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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 do 31.7.2014 
Ing. Ján Haluška,PhD., vedúci úseku od 1.8.2014 
Ing. Anton Benčič, vedúci úseku 
Ing. Boris Vaňo, vedúci VDC 
PhDr. Tibor Kružlík, vedúci CSV 
Ing. Dagmar Špotáková, vedúca odboru 
Mgr. Mária Kozárová, referent na CS  

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 

 aplikovaný ekonometrický výskum zameraný na konštrukciu 
modelových nástrojov pre makroekonomické analýzy 
a prognózy vývoja slovenskej ekonomiky 

 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 implementácie aplikácií informačno-komunikačných technológií (IKT) na prípravu 
spracovania a spracovanie štatistických údajov. Výsledky riešenia úloh v oblasti štatistických analýz a 
prognóz slúžia na zostavovanie rýchleho odhadu HDP a celkovej zamestnanosti a  prognózovanie 
krátkodobého vývoja ekonomiky SR.  

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  (nepozorovaná eko-
nomika, tabuľky dodávok a použitia a symetrické input-output tabuľky, satelitné účty), sociálnej 
štatistiky, prierezových a odvetvových štatistík (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, 

 prieskumy verejnej mienky mapujúce spoločenské, politické a ekonomické správanie sa 
obyvateľstva, 
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 spoluúčasť na riešení ďalších úloh, ktoré sú pre ŠÚ SR určené zákonmi ako napr. spracovanie 
výsledkov volieb, referenda a pod.  

 využívanie matematicko – štatistických metód pri hodnotení rizikovosti daňových subjektov 
 
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. Infostat bude 
aj naďalej  v personálnej politike pokračovať v získavaní mladých perspektívnych zamestnancov aby 
bolo zabezpečené odovzdávanie poznatkov starších expertov ich nástupcom a tým kontinuálny rozvoj 
vedomostnej bázy a odbornej úrovne inštitútu v relevantných oblastich výskumu. 
 



   

8  VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2014 

 
 

 

3 KONTRAKT  INŠTITÚTU S ÚSTREDNÝM ORGÁNOM A JEHO 

PLNENIE 

V roku 2014 inštitút uzavrel so ŠÚ SR základný kontrakt vedy a výskumu na riešení 25 hlavných úloh 
členených na 45 čiastkových výskumno-vývojových úloh. V marci 2014 inštitút uzavrel so ŠÚ SR 
kontrakt na služby na riešenie 4 hlavných a 4 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 2014. 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.  

3.1 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 

"BIG DATA" - DÁTOVÉ ZDROJE -  NOVÁ PRÍLEŽITOSŤ A VÝZVA PRE OFICIÁLNU 
ŠTATISTIKU V SR 

Preskúmať potenciál "Big data" - 
dátových zdrojov ako novú príležitosť a 
výzvu pre oficiálnu štatistiku v SR 

Bola vypracovana štúdia o možnostiach využitia  Big data suborov 
pre účely oficiálnej štatistiky. Bola vytvorená jednoduchá aplikácia 
v jazyku „R“, pomocou ktorej bol otestovany dátový súbor  a 10 -
minutové prezentačné video, dostupné na stránke: www.statistics.sk. 

SPRACOVANIE ÚDAJOV ZO ŠTRUKTURÁLNEHO ZISŤOVANIA FARIEM 
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Názov úlohy Plnenie úlohy 

Spracovanie dát z ŠFZ do výstupného 
mikrosúboru podľa požiadaviek 
Eurostatu 

Boli uložené výstupné dátové súbory s poskytnutých podkladov 
v požadovanom  termíne v elektronickej forme v dohodnutom 
adresári ŠÚ SR. Dátový súbor bol otestovaný na chyby podľa 
kontrolných väzieb v zmysle manuálu Eurostatu. Po vyčistení súboru 
bol vytvorený dátový súbor v textovom tvare pre Eurostat.   

ÚPRAVA FUNKCIONALITY APV PRE ODHAD ÚRODY 

Úprava APV pre odhad úrody na nové 
podmienky funkcionalít v IŠIS 

Bolo upravené aplikačné programové vybavenie a odovzdané v 
požadovanom termíne a dohodnutým spôsobom v dohodnutom 
adresári ŠÚ SR. APV bolo upravené v zmysle požiadaviek, aby bola  
funkcionalita prispôsobená podmienkam IŠIS. Programové 
vybavenie bolo otestované a v priebehu roka 2014 využité na odhad 
úrody v obdobiach jún, august a september.  

SPRACOVANIE ŠTATISTICKÝCH ZISŤOVANÍ CIEN V ROKU 2014 

Realizácia zmien do spracovaní cien 
s mesačnou periodicitou 
(Spotrebiteľské ceny, Ceny 
priemyselných výrobcov, 
Poľnohospodárske nákupné ceny) 

Inicializovali sme APV Cien a databázy Spotrebiteľských cien, Cien 
priemyselných výrobcov a Poľnohospodárskych nákupných cien na 
rok 2014. V podsystéme Ceny Poľ NC 1-12  sme prepojili vstupné 
moduly na dáta z IŠIS. Zmeny v uvedených zisťovaniach boli 
vykonané podľa požiadaviek zadávateľa, termíny zavedenia zmien 
do zisťovaní boli dodržané. Bolo zabezpečené prepojenie APV Ceny 
a IŠIS v zisťovaní cien poľnohospodárskych výrobkov. Prepojenie sa 
týka preberania dát získaných prostredníctvom e – formu od 
spravodajských jednotiek do výpočtu ukazovateľov. Výpočet 
ukazovateľov bol realizovaný pomocou APV Ceny v požadovanej 
kvalite. 

Realizácia zmien do spracovaní cien 
so štvrťročnou periodicitou (Ceny 
vybraných trhových služieb) 

Aplikačné programové vybavenie a databázy podsystému Cien VTS 
na rok 2014 boli inicializované. Vstupné moduly v podsystéme Ceny 
VTS boli upravené na nové formuláre a dáta z IŠIS. Zmeny 
v uvedených zisťovaniach boli vykonané podľa požiadaviek 
zadávateľa, termíny zavedenia zmien do zisťovaní boli dodržané. 
Bolo zabezpečené prepojenie APV Ceny a IŠIS v zisťovaní cien 
trhových služieb. Prepojenie sa týka preberania dát získaných 
prostredníctvom e – formu od spravodajských jednotiek do výpočtu 
ukazovateľov. Výpočet ukazovateľov bol realizovaný pomocou APV 
Ceny v požadovanej kvalite. 

MESAČNÉ SPRACOVANIE STAVU A POHYBU OBYVATEĽSTVA 

Aktualizácia APV 

Upravili a Inicializovali sme aplikačné programové vybavenie a 
databázy mesačnej Demografie na rok 2014. Prepojenie vstupných 
modulov Demografie na dáta z IŠIS. APV bolo otestované na 
údajoch Obyv 1-12 (sobáše). Úloha bola odovzdaná v súlade so 
zadaním a dohodnutými termínmi. 

Spracovanie mesačného stavu 
a pohybu obyvateľstva 

Výstupné dátové súbory a výstupné tabuľky demografie v štruktúre a 
triedeniach podľa TP boli priebežne ukladané v požadovanom 
termíne v elektronickej forme na komunikačnom serveri ŠÚ SR. 
Úloha bola odovzdaná v súlade so zadaním a dohodnutými termínmi. 

AKTUALIZÁCIA SOFTVÉRU NA TVORBU KOMODITNÝCH BILANCIÍ A ČASOVÝCH RADOV 
UKAZOVATEĽOV ENERGETICKEJ BILANCIE SR 

Aktualizácia softvéru pre spracovanie 
energetických bilancií 

Aplikačné programové vybavenie na spracovanie bilancií energetiky 
sme aktualizovali na rok 2013. Vstupné moduly APV bilancií 
energetiky sme prepojili na dáta v ZBD IŠIS. Definitívna verzia APV 
bola nainštalovaná na 3 počítačoch v odbore 840 po odsúhlasení 
správnosti výpočtov. 
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Názov úlohy Plnenie úlohy 

AKTUALIZÁCIA PROGRAMOVÉHO VYBAVENIA PRE TVORBU VÝSTUPOV Z TÝŽDENNÉHO 
ŠTATISTICKÉHO SPRACOVANIA V CESTNEJ NÁKLADNEJ DOPRAVE 

Aktualizácia softvéru pre cestnú 
nákladnú dopravu 

Aktualizovali sme aplikačné programové vybavenie a následne 
inštalovali na príslušnom súborovom serveri krajského pracoviska 
v Žiline v požadovanom termíne. Výstupy zo  štatistického  
zisťovania v cestnej nákladnej doprave boli realizované 
v požadovanom  tvare. 

AKTUALIZÁCIA SOFTVÉRU PRE SPRACOVANIE VÝSLEDKOV KONJUKTURÁLNYCH 
PRIESKUMOV 

Aktualizácia APV podľa nových 
požiadaviek ECFIN 

Aktualizovali sme aplikačné programové vybavenie podľa nových 
požiadaviek ECFIN. Úloha bola splnená v požadovanom rozsahu 
a kvalite. Aktualizované APV bolo nainštalované na 4 pracovných 
staniciach používateľov so zapracovanými zmenami pre realizáciu 
výstupov v zmysle požiadaviek ECFINu (zmena metodiky 
započítavania početností pri spracovaní a vyhodnocovaní faktorov 
obmedzujúcich rast produkcie a aktualizácia znenia otázok podľa 
jednotlivých odvetví). 

INTEGRÁCIA ROČNÝCH BILANCIÍ OBYVATEĽSTVA DO IŠIS 

Analýza a návrh možnosti integrácie 
ročných bilancií obyvateľstva do IŠIS 

Vypočítané hodnoty ukazovateľov subdomény KBD - „1.1 
Obyvateľstvo a migrácia – bilancovanie obyvateľstva“ za roky 1996-
2013 boli uložené v databáze OISIP v schéme KBD_PBD vo 
faktových tabuľkách spolu s tabuľkami dimenzií zodpovedajúcimi 
konsolidovaným číselníkom METIS-IŠIS v požadovanom termíne a 
forme podľa požiadaviek odberateľa. Balíky vytvorené v IBM Cognos 
Franework Manageri sú publikované a prístupné v IBM Cognos 
Connection ako aj prezentačné reporty. 

Spracovanie ročných bilancií 
obyvateľstva 

Ročné bilancie za rok 2013 boli spracované novou metodikou a 
uložené do subdomény KBD - „1.1 Obyvateľstvo a migrácia – 
bilancovanie obyvateľstva“. Úloha bola odovzdaná v súlade so 
zadaním a dohodnutými termínmi. 

INTEGRÁCIA MESAČNÝCH SPRACOVANÍ STAVU A POHYBU OBYVATEĽSTVA DO IŠIS 

Analýza a návrh možnosti integrácie 
mesačného stavu a pohybu 
obyvateľstva do IŠIS 

Vypočítané hodnoty ukazovateľov subdomény KBD - „1.1 
Obyvateľstvo a migrácia – stav a pohyb obyvateľstva“ za roky 1993-
1995 a 2001-2012 boli uložené v databáze OISIP v schéme 
KBD_PBD vo faktových tabuľkách spolu s tabuľkami dimenzií 
zodpovedajúcimi konsolidovaným číselníkom METIS-IŠIS v 
požadovanom termíne a forme podľa požiadaviek odberateľa. Balíky 
vytvorené v IBM Cognos Franework Manageri sú publikované a 
prístupné v IBM Cognos Connection ako aj prezentačné reporty. 
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Názov úlohy Plnenie úlohy 

PRÍPRAVA ZÁZNAMOVÝCH ÚLOH V BLAISE NA ROK 2014 PRE VYBRANÉ VÝBEROVÉ 
ZISŤOVANIA V DOMÁCNOSTIACH - EUSILC A RÚ 

APV pre zisťovanie RÚ 

Vytvorili sme aplikačné programové vybavenie v BLAISE pre 
elektronický záznam údajov z formulárov RÚ/A, B a RÚ/C 1-12 na 2. 
štvrťrok 2014 a prepojenie na zisťovanie EU SILC. APV bolo 
odovzdané na príslušné pracovisko ŠÚ SR spolu so zdrojovými 
kódmi. 

APV pre zisťovanie EUSILC 

Vytvorili sme aplikačné programové vybavenie v BLAISE pre 
elektronický záznam údajov zo zisťovania EU SILC v roku 2014 
a prepojenie na zisťovanie RÚ. APV bolo odovzdané na príslušné 
pracovisko ŠÚ SR spolu so zdrojovými kódmi. 

INOVÁCIA PROGRAMOVÉHO VYBAVENIA V BLAISE NA ROK 2015 A VYPRACOVANIE 
NOVÉHO TRANSKODIFIKAČNÉHO PROGRAMU NA PREVOD DATABÁZY VZPS DO 
KODIFIKÁCIE EUROSTATU 

APV pre doplnkové zisťovanie VZPS, 
elektronický dotazník pre zber dát 

Bolo vytvorené inovované aplikačné programové vybavenie v 
BLAISE na decentralizovaný zber, kontrolu a prenos údajov a 
centrálne spracovanie údajov doplnkového zisťovania VZPS. APV 
bolo odovzdané na príslušné pracovisko ŠÚ SR spolu so zdrojovými 
kódmi. 

Transkodifikačný program pre 
doplnkové zisťovanie VZPS 

Bolo vytvorené inovované aplikačné programové vybavenie v 
BLAISE na prevod údajov ad-hoc modulu  doplnkového zisťovania 
do kodifikácie Eurostatu. APV bolo odovzdané na príslušné 
pracovisko ŠÚ SR spolu so zdrojovými kódmi. 

APV pre VZPS a transkodifikačný 
dotazník pre VZPS 2015, elektronický 
zber údajov 

Zapracovali sme zmeny do aplikačné programového vybavenia v 
BLAISE na decentralizovaný zber, kontrolu a prenos údajov a 
centrálne spracovanie údajov VZPS a prevod databázy VZPS do 
kodifikácie Eurostatu pre rok 2015.  

ANALÝZA A PROGNÓZA VÝVOJA HOSPODÁRSKEHO CYKLU  V SLOVENSKEJ  
EKONOMIKE 

Rýchle odhady HDP a zamestnanosti 

Vo februári, máji, auguste a novembri 2014- 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 2014 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. 

KONCEPCIA ZBERU SPOTREBITEĽSKÝCH CIEN 

Analýza databáz obchodných reťazcov  

Obsahom štúdie sú skúsenosti z využitia databáz skenovaných 
údajov ako nového zdroja štatistických informácií vo Švédsku, 
Holandsku, Nórsku, Dánsku, Švajčiarsku a Rakúsku s hlavným 
ťažiskom na obdobie rokov 2010-2014. Štúdia sumarizuje problémy, 
ktorým musia štatistické úrady v tejto oblasti čeliť. 

REVÍZIA TDP Z TITULU ZMENY KLASIFIKÁCIE NACE REV.2 A CPA 2008 

Konštrukcia a bilancia dodávok V časovom rade 2000-2007 boli skonštruované TDP v bežných 
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a použitia v nových klasifikáciách 
NACE Rev.2 a CPA 2008  v časovom 
rade rokov 2000 – 2007 v bežných 
cenách 

cenách v klasifikáciách NACE rev.2 a CPA, v cenách odberateľov 
a v základných cenách, vrátane prepočtových matíc. Súčasne boli 
skonštruované  tabuľky použitia za domácu a dovezenú produkciu. 

Prepočet tabuliek dodávok a použitia 
v nových klasifikáciách NACE Rev.2a 
CPA2008 v časovom rade rokov 2000 
– 2007 do stálych cien 
predchádzajúceho roka 

V časovom rade 2000-2007 boli skonštruované TDP v cenách 
predchádzajúceho roka v klasifikáciách NACE rev.2 a CPA,  
v cenách odberateľov a v základných cenách, vrátane prepočtových 
matíc. Súčasne boli skonštruované  tabuľky použitia za domácu 
a dovezenú produkciu. 

Konštrukcia symetrických I/O tabuliek 
za roky 2000 a 2005 v nových 
klasifikáciách  NACE Rev.2 a 
CPA2008 

Za roky 2000 a 2005 boli skonštruované symetrické IOT z TDP 
v základných cenách revidovaných na nové klasifikácie, v troch 
verziách: za domácu produkciu, za dovezenú produkciu a za zdroje 
spolu. 

VYČÍSLENIE VPLYVU KAPITALIZÁCIE R & D NA HDP PODĽA METODIKY ESA2010 V 
EKONOMIKE 

Vyčíslenie vplyvu kapitalizácie R & D 
na HDP podľa metodiky ESA2010 v 
ekonomike 

Odovzdaná bola metodická štúdia, ktorá sa v druhej časti zaoberala 
odhadom transakcií  súvisiacich s odhadom kapitalizácie vedy 
a výskumu (R&D) podľa metodiky ESA 2010 a vyčíslením vplyvu 
zmien na HDP (v rokoch 1995-2012). Pri odhade transakcií v sektore 
S.13 boli použité administratívne zdroje údajov, pri celkovom odhade 
objemu HTFK  produktu CPA 72 bola použitá metóda komoditných 
tokov, v ktorej sa využili všetky dostupné údaje zo štatistických 
zisťovaní súvisiacich s R&D a z TDP.  Súčasne bola aktualizovaná 
prvá časť metodickej štúdie o nové poznatky, resp. o údaje za rok 
2012 (odovzdaná v roku 2013). 

DOPADY SKRYTEJ EKONOMIKY V SR NA HDP V ROKOCH 2012 - 2016 

Realizácia prieskumu verejnej mienky 
v oblasti neformálneho sektora 

Odovzdané boli dva materiály. Prvý materiál Skrytá ekonomika 
(august 2014) vypracovalo Centrum sociálnych výskumov pri 
INFOSTATe a predstavuje podrobnú správu z realizovaného 
prieskumu v neformálnej ekonomike. Druhý materiál „Spracovanie 
výsledkov prieskumu v neformálnom sektore 2014“, ktorý bol 
pripravený v Úseku sociálno-ekonomických analýz a prognóz, 
prináša odhady výdavkov obyvateľstva na nákupy v neformálnom 
sektore a čiernej práce v prepojení na výsledky prieskumov  
z predchádzajúcich období. 

Odhad nelegálnej ekonomiky v SR 

V odovzdanej štúdii boli zosumarizované a analyzované  zdroje 
údajov z rôznych inštitúcií, ktoré sa dajú použiť pri odhadoch 
nelegálnych aktivít. Za nelegálne aktivity: obchodovanie s drogami, 
pašovanie cigariet a liehu a za prostitúciu boli vypracované odhady 
transakcií (do roku 2012, resp. ich prognóza pre ďalšie roky), ktoré  
súvisia s nelegálnymi aktivitami, a ktoré by sa mali zahrnúť do 
národných účtov.  Navrhnuté postupy a metódy slúžia ako podklad 
pre zaznamenanie transakcií v SNÚ SR. 

RACIONALIZÁCIA KRÁTKODOBÝCH  PODNIKOVÝCH ŠTATISTÍK 

" Best practices" v oblasti  
poskytovania krátkodobých 
ukazovateľov vývoja v podnikových 
štatistikách v rámci EŠS 

Bola vypracovaná štúdia popisujúca "best practices" v oblasti 
poskytovania krátkodobých ukazovateľov vývoja v podnikových 
štatistikách v rámci EŠS (Európskeho štatistického systému).  

Overenie možností modelovania 
mesačných časových radov za účelom 
racionalizácie podnikových štatistík 

 Predmetom aplikovaného ekonometrického výskumu boli časové 
rady tržieb za vlastné výkony a tovar a počtu zamestnancov vo 
vnútornom obchode, stravovacích a ubytovacích službách. Na 
modelovanie ich vývoja boli použité Holt-Wintersove metódy 
exponenciálneho vyrovnávania a Box-Jenkinsova metodológia 
(ARIMA modely). 
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Názov úlohy Plnenie úlohy 

SATELITNÝ ÚĆET CESTOVNÉHO RUCHU 

Satelitný účet v cestovnom ruchu za 
rok 2012, tab. 5, 6 ponuková stránka 
CR, tab. 7 zamestnanosť v odv. CR, 
tab. 8 THFK v odvetviach CC 
a ostatných odvetviach 

 V rámci úlohy boli zostavené nasledovné tabuľky TSA za rok 2012:  

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

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

 tabuľka TSA 8, ktorá zaznamenáva tvorbu hrubého fixného 
kapitálu v odvetviach cestovného ruchu. V časovom rade 2005-2011 
boli revidované údaje o zamestnanosti, v ktorých sa premietli zmeny  
v klasifikácii odvetví CR: do odvetvia 10-Športové a rekreačné služby  
bola pripočítaná aj činnosť NACE 7721 – prenájom potrieb 
a zariadení na športové a rekreačné účely. 

MIKROSIMULAĆNÝ MODEL HOSPODÁRIACICH DOMÁCNOSTÍ NA SLOVENSKU - II. etapa 

Vypracovanie algoritmov pre moduly 
demografického bloku, životného cyklu 
a moduly hospodárenia domácností 
 

Bol vypracovaný a odovzdaný metodický material „Mikrosimulačný 
model hospodáriacich domácností na Slovensku – Popis algoritmov 
a tabuliek parametrov modelu“. Materiál obsahuje podrobný popis 
algoritmov centrálnej riadiacej jednotky a algoritmov jednotlivých 
mikromodulov.  Algoritmy centrálnej riadiacej jednotky sú algoritmy 
modulu simulácie, modulu input, teda vstupov do mikromodulov 
jednotlivých blokov, modulu output, teda výstupov z mikromodulov 
jednotlivých blokov a prepojenia mikromodulov v rámci bloku a medzi 
blokmi. Algoritmy pre jednotlivé mikromoduly popisujú algoritmy 
každej udalosti a každej zmeny, ktoré nastanú v čase v premennýc  
členov domácnosti a v premenných domácnosti ako celku. Algoritmy 
popisujúce jednotlivé udalosti členov domácností a domácnosti sú 
súčasťou príslušných mikromodulov  demografického bloku 
(mikromoduly narodenie, úmrtie, sobáš, rozvod a migrácia), bloku 
životného cyklu (životný cyklus osoby a životný cyklus domácnosti) a 
bloku hospodárenia (príjmy členov domácnosti, príjmy domácnosti a 
výdavky domácnosti). Podrobný popis algoritmov mikrosimulačného 
systému hospodáriacich domácností na Slovensku je podkladom pre 
vytvorenie softvérového produktu. Riešenie úlohy bolo prezentované 
zamestnancom ŠÚ SR z rôznych sekcií. 

Vypracovanie vstupných tabuliek 
a parametrov pre moduly 
demografického bloku,  životného cyklu 
a moduly hospodárenia domácností 
 

Materiál obsahuje podrobný popis postupu pri vypracovaní tabuliek 
vstupných parametrov pre jednotlivé mikromoduly demografického 
bloku, bloku životného cyklu a bloku hospodárenia mikrosimulačného 
systému hospodáriacich domácností na Slovensku a konkrétnu 
podobu tabuliek vstupných parametrov.  

Podrobný popis tabuliek vstupných parametrov obsahuje 
v algoritmoch mikromodulov použité názvy,  popis formátu a štruktúry 
uloženia parametrov do tabuliek, identifikáciu interných a externých 
zdrojov vstupných parametrov a metodiku konštrukcie parametrov  z 
dostupných vstupných zdrojov podľa požiadavky tabuľky parametrov, 
a to buď klasickými tabuľkovými  metódami alebo matematicko-
štatistickými metódami. Riešenie úlohy bolo prezentované 
zamestnancom ŠÚ SR z viacerých sekcií.  

ANALYTICKÉ A SYNTETICKÉ UKAZOVATELE  

Tabuľky života 

Všetky tabuľky života za rok 2013 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 2013 v SR. 
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Zomrelí podľa príčiny smrti Súbor zomrelých spracovaný podľa nariadenia EK 328/2011 

BILANCIA OBYVATEĽSTVA PODĽA NAJVYŠŠIEHO DOSIAHNUTÉHO VZDELANIA  

 
Odhad štruktúry obyvateľstva podľa 
najvyššieho dosiahnutého vzdelania 
 

 
Odhad počtu obyvateľov podľa pohlavia, veku a najvyššieho 
dosiahnutého vzdelania k 31.12.2013 

CENZOVÉ A HOSPODÁRIACE DOMÁCNOSTI V INTERCENZÁLNOM OBDOBÍ 

 
Odhad počtu a štruktúry cenzových 
domácností v okresoch SR k 21.5.2011 

Počet cenzových domácností podľa počtu členov a podľa typu 
domácnosti v okresoch SR k 21.5.2011 získaný bilančnou 
a prognostickou metódou. Údaje boli podkladom pre vypracovanie 
revízie cenzových domácností z SODB 2011. 
 

 
Odhad počtu a štruktúry cenzových 
a hospodáriacich  domácností v SR 
k 31.12.2012 a 31.12.2013 

Odhad počtu cenzových domácností za roky 2012 a 2013 podľa 
počtu členov domácnosti a podľa typu domácnosti. Odhad  počtu 
hospodáriacich domácností za roky 2012 a 2013 podľa počtu členov 
domácnosti. 
V nadväznosti ma projekciu cenzových domácností bola 
vypracovaná aj projekcia hospodáriacich domácností do roku 2020 

OBVYKLÝ POBYT OBČANOV SR A ODHAD NEEVIDOVANEJ MIGRÁCIE 

 
Analýza alternatívnych zdrojov údajov 
o migrácii 

 
Analýza zdrojov údajov o migrácii 

 
Návrh metódy na odhad neevidovanej 
migrácie 

Na základe analýzy metód na odhad neevidovanej migrácie bola 
zvolená a popísaná najvhodnejšia metóda pre využitie 
v podmienkach SR. Pomocou zvolenej metódy bol spracovaný 
odhad neevidovanej migrácie v SR do roku 2020. 

VYTVORENIE VÁHOVÝCH SCHÉM PRE DOMÁCNOSTI VO VZPS NA ZÁKLADE SODB2011 

Analýza výsledkov SODB 2011 podľa 
domácností čo sa týka počtu členov 
a ich ekonomického postavenia 

Bol odovzdaný dokument, ktorý obsahuje údaje o štruktúre 
domácností v krajoch podľa počtu ich členov, podľa postavenia 
v zamestnaní, podľa vzdelania v SODB 2011 a vo VZPS. Jeho 
výsledky tvoria podklad pre konštrukciu váh domácností vo VZPS.  

Na základe analýzy a prognózy vývoja 
domácností do r. 2020 navrhnúť 
postup tvorby váh za jednotlivé typy 
domácností použiteľný do 
nasledujúceho SODB 

Bola odovzdaná štúdia, ktorá obsahuje popis metodiky tvorby  váh 
pre jednotlivé typy domácností.  Východiskom pri tvorbe váh boli 
SODB 2011, prognózy  domácností do roku 2030 a post-stratifikácie, 
ktoré sa pre váženie osôb vo VZPS používajú v súčasnoti. Pre tento 
účel bol vytvorený program, ktorý umožňuje vytvoriť súbor osôb 
VZPS s priemernými váhami domácností pre ľubovoľný štvrťrok.   

 
 
Tabuľka 2: Úlohy dodatkov k základnému kontraktu, ktoré boli súčasťou kontrolných dní 

 

Názov úlohy Plnenie úlohy 

TVORBA ZOSTÁV ZO SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2011 – DOCHÁDZKA 
A ODCHÁDZKA DO ZAMESTNANIA A ŠKOLY 

Tvorba zostáv dochádzky a odchádzky 
do zamestnania a školy mimo obce 
trvalého pobytu v rámci okresov SR. 

Spracovanie prebehlo vo vytvorenej schéme v prostredí ORACLE 
a vytvorené zostavy boli vyexportované do .xlsx tvaru. Výstupné 
zostavy dochádzky a odchádzky do zamestnania a školy mimo 
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Názov úlohy Plnenie úlohy 

Údaje budú spracované podľa okresov a 
v nich za všetky obce. Zostavy za okresy 
Bratislavy a Košíc budú spracované 
podľa mestských častí. V zostavách za 
okresy budú Bratislava a Košice 
vystupovať aj ako celok. 

obce trvalého pobytu boli vytvorené podľa okresov a v nich za 
všetky obce + Bratislava a Košice a ich mestské časti. Obce 
s rovnaným názvom v SR boli odlíšené názvom okresu v ktorej sa 
nachádzajú. 

SPRACOVANIE CIEN V STAVEBNÍCTVE 

Zabezpečenie aktualizácie aplikačného 
programového vybavenia pre spracova-
nie cien v stavebníctve a jeho inštalácia 
na pracovisko v Trenčíne. Dodanie 
mesačného odhadu cien v stavebníctve 
za mesiace 01, 02, 04, 05, 07, 08, 10, 11 
/2014 

Zapracovali sme zmeny do aplikačné programového vybavenia. Na 
pracovisku v Trenčíne bolo odovzdané a inštalované aktualizované 
APV pre spracovanie cien v stavebníctve. Boli dodané mesačné 
odhady cien v stavebníctve za mesiace 01, 02, 04, 05, 07, 08, 10 a 
11 / 2014 
 

SPOTREBITEĽSKÝ BAROMETER - MESAČNÝ PRIESKUM - 12X  

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

Výber anketárov, kontrola,čistenie dát, príprava podkladov  

PRIESKUMY O AKTÍVNOM CESTOVNOM RUCHU 

Prieskumy o aktívnom cestovnom ruchu 
- štyri 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 februari 2014 a obsahovala všetky 
hore uvedené procesy 

Zisťovanie o aktívnom cestovnom ruchu 
2 

Druhá fáza bola realizovaná v období april/maj 2014 a taktiež 
obsahovala všetky hore uvedené procesy 

Zisťovanie o aktívnom cestovnom ruchu 
3 

Tretia fáza bola realizovaná v auguste 2014 a rovnako obsahovala 
všetky uvedené procesy 

Zisťovanie o aktívnom cestovnom ruchu 
4 

Štvrtá fáza bola realizovaná v novembri 2014 a rovnako 
obsahovala všetky hore uvedené procesy 
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4 ČINNOSTI  INŠTITÚTU 

4.1 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. 

4.1.1 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 a konštrukcia revidovaných tabuliek dodávok a použitia a symetrických input-
output tabuliek v revidovaných klasifikáciách SKNACE a CPA2008, 

- riešenie praktických postupov konštrukcie vybraných satelitných účtov v SR. 
 
V rámci riešenia metodických problémov SNA sa pripravil návrh metodiky odhadu transakcií 
súviasiacich s nelegálnymi aktivitami v SR, konkrétne za obchodovanie s drogami, za prostitúciu 
a pašovanie vybraných tovar. Pripravený návrh na revíziu tabuliek dodávok a použitia podľa nových 
klasifikácií SKANACE a CPA2008 sa realizoval v časovom rade TDP za roky 2000-2007. 
Kompletizoval sa časový rad vybraných tabuliek satelitného účtu cestovného ruchu do roku 2012. 
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 
aplikovaný ekonometrický výskum zameraný aj na overovanie možností modelovania a odhadu vývoja 
mesačných časových radov tržieb vlastné výkony a tovar a počtu zamestnancov vo vnútornom 
obchode, stravovacích a ubytovacích službách. 
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 2014 štyri plánované úlohy, ktorých 
zadávateľom bol v rámci kontraktu Štatistický úrad SR. Výsledkom tejto činnosti je publikácia Obvyklý 
pobyt občanov SR a odhad neevidovanej migrácie, ktorá bola vydaná v INFOSTATe. Ide o analyticko-
metodologickú publikáciu, ktorej súčasťou je aj odhad neevidovanej migrácie za roky 2012-2014. V 
rámci plánovaných úloh vypracovalo VDC pre ŠÚ SR aj bilanciu obyvateľstva podľa pohlavia, veku a 
najvyššie dosiahnutého vzdelania a odhad počtu a štruktúry cenzových a hospodáriacich domácností 
za roky 2013 a 2014. Okrem plánovaných úloh sa v rámci možností pracovníci VDC zapájali aj do 
riešenia neplánovaných (aktuálnych) úloh pre potreby jednotlivých rezortov, ktoré mali obvykle formu 
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pracovných materiálov, podkladov, stanovísk, a hodnotení.  

4.1.2 Výskumy verejnej mienky 

Za rok 2014 uskutočnilo Centrum sociálnych výskumov pri Infostate 21 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.     

4.2 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. Výskumné demografické centrum naďalej rozvíjalo spoluprácu s 
domácimi a zahraničnými demografickými inštitúciami, pracovníci VDC sa zúčastnili na riešení 
viacerých projektov, pripravili vystúpenia na odborných konferenciách a príspevky do odborných 
časopisov. Ťažiskovým projektom aj v roku 2014 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 
riešilo v rámci projektu hlavne problematiku populačných prognóz. V rámci projektu APVV 
Humánnogeografické a demografické interakcie, uzly a kontradikcie v časopriestorovej sieti sa VDC 
podieľalo na vypracovaní Demografického atlasu SR. V spolupráci s VŠE Praha vydalo VDC 
publikáciu 20 rokov samostatnosti z pohľadu demografie.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.Informácie o činnosti VDC vrátane všetkých 
publikácií sú zverejnené na web stránke www.infostat.sk/vdc. 

4.2.1 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 2011. 

4.2.2 Analýza a prognózovanie vývoja indexov priemyselnej produkcie  

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

4.2.3 Projekt SEEMIG  

SEEMIG - Southeast Europe Migration (Názov: Managing Migration and its Effects in SEE – 
Transnational Actions towards Evidence Based Strategies) bol projekt programu Cezhraničnej 
spolupráce Juhovýchodná Európa. Dĺžka projektu bola 30 mesiacov, a projekt skončil úspešne 
v novembri 2014. INFOSTAT mal v projekte 16 projektových partnerov, 4 pridružených partnerov a 7 
pozorovateľov. Vedúcim partnerom bol Maďarský centrálny štatistický úrad (HCSO). INFOSTAT bol 
lídrom pre WP5 Rozvojové scenáre procesov demografie, migrácie a trhu práce.  
SEEMIG bol schválený s celkovým rozpočtom vo výške 3 250 723,43 €, z toho 2 455 109,77 € bolo 
financované z ERDF a 308 005,15 € z fondov IPA.Suma alokovaná pre INFOSTAT na celú dĺžku 

http://www.infostat.sk/vdc
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projektu predstavovala 338 634,75 €, s termínom úhrady posledných dvoch splátok v roku 2015. 
Projekt SEEMIG bol v rokoch 2013 a 2014 ťažiskovým projektom inštitútu. VDC riešilo v rámci 
projektu hlavne problematiku populačných prognóz. 

4.2.4 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. Každoročne sú aktualizované 
a dopĺňané požadované údaje o obciach SR a vyššých územných celkoch. Spolupracujeme na tvorbe 
textových, tabuľkových, mapových a štatistických výstupov vytvorených z údajov uložených v dátovom 
sklade 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 novým webovým APV INFOREG bolo v rokoch 2013 a 2014 spracovaných a vydaných 
27 882 energetických certifikátov. V roku 2014 bol systém inovovaný vytvorením centrálneho 
elektronickeho registra energetických certifikátov výdaných od októbra 2009. Centrálny register EC 
aktuálne obsahuje údaje o cca 64 000 certifikovaných budovách. Priebežne sa tiež aktualizuje 
evidencia dokumentácie o územno-plánovacom procese v obciach SR. 

4.2.5 Projekt BLUE-ETS - Enterprises and Trade Statistics 
 
Projekt Blue-ETS úspešne ukončený v roku 2013 bol čiastočne financovaný Agentúrou pre podporu 
výskumu a vývoja  (APVV). Monitoring o využívaní a popularizácii jeho výsledkov bude prebiehať do 
roku 2016. Infostat vypracoval za rok 2014 monitorovaciu správu pre APVV.  

4.2.6 Návrh koncepcie benchmarkingu na hodnotenie rizikovosti daňových 
subjektov pri výbere dane z príjmu 

 
V roku 2014 INFOSTAT vypracoval a experimentálne overil návrh koncepcie benchmarkingu, ktorý 
môže Finančná správa SR podporne využívať na hodnotenie rizikovosti daňových subjektov pri výbere 
dane z príjmu. Metóda benchmarkingu je obzvlášť vhodná pri hodnotení rizikovosti tých daňových 
subjektov, ktoré významenú časť svojho obratu generujú prostredníctvom hotovostných transakcií. 

4.2.7 Školenia a kurzy v oblasti aplikovaného ekonometrického výskumu 

 
V roku 2014 INFOSTAT realizoval dva kurzy v oblasti analýzy časových radov a aplikovanej 
ekonometrie (pre USS Košice a Katedru medzinárodného obchodu Obchodnej fakulty EU 
v Bratislave).  
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5 ROZPOČET INŠTITÚTU 

Organizácia hospodárila podľa svojho rozpočtu výnosov, nákladov a hospodárskeho výsledku na rok 
2014. 

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

Ukazovateľ 
Rok 2011 

skutočnosť  
Rok 2012 

skutočnosť  
Rok 2013 

skutočnosť 
Rok 2014 

skutočnosť 

Výnosy  z hlavnej činnosti príspevkovej 
organizácie celkom : 

1 796,3 3 947,3 1 506,6 1 213,6 

Prev. dotácie – transfer. (681) 1 284,9 1 412,9 1 036,8 911,6 

Projekty, granty (685 +683+687 ) 126,2 71,0 229,7 100,6 

Tržby z predaja (601 + 602) 279,2 131,3 120,0 164,4 

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

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

0 2 321 0,6 0 

Zúčtovanie rezerv 
  111,9 

 
35,4 

 

Náklady na hlavnú činnosť 
príspevkovej organizácie celkom : 

1 861,1 2 636,1 1 505,2 1 213,6 

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

Služby (51) 127,0 258,6 115,0 85,6 

Osobné náklady (52) 1 405,9 1 260,8 1214,2 987,3 

Iné náklady (53 + 54 + 55+ 56) 117,9 134,1 138,0 102,5 

Zostatková cena predaného DNM a DHM  888,4   

Hospodársky výsledok príspevkovej 
organizácie celkom (pred zdanením) 

-64,8 1 311,2 1,4 0,035 

Hospodársky výsledok príspevkovej 
organizácie celkom (po zdanení)  

 1 178,3 1,4 0,035 

 

Príjmy rozpočtovej organizácie 

Schválený rozpočet 
630 000 Plnenie k 31.12.2014 

911 564 

Upravený rozpočet 891 564 
% plnenia upraveného 
rozpočtu 

97,8% 

Prenesený nečerpaný 
rozpočet z roku 2013 

30 000 
 

 

Nevyčerpaný rozpočet 
v roku 2014 

10 000 
% neplnenia 
upraveného rozpočtu 

1,09% 
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Za rok 2014 dosiahol Infostat kladný výsledok hospodárenia vo výške 34,86 €. 
 
Plánované príjmy od zriaďovateľa predstavovali sumu 911 564 €, pričom 30 tis. € bolo zákonným 
spôsobom prenesených z roku 2013. Zadávateľ vyčlenil v roku 2014 na úlohy vedy a výskumu objem 
finančných prostriedkov vo výške 596 480€, čo predstavovalo sumu nižšiu o 151 530 € oproti roku 
2013. Na rámcové a plánovacie štatistické služby bolo určených 279 600 € (spotrebiteľský barometer, 
zabezpečenie aktualizácie aplikačného programového vybavenia pre spracovanie cien v stavebníctve 
a jeho inštalácia na pracovisko v Trenčíne, štvrťročné zisťovanie o aktívnom cestovnom  ruchu). Tieto 
boli v priebehu roka navýšené o sumu 5 120 € ( tvorba zostáv z SODB 2011). V súlade s rozpočtovým 
opatrením MF SR boli našej organizácii poskytnuté zdroje z titulu navýšenia tarifných platov  vrátane 
odvodov a poistného v sume 10 364 €. 
 
Upravený rozpočet nebol vyčerpaný v plnej výške, nakoľko výsledky záverečného vyhodnotenia 
prieskumu o aktívnom cestovnom ruchu poskytne riešiteľ za zimnú turistickú sezónu do 31.05.2015. 
Nečerpaný rozpočet s termínom odovzdania úlohy v roku 2015 predstavuje čiastku 10 000,--€. 
Okrem výnosov od zriaďovateľa sa na celkovom objeme príjmov podieľali výnosy z grantov  
a projektov v celkovej výške 100,65 tis. €, tržby z predaja vlastných produktov v celkovej sume 164,37 
tis €  a ostatné výnosy v sume 1,64 tis. €. Podnikateľskú činnosť v roku 2014 Infostat nevykonával. 
 
Počas roka 2014 sa Infostat riadil štandardným režimom hospodárenia. Hospodársky bol 
zastabilizovaný v zrekonštruovanej budove. Cashová situácia bola v roku 2014 vyrovnaná, 
pričom časť prostriedkov bola určená  na nákup hardvéru, softvéru, nákupu licencií , nákupu 
motorového vozidla, vybudovanie prístrešku pre autá. Požiadavka zrealizovať nové nákupy 
vychádzala z potrieb zabezpečovaných úloh (licencie SAS, Oracle,  Win7 a upgrady používaných 
softvérov, nákup multifunkčného zariadenia, notebookov, PC ). Časť prostriedkov bola určená na 
personálne účely. Vykryté bolo vyplatené odstupného a odchodného pracovníkom, ktorí odchádzali 
z organizácie a taktiež bol sanovaný nástup 2 novoprijatých  pracovníkov do úseku sociálno - 
ekonomických analýz a prognóz. 
 

5.1 Obsah rozpočtových a účtovných ukazovateľov 

5.1.2    Vyhodnotenie nákladov a výdavkov na hlavnú činnosť  

Materiálu sa spotrebovalo za 22 249€, nárast  o 27,2 % oproti roku 2013, čo predstavuje navýšenie 
o 4 753€. Organizácia bola dlhšie obdobie poddimenzovaná a proces úsporných opatrení sa dosť 
výrazne prejavil v celkovom vybavení počítačovou technikou. Bolo nevyhnutné vybaviť všetky 
počítače operačným systémom Win7 a zabezpečiť kompatibilné fungovanie v rámci inštitúcie. Z tohto 
dôvodu bolo zakúpených 5 PC, 13 notebookov a HW komponenty . Taktiež bol zakúpený nový PC pre 
zabezpečenie fungovania systému štátnej pokladnice, kde oprava nebola rentabilná. 
Energie sa spotrebovalo za 15 913€, čo predstavuje úsporu 4 589€ v porovnaní s rokom 2013. Túto 
úsporu spôsobila mierna zima , ale aj skutočnosť, že v roku 2013 nám do nákladov vstupovali 
vyúčtované náklady za spotrebu energie, ktorá  súvisela s rekonštrukciou budovy v roku 2012-2013.  
Opravy a údržba sa vykonali za 2 967 €, čo je navýšenie o 192€ oproti roku 2013. Bol 
realizovaný sezónny servis a  údržba klimatizačných jednotiek na budove v zmysle platnej legislatívy , 
opravy a servis áut, nakúpené pneumatiky, oprava notebookov a servis kopírovacieho zariadenia. 
Na cestovné sa skutočne vynaložilo 13 713€ , z toho na zahraničné cesty 4 240 €. 6% nárast 
predstavuje navýšenie vo vyplácaní cestovných náhrad anketárom v rámci plnenia úloh spojených 
s cestovým ruchom. 
Náklady na reprezentáciu boli vo výške 259,80 €.  Celkové čerpanie kopíruje potreby roka 2014 
a zmeny v čerpaní oproti minulým rokom neboli zaznamenané. 
Náklady na ostatné služby  predstavovali 68 652€, čo je úspora o 28,5% oproti roku 2013. Úspora 
bola zaznamená v nákladových položkách, ktoré sa oproti roku 2013 neúčtovali v takom rozsahu. 
Vzrástli nám náklady na školenia zamestnancov, náklady na poštovné (súvisí s plnením úloh na 
cestovný ruch), náklady na vylepšenie programového vybavenia. 
Odpisy dlhodobého majetku a nehmotného majetku sa vytvorili vo výške 84 823 €, čo predstavuje 
pokles o 15,9%. Je to z dôvodu postupného doodpisovania zakúpeného nehmotného a hmotného  
majetku , ako aj postupného odpisovania rekonštruovanej budovy v zmysle platnej účtovnej 
legislatívy. 
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Osobné náklady predstavovali 987 304 € ( pokles o 18,7% ), z toho mzdy  tvorili 566 989,7 € ( pokles 
o 16,9%, úspora 115 259 € ), ostatné osobné náklady 116 757,7 € ( nárast o 10,0%, 10 596,4 €) 
a autorské honoráre 18 800 € ( pokles o 68,4%, úspora 40 725,0  €). Zákonné sociálne poistenie  sa 
čerpalo vo výške 239 598,7 € ( pokles o 13,4%, úspora 37 067,7 €).  
Zákonné sociálne náklady a SF sa čerpali vo výške 57 651,4€ (pokles o 29,5%, úspora o 24 107,7 € ). 
Na odstupnom a odchodnom bolo v roku 2014 vyplatených 35 014 € (pokles o 18 499 €). 

Dane a poplatky boli vo výške 2 589,6 € z toho daň  z nehnuteľností 1 399,52 €, ostatné sú poplatky 
za použitie diaľnic, správne, súdne a notárske poplatky. V porovnaní s rokom 2014 je to úspora 
o 442,6 € t.j. pokles o 14,60%   
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 2014 predstavuje hodnotu 10 921,2 €.  Táto položka zahŕňa aj vratku 
nevyčerpaných zdrojov APPV z projektu Blue-ets.  
Tvorba ostatných rezerv a opravných položiek  predstavuje sumu 2  089,9 €. Tvoria ju rezervy na 
odchodné a odstupné pre rok 2014. 
 
Kapitálové výdavky 
 
Kapitálové prostriedky v sume 1 000 tis. € , ktoré Infostat získal zámennou zmluvou v roku 2012 boli 
v priebehu roka 2014 dočerpané v sume 20 854,63 €. Čerpanie bolo v súlade splatnou legislatívou 
Zákon 523 Z. z. §8, ods.4 
 
Prehľad čerpania kapitálových prostriedkov (zdroj 43 ) bol v roku 2014 nasledovný: 
 

Ekonomická klasifikácia Čerpanie vo výške € Účel čerpania 

711003 3 487,63 Nákup softwaru SAS-doplatok 

714001 14 167,00 Nákup osobného automobilu 
SEAT 

717003 3 200,00 Prístrešok k budove 

Spolu čerpané 20 854,63  

 
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 % 

 
 
Porovnanie nákladov a výnosov   
 

Náklady na hlavnú činnosť  (v tis. Eur)  
za ostatných 5 rokov 

Výnosy z  hlavnej činnosti (v tis. Eur)  
za ostatných 5 rokov 
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6 RIADENIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV 

6.1 Opis organizačnej štruktúry 

Organizačná štruktúra v roku 2014 zodpovedala potrebám kapacitného a kvalifikačného zabezpečenia 
plnenia úloh, finančným možnostiam inštitútu, potrebám riadiaceho procesu a prevádzky inštitútu. 
Opatrenia v rámci zoštíhľovania boli minimálne, bol zahájený proces zmeny vekovej štruktúry formou 
omladzovania. 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) 
 
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 personálno-ekonomických činností  

 odbor technicko-prevádzkových činností  

Schéma organizačnej štruktúry INFOSTATu v roku 2014 je uvedená v prílohe D.  

6.2 Zamestnanecká štruktúra  

K 31. decembru 2014 mal INFOSTAT 40 zamestnancov v kmeňovom stave, z toho 26 zamestnancov 
dosiahlo VŠ vzdelanie II. stupňa a 6 zamestnancov VŠ vzdelanie III. stupňa. Zostávajúcich 8 
zamestnancov dosiahlo úplné stredné odborné alebo všeobecné vzdelanie (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 29 zamestnancov. 

V priebehu roka došlo k organizačnej zmene iba na úseku sekretariátu, kde bolo zrušené samostatné 
pracovisko styku s verejnosťou a tieto úlohy prešli priamo pod sekretariát riaditeľa inštitútu.  

V priebehu roku 2014 sa celkový počet zamestnancov znížil zo 45 na 40. K 31.12.2013 boli zrušené 3 
miesta a k 28.02.2014 2 miesta v úseku štatistických informačných systémov a aplikácií.  Opatrenia 
vyplývali z aktuálnych potrieb zabezpečovania úloh pre zriaďovateľa. 

V priebehu roka bolo zrušené jedno miesto na úseku personálno – ekonomických činností .  

Na úsek socialno- ekonomických analýz a prognóz bol prijatý nový pracovník s VŠ vzdelením III. 
stupňa vo veku do 34 rokov. Týmto v  roku 2014 Infostat začal proces omladzovania inštitútu, pretože 
veková štruktúra je výhľadovo nepriaznivá. V nastávajúcom období v súčinnosti s úlohami zadávateľa 
bude proces získavania nových pracovníkov pokračovať, pričom so znižovaním počtu zamestnancov  
v roku 2015 inštitút neuvažuje. 
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Zamestnanecká štrukúra z hľadiska počtu zamestnancov podľa jednotlivých útvarov, vekového 
zloženia a dosiahnutého vzdelania je uvedená v nasledujúcich tabuľkách: 

 

Útvar 
Kmeňový stav 
zamestnancov 
k 31. 12. 2014 

Priemerný vek 
zamestnancov 

Základné 
+ vyučenie 

ÚS ÚSV ÚSO 
VŠ 

 II.st. 
CSc./PhD 

R+SV+CS 3 43       1 1 1 

SVVRP ORP 2 41         2   

ÚAP 9 50         6 3 

ÚŠISA 8 57      1 7   

VDC 5 51         3 2 

CSV 5 45       1 4   

SOČ/OPEČ 3 56     2 1   

OTPČ 5 48 1 1   1 2  

SPOLU 40 50 1 1  6 26 6 

 
V roku 2014 mal inštitút 40,47 zamestnancov (priemerný evidenčný stav), resp. 40,10 zamestnancov 
(priemerný prepočítaný stav). V priebehu roka nastúpili do pracovného pomeru  4 zamestnanci, z 
ktorých jeden ukončil pracovný pomer v skúšobnej dobe, s jedným zamestnancom bol PP opakovane 
predĺžený na dobu určitú, 2 zamestnanci boli novoprijatí. Celkove ukončilo v roku 2014 pracovný 
pomer  6 zamestnancov. Priemerný vek zamestnanca v organizácii bol 50 rokov. 

 
Druh a počet pracovných pozícií v INFOSTATe v evidenčnom stave 
 

Veková štruktúra počet zamestnancov % 

15-24 rokov 0  0 

25-34 rokov 4  10,00 

35-44 rokov 11  27,50 

45-54 rokov 8  20,00 

55-64 rokov  17  42,50 

65-viac 0  0 

 
Vzdelanostná štruktúra zamestnancov inštitútu v roku 2014 
 

Kvalifikačná štruktúra počet zamestnancov % 

Vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa 6 15 

Vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa 26 65 

Úplné stredné odborné  6 15 

Úplné stredné  1 2,5 

Základné a vyučenie 1 2,5 
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6.3 Rozvoj ľudských zdrojov 

6.3.1 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 
odbornými vzdelávacími agentúrami. V priebehu roka 2014 sa zúčastnili servisní zamestnanci 
odborných seminárov týkajúcich sa  novelizácie zákonov z nasledovných oblastí: konsolidačný balík 
za MF SR za rok 2013, správa majetku štátu v roku  2014, ochrana osobných údajov v znení novely, 
účtovníctvo a výkazníctvo verejnej správy, zmeny v sociálnom a zdravotnom poistení. Pracovníkovi 
poverenému vykonávaním finančnej kontroly v organizácii bol zabezpečený týždenný Základný kurz 
pre finančných kontrolórov a vnútorných audítorov v Tatranskej Lomnici. 

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 2014 sumu 
596,91,--€. Táto suma vzrástla o 56,3% v porovnaní s rokom 2013. Predstavovala priame náklady 
súvisiace s účasťou ( účastnícky poplatok, odborný materiál ). 

Vzdelávací proces sa realizoval aj formou účasti zamestnancov na medzinárodných vzdelávacích 
podujatiach v celkovej sume 2 797,22€. Aktivity v rámci projektu Seemig ( 4 podujatia ) predstavovali z 
toho 1 980,25€.  Celkovo sa zúčastnili naši zamestnanci na 11 zahraničných vzdelávacích aktivitách a 
celkový počet účastníkov predstavoval 7 osôb. 

6.4 Aktivity na rozvoj ľudských zdrojov 

V priebehu roka 2014 sa rozvoj ľudských zdrojov realizoval predovšetkým: 

 vzdelávaním zamestnancov v rámci plánu vzdelávania, resp. podľa potrieb mimo plánu vzdelávania 

 aktívna alebo pasívna účasť zamestnancov na odborných podujatiach v rámci SR 

 zahraničné pracovné cesty s účasťou na vzdelávacích podujatiach, spolupráca na zahraničných 
projektoch 

 podpora externého doktorandského štúdia  
 

Sociálne a kapitálové benefity pre zamestnancov 

 flexibilný pracovný čas 

 príspevok spoločnosti na dôchodkové sporenie 

 príspevok na dopravu do zamestnania 

 možnosť použiť notebook na súkromné účely 

 používanie mobilného telefónu na súkromné účely pre vedúcich sekcií a vybrané pracovné pozície 

 
Prehľad absolvovaných školení zamestnancov Infostatu 

Dátum konania Názov školenia Kto školenie absolvoval 

13.01.2014 Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2013 mzdový účtovník 

21.01.2014 Zmeny v mzdovej účtárni mzdový účtovník 

27.01.2014 Seminár PAM mzdový účtovník 

04.03.2014 Konsolidačný balík  MF SR za rok 2013 účtovník 

21.03.2015 Praktický prehľad povinností personalistu ekonóm 

04.06.2014 Správa majetku štátu v roku 2014 verejné obstarávanie 

13.11.2014 Ochrana osobných údajov  v znení novely zákona pracovník pre oblasť OOU 

12.12.2014 Seminár PAM VEMA mzdový účtovník 

19.11.2014 Učtovníctvo a výkazníctvo verejnej správy 2014/2015 účtovník 

20.- 24.10.2014 
Základný kurz pre finančných kontrolórov a vnútorných 
audítorov 

kontrolór 

15.01.2015 Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2014 mzdový účtovník 
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7 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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8 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 2014, 
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 strednodobé 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 2014 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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8.1 Hodnotenie plnenia úloh kontraktu 

Záverečný kontrolný deň plnenia úloh kontraktu za rok 2014 sa uskutočnil 20. januára 2015 za účasti 
zadávateľov úloh - predstaviteľov vedenia ŠÚ SR a zástupcov riešiteľov. Ako vyplýva zo záverov 
kontrolného dňa, úlohy stanovené v kontrakte na rok 2014 boli splnené v súlade s požiadavkami 
gestorov, mnohé z odovzdaných výstupov sa stanú východiskom  pre riešenie úloh v roku 2015.  
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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9 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. 



 

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2014  29 

 

 

10 ZVEREJNENIE VÝROČNEJ SPRÁVY  

Výročná správa je zverejnená na web stránke organizácie INFOSTAT http://www.infostat.sk 
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12 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 2014  

 Príspevky na odborných podujatiach  

 Články v odborných časopisoch a periodikách, monografické publikácie,štúdie, 
príspevky v konferenčných zborníkoch 

 Publikácie a články vydané elektronicky alebo prostredníctvom internetu   

 Publikácie vydané v INFOSTATe v roku 2014 – edícia Študijné materiály 
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12.1 Príloha A – Protokol o zadaní úlohy a prevzatí práce 

 

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, Leškova 16, 817 95  Bratislava 15 
   úsek       
 

I.3 Zadanie na rok   2014 
    
 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  

 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 
za ŠÚ SR 

    

 riaditeľ inštitútu 
za INFOSTAT 

 podpredseda ŠÚ SR 
za 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 
za ŠÚ SR 

   

riaditeľ inštitútu 
za INFOSTAT 

 podpredseda ŠÚ SR 
za 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) 

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 
za ŠÚ SR 

   

riaditeľ inštitútu 
za INFOSTAT 

 podpredseda ŠÚ SR 
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12.2 Príloha B – Zoznam riešených úloh 

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

Por. 
č. 

Číslo 
úlohy 

Názov úlohy 
Termíny riešenia 

od do 

1.  300-1 Preskúmať potenciál "Big data" - dátových zdrojov ako novú 
príležitosť a výzvu pre oficiálnu štatistiku v SR 

2.1.2014 15.12.2014 

2.  300-2 Racionalizácia krátkodobých podnikových štatistík 2.1.2014 15.12.2014 

3.  400-1 Koncepcia zberu spotrebiteľských cien 2.1.2014 15.12.2014 

4.  400-2 Spracovanie údajov zo štrukturálneho zisťovania fariem 2.1.2014 15.8.2014 

5.  400-3 Úprava funkcionality APV pre odhad úrody 2.1.2014 13.6.2014 

6.  400-4 Spracovanie štatistických zisťovaní cien v roku 2014 2.1.2014 31.8.2014 

7.  400-5 Mesačné  spracovanie stavu a pohybu obyvateľstva 2.1.2014 17.12.2014 

8.  700-1 Analýza a prognóza vývoja  hospodárskeho cyklu v slovenskej 
ekonomike v roku 2014 

2.1.2014 4.12.2014 

9.  700-2 Revízia TDP z titulu zmeny Klasifikácie NACE Rev. 2 a CPA 2008 2.1.2014 15.12.2014 

10.  700-3 Vyčíslenie vplyvu kapitalizácie R&D na HDP podľa metodiky 
ESA2010 ekonomike 

2.1.2014 30.5.2014 

11.  700-4 Dopady skrytej ekonomiky v SR na HDP v rokoch 2012-2016 2.1.2014 28.8.2014 

12.  800-1 Satelitný účet cestovného ruchu 2.1.2014 28.11.2014 

13.  800-2 Aktualizácia softvéru na tvorbu komoditných bilancií a 
časových radov ukazovateľov energetickej bilancie SR 

2.1.2014 30.6.2014 

14.  800-3 Aktualizácia programového vybavenia pre tvorbu výstupov z 
týždenného štatistického zisťovania v cestnej nákladnej 
doprave 

2.1.2014 23.2.2014 

15.  800-4 Aktualizácia softvéru pre spracovanie výsledkov 
konjunkturálnych prieskumov 

2.1.2014 30.4.2014 

16.  900-1 Analytické a syntetické ukazovatele 2.1.2014 28.11.2014 

17.  900-2 Cenzové a hospodáriace domácnosti v intercenzálnom období 2.1.2014 28.11.2014 

18.  900-3 Bilancia obyvateľstva podľa najvyššieho dosiahnutého 
vzdelania 

2.1.2014 28.11.2014 

19.  900-4 Obvyklý pobyt občanov SR a odhad neevidovanej migrácie 2.1.2014 28.11.2014 

20.  900-5 Integrácia ročných bilancií obyvateľstva do IŠIS 2.1.2014 30.11.2014 

21.  900-6 Integrácia mesačných spracovaní stavu a pohybu obyvateľstva 
do IŠIS 

2.1.2014 30.11.2014 

22.  900-7 Príprava záznamových úloh v BLAISE na rok 2014 pre vybrané 
výberové zisťovania v domácnostiach - IKT, EUSILC A RÚ 

2.1.2014 30.6.2014 

23.  900-8 Mikrosimulačný model hospodáriacich domácností na 
Slovensku - II. etapa 

2.1.2014 16.12.2014 

24.  900-9 Inovácia programového vybavenia v Blaise na rok 2015 a 
vypracovanie nového transkodifikačného programu na prevod 
databázy VZPS do kodifikácie Eurostatu a úprava modulu pre 
CR (S800) 

2.1.2014 30.12.2014 

25.  900-10 Vytvorenie váhových schém pre domácnosti vo VZPS na 
základe SODB2011 

2.1.2014 31.10.2014 
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Zoznam úloh výskumu a vývoja riešených pre ŠÚ SR v Kontrakte 2 
 

Por. 
č. 

Číslo úlohy Názov úlohy 
Termíny riešenia  

od do 

1.  800-csv/1 Mesačný prieskum - spotrebiteľský barometer 27.3.2014 18.12.2014 

2.  (bez čísla) Spracovanie cien v stavebníctve 27.3.2014 10.12.2014 

3.  800-csv/3 Prieskumy o aktívnom cestovnom ruchu 27.3.2014   v roku 2015 
trvá 

4.  (bez čísla) Tvorba zostáv zo sčítania obyvateľov, domov a bytov 
2011 - Dochádzka a odchádzka do zamestnania a 
školy 

5.6.2014 30.6.2014 

 



 

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2014  37 

 

12.3 Príloha C – Zoznam úloh výskumu a vývoja riešených 
v dodatkoch 

 

 
Zoznam úloh výskumu a vývoja riešených pre ŠÚ SR  v dodatkoch ku 

základnému kontraktu 
 

Por. 
č. 

Číslo úlohy Názov úlohy 
Termíny riešenia 

od do 

1.  K1- 900-2/2 Výpočet projekcie hospodáriacich domácností podľa 
počtu členov v SR do roku 2030 

20.11.2014 28.11.2014 

2.  K1- 900-4/3 Odhad neevidovanej migrácie za roky 2011 a 2012 20.11.2014 30.12.2014 

3.  K1- 900-4/4 Prognóza neevidovanej migrácie do roku 2020 20.11.2014 30.12.2014 

4.  K2-D1 Tvorba zostáv zo sčítania obyvateľov, domov a bytov 
2011 - Dochádzka a odchádzka do zamestnania a 
školy 

5.6.2014 30.6.2014 

  



   

38  VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2014 

 
 

 

12.4 Príloha D – Zoznam riešených úloh mimo základného 
kontraktu 
 

Zoznam úloh riešených v roku 2014 mimo základného kontraktu pre komerčné 
subjekty 

 

Názov úlohy Objednávateľ 

Prieskum verejnej mienky (Košice) Staff, s.r.o. 

Prognózovanie indexov priemyselnej produkcie – železo 
a oceľ 

US Steel 

Prieskum verejnej mienky XL MEDIA 

Názory občanov na životné prostredie Staff, s.r.o. 

Prieskum obetí kriminality v Slovenskej republike 
Paneurópska vysoká 

škola, n.o. 

National accounts methodological and technical 
improvements  - Národné účty metodické a technické 
zhodnotenie 

ŠÚ SR (EUROSTAT) 

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien ŠÚ SR(EUROSTAT) 

Implementácia INFOREG – servisná zmluva MDVaRR SR 
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12.5 Príloha E – Organizačná štruktúra 
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12.6 Príloha F – Publikačná činnosť 

 
Publikačná činnosť zamestnancov INFOSTATu v roku 2014 

12.6.1 Príspevky na odborných podujatiach 

 
 Bleha,B., Šprocha, B., Vaňo, B. 2014. Regionálne rozdiely v populačnom vývoji na Slovensku a ich 

možné dopady na niektoré segment ľudských zdrojov. Reprodukce lidského kapitálu. Praha, 24. - 
25. november 2014. 

 Haluška, J.,  Juriová, J.: Country report: Slovak Republic. Konferencia Projektu LINK, 22.-24. 10. 
2014 New York 

 Haluška, J.,  Juriová, J.: Makroekonomická výkonnosť slovenskej ekonomiky v roku 2013 a odhad 
jej vývoja v roku 2014. Pohľady na ekonomiku Slovenska 2014, 8.4. 2014 Bratislava 

 Jurčová, D. 2014. Migration of Slovakia. Budapesť. In: Demographical problems in Slovakia and in 
Hungary. Budapešť 21.marca 2014. 

 Pilinská, V. 2014. Population aging in the Slovak Republic. In: Demographical problems in Slovakia 
and in Hungary. Budapešť 21.marca 2014. 

 Šprocha, B. 2014. Očakávaný populačný vývoj a jeho možné dopady na trh práce a dôchodkový 
systém na Slovensku. Reprodukce lidského kapitálu. Praha, 24. - 25. november 2014. 

 Šprocha,B. 2014. Kvantitatívno-kvalitatívne zmeny vo vzdelanostnej štruktúre Slovenska a jej 
očakávaný vývoj v najbližších dvoch desaťročiach. Reprodukce lidského kapitálu. Praha, 24. - 25. 
november 2014 

 Šprocha,B. 2014. The cohort fertlity transition in Slovakia: the postponement and recuperation 
process. European Population Conference, Budapešť 25. – 28. Jún 2014. 

 Šprocha,B., Tišliar, P. 2014. Plodnosť žien vo výsledkoch SODB a prognóza jej budúceho vývoja. 
Sčítání a my. Praha 21. – 22. Máj 2014. 

 Vaňo, B., Bleha, B. 2014. Perspektívy sčítania obyvateľov na Slovensku. Sčítání a my. Praha 21. – 
22. Máj 2014. 

12.6.2 Články v odborných časopisoch a periodikách, monografické 
publikácie, štúdie, príspevky v konferenčných zborníkoch  

 
 Bleha, B., Šprocha, B., Vaňo, B. 2014. Demografická prognóza okresov Slovenska do roku 2035 v 

kontexte odhaľovania geografickej nerovnosti a konvergencie. Acta Geographica Universitis 
Comenianae, 58 (1), s. 11-44. 

 Bleha,B., Šprocha, B., Vaňo,B. 2014. Regionálne rozdiely v populačnom vývoji na Slovensku a ich 
možné dopady na niektoré segment ľudských zdrojov. Zborník z konferencie RELIK 2014, Praha, 
VŠE, s. 537-550, ISBN 978-80-87990-03-2 

 Bleha,B., Šprocha,B., Vaňo,B. 2014. Prognóza vývoja rodín a domácností na Slovensku do roku 
2030. Bratislava, Prognostický ústav SAV, 128 s., ISBN 978-80-225-3961-6 

 Bleha,B., Vaňo, B., Bačík, V. 2014. Demografický atlas Slovenskej republiky. Bratislava, Geografika, 
163 s., ISBN: 878-80-89317-28-8. 

 Haluška, J., Cár, M.: Modelovanie vývoja ceny bývania na Slovensku. Biatec, 22/2014, č. 9, s. 6-10. 
 Haluška, J., Cár. M.: Kointegračný prístup k modelovaniu ceny bývania v SR. Slovenská štatistika a 

demografia, 2/2014, s. 18-32. 
 Jurčová, D., Pilinská, V. Obvyklý pobyt občanov SR a odhad neevidovanej migrácie. Bratislava, 

Infostat, 2014.77 s. 

 Langhamrová, J., Vaňo, B. (eds.). 2014. 20 rokov samostatnosti z pohľadu demografie – ČR, SR, 
ČSR. Bratislava, INFOSTAT, 92 s., ISBN 978-80-89398-25-6. 

 Šprocha, B. 2014. Niektoré možnosti využitia výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011 v 
praxi. Je sčítanie obyvateľov, domov a bytov skutočne potrebné alebo nie? In: Juhaščíková, I., 
Štukovská, Z. (eds.): Potrebuje ešte Slovensko po sčítaní 2011 ďalší cenzus? Zborník príspevkov 
z medzinárodnej vedeckej konferencie Štatistického úradu SR, 20.-21. november 2013, 
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Bratislava: Štatistický úrad SR, s. 40-52, ISBN 978-80-8121-364-9 
 Šprocha, B. 2014. Niektoré možnosti využitia výsledkov SODB 2011 v štátnej správe, samospráve a 

súkromnej sfére podľa územných úrovní. In: Slovenská štatistika a demografia, 24, (3), s. 84 – 
101. (100 %)  

 Šprocha, B. 2014. Očakávaný populačný vývoj a jeho možné dopady na trh práce a dôchodkový 
systém na Slovensku. In RELIK 2014. Reprodukce lidského kapitálu. Praha, 24. a 25. listopadu 
2014 : zborník z mezinárodní vědecké konference [elektronický zdroj]. - Praha: Katedra 
demografie Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické, 2014, CD-ROM [s. 528 – 
536 ], ISBN 978-80-87990-03-2. 

 Šprocha, B. 2014. Odkladanie a rekuperácie plodnosti v kohortnej perspektíve v Českej republike a 
na Slovensku. Demografie, 56, (3), s. 219 – 233.  Bleha, B., Šprocha, B., Vaňo, B. 2014. 
Demografická budúcnosť Slovenska na regionálnej úrovni – význam geografie v populačnom 
prognózovaní. Zborník z konferencie Geografie v srdci Európy, Praha, s 157. 

 Šprocha, B. 2014. Reprodukcia obyvateľstva Slovenska počas druhej svetovej vojny, I. časť. In: 
Slovenská štatistika a demografia, 24, (4), s. 40 – 53.  

 Šprocha, B. 2014. Reprodukcia rómskeho obyvateľstva na Slovensku a prognóza jeho populačného 
vývoja. Bratislava, Prognostický ústav SAV, INFOSTAT, 177 s., ISBN 978-80-89037-38-4 

 Šprocha, B. 2014. Tabuľky plodnosti a ich využitie pri analýze reprodukčného správania žien z 
rómskych lokalít na Slovensku. Slovenská štatistika a demografia, 24, (1), s. 30-43. 

 Šprocha,B.2014. Kvantitatívno-kvalitatívne zmeny vo vzdelanostnej štruktúre Slovenska a jej 
očakávaný vývoj v najbližších dvoch desaťročiach. In RELIK 2014. Reprodukce lidského kapitálu. 
Praha, 24. a 25. listopadu 2014 : zborník z mezinárodní vědecké konference [elektronický zdroj]. 
- Praha: Katedra demografie Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické, 2014,  
CD-ROM [s. 514 – 527 ], ISBN 978-80-87990-03-2. 

 Vaňo,B. 2014 Prognóza cenzových a hospodáriacich domácností v SR do roku 2030. Bratislava, 
INFOSTAT,  

 Vaňo,B. 2014. Sčítanie obyvateľov na Slovensku – súčasnosť a perspektívy. Slovenská štatistika a 
demografia 24 (3), s.102-113. 

 Vaňo,B. 2014. Starnutie obyvateľstva v SR a vybraných európskych krajinách. In: Piscová, M. (ed): 
Starnutie a starší ľudia: Podmienky a súvislosti. Bratislava, Sociologický ústav SAV, 131 s., ISBN 
978-80-85544-86-2. 

12.6.3 Publikácie a články vydané elektronicky alebo na internete  

 Juriová, J., Hamara, A.: EUREN News 3/2014. New Member States in Shadow of Uncertainty. 
Online,odb. newsletter. November 2014. http://euren-network.eu/news/Euren_14_3.pdf   

 Juriová, J.: EUREN Summer Forecast 2014. A modest recovery continues. Online odb. newsletter. 
July 2014. http://euren-network.eu/news/Euren_14_2.pdf   

 Juriová, J.: EUREN Winter Forecast 2014. A recovery is on its way  Online odb. newsletter, Februar  
2014. http://euren-network.eu/news/Euren_14_1.pdf   

12.6.4 Publikácie vydané v INFOSTATe v roku 2014 – edícia Študijné materiály 

 Benčič, A., Hajnovičová, V., Haluška, J., Juriová, J., Papp, T., Sabayová, M.: Návrh koncepcie 
benchmarkingu na hodnotenie rizikovosti daňových subjektov pri výbere dane z príjmu. Február 
2014. 

 Benčič, A., Papp, T.: Harmonizácia registra daňových subjektov pre potreby FS SR. December 2014 
 Hajnovičová,V., Svetlíková,Ľ.: Satelitný účet cestovného ruchu SR za rok 2012. November 

2014.Horecká,J., Némethová,R.: Revízie TDP z titulu zmeny klasifikácií NACE Rev.2 a  
CPA2008. December 2014. 

 Hajnovičová,V.: Odhad nelegálnych aktivít v SR (drogy, pašovaný tovar, prostitúcia).  August 2014.  
 Hajnovičová,V.: Zmeny v metodike ESA 2010: výskum a vývoj (2. časť). Máj 2014. 
 Haluška, J., Juriová, J., Hamara, A.: Racionalizácia krátkodobých podnikových štatistík („Best 

practices“ v oblasti poskytovania krátkodobých ukazovateľov vývoja v podnikových štatistikách v 
rámci EŠS). Jún 2014.  

 Haluška, J., Juriová, J., Hamara, A.: Racionalizácia krátkodobých podnikových štatistík (Overenie 
možností modelovania mesačných časových radov). December 2014 

 Myslíková, I., Vaňo, B.: Mikrosimulačný model pre stanovenie príjmov a výdavkov hospodáriacich 
domácností na Slovensku, Popis algoritmov a tabuliek parametrov, Metodicko-technický materiál, 
Infostat,  Dokumenty, Bratislava, november 2014 
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