
pridanú hodnotu odvetví cestovného ruchu, ako aj celkovú 
ponuku produktov CR,  

 tabuľka TSA 7, ktorá zaznamenáva zamestnanosť 
v odvetviach cestovného ruchu, 

 tabuľka TSA 8, ktorá zaznamenáva tvorbu hrubého fixného 
kapitálu v odvetviach cestovného ruchu. 

V časovom rade 2005-2011 bola prepočítala vnútorná spotreba CR 
(tabuľka TSA 4 doplnená o imputované nájomné, sociálne 
naturálne transfery a výdavky na jednodňových návštevníkov 
v domácom CR) podľa klasifikácie produktov CR  (používanej 
v tabuľke TSA 5 a TSA 6) a v členení na spotrebu príjazdového CR 
(TSA 1) a domáceho CR (TSA 2). 
Pre konštrukciu tabuľky TSA 5 a TSA 6 sa testovala možnosť 
využitia údajov z finálnych tabuliek dodávok a použitia (TDP), ktoré 
sa zostavujú v odbore Národných účtov s využitím systému SNA-
NT 

AKTUALIZÁCIA SOFTVÉRU 

Aktualizácia softvéru na tvorbu 
komoditných bilancií a časových radov 
ukazovateľov energetickej bilancie SR  
(aktualizácia softvéru pre bilancovanie 
energetiky) 

Aktualizované APV je nainštalované na odbore 840. Výsledky 
bilancie boli konzultované s pracovníkmi tohto oddelenia. 

AKTUALIZÁCIA PROGRAMOVÉHO VYBAVENIA 

Aktualizácia programového vybavenia 
pre tvorbu výstupov z týždenného 
štatistického zisťovania v cestnej 
nákladnej doprave v súvislosti s 

Počas celého roku bolo upravované APV pre tvorbu výstupov 
z týždenného štatistického zisťovania v cestnej nákladnej doprave 
podľa požiadaviek Eurostatu 
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Názov úlohy Plnenie úlohy 

priebežnými požiadavkami Eurostatu 
(aktualizácia softvéru pre cestnú 
nákladnú dopravu) 

AKTUALIZÁCIA SOFTVÉRU 

Aktualizácia softvéru pre spracovanie 
výsledkov konjunkturálnych pries-
kumov(aktualizácia APV podľa nových 
požiadaviek ECFIN) 

Programové vybavenie bolo upravené v súlade s požiadavkami pre 
spracovanie pre rok 2012  a je nainštalované  na pracovných 
staniciach používateľov. 

VYTVORENIE DATABÁZ POĽNOHOSPODÁRSKYCH FARIEM 

Vytvorenie databáz poľnohospo-
dárskych fariem (analýza súborov fariem 
v sektore domácností, vytvorenie 
výberového SSJ pre fss za domácnosti) 

Analýza súboru fariem v sektore domácností: 

a) analyzovalo sa päť externých súborov: Saps, hd, osip, kozy, 
ovce a základný súbor FSS za domácnosti. V jednotlivých 
súboroch sa identifikovali duplicity. Následne sa vyšpecifikovali 
prepojovacie položky v jednotlivých súboroch, a tieto sa upravili do 
požadovaného tvaru. 

b) výberový SSJ pre FSS za domácnosti sa vytvoril na základe 
prepojenia základného súboru FSS a jednotlivých externých 
súborov cez vybrané položky 

MIKROSIMULAĆNÝ MODEL PRE STANOVENIE PRÍJMOV A VÝDAVKOV SÚKROMNÝCH 
HOSPODÁRIACICH DOMÁCNOSTÍ NA SLOVENSKU 

Odhad príjmov a výdavkov súkromných 
hospodáriacich domácností na rok 2013 

Bol vypracovaný a odovzdaný metodický material „Popis metódy a 
algoritmu na odhad príjmov a výdavkov súkromných 
hospodáriacich domácností na rok 2013“. Obsahuje popis metódy 
a algoritmu na odhad príjmov a výdavkov domácností na rok 2013. 
Popisuje vytvorenie takého súboru mikroúdajov domácností za rok 
2013, ktorý umožní vytvorenie výstupných tabuliek a databázových 
podsúborov podľa požiadaviek užívateľov tak, ako tomu bolo z 
údajov terénneho zisťovania RÚ do roku 2012. Podkladom 
odhadov sú mikroúdaje RÚ za rok 2012 a 2011 a  dostupné 
externé informácie, prognózy a kvalifikované odhady vybraných 
demografických, sociálnych a ekonomických ukazovateľov za rok 
2013.  

Vypracovanie metodiky pre mikro-
simulačný model podľa jednotlivých 
blokov 

Bol vypracovaný a odovzdaný metodický material „Mikrosimulačný 
model pre stanovenie príjmov a výdavkov hospodáriacich 
domácností na Slovensku - vypracovanie metodiky podľa 
jednotlivých blokov“.  Obsahuje popis schémy mikrosimulačných 
postupov v oblasti demografických udalostí, životného cyklu a 
hospodárenia domácností. Demografické udalosti sú metodicky 
rozpracované v blokoch narodenie, úmrtie, sobáš, rozvod a 
stárnutie. V samostatnom bloku je rozpracovaný životný cyklus 
jednotlivých členov domácností a následne životný cyklus 
domácnosti. Hospodárenie domácnosti  je metodicky rozpracované 
v bloku tvorby príjmov členov domácnosti a domácnosti ako celku a 
v bloku realizácie výdavkov členov domácnosti a domácnosti ako 
celku. 

Vývoj SW pre mikrosimulačný model 
a jeho testovanie 

Bol vypracovaný SW pre simuláciu mikroúdajov príjmov a výdavkov 
hospodáriacich domácností a členov domácností na súbore 
mikroúdajov rodinných účtov. SW bol aplikovaný a testovaný pri 
odhade príjmov a výdavkov domácností na rok 2013. 

Obsahuje postup vytvorenia tabuliek vstupných parametrov pre 
odhad výdavkov, vstupných parametrov pre odhad zložiek príjmov, 
algoritmus simulácie mikroúdajov a sasovský program na odhad 
príjmových a výdavkových položiek súboru mikroúdajov RÚ. 
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Názov úlohy Plnenie úlohy 

INOVÁCIA TP SPRACOVANIA BILANCOVANIA OBYVATEĽSTVA; INOVÁCIA TP KBD A 
INOVÁCIA OBSAHU KBD PODĽA POŽIADAVIEK IŠIS  

Inovácia TP spracovania bilancií 
obyvateľstva 

Bol inovovaný TP spracovania bilancií obyvateľstva. TP bol 
odovzdaný v elektronickej forme gestorovi úlohy. 

Inovácia APV spracovania bilancovania 
obyvateľstva, spracovanie bilancií (vek, 
rod. stav, národnosti, krajina nar., št. 
občianstvo) 

Bolo inovované APV pre bilancovanie obyvateľstva, hlavne všetky 
sekcie autokorekcií ktoré mali zabezpečiť nižšiu chybu. S 
inovovaným APV prebehlo spracovanie za rok 2012 

Inovácia TP KBD 1.1 Obyvateľstvo a 
migrácia - Bilancovanie obyvateľstva 

Boli naplnené metadáta pre subdoménu 1.1 Obyvateľstvo a 
migrácia - Bilancovanie obyvateľstva a vygenerovaný inovovaný TP 
KBD, ktorý bol doplnený o nové dimenzie, zdroje a prezentácie pre 
bilancie podľa štátneho občianstva a krajiny narodenia. TP KBD bol 
odovzdaný v elektronickej forme gestorovi úlohy 

Inovácia obsahu a prezentácií KBD 
subdomény 1.1 Obyvateľstvo a migrácia 
- Bilancovanie obyvateľstva podľa 
prijatých jednotlivých zmien a doplnení 
uvedených v inovovanom TP KBD 

Bol inovovaný obsah KBD subdomény 1.1 Obyvateľstvo a migrácia 
– Bilancovanie obyvateľstva podľa doplneného TP KBD. Inovovaný 
obsah KBD subdomény 1.1 Obyvateľstvo a migrácia – 
Bilancovanie obyvateľstva je k dispozícii gestorovi 

SPÄTNÉ MESAČNÉ SPRACOVANIE STAVU A POHYBU OBYVATEĽSTVA ZA ROKY 1993 - 95 
Z DOSTUPNÝCH ZDROJOV A PREPOČET BILANCIÍ OBYVATEĽSTVA OD ROKU 1993 - 95 
PODĽA NOVÉHO ÚSPČ SR OD ROKU 1996  

Analýza možností opakovania bilancie 
od roku 1993 - 1995 voči inovovaným 
štruktúram od roku 2011 a analýza 
dostupných súborov pre mesačné 
spracovanie stavu a pohybu 
obyvateľstva za roky 1993 - 1995 

Boli analyzované bilancie  a súbory pre mesačné spracovanie 
stavu a pohybu obyvateľstva za roky 1993 – 1995. Analýza bola 
vykonaná v požadovanom termíne 

Úprava a uloženie zdrojových údajov do 
ZBD, prispôsobenie APV pre bilancie a 
APV pre spracovanie stavov a pohybu 
obyvateľstva 

Boli uložené údaje do ZBD a upravené APV pre mesačné 
spracovanie stavu a pohybu obyvateľstva. 

Spracovanie mesačných stavov a 
pohybu obyvateľstva za jednotlivé 
mesiace rokov 1993 – 1995 a 
spracovanie bilancií za roky 1993 - 1995 

Bolo upravené APV pre mesačné spracovanie stavu a pohybu 
obyvateľstva. Pomocou nového APV sa realizujú mesačné 
spracovania stavu a pohybu obyvateľstva a bilancie za roky 1993-
1995. 

Vytvorenie TP KBD pre uloženie údajov 
mesačných stavov a pohybu 
obyvateľstva do subdomény 1.1 
Obyvateľstvo a migrácia – Stav a pohyb 
obyvateľstva za roky 1993 – 1995 a TP 
KBD pre naplnenie subdomény 1.1 
Obyvateľstvo a migrácia – Bilancovanie 
obyvateľstva za roky 1993 - 1995 

Boli naplnené metadáta pre subdoménu 1.1 Obyvateľstvo a 
migrácia - Stav a pohyb obyvateľstva za roky 1993 – 1995 a 
inovovaný TP KBD bude generovaný po naplnení obsahu KBD. 
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Názov úlohy Plnenie úlohy 

Rozšírenie obsahu KBD subdomény 1.1 
Obyvateľstvo a migrácia – Stav a pohyb 
obyvateľstva a vytvorenie nových 
výstupov pre prezentáciu obsahu 
subdomény za roky 1993 – 1995 a 
inovácia obsahu KBD subdomény 1.1 
Obyvateľstvo a migrácia – Bilancovanie 
obyvateľstva podľa prijatých jednotlivých 
zmien a doplnení uvedených v 
inovovanom TP KBD 

Termín odovzdania úlohy bol posunutý z dôvodu zistenia chýb 
v uložených zdrojových dátach.  

INOVÁCIA SYSTÉMU PRE SPRACOVANIE MIGRAČNEJ ŠTATISTIKY S POUŽITÍM ÚDAJOV 
ZÍSKANÝCH Z UHCP SR A MV SR PODĽA POŽIADAVIEK IŠIS  

Analýza zdrojového súboru  
Bol zanalyzovaný nový zdrojový súbor a podľa výsledku analýzy 
boli upravené štruktúry tabuliek a číselníky 

Úprava APV a dokumentácie na základe 
výsledku analýzy 

Na základe výsledku analýzy sa upravilo APV pre spracovanie 
migračnej štatistiky 

Definitívne prekódovanie súboru z UHCP 
a uloženie do ZBD 

Realizovalo sa spracovanie – prekódovanie súboru z UHCP. 

Úprava TP KBD pre subdoménu 1.1 
Obyvateľstvo a migrácia – Zahraničná 
migrácia 

Bol vygenerovaný upravený TP subdomény KBD 1.1 Obyvateľstvo 
a migrácia – Zahraničná migrácia V3-nové zdroje. Odovzdaný je v 
elektornickej forme. 

Prevzatie údajov o migrácii zo ZBD do 
KBD a vytvorenie výstupov pre 
prezentáciu obsahu subdomény 1.1 
Obyvateľstvo a migrácia – Zahraničná 
migrácia 

Boli vytvorené objekty pre tvorbu preddefinovaných výstupov pre 
prezentáciu výsledkov subdomény 1.1 Obyvateľstvo a migrácia - 
Zahraničná migrácia podľa upraveného TP.   

PROGNÓZA DOMÁCNOSTÍ V SR 

Prognóza domácností v SR do roku 
2020  

Bola spracovaná analyticko-prognostická štúdia, ktorá obsahuje 
analýzu vývoja cenzových domácnosti v období 2001-2011, 
analýzu vplyvu reprodukčného správania na vývoj počtu a štruktúry 
rodín a domácnosti a samotnú prognózu cenzových domácností 
v SR do roku 2020. 

ANALYTICKÉ A SYNTETICKÉ UKAZOVATELE  

Tabuľky života 

Všetky tabuľky života za rok 2011 na úrovni SR – úmrtnostné,  
sobášne, rozvodové a plodnosti. Úmrtnostné tabuľky boli  
spracované aj na úrovni regiónov (NUTS2, NUTS3, NUTS4, mestá, 
vidiecke obce). Na základe výsledkov zisťovania EU SILC bola 
vypočítaná stredná dĺžka života v zdraví za rok 2011 v SR. 
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Názov úlohy Plnenie úlohy 

Pohyb obyvateľstva v SR 2012 

Podklady pre tlačenú aj elektronickú verziu publikácie Pohyb 
obyvateľstva 2011. Pri elektronickej verzii bola spracovaná 
slovenská aj anglická mutácia publikácie. 
 

Zomrelí podľa príčiny smrti Súbor zomrelých spracovaný podľa nariadenia EK 328/2011 

Narodení v zahraničí 

Analytická publikácia obsahuje základnú charakteristiku 
živonarodených detí v zahraničí za obdobie 2004-2011 (počet, 
pohlavie, poradie pôrodu, vek, rodinný stav, národnosť, vzdelanie a 
okres trvalého bydliska matky), dopady zmeny evidencie detí 
narodených v zahraničí na hodnotu ukazovateľov plodnosti, 
dojčenskej úmrtnosti a migrácie, ako aj navrhované riešenia na 
zachovanie porovnateľnosti časových radov uvedených 
ukazovateľov. 
 

BILANCIA OBYVATEĽSTVA PODĽA VZDELANIA A KRAJINY NARODENIA  

Odhad vzdelanostnej štruktúry 
obyvateľstva 
 

Odhad štruktúry obyvateľstva podľa najvyššieho dosiahnutého 
vzdelania k 31.12.2012. 

Odhad krajiny narodenia 
 

Odhad krajiny narodených, zomrelých, prisťahovaných 
a vysťahovaných podľa krajiny narodenia v rokoch 2009 a 2010.  
 

Odhad štruktúry obyvateľstva SR podľa 
krajiny narodenia 

Odhad štruktúry obyvateľstva SR podľa krajiny narodenia, veku 
a pohlavia k 31.12.2008 a 31.12.2009. 

REVÍZIA ÚDAJOV O OBYVATEĽSTVE  

Identifikácia rozdielov medzi 
demografickou bilanciou a výsledkami 
SODB 2011 

Porovnanie počtu a štruktúry obyvateľstva v bilanciách 
obyvateľstva a a SODB 2011. 

Revízia vekovo-pohlavnej štruktúry 
obyvateľstva v rokoch 2001-2010 

Odhad obyvateľstva podľa veku a pohlavia za roky 2001 až 2011. 

POBYT OBYVATEĽSTVA SR AKO INŠTITÚT ŠTÁTNEJ SPRÁVY  

Identifikácia a analýza možných 
dátových zdrojov pre bilancovanie 
obyvateľstva podľa trvalého a obvyklého 
pobytu 

Metodický materiál, ktorý obsahuje identifikáciu a analýzu dátových 
zdrojov pre potreby bilancovania podľa rôznych druhov pobytu. Boli 
špecifikované dátové položky pre analytické komparácie dátových 
zdrojov. 
 

Analytická komparácia dátových zdrojov 
o pobytoch 

Výstupy z dátových zdrojov SODB a ECU UHCP ako podklady pre  
analytické komparácie. 
 

Návrh riešenia problematiky pobytov 
obyvateľstva 

Štúdia analyzuje trvalý a obvyklý pobyt obyvateľov SR na základe 
výsledkov SODB 2011 a prezentuje niekoľko odvodených typov 
obvyklého pobytu skonštruovaných na základe údajov z SODB 
2011 a údajov z databázy Evidencie cudzincov (ECU) Úradu 
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Názov úlohy Plnenie úlohy 

hraničnej a cudzineckej polície PPZ. Na základe výsledkov analýzy 
je navrhnutý ďalší postup evidencie obyvateľov podľa jednotlivých 
druhov pobytov v SR. 
 

INOVÁCIA PROGRAMOVÉHO VYBAVENIA V BLAISE NA ROK 2014  

Inovácia programového vybavenia v 
BLAISE na rok 2014 

Bolo odovzdané APV na decentralizovaný zber, kontrolu, prenos 
údajov a centrálne spracovanie údajov ad-hoc modulu " Pracovné 
úrazy a zdravotné problémy spôsobené zamestnaním"  

Transkodifikačný program pre doplnkové 
zisťovanie VZPS 

Bolo odovzdané inovované APV na  prevod údajov ad-hoc modulu 
"Pracovné úrazy a zdravotné problémy spôsobené zamestnaním " 
do kodifikácie Eurostatu. Transkodifikačný program bol odovzdaný 
podľa požiadaviek gestora úlohy. 

APV pre VZPS a transkodifikačný 
program pre VZPS, elektronický dotazník 
pre zber údajov 

Bolo odovzdané APV na decentralizovaný zber, kontrolu a prenos 
údajov a centrálne spracovanie údajov výberových zisťovaní 
pracovných síl a prevod databázy VZPS do kodifikácie Eurostatu 
pre rok 2014. 

VÝBER BYTOV PRE VÝBEROVÉ ZISTOVANIE PRACOVNÝCH SÍL (VZPS) V ROKU 2013 A 
2014 

Výber bytových domácností pre obdobie 
2. štvrťrok 2013 až 4. štvrťrok 2013 pre 
rotujúci panel štvrťročného VZPS na 
základe výsledkov SODB 2011 

Bolo odovzdaných 8 súborov domácností pre jednotlivé kraje 

s požadovanými položkami - obec, ZSJ, sčítací obvod, ulica, číslo 
domu, číslo orientačné, číslo budovy, bytu, dátum zaradenia 
a vyradenia 

z výberového súboru. 

Výber bytových domácností pre obdobie 
1. štvrťrok 2014 pre rotujúci panel 
štvrťročného VZPS na základe 
výsledkov SODB 2011 

Bolo odovzdaných 8 súborov domácností pre jednotlivé kraje 

s požadovanými položkami - obec, ZSJ, sčítací obvod, ulica, číslo 
domu, číslo orientačné, číslo budovy, bytu, dátum zaradenia 
a vyradenia 

z výberového súboru. 

REALIZÁCIA PRIESKUMU 

Realizácia prieskumu firemná kultúra a 
spokojnosť zamestnancov ŠÚSR 

Kontrola dát, príprava a čistenie dátového súboru, spracovanie, 
vyhodnotenie, interpretácia výsledkov 

SPOTREBITEĽSKÝ BAROMETER - MESAČNÝ PRIESKUM - 12X  

12 prieskumov s mesačnou periodicitou 
(realizovaných na začiatku každého 
mesiaca) 

Výber anketárov, kontrola,čistenie dát, príprava podkladov  

Štvrťročné zisťovanie o dovolenkových 
pobytoch a služobných cestách (pasívny 
cestovný ruch) za IV. štvrťrok 2012 

Výber anketárov, zber dát, ich kontrola, kontrola logickej 
konzistentnosti, príprava dátového súboru, príprava podkladov pre 
vyúčtovanie odmien anketárom  
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Tabuľka 2: Úlohy dodatkov k základnému kontraktu, ktoré boli súčasťou kontrolných dní 

 

Názov úlohy Plnenie úlohy 

INOVÁCIA PROGRAMOVÉHO VYBAVENIA VZPS V BLAISE OD 3. ŠTVRŤROKA 2013 
PRIDANÍM MODULU D - ZISŤOVANIE CR 3-04 O DOMÁCOM A VÝJAZDOVOM CESTOVNOM 
RUCHU 

APV pre doplnkové zisťovanie VZPS - 
modul D - elektronický dotazník pre zber 
údajov zisťovania CR 3-04 o domácom a 
výjazdovom cestovnom ruchu; 
Konverzné programy pre doplnkové 
zisťovanie VZPS modul D - zisťovania  
CR 3-04 o domácom a výjazdovom 
cestovnom ruchu 

APV pre VZSP je rozšírené o elektronický dotazník zisťovania CR 
3-04. V 3. Štvrťroku sa realizovalo zisťovanie CR 3-04 
v domácnostiach, ktoré opytovatelia VZPS kontaktovali pri 5. 
Návšteve. Boli vytvorené programy na prevod údajov CR 3-04 do 
kódovania štruktúr ZBD.  

ŠTVRŤROČNÉ ZISŤOVANIE O DOVOLENKOVÝCH POBYTOCH A SLUŽOBNÝCH CESTÁCH 
(PASÍVNY CESTOVNÝ RUCH) 

1 prieskum realizovaný vo februári 2013 

Prieskum  „zisťovanie o dovolenkových pobytoch a služobných 
cestách“ pozostával z výberu anketárov a z prípravy a expedície 
výskumných materiálov, zo zberu empirických údajov a ich 
kontroly, zo záznamu dát, prípravy a vyčistenia dátového súboru, 
kontroly logickej konzistentnosti dát a kontroly reprezentatívnosti, 
translácie dátového súboru pre databázu a z prípravy podkladov 
pre vyúčtovanie odmien a z vyúčtovania odmien anketárom 

ZABEZPEČENIE PROGRAMOVÉHO VYBAVENIA V BLAISE PRE ŠTATISTIKU RODINNÝCH 
ÚČTOV 2014 V SÚVISLOSTI S REDIZAJNOM ZISŤOVANIA  

APV v BLAISE pre terénne zisťovanie 
štatistiky rodinných účtov v 
domácnostiach - elektronický dotazník 
pre záznam údajov z formulárov RÚ 1-12 
a RÚ 2-12 v 1. štvrťroku 2014 

Boli vytvorené a odovzdané moduly APV v BLAISE pre terénne 
zisťovanie Rodinných účtov v 1. štvrťroku 2014: 
- na založenie, správu a distribúciu SSJ/RÚ až na jednotlivých 
opytovateľov, 
- na elektronický záznam, kontrolu, export a rekapituláciu údajov 
RÚ v domácnostiach, 
- na zhrávanie a prevod údajov do centrálnej databázy RÚ.  

SPRACOVANIE CIEN V STAVEBNÍCTVE 

Spracovanie cien v stavebníctve 

Riešiteľ  zabezpečil výpočet a dodal objednávateľovi (ŠÚ SR)  

mesačné odhady cien v stavebníctve za mesiace 

01,02,04,05,07,08,10,11/ 2013. 

PRIESKUMY O AKTÍVNOM CESTOVNOM RUCHU 

Prieskumy o aktívnom cestovnom ruchu 
- tri zisťovania 

Úlohu tvorili tri prieskumy, ktoré pozostávali z výberu anketárov, z 
prípravy a expedície materiálov, zberu, kontroly a záznamu dát, z 
vyčistenia dátového súboru, kontroly logickej konzistentnosti, 
kontroly reprezentatívnosti, prípravy dátového súboru pre 
databázu, prípravy podkladov pre vyúčtovanie odmien anketárom 

Zisťovanie o aktívnom cestovnom ruchu 
1 

Prvá fáza bola realizovaná v marci 2013 a obsahovala všetky hore 
uvedené procesy 

Zisťovanie o aktívnom cestovnom ruchu 
2 

Druhá fáza bola realizovaná v auguste 2013 a taktiež obsahovala 
všetky hore uvedené procesy 
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Názov úlohy Plnenie úlohy 

Zisťovanie o aktívnom cestovnom ruchu 
3 

Tretia fáza bola realizovaná v novembri 2013 a rovnako 
obsahovala všetky uvedené procesy 

ZABEZPEČENIE TECHNOLOGICKEJ PRÍPRAVY A SPRACOVANIE VÝSLEDKOV DOTAZNÍKA 

Zabezpečenie technologickej prípravy a 
spracovanie výsledkov dotazníka 
spokojnosti zákazníkov s produktmi a 
službami ŠúSR v roku 2013 

Úloha bola spojená s technologickou prípravou, zverejnením a s 
rozposlaním dotazníka, so spracovaním a s vyhodnotením 
výsledkov 

ZABEZPEČENIE AKTUALIZÁCIE APV 

Zabezpečenie aktualizácie APV pre 
štvrťročné spracovanie cien v 
stavebníctve 

Riešiteľ aktualizoval aplikačné programové vybavenie. APV bolo 

nainštalované na servery pracoviska ŠÚ SR Trenčín.  

Inštalované APV poskytuje prostriedky pre: 

 vstup údajov z formátu xls do databázy cenovej štatistiky 

v Trenčíne a kontrolu vstupujúcich údajov, 

 tvorbu kontrolných a pracovných zostáv, 

 interaktívnu opravu prevzatých údajov, 

 tvorbu publikačných výstupov a  

 správu integračných nástrojov. 

K aktualizovanej verzii APV pre spracovanie cien v stavebníctve 
bola vytvorená a odovzdaná zodpovedajúca používateľská 
dokumentácia. 
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3 ČINNOSTI INŠTITÚTU 

3.1 Činnosti inštitútu vykonávané v rámci kontraktov so ŠÚ SR 

Súbor výskumno-vývojových úloh bol tematicky zameraný na oblasti: 

 systém národných účtov a štrukturálna analýza, 

 makroekonomické analýzy a prognózy, 

 sociálno-ekonomické analýzy a prognózy, 

 systém výberových zisťovaní u obyvateľstva, 

 demografický výskum, 

 štatistických systémov, 

 informačných systémov a aplikácii. 

 

Na základe kontraktu na zabezpečenie služieb a jeho dodatkov sa riešili ďalšie úlohy zamerané na: 

 zisťovanie o aktívnom a pasívnom cestovnom ruchu, 

 zabezpečenie a realizáciu výskumov verejnej mienky. 

3.1.1 Výskumno-vývojové úlohy  

Výskum v oblasti systému národných účtov a štrukturálnej analýzy bol orientovaný hlavne na riešenie 
metodických problémov z okruhu systému národných účtov a na experimentálne overenie 
navrhovaných postupov pre štatistickú prax. Išlo hlavne o tri okruhy: 

- vybrané metodické problémy SNA, ich rozpracovanie a aplikácia na podmienky slovenskej 
štatistickej praxe, 

- metodické postupy konštrukcie tabuliek dodávok a použitia, symetrických input-output tabuliek 
a matíc sociálneho účtovníctva za SR, 

- riešenie praktických postupov konštrukcie vybraných satelitných účtov v SR. 
Činnosť v oblasti výskumu zameraného na makroekonomické analýzy a prognózy bola orientovaná na 
riešenie metodologických problémov makroekonomického modelovania a krátkodobého 
prognózovania, ktoré súvisia s využívaním moderných matematicko-štatistických metód a postupov na 
analýzy a modelovanie vývoja časových radov makroekonomických a odvetvových ukazovateľov 
slovenskej ekonomiky. Modelový aparát s členom korigujúcim chyby spolu s modelovými nástrojmi 
založenými na Box-Jenkinsovej metodológii (ARIMA modely) bol podporne využívaný na zostavovanie 
rýchlych odhadov vývoja HDP a celkovej zamestnanosti v slovenskej ekonomike. Okrem toho bol 
výskum zameraný aj na overovanie alternatívnych  prístupov ku konštrukcii indikátora ekonomického 
sentimentu. 
Výskum v oblasti sociálno-ekonomických štatistík sa zameral na analýzu spotrebiteľského správania 
obyvateľstva a na koncepcii tvorby mikrosimulačného modelu pre stanovenie príjmov a výdavkov 
súkromných hospodáriacich domácností na Slovensku. 
Výskumné demografické centrum (VDC) riešilo v roku 2013 šesť plánovaných úloh, ktorých 
zadávateľom bol Štatistický úrad SR.  
Výsledkom tejto činnosti sú tri publikácie vydané priamo v INFOSTATe. Dve z nich sú analytické 
(Narodení v zahraničí a Počet obyvateľov SR ako inštitúcia štátnej správy) a jedna je prognostická 
(Prognóza domácností v SR do roku 2020). V rámci plánovaných úloh vypracovalo VDC pre ŠÚ SR aj 
bilanciu obyvateľstva podľa vzdelania a krajiny narodenia, revíziu vekovo-pohlavnej štruktúry 
obyvateľstva v intercenzálnom období, podklady pre publikáciu Pohyb obyvateľstva SR 2011 
(slovenská a anglická verzia) a podklady pre vydanie tabuliek života. Informácie o činnosti VDC sú 
zverejnené tiež na web stránke www.infostat.sk/vdc. 
Kontrola plnenia úloh VDC sa uskutočňovala štvrťročne. Všetky plánované úlohy VDC boli splnené 
v stanovených termínoch a v požadovanom rozsahu a kvalite.  
Okrem plánovaných úloh sa v rámci možností pracovníci VDC zapájali aj do riešenia neplánovaných 
(aktuálnych) úloh pre potreby jednotlivých rezortov, ktoré mali obvykle formu pracovných materiálov, 
podkladov, stanovísk, a hodnotení.  
VDC naďalej rozvíjalo spoluprácu s domácimi a zahraničnými demografickými inštitúciami, pracovníci 
VDC sa zúčastnili na riešení viacerých projektov, pripravili vystúpenia na odborných konferenciách 

http://www.infostat.sk/vdc
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a príspevky do odborných časopisov. Ťažiskovým projektom v roku 2013 bol projekt SEEMIG. Ide 
o významný medzinárodný projekt zameraný na problematiku využívania údajov demografickej 
a migračnej štatistiky pre tvorbu politík na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni v krajinách strednej 
na juhovýchodnej Európy. VDC rieši v rámci projektu hlavne problematiku populačných prognóz. 
Pracovníci VDC sú zapojení do pedagogického procesu na Prírodovedeckej fakulte UK, Filozofickej 
fakulte UK, Pedagogickej fakulte UK, Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK a Slovenskej 
zdravotníckej univerzite, kde zabezpečujú prednáškovú činnosť z oblasti demografie. 

3.1.2 Výskumy verejnej mienky 

Za rok 2013 uskutočnilo Centrum sociálnych výskumov pri Infostate 19 výskumných akcií 
s charakterom reprezentatívnych prieskumov. 
Na mesačnej báze bolo realizované mapovanie vývoja finančnej situácie slovenských domácností 
prostredníctvom medzinárodného projektu Spotrebiteľský barometer. Hlavným objednávateľom 
výsledkov bolo prostredníctvom ŠÚ SR, generálne riaditeľstvo pre ekonomické a finančné záležitosti 
Európskej komisie. O výsledkoch prieskumov bola pravidelné informovaná aj slovenská verejnosť. 
V hodnotenom období uskutočnilo Centrum sociálnych výskumov aj prieskumy k príjazdovému 
turizmu, pri ktorých mapovalo hlavne ekonomické aktivity zahraničných turistov realizujúcich  pobyty 
v Slovenskej republike.  
Okrem uvedených prieskumov realizovalo Centrum sociálnych výskumov i ďalšie prieskumy verejnej 
mienky,  ktoré cielene mapovali spoločenské, politické a ekonomické správanie sa obyvateľov  
Slovenska.     

 

3.2 Iné činnosti  

Okrem úloh, riešených na základe požiadaviek špecifikovaných v kontrakte útvarov ŠÚ SR a 
financovaných z prostriedkov určených na výskum a vývoj, riešil INFOSTAT aj ďalšie úlohy na základe 
zmlúv o dielo, alebo formou spoluúčasti na štatistických grantových projektoch, vypísaných 
EUROSTATom. Viď príloha D 

3.2.1 Distribúcia štatistických údajov v elektronickej forme 

Distribúcia štatistických údajov je dlhodobo realizovanou službou inštitútu pre verejnosť a organizácie. 
V rámci uvedenej služby sa realizuje poskytovanie štatistických publikácií v elektronickej forme 
a poskytovanie údajov z registra organizácií a databáz MOŠ/MIS a údajov zo sčítania obyvateľov, 
domov a bytov 2001. 

3.2.2 Prognózovanie a analýza vývoja indexov priemyselnej produkcie  

Úloha Prognózovanie a analýza vývoja indexov priemyselnej produkcie v odvetviach spracúvajúcich 
oceľ bola riešená na základe objednávky U. S. Steel Košice, s.r.o.  

3.2.3 Príprava a spracovanie výsledkov volieb 

INFOSTAT sa v roku 2013 podieľal na spracovaní výsledkov nových volieb do orgánov samosprávy 
obcí SR konaných 9.3.2013 a 29.6.2013. 

3.2.4 Projekt MEETS 

V roku 2011 podal INFOSTAT žiadosť na Eurostat o grant na projekt 3.1.4.2.11 New statistical 
indicators made by linking business and trade characteristics (nové štatistické indikátory konštruované 
na báze prepojenia produkčných a obchodných charakteristík) v rámci témy 2.07.21 MEETS projects 
on trade statistics concerning methodology and classifications (MEETS projekty zamerané na 
metodológiu a klasifikácie v štatistike obchodu).  
Projekt bol zameraný hlavne na zisťovanie spoločných indikátorov na základe analýzy údajov 
o zahraničnom obchode SR pochádzajúcich z rôznych zdrojov, čo by malo poskytnúť komplexný 
a zároveň maximálne diverzifikovaný pohľad na zahraničný obchod. Na riešenie projektu boli využité 
údaje produkčných štatistík, štatistiky zahraničného obchodu a daňových priznaní k DPH na úrovni 
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vzájomne prepojených mikroúdajov. V priebehu prvého štvrťroka 2013 boli spracované záverečné 
dokumenty k projektu, t.j. štúdia s podrobnými výsledkami z riešenia projektu, technická správa 
a finančná správa. Tieto dokumenty boli zaslané na riadiaci Unit G-4 Eurostau. Hodnotenie odborných 
výsledkov zo strany Eurostatu bolo pozitívne a záverečné správy boli v plnom rozsahu akceptované 

3.2.5 Projekt SEEMIG  

SEEMIG - Southeast Europe Migration (Názov: Managing Migration and its Effects in SEE – 
Transnational Actions towards Evidence Based Strategies) je projekt programu Cezhraničnej 
spolupráce Juhovýchodná Európa. Projekt bol schválený s celkovým rozpočtom vo výške 
3 250 723,43 €, z toho 2 455 109,77 € bude financované z ERDF a 308 005,15 € z fondov IPA. 
INFOSTAT má v projekte 16 projektových partnerov, 4 pridružených partnerov a 7 pozorovateľov. 
Vedúcim partnerom je Maďarský centrálny štatistický úrad (HCSO). Dĺžka projektu je 30 mesiacov, 
projekt končí v novembri 2014 . INFOSTAT je lídrom pre WP5 Rozvojové scenáre procesov 
demografie, migrácie a trhu práce. Suma alokovaná pre INFOSTAT na celú dĺžku projektu predstavuje 
338 634,75 €. Projekt SEEMIG bol v roku 2013 ťažiskovým projektom. VDC riešilo v rámci projektu 
hlavne problematiku populačných prognóz. 

 

3.2.6 Informačný systém na podporu rozvoja regiónov SR- INFOREG 

Servisnou zmluvou medzi MDVRR SR a INFOSTATom je zabezpečovaná prevádzka a rozvoj 
Informačného systému na podporu rozvoja regiónov SR - INFOREG. Najsledovanejšou časťou 
INFOREGu je modul Energetická certifikácia budov, so základnými funkciami pre aktualizáciu registra 
odborne spôsobilých osôb a pre on-line vkladanie údajov o certifikovaných budovách. Systém 
INFOREG-EC pre energetickú certifikáciu budov, umožňuje vytvoriť energetický certifikát podľa 
zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. Systém pre vydávanie EC bol v roku 2013 kompletne 
inovovaný a už novým webovým APV INFOREG bolo v roku 2013 spracovaných a vydaných 14 017 
energetických certifikátov. 

3.2.7 Projekt BLUE-ETS - Enterprises and Trade Statistics 
 
V roku 2013 bol projekt Blue-ETS úspešne ukončený. Posledný výstup z pracovného balíka WP5 
(Nové spôsoby zberu a analýzy informácií) bol odovzdaný v januári: Záverečný výstup. Všetky výstupy 
sú dostupné na  webovej stránke projektu. 
V rámci diseminácie výsledkov výskumu zorganizoval INFOSTAT v spolupráci s inštitúciou CEPS 
v Bruseli workshop určený na prezentáciu výsledkov projektu v rámci pracovného balíka WP5: The 
potential for use of soft computing and text mining tools in NSIs. Workshopu sa zúčastnili aj 
predstavitelia z holandského a slovenského štatistického úradu. 
Záverečná konferencia projektu sa konala v marci v Bruseli, kde boli zhrnuté a odprezentované hlavné 
výstupy projektu. INFOSTAT zastupoval Miroslav Hudec s prezentáciou: Evaluation and checking 
non-response data by soft computing approaches - case of business and trade statistics.  

http://www.blue-ets.istat.it/fileadmin/deliverables/Deliverable5.2.pdf
http://www.blue-ets.istat.it/index.php?id=7
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4  ROZPOČET INŠTITÚTU 

Organizácia hospodárila podľa svojho rozpočtu výnosov, nákladov a hospodárskeho výsledku na rok 
2013.  

 
Plnenie rozpočtu výnosov, nákladov a hospodárskeho výsledku ( v tis. Eur ) 
  

Ukazovateľ 
Rok 2010 
skutočnosť  

Rok 2011 
skutočnosť  

Rok 2012 
skutočnosť 

Rok 2013 
skutočnosť 

Výnosy  z hlavnej činnosti príspevkovej 
organizácie celkom : 

2 613,0 1 796,3 3 947,3 1 506,6 

Prev. dotácie – transfer. (681) 2 049,2 1 284,9 1 412,9 1 036,8 

Projekty, granty (685 +683+687 ) 108,3 126,2 71,0 229,7 

Tržby z predaja (601 + 602) 421,0 279,2 131,3 120,0 

Ostatné výnosy (648 + ost.) 34,5 106,0 11,1 7,6 

Ostatné výnosy (641-tržby z predaja DNM 
a DHM ) 

0 0 2 321 0,6 

Zúčtovanie rezerv    
111,9 

 

Náklady na hlavnú činnosť príspevkovej 
organizácie celkom : 

2 612,8 1 861,1 2 636,1 1 505,2 

Spotrebované nákupy (50) 233,3 210,3 94,2 38,0 

Služby (51) 276,5 127,0 258,6 115,0 

Osobné náklady (52) 2 014,1 1 405,9 1 260,8 1214,2 

Iné náklady (53 + 54 + 55+ 56) 88,93 117,9 134,1 138,0 

Zostatková cena predaného DNM a DHM   888,4  

Hospodársky výsledok príspevkovej 
organizácie celkom ( pred zdanením ) 

0,16 -64,8 1 311,2 1,4 

Hospodársky výsledok príspevkovej 
organizácie celkom (po zdanení )  

  1 178,3 1,4 

 
Príjmy rozpočtovej organizácie 
 

Schválený rozpočet 831 790 Plnenie k 31.12.2013 1 036 810 

Upravený rozpočet 1 066 810 
% plnenia upraveného 

rozpočtu 
97,19% 

Nečerpaný rozpočet 30 000 
% neplnenia upraveného 

rozpočtu 
2,81% 

 
Za rok 2013 dosiahol Infostat kladný výsledok hospodárenia vo výške 1  427,79 €. 

 
Plánované príjmy od zriaďovateľa predstavovali sumu 1 066 810 €, pričom 40 tis. € bolo zákonným 
spôsobom prenesených z roku 2012. Zadávateľ vyčlenil v roku 2013 na úlohy vedy a výskumu objem 
finančných prostriedkov vo výške 748 010€, ktoré boli v priebehu roka navýšené o sumu 5 120€. Na 
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rámcové a plánovacie štatistické služby bolo určených 78 000€, ktoré boli v priebehu roka navýšené 
o sumu 195 000€.   
Upravený rozpočet nebol vyčerpaný v plnej výške, nakoľko dodatkom č. 2 z 31.05.2013 identifikácia 
úlohy – Prieskumy o aktívnom cestovnom ruchu stanovuje odovzdanie  výsledkov zimnej turistickej 
sezóny do 30.04.2014.  Taktiež úlohy z dodatku č. 5 z 05.12.2013  Návrh metodiky štatistických 
reportov a analytických výstupov v prostredí finančnej správy, budú zadávateľovi odovzdané 
protokolom k  termínu 28.02.2014. Nečerpaný rozpočet s termínom odovzdania v roku 2014 
predstavuje čiastku 30 000,--€. 
Okrem výnosov od zriaďovateľa sa na celkovom objeme príjmov podieľali výnosy z grantov  
a projektov v celkovej výške 229,7 tis. €, tržby z predaja vlastných produktov v celkovej sume 120,0 tis 
€  a ostatné výnosy v sume 8,2 tis. €. Podnikateľskú činnosť v roku 2013 Infostat nevykonával. 
 
Celý rok 2013 pracoval Infostat v neštandardnom režime hospodárenia. Začiatok roka t. j. mesiace 
január, február fungoval ešte v režime nájmu na Dúbravskej ceste a platenie nájomného spôsobilo 
cashové problémy hneď na úvod kalendárneho roka. Po presťahovaní sa do zamenenej 
a zrekonštruovanej budovy v mesiaci marec, Infostat začal proces hospodárskej stabilizácie. 
Postupne sa uhradil splátkový kalendár na nájomné z Dúbravskej cesty, nákladové faktúry 
z nedoplatkov energie z rekonštrukcie, ako aj nákladové faktúry súvisiace so sťahovaním. Na jeseň 
dosiahol Infostat vyrovnanú cashovú situáciu a hospodárenie bolo stabilizované.  
 

4.1 Obsah rozpočtových a účtovných ukazovateľov. 

5.1.2    Vyhodnotenie nákladov a výdavkov na hlavnú činnosť  

Spotreba materiálu predstavovala 17 496 €, čo je pokles  o 17,07 % oproti roku 2012, a predstavuje 
úsporu 3 601€.  
Energie sa spotrebovalo za 20 502,03 €, no porovnávanie s rokom 2012 je irelevantné, nakoľko  
Infostat pôsobil v režime prenájmu január - február 2013 a nemal priame faktúry za energie. Do 
celkových nákladov za energie na Leškovej boli v roku 2013 zahrnuté aj nedoplatky za čerpanie 
energie počas rekonštrukcie ako aj nedoplatky za obdobie roka 2013. 
Opravy a údržba sa vykonali za 2 774,81 €, pričom išlo iba o opravy áut, žiadne opravy na budove sa 
nerealizovali. 
Na cestovné sa skutočne vynaložilo 12 955,23 €, z toho na zahraničné cesty 8 598,08 €. Je to 
o 14,98 % menej oproti roku 2012. Úspora čerpania vyplynula z plnenia úloh v rámci zahraničných 
projektov .  
Náklady na reprezentáciu boli vo výške 209,30 €. Je to úspora oproti roku 2012 o 91,14%, pretože sa 
na tomto účte účtovala konferencia, ktorú Infostat zabezpečoval v rámci projektu Seemig. 
Náklady na ostatné služby  predstavovali 99 068,83 €, čo je úspora o 57,88% oproti roku 
2012.V týchto nákladoch v roku 2012 bol zahrnutý nájom za kancelárske priestory, ktoré Infostat platil 
novému majiteľovi na Dúbravskej ceste počas rekonštrukcie priestorov na Leškovej ulici. Výška 
nájomného za obdobie 2 kalendárnych mesiacov predstavovala sumu  
32 754,64 €. Infostat  presunom do novej budovy dosiahol úsporu v poplatkoch za poštovné 
o 34,23%, výraznú úsporu vykazuje v položke  telefónne poplatky  o 41,84%. Prekročil však 
nákladovú položku programové vybavenie, kde investoval do nákupu nových programov, ktoré sú 
potrebné na kvalitné zabezpečovanie plnenia úloh. 
Odpisy dlhodobého majetku a nehmotného majetku sa vytvorili vo výške 98 345,06 €, čo predstavuje 
nárast 120,4%. Je to z dôvodu postupného odpisovania nového zakúpeného nehmotného a hmotného  
majetku, ako aj postupného odpisovania rekonštruovanej budovy v zmysle platnej účtovnej legislatívy. 
Osobné náklady predstavovali 1 214 197,70 € (pokles o 3,7%, úspora 46 643,3 €), z toho mzdy  
tvorili 682 249,10 € (pokles o 7,63%, úspora 56 338,32 € ), ostatné osobné náklady 106 161,05 € 
(pokles o 5,7%, úspora 6 419,44 €) a autorské honoráre 59 525 € (pokles o 34,37%, úspora 
31 175,00€). Zákonné sociálne poistenie sa čerpalo vo výške 276 666,42 € (nárast o 7,9%, 
prekročenie o 20 441,86 € v dôsledku zmeny legislatívy od 01.01.2014).  
Zákonné sociálne náklady a SF sa čerpali vo výške 81 759,13 € (nárast o 51,47%, prekročenie o 
20 441,86 €). Mzdy oproti roku 2012 poklesli o 9,97 %, čo bolo spôsobené poklesom počtu 
pracovníkov. 
Na odstupnom a odchodnom bolo v roku 2013 vyplatených 53 533 € (prekročenie o 31 305,5 €). 
Dane a poplatky boli vo výške 3 032,22 € z toho daň  z nehnuteľností 1 399,52 €, ostatné sú poplatky 
za použitie diaľnic, správne, súdne a notárske poplatky.  
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Finančné náklady pozostávajú z poplatkov za vedenie účtov, havarijné a zákonné poistenie 
služobných motorových vozidiel, poistenie osôb na ZSC, poistenie majetku a rekreačného zariadenia. 
Ich celková výška za rok 2013 predstavuje hodnotu 1 195,31 €. 
Tvorba ostatných rezerv a opravných položiek  predstavuje sumu 33 284,14 €. Tvoria ju rezervy na 
nečerpané dovolenky za rok 2013 a odchodné a odstupné pre rok 2014 
Prehľad čerpania kapitálových prostriedkov (zdroj 42 ) bol v roku 2012 nasledovný: 
Kapitálové prostriedky v sume 1 000 tis. €, ktoré Infostat získal zámennou zmluvou v roku 2012 boli 
v priebehu roka 2013 čerpané v sume 607 618,15 €. 

 

Ekonomická klasifikácia Čerpanie vo výške € Účel čerpania 

711004 5 139,00 Nákup softwaru Eviews 

713001 9 716,99 Stavané skrine, žalúzie 

713002 10 911,10 Serverovňa 

713003 5 269,94 Telefónna ústredňa 

713004 4 899,36 Multifunkčné zariadenie OKI 

717002 422 468,36 
Rekonštrukčné práce, úhrada 
vystavených FA 

718003 1 659,43 Telekomunikačné siete 

718004 5 654,64 Vstupný systém do budovy 

713005 9 701,21 
Elektronická zabezpečovacia 
signalizácia 

637 035 132 198,12 Daň zo zámennej zmluvy 

Spolu čerpané 607 618,15  

 
Prehľad čerpania podľa rokov: 

 
Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 

371 527,22 607 618,15 20 854,63 

37,15 % 60,76 % 2,09 % 

 
Nečerpané zdroje v sume 20 854,63€ budú dočerpané v roku 2014 v zmysle platnej legislatívy Zákon 523 Z. z. 
§8, ods.4. 
 

 
Porovnanie nákladov a výnosov   
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5 RIADENIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV 

5.1 Opis organizačnej štruktúry 

V priebehu roka 2013 bola organizačná štruktúra v porovnaní s minulými rokmi v podstate ustálená a 
zodpovedala potrebám kapacitného a kvalifikačného zabezpečenia plnenia úloh, finančným 
možnostiam inštitútu, potrebám riadiaceho procesu a prevádzky inštitútu.  
Výraznejšie opatrenia v rámci zoštíhľovania boli prijaté až v závere roka, keď boli známe požiadavky 
zriaďovateľa a zadefinované zadania úloh pre rok 2014. Základnú organizačnú štruktúru inštitútu 
naďalej tvorili nasledujúce organizačné útvary: 
 

Sekcia rozvoja podnikateľských aktivít, výskumu, vývoja a riadenia projektov 
(SRPAVVRP), 

Sekcia obslužných činností (SOČ), 

Centrálny sekretariát (CS), 

Samostatné pracovisko styku s verejnosťou (SV). 

 
 
Sekciu rozvoja podnikateľských aktivít, výskumu, vývoja a riadenia projektov (SRPAVVRP) 
tvorili: 

 odbor riadenia projektov (ORP), 

 úsek sociálno-ekonomických analýz a prognóz (ÚAP), 

 úsek štatistických informačných systémov a aplikácií (ÚŠISA), 

 výskumné demografické centrum (VDC), 

 centrum sociálnych výskumov (CSV). 
 
Sekciu obslužných činností (SOČ) tvorili: 

 odbor ekonomických činností (OEČ ) -  do 30.09.2013 

 odbor riadenia ľudských zdrojov (ORĽZ) – do 30.09.2013 

 odbor technicko-prevádzkových činností – od 01.10.2013 

 odbor personálno-ekonomických činností – od 01.10.2013 

Schéma organizačnej štruktúry INFOSTATu v roku 2013 je uvedená v prílohe D.  

 

5.2 Zamestnanecká štruktúra - vekové zloženie, vzdelanostná 
štruktúra 

K 31. decembru 2013 mal INFOSTAT 46,53 zamestnancov (priemerný evidenčný stav), resp. 46,16 
zamestnancov (priemerný prepočítaný stav). V priebehu roka nastúpili do pracovného pomeru  2 
zamestnanci, z ktorých jeden ukončil pracovný pomer v skúšobnej dobe. Celkove ukončilo v roku 
2013 pracovný pomer 10 zamestnancov. 
28 zamestnancov dosiahlo VŠ vzdelanie II. stupňa a 6 zamestnancov VŠ vzdelanie III. stupňa. 
Zostávajúcich 11 zamestnancov dosiahlo úplné stredné odborné alebo všeobecné vzdelanie (10), 
resp. úplné stredné, príp. nižšie vzdelanie (časť obslužných činností). Úlohy výskumu a vývoja plnila 
Sekcia rozvoja podnikateľských aktivít, výskumu, vývoja a riadenia projektov, s kapacitou 33 
zamestnancov. 
V závere roka 2013 pokračovala realizácia organizačných zmien a redukcia počtu pracovníkov vo 
výskume a vývoji, nakoľko úlohy pre rok 2014 zadefinované zriaďovateľom nezabezpečovali pokrytie 
existujúceho počtu pracovníkov. Išlo predovšetkým o sekciu ÚŠISA. 
a o pracovné pozície aplikačný programátor a výskumno-vývojový pracovník v odbore informatika. 
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Redukcia za účelom racionalizácie a zvýšenia efektívnosti práce sa uskutočnila aj v sekcii obslužných 
činností (SOČ), k 01.10.2013 vznikol odbor technicko-prevádzkových činností a zanikol odbor riadenia 
ľudských zdrojov. Činnosti spojené s riadením ľudských zdrojov prešli do odboru ekonomických 
činností. Organizačnými zmenami v priebehu roku 2013 sa celkový počet zamestnancov znížil zo 49 
na 45 (podľa potreby vybraných profesií). Detailný rozpis za rok 2013 je v prílohách 4,5 a 6. 
Je nutné konštatovať, že daný stav zamestnancov je hraničný a prípadné ďalšie znižovanie počtu 
zamestnancov ohrozuje plynulý chod organizácie. Je možné uvažovať v budúcom období iba so 
štrukturálnymi zmenami, ale nie so znižovaním počtu zamestnancov. 
 
Charakteristika zamestnancov z hľadiska počtu zamestnancov podľa jednotlivých útvarov, vekového 
zloženia a dosiahnutého vzdelania je uvedená v nasledujúcich tabuľkách: 

 

Útvar 
Kmeňový stav 
zamestnancov 
k 31.12.2013 * 

Priemerný vek 
zamestnancov 

Základné 
+ 

vyučenie 
ÚSV ÚSO VŠ 

CSc./ 
PhD. 

R+CS+SV 4 46,5     2 1 1 

SVVRP ORP 2 40       2   

ÚAP 9 54,11       5 4 

ÚŠISA 13 55,57   1 3 9   

 VDC 5 50,2       4 1  

 CSV 4 45,25     1 3   

SOČ/ OPEČ 3 58     1 2   

OTPČ 5 51 1  1 1 2   

 Spolu 45 50,08 1 2 8 28 6 

* Evidenčný stav zamestnancov k 31.12.2013 je 44  (1 zamestnankyňa je na RD).  

 
Druh a počet pracovných pozícií v INFOSTATe v evidenčnom stave 

 
Vzdelanostná štruktúra zamestnancov inštitútu v roku 2013 
 

 
 

5.3 Rozvoj ľudských zdrojov 

5.3.1 Vzdelávanie zamestnancov inštitútu 

Vzdelávanie zamestnancov inštitútu sa realizovalo v rozsahu, ktorý zodpovedal finančnej situácii 
inštitútu. Infostat umožňoval svojim zamestnancom za účelom zvyšovania a prehlbovania ich 
kvalifikácie zúčastňovať sa na školeniach, kurzoch a odborných seminároch organizovaných 

Veková štruktúra Počet zamestnancov % 

21-30 rokov 1 zamestnanec 2,22 

31-40 rokov 10 zamestnancov 22,22 

41-50 rokov 5 zamestnancov 11,11 

51-60 rokov 25 zamestnancov 55,56 

61 rokov a viac 4 zamestnanci 8,89 

Kvalifikačná štruktúra Počet zamestnancov % 

Vysokoškolské vzdelanie 3. 
Stupňa 

6 13,34 

Vysokoškolské vzdelanie 2. 
Stupňa 

28 62,22 

Úplné stredné odborné  8 17,78 

Úplné stredné  2 4,44 

Základné a vyučenie 1 2,22 
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odbornými vzdelávacími agentúrami. V priebehu roka 2013 sa zúčastnili  servisní zamestnanci 
odborných seminárov týkajúcich sa  novelizácie zákonov z nasledovných oblastí: správa majetku 
štátu, rozpočtové pravidlá verejnej správy, sociálne poistenie, zdravotné poistenie, verejné 
obstarávanie, zmeny v účtovníctve organizácií štátnej správy a samosprávy, ďalej otázky využívania 
softvéru na spracovanie miezd, personalistiky a dochádzky, problematika účtovnej závierky subjektu 
verejnej správy a dane z pridanej hodnoty. 
Išlo teda o kurzy, školenia a odborné semináre zamerané predovšetkým na všeobecne záväzné 
právne normy, resp. ich novely a predpisy, ktorými sa riadia príslušné činnosti, ako aj aplikáciu týchto 
zákonných noriem v príslušných oblastiach.  
Na zabezpečenie vzdelávania formou školení a seminárov vynaložil Infostat v roku 2013 sumu 336,--
€. Uvedená čiastka predstavovala priame náklady súvisiace s účasťou (účastnícky poplatok, odborný 
materiál ). 
 
Vzdelávací proces sa realizoval aj formou účasti zamestnancov na medzinárodných podujatiach. 
Konkrétne v rámci projektu  Seemig  : 

 
 

 
Miesto konania 

 
Počet osôb 

 
Počet dní 

Viedeň 3 3 

Budapest 2 3 

Mosonmagyaronvar 1 1 

Belehrad 3 3 

 
 
Okrem toho sa zúčastnili  zamestnanci na Konferencii Českej demografickej spoločnosti s aktívnou 
účasťou, na medzinárodnom seminári v súvislosti s riešením úloh metodikou ESA 2010, bola 
zabezpečená účasť na Task Force k rýchlym odhadom HDP, účasť na stretnutí konzorcia EUREN a 
na workshope k záverečnej fáze riešenia projektu Blue-ets. 
Možno skonštatovať, že zamestnanci inštitútu sa v roku 2013 zúčastnili spolu na 15 vzdelávacích 
podujatiach - v trvaní 43 dní, pričom celkový počet účastníkov predstavoval 25 osôb . 
 
Na nákup odbornej literatúry a časopisov, ktoré boli využívané na zvyšovanie kvalifikácie 
a osobnostnej profilácie vynaložil Infostat čiastku 521,16€. 
Zamestnávateľ v roku 2013  v rámci sociálnej politiky zlepšil  pracovné podmienky 
a presťahovaním sa do novej budovy zvýšil kultúru pracovného prostredia a práce. Pre svojich 
zamestnancov zabezpečoval stravovanie formou stravovacích poukážok Vaša stravovacia. 
 

5.4 Aktivity na rozvoj ľudských zdrojov 

V roku 2013 sa rozvoj ľudských zdrojov realizoval predovšetkým: 

 v špecializovanom vzdelávaní zamestnancov v súlade so schváleným plánom 
vzdelávania, v prípade potreby aj mimo plánu vzdelávania, 

 v aktívnej i pasívnej účasti zamestnancov na odborných podujatiach v Slovenskej 
republike, 

 na zahraničných pracovných cestách zamestnancov, ktoré sa týkali odborných podujatí 
a spolupráce na projektoch s medzinárodnou účasťou, 

 v podpore externého doktorandského štúdia. 
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6 CIELE A PREHĽAD ICH PLNENIA 

Ciele a prehľad ich plnenia sú uvedené v kapitole 3 - kontrakt inštitútu s ústredným orgánom a jeho 
plnenie. 
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7 HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA INŠTITÚTU V DANOM ROKU 

V súlade so strednodobou a dlhodobou orientáciou INFOSTATu, ako aj aktuálnymi požiadavkami 
štátnej štatistiky na výskum a vývoj, ktoré boli zohľadnené pri zostavovaní kontraktu na rok 2013, 
inštitút riešil úlohy v nasledovných tematických okruhoch: 
 

 systém národných účtov a štrukturálna analýza, 

 makroekonomické analýzy a prognózy, 

 sociálno-ekonomické analýzy a prognózy, 

 informačné technológie v spracovaní štatistických údajov, 

 demografický výskum, 

 prieskumy verejnej mienky. 

 
Inštitút má kľúčové postavenie v rámci slovenskej štatistiky a ekonomického výskumu v realizácii 
metodických činností pri zostavovaní národných účtov. Významná je pozícia inštitútu v oblasti 
makroekonomických analýz a prognóz vývoja slovenskej ekonomiky, kde sa dlhodobo zaraďuje medzi 
niekoľko špičkových inštitúcií v SR, ktoré pravidelne spracúvajú krátkodobé i dlhodobé prognózy 
vývoja. 

Inštitút pripravuje analýzy a rieši metodické problémy aj v oblasti sociálnych štatistík. Významnou 
mierou sa zúčastňuje na metodickej príprave štatistických zisťovaní o príjmoch a životných 
podmienkach domácností a na analýzach výsledných dát zo zisťovaní. Rieši aktuálne problémy 
metodiky výberových zisťovaní v domácnostiach a v oblasti pracovných síl. 
 
V rámci inštitútu sú etablované dve centrá: 
 
Výskumné demografické centrum (VDC), ktoré je jediným pracoviskom v SR, zaoberajúcim sa de-
mografickými analýzami a prognózami. Výstupmi riešenia úloh VDC sú analytické správy a prognózy, 
ktoré tvoria podklad pre rozvojové projekty a rozhodovanie v oblasti sociálno-ekonomického rozvoja 
spoločnosti.  
 
Centrum sociálnych výskumov (CSV), ktoré sa zameriava na kvalitatívne a kvantitatívne prieskumy 
verejnej mienky (spotrebiteľský barometer, spoločenské, politické a ekonomické správanie sa 
obyvateľstva atď.) a na sociologické analýzy týchto prieskumov. 
 
V priebehu roka 2013 inštitút používal na pokrytie svojich nákladov finančné zdroje z prostriedkov 
určených na výskum a vývoj ako aj zdroje určené na zabezpečenie služieb v rezorte štatistiky 
a zdroje, ktoré získaval na základe zmlúv, najmä z poskytovania služieb v oblasti analýz a pro-
jektov vývoja informačných systémov pre domácich a zahraničných objednávateľov. Štruktúra finanč-
ných zdrojov je zrejmá z rozpočtu inštitútu v kapitole 5 tejto správy.  
V hodnotenom období sa na riešení úloh podieľali zamestnanci inštitútu v nasledujúcej profesijnej 
štruktúre: 

 projektanti - analytici,  

 programátori, 

 štatistici, 

 ekonomickí analytici, 

 riadiaci zamestnanci (riaditelia sekcií, vedúci úsekov, odborov, projektových tímov), 

 ostatní odborní zamestnanci. 

 

Okrem činností, ktoré vykonávali zamestnanci inštitútu v súvislosti s riešením úloh kontraktu a ďalších 
zmluvných úloh sa viacerí zamestnanci angažovali aj v pedagogickej činnosti ako už bolo spomínané 
vyššie.  Zamestnanci inštitútu pôsobili aj v redakčných radách odborných časopisov, napr. Slovenská 
štatistika a demografia. 
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7.1 Hodnotenie plnenia úloh kontraktu 

Záverečný kontrolný deň plnenia úloh kontraktu za rok 2013 sa uskutočnil 21. januára 2014 za účasti 
zadávateľov úloh - predstaviteľov vedenia ŠÚ SR a zástupcov riešiteľov. Ako vyplýva zo záverov 
kontrolného dňa, úlohy stanovené v kontrakte na rok 2013 boli splnené v súlade s požiadavkami 
gestorov, mnohé z odovzdaných výstupov budú východiskom aj pre riešenie úloh v roku 2014.  
V rámci riešenia úloh aplikovaného výskumu a vývoja sa dosiahli viaceré pozitívne výsledky, ktoré 
ocenila štatistická teória aj prax: 

 riešenie aktuálnych metodických problémov:  

 sektora domácností a neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam, zostavovania NÚ a ich 
satelitov, 

 štvrťročných národných účtov (kvantifikovaných z údajov NBS a ŠÚ SR), 

 tabuliek dodávok a použitia (cenové indexy pre odhad dovozu a vývozu služieb),  

 odvetvových štatistík (satelitný účet vedy a techniky, účty produkcie cestovného ruchu) a účtov 
v sociálnych štatistikách. 

 rýchle odhady HDP a zamestnanosti a predikcie vývoja slovenskej ekonomiky, 

 riešenie vybraných problémov rodinných účtov (popis metód na skvalitnenie výstupov) a systému 
výberových zisťovaní u obyvateľstva, 

 komplexné spracovanie cien vybraných trhových služieb. 
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8 HLAVNÉ SKUPINY POUŽÍVATEĽOV VÝSTUPOV INŠTITÚTU 

Hlavné skupiny používateľov výstupov v roku 2012: 

 sekcie ŠÚ SR, 

 krajské pracoviská ŠÚ SR, 

 vybrané ústredné orgány štátnej správy (MF SR, MŠ SR, MVRR SR, MPSVR SR, MV SR, MH 
SR), 

 medzinárodné organizácie (Európska komisia, EUROSTAT, EHK-OSN) 

 podnikateľská sféra, 

 široká verejnosť. 
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9 ZVEREJNENIE VÝROČNEJ SPRÁVY  

Výročná správa je zverejnená na web stránke organizácie INFOSTAT http://www.infostat.sk 
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10 HODNOTENIE ČINNOSTI INFOSTATU  

Aj v tomto roku boli výsledky v oblasti zostavovania národných účtov, sociálnej štatistiky 
a v demografickom výskume neodmysliteľnou súčasťou štátnej štatistiky. Inštitút prispel k riešeniu 
metodických problémov štátnej štatistiky, najmä v oblasti odhadov HDP a zamestnanosti 
a k zostavovaniu indikátorov za sociálnu oblasť. Pre oblasť štátnej správy boli prospešné štvrťročne 
zostavované prognózy krátkodobého vývoja ekonomiky SR. 
 
V oblasti informačných technológií sa inštitút podieľal na rozšírení funkcionality a údržbe automatizo-
vaného štatistického informačného systému AŠIS a špeciálnych štatistických aplikácii, čím prispel 
k zvýšeniu efektívnosti spracovania štatistických údajov a k príprave výstupov pre EUROSTAT. 
Dôležitou činnosťou bolo aj vytvorenie ďalších subdomén konsolidovanej bázy dát pre oblasť 
Obyvateľstvo a migrácia. Významným prínosom bola aj spolupráca INFOSTATu na príprave 
a spracovaní volieb do NR SR.  
 
INFOSTAT po celý rok prevádzkoval a vyvíjal Informačný systém na podporu rozvoja regiónov SR – 
INFOREG pre potreby sekcií MDVRR SR. Prostredníctvom modulu INFOREG-EC pre energetickú 
certifikáciu budov, so základnými funkciami pre aktualizáciu registra odborne spôsobilých osôb a pre 
on-line vkladanie údajov o certifikovaných budovách bolo v roku 2013 spracovaných 14 017 
energetických certifikátov. Demografický výskum bol tradične zameraný na demografické analýzy 
a prognózy a rozvoj demografickej metodológie. Ťažiskovou činnosťou v roku 2013 v tejto oblasti bolo 
plnenie projektových úloh spojenýych s projektom SEEMIG v oblasti demografických prognóz.  
  
INFOSTAT spolupracoval aj v roku 2013 pri riešení problematiky neodpovedí v SODB 2011 a na 
celom komplexe problémov súvisiacich s prepočtom údajov medzi sčítaním obyvateľov 
a demografickou štatistikou. Časť riešiteľskej kapacity bola venovaná využitiu administratívnych 
údajov pre potreby demografickej štatistiky a problematike evidencie obyvateľov podľa rôznych druhov 
pobytu. Centrum sociálnych výskumov INFOSTATu realizovalo na mesačnej báze mapovanie 
finančnej situácie slovenských domácností v rámci medzinárodného projektu Spotrebiteľský 
barometer. Hlavným objednávateľom výsledkov bolo prostredníctvom ŠÚ SR generálne riaditeľstvo 
pre ekonomické  a finančné záležitosti Európskej komisie. O výsledkoch prieskumu bola pravidelne 
informovaná aj slovenská verejnosť. Okrem týchto prieskumov boli realizované aj prieskumy 
príjazdového turizmu, pri ktorých sa mapovali najmä ekonomické aktivity zahraničných turistov a 
uskutočnil sa aj rad ďalších prieskumov verejnej mienky. 
 
Pracovníci INFOSTATu významne prispeli svojou účasť na riešení spoločných grantov pre 
EUROSTAT v oblasti skvalitňovania národných účtov (Improvement of Quality of National Accounts, 
National accounts methodological and technical improvements), v oblasti porovnania výsledkov VZPS 
s účtami práce v SNÚ a s registrovanou nezamestnanosťou (Assessment of coherence of LFS results 
with National Accounts employment and with registered unemployment), v oblasti analýzy ZO SR 
založenej na prepojení mikrodát z obchodnej a priemyselnej štatistiky (MEETS), atď. 
 
V roku 2013 inštitút úspešne riešil viaceré domáce a medzinárodné projekty a výskumné aktivity, či už 
v rámci výskumného programu EUROSTATu SDMX I a SDMX II, ako aj do 7. rámcového programu 
výskumu a vývoja EÚ prostredníctvom projektu BLUE-ETS. BLUE-ETS –  European Framework for 
Efficient Collection, Evaluation and Transmission of Business Related Statistics – projekt 7. 
Rámcového programu výskumu a vývoja EÚ riešilo konzorcium: ISTAT, SSB, CBS, SCB, SORS, UL, 
UNIBO, UNINA, UoS, UT, SORS, INFOSTAT, IAB a CEPS. Obidva projekty boli v roku 2013 úspešne 
ukončené.V rámci projektu SEEMIG je INFOSTAT členom konzorcia vedeného Štatistickým úradom 
Maďarskej republiky spolu s ďalšími 27 partnermi z 10 krajín Európy. 
 
Záverom roka 2013 riešiteľský kolektív INFOSTATu vypracoval pre Finančnú správu SR materiál 
„Návrh metodiky štatistických reportov a analytických výstupov, ktoré finančná správa použije pre 
segmentovú analýzu priemyselných odvetví a regiónov.“ Predmetný materiál má prispieť k zvýšeniu 
efektívnosti pri výbere daňových subjektov na kontrolu dane z príjmu. 
 
Konečne, významným medzníkom roku 2013 v pôsobení inštitútu bolo  presťahovanie sa do menšej 
a energeticky efektívnejšiu budovy na Leškovej ulici, čo prispelo k výraznému zníženiu prevádzkových 
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11 PRÍLOHY 

Príloha A - Protokol o zadaní úlohy a prevzatí práce  
Príloha B - Zoznam riešených úloh – Úlohy základného kontraktu  
Príloha C - Zoznam riešených úloh – Dodatok ku základnému kontraktu 
Príloha D - Zoznam riešených úloh mimo základného kontraktu 
Príloha E - Organizačná štruktúra INFOSTATu  
Príloha F - Publikácie zamestnancov INFOSTATu v roku 2013  

 Príspevky na odborných podujatiach  

 Články v odborných časopisoch a periodikách, časti monografických publikácií, príspevky v 
konferenčných zborníkoch:  

 Publikácie vydané v INFOSTATe v roku 2013 – edícia Dokumenty  

 Publikácie vydané v INFOSTATe v roku 2013 – edícia Akty  

 Publikácie vydané v INFOSTATe v roku 2013 – edícia Študijné materiály 

 Publikácie a články vydané elektronicky alebo prostredníctvom internetu  
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Príloha A 

PROTOKOL O ZADANÍ ÚLOHY A PREVZATÍ PRÁCE 
 

I. PROTOKOL O ZADANÍ ÚLOHY A PREVZATÍ PRÁCE 
 

I. Zadanie úlohy 
 
I.1 Zadávateľská organizácia 
 Štatistický úrad SR, Miletičova 3, 824 67 Bratislava 
   sekcia/odbor        
 

I.2 Riešiteľská organizácia 
 INFOSTAT, Dúbravská cesta 3, 845 24 Bratislava 45 
   úsek       
 

I.3 Zadanie na rok   2013 

 Požadovaný termín odovzdania        
 

I.4 Identifikácia zadanej úlohy   
 a) Identifikačné číslo úlohy a názov úlohy   
 

Identif. číslo       

Názov úlohy       
 

b) špecifikácia obsahovej náplne (zoznam čiastkových úloh) 
 

P.
č. 

Číslo čiast. úlohy  

1. Názov čiastkovej 
úlohy 

 

 Výstup  

 Forma výstupu  

 Termín odovzdania  

 Požadovaná 
spolupráca zo 
strany ŠÚ SR 

 

I.5 Zodpovedný riešiteľ       
  
 Dátum zadania       
  

Podpisy zodpovedných zamestnancov 
   

zodpovedný riešiteľ 
za INFOSTAT 

 generálny riaditeľ sekcie/riaditeľ SO 
za ŠÚ SR 

   

riaditeľ sekcie výskumu, vývoja 
a riadenia projektov 

za INFOSTAT 

 podpredseda ŠÚ SR 
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II. Zmeny v zadaní úlohy 
 

Identif. číslo úlohy        

Názov úlohy       
 
 

Zmeny v zadaní úlohy požadované zadávateľskou organizáciou v priebehu riešenia 
 

P.
č. 

Číslo čiast. úlohy  

1. Názov čiastkovej 
úlohy 

 

 Špecifikácia zmeny  

 Termín  

 Zodpovedný  

 
 
 Dátum zadania       
  
 Podpisy zodpovedných zamestnancov 

   

zodpovedný riešiteľ 
za INFOSTAT 

 generálny riaditeľ sekcie/riaditeľ SO 
za ŠÚ SR 

   

riaditeľ sekcie výskumu, vývoja 
a riadenia projektov 

za INFOSTAT 

 podpredseda ŠÚ SR 
 

 
 

III. Prevzatie práce 
 

Identif. číslo úlohy       

Názov úlohy       

 
III.1 Stručný popis odovzdávanej práce (za každú čiastkovú úlohu) 
   

P.
č. 

Číslo čiast. úlohy  

1. Názov čiastkovej 
úlohy 

 

 Stručný popis 
odovzdávanej 
práce 

 

 
III.2 Vyjadrenie zadávateľskej organizácie k odovzdávanej práci (za každú čiastkovú 

úlohu) 
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P.
č. 

Číslo čiast. úlohy  

1. Názov čiastkovej 
úlohy 

 

 Vyjadrenie 
zadávateľskej 
organizácie 
k odovzdávanej 
práci 

 

 
 Dátum prevzatia       
  
 Podpisy zodpovedných zamestnancov 

   

zodpovedný riešiteľ 
za INFOSTAT 

 generálny riaditeľ sekcie/riaditeľ SO 
za ŠÚ SR 

   

riaditeľ sekcie výskumu, vývoja 
a riadenia projektov 

za INFOSTAT 

 podpredseda ŠÚ SR 
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Príloha B 

ZOZNAM RIEŠENÝCH ÚLOH  
 

Zoznam úloh výskumu a vývoja riešených pre ŠÚ SR v Kontrakte 1 
 

Číslo úlohy Názov úlohy 
Termíny riešenia 

od do 

400-1 Spracovanie štatistických zisťovaní v roku 2013 21.12.2012 1.10.2013 

400-2 Rozvoj podsystému AŠIS - ZBER 21.12.2012 2.12.2013 

400-3 
Úprava APV pre Ceny NC poľ 1-12 a Ceny VTS 1-04 
až 13-04 v roku 2013 

21.12.2012 1.4.2013 

400-4 Analýza spotrebiteľského správania v SR 21.12.2012 31.10.2013 

500-1 Údržba podsystémov AŠIS 21.12.2012 30.12.2013 

500-2 Analýza a návrh integrácie cenových štatistík do IŠIS 21.12.2012 30.7.2013 

600-1 
Mestská a obecná štatistika (MOŠ) a Mestský 
informačný systém (MIS) 

21.12.2012 30.11.2013 

700-1 
Analýza a prognóza vývoja  hospodárskeho cyklu v 
slovenskej ekonomike 

21.12.2012 31.12.2013 

700-2 Bilancovanie TDP v systéme SNA-NT 21.12.2012 15.12.2013 

700-3 
Návrh riešenia kľúčových metodických rozdielov medzi 
ESA 95 a ESA 2010 a uplatnenie ESA 2010 v praxi 

21.12.2012 15.12.2013 

700-4 
Kvantifikácia a zaznamenávanie pôdy v systéme 
národných účtov 

21.12.2012 15.12.2013 

800-1 
Metodologické problémy analýzy a modelovania 
časových radov, komparácia mesačných a štvrťročných 
podnikových zisťovaní 

21.12.2012 15.12.2013 

800-2 
Rozvoj metodológie využitia štatistických údajov z 
krátkodobých zisťovaní 

21.12.2012 15.12.2013 

800-3 Satelitný účet cestovného ruchu 21.12.2012 15.12.2013 

800-4 
Aktualizácia softvéru na tvorbu komoditných bilancií a 
časových radov ukazovateľov energetickej bilancie SR  
(aktualizácia softvéru pre bilancovanie energetiky) 

21.12.2012 15.12.2013 

800-5 

Aktualizácia programového vybavenia pre tvorbu 
výstupov z týždenného štatistického zisťovania v 
cestnej nákladnej doprave v súvislosti s priebežnými 
požiadavkami EUROSTATu (aktualizácia softvéru pre 
cestnú nákladnú dopravu) 

21.12.2012 15.12.2013 

800-6 
Aktualizácia softvéru pre spracovanie výsledkov 
konjunkturálnych prieskumov (aktualizácia APV podľa 
nových požiadaviek ECFIN) 

21.12.2012 15.12.2013 

800-7 
Vytvorenie databáz poľnohospodárskych fariem 
(analýza súborov fariem v sektore domácností, 
vytvorenie výberového SSJ pre FSS za domácnosti) 

21.12.2012 15.12.2013 

900-1 
Mikrosimulačný model pre stanovenie príjmov a 
výdavkov súkromných hospodáriacich domácností na 
Slovensku 

21.12.2012 15.12.2013 

900-2 
Inovácia TP spracovania bilancovania obyvateľstva; 
inovácia TP KBD a inovácia obsahu KBD podľa 
požiadaviek IŠIS 

21.12.2012 15.12.2013 
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900-3 

Spätné mesačné spracovanie stavu a pohybu 
obyvateľstva za roky 1993 - 95 z dostupných zdrojov a 
prepočet bilancií obyvateľstva od roku 1993 - 95 podľa 
nového ÚSpČ SR od roku 1996 

21.12.2012 15.12.2013 

900-4 
Inovácia systému pre spracovanie migračnej štatistiky s 
použitím údajov získaných z UHCP SR a MV SR podľa 
požiadaviek IŠIS 

21.12.2012 15.12.2013 

900-5 Prognóza domácností v SR do roku 2020 21.12.2012 15.12.2013 

900-6 Analytické a syntetické ukazovatele 21.12.2012 15.12.2013 

900-7 Narodení v zahraničí 21.12.2012 15.12.2013 

900-8 
Bilancia obyvateľstva podľa vzdelania a krajiny 
narodenia 

21.12.2012 15.12.2013 

900-9 Revízia údajov o obyvateľstve 21.12.2012 15.12.2013 

900-10 Pobyt obyvateľov SR ako inštitút štátnej správy 21.12.2012 15.12.2013 

900-11 
Inovácia programového vybavenia v BLAISE na rok 
2014 

21.12.2012 15.12.2013 

900-12 
Výber bytov pre výberové zisťovanie pracovných síl 
(VZPS) v roku 2013 a 2014 

21.12.2012 15.12.2013 

 
Zoznam úloh výskumu a vývoja riešených pre ŠÚ SR v Kontrakte 2 
 

Číslo 
úlohy 

Názov úlohy 
Termíny riešenia  

od do 

1-250-01 Spotrebiteľský barometer - mesačný prieskum - 12x 1.2.2013 31.12.2013 

1-250-01 
Zabezpečenie skúšobného spracovania a 
spracovania nových volieb do orgánov samosprávy 
obcí konaných 9. 3. 2013 

1.2.2013 10.3.2013 

1-250-01 
Realizácia prieskumu Firemná kultúra a spokojnosť 
zamestnancov ŠÚ SR 

1.2.2013 26.6.2013 

1-250-01 
Štvrťročné zisťovanie o dovolenkových pobytoch a 
služobných cestách (pasívny cestovný ruch) za IV. 
štvrťrok 2012 

1.2.2013 31.3.2013 
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  Príloha C 

ZOZNAM RIEŠENÝCH ÚLOH  
 

Zoznam úloh výskumu a vývoja riešených pre ŠúSR v dodatkoch ku základnému 
kontraktu  

 

Číslo úlohy Názov úlohy 
Termíny riešenia 

od do 

800-8 

Inovácia programového vybavenia VZPS 
v BLAISE od 3. štvrťroka 2013 pridaním 
modulu D - zisťovanie CR 3-04 o 
domácom a výjazdovom cestovnom ruchu 

30.7.2013 30.10.2013 

900-2 
Zabezpečenie programového vybavenia v 
BLAISE pre štatistiku rodinných účtov 
2014 v súvislosti s redizajnom zisťovania 

2.12.2013 31.12.2013 

1-250-D1 Spracovanie cien v stavebníctve 14.3.2013 31.12.2013 

1-250-D2 
Prieskumy o aktívnom cestovnom ruchu - 
tri zisťovania 

31.5.2013 30.4.2014 

1-250-D3 
Zabezpečenie skúšobného spracovania a 
spracovania nových volieb do orgánov 
samosprávy obcí konaných 29. 6. 2013 

  30.6.2013 

1-250-D4 

Zabezpečenie technologickej prípravy a 
spracovanie výsledkov dotazníka 
spokojnosti zákazníkov s produktmi a 
službami ŠÚ SR v roku 2013 

15.8.2013 4.11.2013 

1-250-D5 
Zabezpečenie aktualizácie APV pre 
štvrťročné spracovanie cien v 
stavebníctve 

5.12.2013 31.12.2013 

1-250-D5 

Návrh metodiky štatistických reportov a 
analytických výstupov, ktoré finančná 
správa použije na segmentovú analýzu 
priemyselných odvetví a regiónov. 

5.12.2013 28.2.2014 
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Príloha D 

ZOZNAM RIEŠENÝCH ÚLOH  
 

Zoznam úloh riešených mimo základného kontraktu v rok u 2013 pre komer čné 
subjekty  

 

Názov úlohy Objednávateľ 

ELIS - Údaje z registra ekonomických subjektov rôzne subjekty 

Indexy priemyselnej produkcie – oceľ - Prognózovanie a 
krátkodobé predikcie vývoja indexov priemyselnej 
produkcie v odvetviach spracúvajúcich oceľ 

US Steel 

Projekt BLUE-ETS - BLUE - Enterprises and Trade 
Statistics  ID: 244767 ISTAT, Taliansko 

Projekt SEEMIG - Európska teritoriálna spolupráca 
2007-2013; Realizácia medzinárodného projektu 
riadenia migrácie a jej dopadov. 

Maďarský štatistický 
úrad 

Servisná zmluva INFOREG - Servisná zmluva IS 
INFOREG - aktualizácia, administrácia, podpora 
používateľov, inovácia... 

MDPT 

Projekt Meets – Nové štatistické indikátory s prepojením 
 na charakteristicky obchodu a podnikania .  Eurostat 

Projekt SDMX II. - Harmonizácia šírenia dát a metadát 
súborov ISTAT, Taliansko 
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Príloha E 

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA INFOSTATU  
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Príloha F 

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ ZAMESTNANCOV INFOSTATU V ROKU 
2013 

11.1.1 Príspevky na odborných podujatiach 

 Hudec, M.: Application of fuzzy logic – the case of extracting rules from Intrastat database The 

potential for use of soft computing and text mining tools in NSIs, 5. február 2013 Brusel 

 Hudec, M.: Application of fuzzy logic – the case of selecting respondents for tailored 

reminders. The potential for use of soft computing and text mining tools in NSIs, 5. február 

2013 Brusel 

 Hudec, M.: Application of fuzzy logic – the case of classification of respondents. The potential 

for use of soft computing and text mining tools in NSIs, 5. február 2013 Brusel 

 Juriová, J.: Application of Neural Network: Classification. The potential for use of soft 

computing and text mining tools in NSIs. 5. február 2013 Brusel 

 Šprocha, B., Šídlo, L.: Úmrtnosť a zdravotný stav obyvateľstva v EÚ. Konference České 

demografické společnosti, 22.5.2013 Praha 

 Šprocha, B.: Úmrtnosť a zdravotný stav obyvateľstva v rómskych osadách. Konference České 

demografické společnosti, 22.5.2013 Praha 

 Vaňo, B.: Výzvy pre demografický výskum v rezorte štatistiky. Slovenská demografická 

konferencia, 20.3.2013 Sládkovičovo 

 Haluška, J. - Olexa, M.: Country report: Slovak Republic. Konferencia Projektu LINK, 21.-23. 

10. 2013 New York 

 Haluška, J. - Juriová, J.: Makroekonomická výkonnosť slovenskej ekonomiky v roku 2012 a 

odhad jej vývoja v roku 2013. Pohľady na ekonomiku Slovenska 2013, 16.4. 2013 Bratislava 

11.1.2 Články v odborných časopisoch a periodikách, časti monografických 
publikácií, príspevky v konferenčných zborníkoch  

 Mészáros, J.: Demografia vo verejnom zdravotníctve, in: Šulcová, Čižnár, Fabiánová- Verejné 

zdravotníctvo. Veda, Bratislava 2012, 31 strán 

 Mészáros, J.: Úroveň a trend úmrtnosti na Slovensku z pohľadu roku 2012. Slovenská 

štatistika a demografia. Ročník 23, číslo 4, 2013, 11 strán 

 Jurčová, D.: Mészáros, J., Pilinská, V., Šprocha, B., Vaňo, B.: Zmeny v charaktere 

reprodukčného správania na Slovensku a ich dopady na spoločnosť.  Forum statisticum 

slovacum, č. 1, 2013, 11 strán 

 Šprocha, B.: Odkladanie a rekuperácia generačnej plodnosti žien na Slovensku Forum 

statisticum slovacum, č. 1, 2013, 10 strán 

 Šprocha, B., Tišliar, P.: Rodiny, domácnosti a bytové strany na Slovensku vo svetle výsledkov 

sčítaní ľudu 1921 a 1930.Slovenská štatistika a demografia, roč. 23, č. 1, 3 strany 

 Šprocha, B.: Zdravotný stav obyvateľstva Slovenska a jeho postavenie v rámci Európskej 

únie. Slovenská štatistika a demografia, č. 3, roč. 23, 16 strán 

 Bleha, B., Majo, J., Šprocha, B. Demografický obraz Bratislavy in Buček J., Korec, P. (eds.): 

Moderná humánna geografia mesta Bratislava: priestorové štruktúry, siete a procesy. 

Bratislava: Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, 34 strán 

 Šprocha, B.: Zmeny v reprodukčnom správaní obyvateľstva Slovenska po roku 1989: In 

Londák, M., Michálek, S. (a kol.): 20 rokov samostatnej Slovenskej republiky. Jedinečnosť 

a diskontinuita historického vývoja. Bratislava: VEDA, 22 strán 

 Bleha, B., Šprocha, B., Vaňo, B.: Prognóza vývoja obyvateľstva SR do roku 2060, 92 strán 

 Bleha, B., Šprocha, B., Vaňo, B.: Prognóza vývoja obyvateľstva v okresoch SR do roku 2035, 

97 strán 
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 Hudec, M., Juriova, J.:Perspectives of Data Mining in Improving Data Collection Processes in 

Official Statistics. Metodološki Zveski - Advances in Methodology and Statistics, Vol. 10, No. 

2, Metodoloski zveski, 16 strán 

 Haluška, J.: Analýza a modelovanie výkonnosti priemyslu (Ekonometrický prístup na báze 

kointegrácie)  Biatec, 21/2013, č. 6, 4 str. 

11.1.3 Publikácie vydané v INFOSTATe v roku 2013 – edícia Dokumenty 

 Ružovičová,Z., Nogeová,Z. :Spracovanie výkazov CR 6-01/2012, OŽP 6-01/2012, SOC 1-

01/2012, DOP 6-01/2012, PEN P5-01/2012, CENY POĽ D 1-04/2013. Inštalačná a 

prevádzková dokumentácia. 42 strán 

 Lučeničová,Ľ.:Inovácia TP spracovania bilancovania obyvateľstva z výsledkov SODB 2011, 

31 strán 

 Lučeničová,Ľ.:Technický projekt subdomény KBD1.1 Obyvateľstvo a migrácia Bilancovanie 

obyvateľstva verzia 1.5, 136 strán  

11.1.4 Publikácie vydané v INFOSTATe v roku 2013 – edícia Akty 

 Vaňo, B.: Využitie administratívnych údajov pre potreby demografickej štatistiky, 41 strán 

11.1.5 Publikácie vydané v INFOSTATe v roku 2013 – Metodické materiály 

 Hajnovičová,V., Horecká,J., Némethová,R.:Bilancovanie TDP v SNA-NT: Výpočet TDP v 

stálych cenách predchádzajúceho roku v systéme SNA_NT, Symetrické Input-output tabuľky 

za rok 2010. 2013  

 Hajnovičová,V., Mokrášová,V.: Zmeny v metodike ESA 2010: Výskum a vývoj, Tovar zaslaný 

na spracovanie do zahraničia, Právo používať/ťažiť neprodukované zdroje rezidentmi  

a nerezidentmi, Penzijné schémy súvisiace so zamestnaním, Patenty, Služby neživotného 

positenia, Náklady na prevod vlastníctva, Indexované dlhové nástroje, ... Vymedzenie sektora 

súkromného, verejného, verejnej správy, Databázy. 2013, 92  

 Mokrášová,V.: Zaznamenávanie pôdy, vodných zdrojov a nerastných a energetických zásob 

v SNA. 2013, 56 

 Hajnovičová,V.: Satelitný účet cestovného ruchu v roku 2013. 2013, 11 

11.1.6  Publikácie a články vydané elektronicky alebo prostredníctvom 
internetu 

 Hudec, M., Juriová, J.: Perspectives of Data Mining in Improving Data Collection Processes in 

Official Statistics. Metodološki Zveski - Advances in Methodology and Statistics, Vol. 10, No. 

2, 65-81, online, odb. časopis 2013. http://www.stat-d.si/mz/mz10.1/Hudec2013.pdf  

 Juriová, J.: EUREN Winter Forecast 2013. The Euro area will recover slowly. Online odb. 

newsletter, Februar  2013. http://euren-network.eu/news/Euren_13_1.pdf  

 Juriová, J.: EUREN News 4/2013. Slowdown in New Member States. Online odb. newsletter. 

September 2013. http://euren-network.eu/news/Euren_13_4.pdf  

 Juriová, J.: EUREN News 5/2013. Fiscal Policy in the European Union. Online,odb. 

newsletter. December 2013. http://euren-network.eu/news/Euren_13_5.pdf  


