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Charakteristiky zisovaní
1. Názov zisovania: Dotazník na registráciu organizácie
Znaèka tatistického formulára: Org 3-99
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie o právnickej osobe a fyzickej osobe zapísanej
v obchodnom registri potrebné na aktualizáciu registra organizácií.
Podrobný postup získavania týchto tatistických
informácií ustanovuje osobitný predpis.1)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: výberové zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov: obchodné meno, potová adresa, telefónne èíslo, èíslo faxu, e-mailová adresa, spôsob vzniku právneho subjektu, identifikaèné èíslo predchodcu,
prevaujúca ekonomická èinnos pod¾a tatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických èinností
(OKEÈ) ustanovenej osobitným predpisom,2)
vlastníctvo, podiel zahranièného kapitálu na základnom imaní, evidenèný poèet zamestnancov.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Novovzniknuté právnické osoby a fyzické osoby
zapísané v obchodnom registri.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: nepravidelne.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14. kalendárneho dòa
odo dòa doruèenia dotazníka.
e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie
a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky  prísluná krajská
správa.
2. Názov zisovania: Dotazník na aktualizáciu registra organizácií
Znaèka tatistického formulára: Org 4-99
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie o právnickej osobe a fyzickej osobe zapísanej
v obchodnom registri potrebné na aktualizáciu registra organizácií.
Podrobný postup získavania týchto tatistických
informácií ustanovuje osobitný predpis.1)
1

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: výberové zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov: adresa sídla, obchodné meno, potová adresa, telefónne èíslo, èíslo faxu, e-mailová adresa, ekonomické
èinnosti podniku pod¾a tatistickej odvetvovej
klasifikácie ekonomických èinností (OKEÈ) ustanovenej osobitným predpisom,2) evidenèný poèet
zamestnancov, stav ekonomickej aktivity, vlastníctvo a spôsob úètovania spravodajskej jednotky.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Právnické osoby a fyzické osoby zapísané v obchodnom registri.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: nepravidelne.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14. kalendárneho dòa
odo dòa doruèenia dotazníka.
e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie
a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky  prísluná krajská
správa.
3. Názov zisovania: Hlásenie o základnej územnej jednotke
Znaèka tatistického formulára: Org 5-99
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie na aktualizáciu registra priestorových jednotiek.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: vyèerpávajúce zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov: dôvod vyplnenia hlásenia, názov základnej územnej
jednotky, identifikaèné èíslo základnej územnej
jednotky, identifikaèné èíslo základnej územnej
jednotky, do ktorej sa základné územné jednotky
zluèujú, identifikaèné èíslo základnej územnej
jednotky a názvy obcí v prípade ich rozdelenia, poèet katastrálnych území tvoriacich územný obvod
základnej územnej jednotky, ich názvy a identifikaèné èísla územno-technických jednotiek.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Správy katastra.

) Nariadenie Rady (EHS) è. 2186/93 z 22. júla 1993 o koordinácii Spoloèenstva pri zriaïovaní registrov podnikov na tatistické úèely
(Ú. v. ES L 196, 5. 8. 1993).
) Vyhláka tatistického úradu Slovenskej republiky è. 552/2002 Z. z., ktorou sa vydáva tatistická odvetvová klasifikácia ekonomických èinností.
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d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: nepravidelne.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14. kalendárneho dòa
po vykonaní zmeny týkajúcej sa identifikácie základnej územnej jednotky.
e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie
a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
4. Názov zisovania: Hlásenie o územno-technickej
jednotke
Znaèka tatistického formulára: Org 6-99
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie
na aktualizáciu registra priestorových jednotiek.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: vyèerpávajúce zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov: dôvod vyplnenia hlásenia, názov územno-technickej
jednotky, identifikaèné èíslo územno-technickej
jednotky, identifikaèné èíslo základnej územnej
jednotky, názov územno-technickej jednotky,
ktorý sa zmenou alebo zánikom územno-technickej jednotky mení.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Správy katastra.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: nepravidelne.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14. kalendárneho dòa
po vykonaní zmeny týkajúcej sa identifikácie
územno-technickej jednotky.
e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie
a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
5. Názov zisovania: Faktory podnikate¾ského úspechu
Znaèka tatistického formulára: FPÚ 2006
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Cie¾om tatistického zisovania je získa informácie o faktoroch podporujúcich preívanie podnikov a podnikate¾ský úspech. tatistické
zisovanie sa vykonáva na úèel realizácie európskeho multinárodného projektu Faktory podnikate¾ského úspechu.
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b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: výberové zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov: podmienky vzniku podniku a profilu podnikate¾a
(vek, pohlavie, tátna príslunos, vzdelanie,
atï.), poèet zamestnancov, trby, ziskovos, strategické plány do budúcnosti.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Novovzniknuté podniky v roku 2002, ktoré sú
ekonomicky aktívne do roku 2005.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie údajov
Periodicita zisovania: jednorazovo.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 5. kalendárneho dòa odo
dòa doruèenia dotazníka.
e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie
a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky  prísluná krajská
správa.
6. Názov zisovania: Hlásenie o uzavretí manelstva
Znaèka tatistického formulára: Obyv 1-12
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie pre potreby demografickej tatistiky. Výsledky
zisovania majú iroké vyuitie v spoloèenských
vedách a pri rieení súèasných procesov i perspektívnych spoloèenských procesov a javov
v jednotlivých regiónoch v súvislosti s transformáciou ekonomickej sféry a sociálnej sféry.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: vyèerpávajúce zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov: identifikácia snúbencov, dátum uzavretia manelstva,
osobné údaje enícha a nevesty (rodinný stav,
vzdelanie, národnos, tátne obèianstvo, miesto
trvalého pobytu), poradie manelstva, u rozvedených a ovdovených dátum rozvodu alebo ovdovenia.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Matrièné úrady.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: mesaène.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 5. kalendárneho dòa po
sledovanom období.
e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie
a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
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Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky  krajská správa
v Trnave.
7. Názov zisovania: Hlásenie o narodení
Znaèka tatistického formulára: Obyv 2-12
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie pre potreby demografickej tatistiky. Výsledky
zisovania majú iroké vyuitie v spoloèenských
vedách a pri rieení súèasných procesov i perspektívnych spoloèenských procesov a javov
v jednotlivých regiónoch v súvislosti s transformáciou ekonomickej sféry a sociálnej sféry.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: vyèerpávajúce zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov: identifikácia dieaa, dátum narodenia dieaa, tátne
obèianstvo a pohlavie, údaje o pôrode a osobné
údaje rodièov (identifikácia, rodinný stav, dátum
uzavretia manelstva, vzdelanie, národnos a trvalý pobyt).
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Matrièné úrady.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: mesaène.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 5. kalendárneho dòa po
sledovanom období.
e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie
a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky  krajská správa
v Trnave.
8. Názov zisovania: List o prehliadke màtveho a tatistické hlásenie o úmrtí
Znaèka tatistického formulára: Obyv 3-12
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie pre potreby demografickej tatistiky. Výsledky
zisovania majú iroké vyuitie v spoloèenských
vedách a pri rieení súèasných procesov i perspektívnych spoloèenských procesov a javov
v jednotlivých regiónoch v súvislosti s transformáciou ekonomickej sféry a sociálnej sféry.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: vyèerpávajúce zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov: identifikácia zomretého, dátum úmrtia, osobné údaje
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zomretého (dátum narodenia, pohlavie, tátne obèianstvo a rodinný stav), identifikácia pozostalého
manela, údaje o deoch zomretých do jedného
roka, o vykonaní pitvy, o príèine smrti, o národnosti a trvalom pobyte zomretého.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Matrièné úrady.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: mesaène.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 5. kalendárneho dòa po
sledovanom období.
e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie
a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky  krajská správa
v Trnave.
9. Názov zisovania: Hlásenie o rozvode
Znaèka tatistického formulára: Obyv 4-12
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie pre potreby demografickej tatistiky. Výsledky
zisovania majú iroké vyuitie v spoloèenských
vedách a pri rieení súèasných procesov i perspektívnych spoloèenských procesov a javov
v jednotlivých regiónoch v súvislosti s transformáciou ekonomickej sféry a sociálnej sféry.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: vyèerpávajúce zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov: identifikácia manelov, údaje o priebehu a výsledku
rozvodového konania, osobné údaje manelov
(dátum uzavretia manelstva, poèet detí z manelstiev, trvalý pobyt, vzdelanie, tátne obèianstvo
a národnos), poradie rozvodu a príèiny rozvratu
manelstva.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Okresné súdy.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: mesaène.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov spravodajskou jednotkou: posledný kalendárny deò
v mesiaci prostredníctvom prísluného krajského
súdu.
e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie
a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky  krajská správa
v Trnave.
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10. Názov zisovania: Hlásenie o sahovaní
Znaèka tatistického formulára: Obyv 5-12
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie pre potreby demografickej tatistiky. Výsledky zisovania majú iroké vyuitie
v spoloèenských vedách a pri rieení súèasných
procesov i perspektívnych spoloèenských procesov a javov v jednotlivých regiónoch v súvislosti s transformáciou ekonomickej sféry a sociálnej sféry.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: vyèerpávajúce zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov:
identifikácia osoby, osobné údaje osoby, ktorá
zmenila miesto trvalého pobytu (dátum narodenia, pohlavie, rodinný stav, tátne obèianstvo,
vzdelanie a národnos), dátum zmeny trvalého
pobytu a dôvod sahovania, miesto predchádzajúceho trvalého pobytu a miesto nového trvalého pobytu.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Obce, útvary Policajného zboru pre obèanov
Bratislavy, azylantov, cudzincov s trvalým pobytom a prísluné úrady vo vojenských obvodoch.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: mesaène.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: prvý pracovný deò po
skonèení mesiaca.
e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie
a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky  krajská správa v Trnave.
11. Názov zisovania: Zisovanie o príjmoch a ivotných podmienkach
Znaèka tatistického formulára: SILC 1-01
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa porovnate¾né a vèasné prierezové údaje a dlhodobé
údaje o rozdelení príjmov a o úrovni a zloení
chudoby a sociálneho vylúèenia (sociálnej
exklúzie) na národnej a európskej úrovni.
Výsledky zisovania sa vyuijú na koncipovanie
3
4
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a usmeròovanie sociálnej politiky, na zabezpeèenie
potrieb
informaèného
systému
tatistického úradu Slovenskej republiky, poiadaviek Európskeho tatistického systému
a ïalích medzinárodných organizácií a externých pouívate¾ov.
Podrobný postup získavania týchto tatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.3)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: výberové zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov:
prierezové údaje a dlhodobé údaje  ivotné podmienky, príjmy, sociálne vylúèenie, informácie
o práci, bývanie, demografické údaje, vzdelanie, zdravie, spoloèenská úèas a neprimeranos bývania.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Domácnosti a èlenovia domácnosti.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: roèná.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 30. apríla sledovaného roku.
e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie
a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky  prísluná
krajská správa.
12. Názov zisovania: Výberové zisovanie pracovných
síl  pre domácnos
Znaèka tatistického formulára: VZPS 1-99
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa demografické informácie a sociálne informácie na
hodnotenie truktúry zamestnanosti a nezamestnanosti v Slovenskej republike a v jednotlivých regiónoch. Výsledky zisovania sa v kombinácii s výsledkami výberového zisovania
pracovných síl pre èlenov domácnosti vyuijú
na koncipovanie a usmeròovanie sociálnej politiky a politiky zamestnanosti, na zabezpeèenie
potrieb informaèného systému tatistického
úradu Slovenskej republiky, poiadaviek Európskeho tatistického systému a ïalích medzinárodných organizácií a externých uívate¾ov.
Podrobný postup získavania týchto tatistických informácií ustanovujú osobitné predpisy.4)

) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1177/2003 zo 16. júna 2003 o tatistike Spoloèenstva o príjmoch a ivotných
podmienkach (EU-SILC) (Ú. v. EÚ L 165, 3. 7. 2003).
) Nariadenie Rady (ES) è. 577/98 z 9. marca 1998 o organizácii výberového zisovania pracovných síl v Spoloèenstve (Ú. v. ES L 77, 14. 3. 1998)
v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 2257/2003 z 25. novembra 2003 (Ú. v. EÚ L 336, 23. 12. 2003).
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b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: výberové zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov: sociálne vzahy medzi èlenmi domácnosti, demografické ukazovatele (pohlavie, tátna príslunos, dátum narodenia, rodinný stav a pod.),
najvyie dosiahnuté vzdelanie a pod.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Domácnosti.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: priebene.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho
dòa po sledovanom období.
e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie
a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky  prísluná
krajská správa.
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u osôb od 15 rokov ekonomické postavenie, formálne a neformálne vzdelávanie, prechod
z pracovného ivota do dôchodku, pracovné úrazy a choroby z povolania a situácia imigrantov
na trhu práce.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Èlenovia domácnosti.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: priebene.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho
dòa po sledovanom období.
e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie
a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky  prísluná
krajská správa.
14. Názov zisovania: tvrroèný výkaz o práci
Znaèka tatistického formulára: Práca 2-04

13. Názov zisovania: Výberové zisovanie pracovných
síl  pre èlenov domácnosti
Znaèka tatistického formulára: VZPS 2-99
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie o truktúre a charaktere zamestnanosti
a nezamestnanosti v Slovenskej republike
a v jednotlivých regiónoch. Výsledky zisovania
sa vyuijú na koncipovanie a usmeròovanie
sociálnej politiky a politiky zamestnanosti, na
zabezpeèenie potrieb informaèného systému
tatistického úradu Slovenskej republiky, poiadaviek Európskeho tatistického systému
a ïalích medzinárodných organizácií a externých uívate¾ov.
Podrobný postup získavania týchto tatistických informácií ustanovujú osobitné predpisy.4)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: výberové zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov: poèet osôb zamestnaných aj nezamestnaných
v podrobnej truktúre; u zamestnaných hlavné
a ïalie zamestnanie, stála práca alebo doèasná
práca, plný alebo kratí pracovný èas, odpracované hodiny, atypické formy práce, zamestnanie
pod¾a odvetví, postavenia v zamestnaní a pod¾a
Klasifikácie zamestnaní ustanovenej osobitným
predpisom,5) u nezamestnaných dôvod skonèenia pracovného pomeru a charakteristika posledného zamestnania, dåka trvania nezamestnanosti, spôsoby h¾adania zamestnania a pod.;
5

a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie o poète zamestnancov, odpracovaných
hodín, vo¾ných pracovných miest a o mzdách.
Výsledky zisovania sa vyuijú na hodnotenie
vývoja zamestnanosti, miezd a vo¾ných pracovných miest v Slovenskej republike.
tatistické zisovanie sa vykonáva pod¾a Dohovoru
Medzinárodnej
organizácie
práce
è. 160/1985 o tatistikách práce prijatého
Medzinárodnou konferenciou práce.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: vyèerpávajúce zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov:
priemerný evidenèný poèet zamestnancov,
z toho zamestnanci pracujúci v zahranièí, zamestnanci so zdravotným postihnutím I a II, evidenèný poèet zamestnancov k poslednému dòu
tvrroka, z toho eny, zamestnanci na kratí
pracovný èas, zamestnanci prijatí na urèitú
dobu; odpracované hodiny; osoby pracujúce na
dohodu a nimi odpracované hodiny; poèet vo¾ných (neobsadených) pracovných miest k poslednému dòu tvrroka, z toho poèet novovytvorených pracovných miest; mzdy a náhrady
mzdy zamestnancov, z toho náhrady mzdy, nepravidelné odmeny; náhrady za pracovnú pohotovos; peòané plnenia zo zisku po zdanení
vlastným zamestnancom a iným osobám; odstupné; ostatné peòané plnenia z nákladov;
náhrada príjmu pri doèasnej pracovnej neschopnosti.

) Opatrenie tatistického úradu Slovenskej republiky è. 16/2001 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia zamestnaní.
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c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Príspevkové organizácie, samosprávne kraje,
miestne orgány tátnej správy, obce, nadácie,
neinvestièné fondy, rozpoètové organizácie, neziskové fondy, neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospené sluby, verejnoprávne neziskové
intitúcie,
Sociálna
poisovòa,
zdravotné poisovne, zdruenia, politické strany
a politické hnutia, cirkvi, náboenské spoloènosti, obèianske zdruenia, stavovské organizácie  profesné komory, komory, záujmové zdruenia právnických osôb, organizácie a zdruenia
s medzinárodným prvkom, bez oh¾adu na poèet
zamestnancov a prevaujúcu èinnos, ktoré sú
vedené v registri organizácií tatistického úradu Slovenskej republiky.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: tvrroène.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 14. kalendárneho
dòa po sledovanom období.
e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie
a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky  krajská správa v Koiciach.
15. Názov zisovania: Výkaz o trajku (výluke)
Znaèka tatistického formulára: Práca 5-99
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie charakterizujúce rozsah a výsledky trajkov (výluk). Výsledky zisovania sa vyuijú pri
vyhodnocovaní vplyvu trajkov (výluk) na ekonomiku, prípadne sa poskytnú medzinárodným
organizáciám a na informovanie verejnosti.
tatistické zisovanie sa vykonáva pod¾a Dohovoru
Medzinárodnej
organizácie
práce
è. 160/1985 o tatistikách práce prijatého
Medzinárodnou konferenciou práce.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: vyèerpávajúce zisovanie pri
uskutoènení trajku (výluky).
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov: dátum zaèatia a skonèenia trajku (výluky), dôvod
zastavenia práce, poèet dní a hodín, poèas ktorých trval trajk (výluka), hlavný dôvod trajku
(výluky), celkový poèet zamestnancov organizácie, z toho poèet nepracujúcich v èase trajku
(výluky), objem mzdových prostriedkov, ktoré
neboli zamestnancom vyplatené z dôvodu trajku (výluky), charakteristika výsledkov trajku
(výluky).
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c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri, bez
oh¾adu na poèet zamestnancov a prevaujúcu
èinnos, ktoré sú vedené v registri organizácií
tatistického úradu Slovenskej republiky.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: nepravidelne.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho
dòa v prípade uskutoènenia trajku (výluky).
e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie
a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky  krajská správa v Koiciach.
16. Názov zisovania: Zisovanie o práci za obce a samosprávne kraje
Znaèka tatistického formulára: Práca 6-99
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie o truktúre zamestnancov obcí a samosprávnych krajov (územná samospráva).
V rámci koncepcie decentralizácie verejnej správy majú obce a samosprávne kraje nový rozsah
úloh. Preto je potrebné získa informácie o vplyve tejto skutoènosti na zamestnanos a odmeòovanie.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: vyèerpávajúce zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov:
priemerný evidenèný poèet zamestnancov,
evidenèný poèet zamestnancov k 30. júnu sledovaného roka, z toho eny, v èlenení volení predstavitelia samospráv; zamestnanci administratívneho aparátu, z toho kontrolóri, zamestnanci
zabezpeèujúci prenesený výkon tátnej správy;
prevádzkoví zamestnanci a obsluhujúci zamestnanci, ïalí zamestnanci samosprávy, mzdy
a náhrady mzdy zamestnancov.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Obce a samosprávne kraje.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: dvojroène (rok zisovania
2007).
Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 14. júla sledovaného roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie
a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
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Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky  krajská správa v Koiciach.
17. Názov zisovania: Roèný výkaz o práci
Znaèka tatistického formulára: Práca 3-01
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie o vývoji a truktúre zamestnanosti
a miezd pod¾a okresov Slovenskej republiky pre
potreby regionálnych preh¾adov, o vývoji na
trhu práce pre úpravy v sociálnej oblasti a pod.
tatistické zisovanie sa vykonáva pod¾a Dohovoru
Medzinárodnej
organizácie
práce
è. 160/1985 o tatistikách práce prijatého
Medzinárodnou konferenciou práce.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: vyèerpávajúce zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov:
evidenèný poèet zamestnancov k poslednému
dòu roka spolu, osobitne na kratí pracovný
èas, z toho eny, poèet osôb na materskej dovolenke a rodièovskej dovolenke, poèet vo¾ných
(neobsadených) pracovných miest k poslednému dòu roka, priemerný evidenèný poèet zamestnancov za rok, z toho eny, vyplatené mzdy
a náhrady mzdy za organizáciu pod¾a sídla pracovísk, z toho vyplatené enám, evidenèný poèet
zamestnancov k poslednému dòu roka, z toho
eny a poèet vo¾ných (neobsadených) pracovných miest k poslednému dòu roka pod¾a tried
Klasifikácie zamestnaní ustanovenej osobitným
predpisom.5)
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri s poètom zamestnancov 20 a viac, organizácie s poètom zamestnancov 0 a 19 s roènými trbami za
vlastné výkony a tovar 100 miliónov Sk a viac,
príspevkové organizácie, samosprávne kraje,
miestne orgány tátnej správy, obce, nadácie,
neinvestièné fondy, rozpoètové organizácie, neziskové fondy, neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospené sluby, verejnoprávne neziskové
intitúcie,
Sociálna
poisovòa,
zdravotné poisovne, zdruenia, politické strany
a politické hnutia, cirkvi, náboenské spoloènosti, obèianske zdruenia, stavovské organizácie  profesné komory, komory, záujmové zdruenia právnických osôb, organizácie a zdruenia
s medzinárodným prvkom, bez oh¾adu na poèet
zamestnancov a prevaujúcu èinnos, ktoré sú
6
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vedené v registri organizácií tatistického úradu Slovenskej republiky.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: roène.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 5. februára nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie
a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky  krajská správa v Koiciach.
18. Názov zisovania: Roèný výkaz o úplných nákladoch práce
Znaèka tatistického formulára: ÚNP 1-01
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie o úrovni a truktúre miezd a ïalích nákladov, ktoré zamestnávate¾ vynakladá na
pracovnú silu. Výsledky zisovania sa vyuijú
na hodnotenie vývoja miezd a ostatných nákladov práce.
Podrobný postup získavania týchto tatistických informácií ustanovujú osobitné predpisy.6)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: výberové zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov: poèet zamestnancov, odpracované hodiny a platené hodiny, úroveò a truktúra miezd a ostatných nákladov vynakladaných na pracovnú silu
(povinné a nepovinné príspevky zamestnávate¾a
na sociálne zabezpeèenie, sociálne dávky, sociálne výhody, náklady na kolenie, poplatky
a sankcie súvisiace so mzdami a pod.).
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri, obchodné spoloènosti, rozpoètové organizácie, príspevkové organizácie a iné neziskové organizácie, fyzické osoby nezapísané do obchodného
registra bez oh¾adu na poèet zamestnancov
a prevaujúcu èinnos, ktoré sú vedené v registri organizácií tatistického úradu Slovenskej
republiky.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: roène.

) Nariadenie Rady (ES) è. 530/1999 z 9. marca 1999 o trukturálnej tatistike príjmov a nákladov práce (Ú. v. ES L 63, 12. 3. 1999)
a nariadenie Komisie (ES) è. 1726/1999 z 27. júla 1999, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) è. 530/1999 o trukturálnej tatistike
príjmov a nákladov práce, pokia¾ ide o definíciu a prenos informácií o nákladoch práce (Ú. v. ES L 203, 3. 8. 1999) a nariadenie Komisie
(ES) è. 452/2000 z 28. februára 2000, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) è. 530/1999 o trukturálnej tatistike príjmov
a nákladov práce, pokia¾ ide o hodnotenie kvality tatistiky nákladov práce (Ú. v. ES L 55, 29. 2. 2000).
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Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie
a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom TREXIMY, spol. s r. o., Bratislava.
19. Názov zisovania: Roèný výkaz o pracovnej neschopnosti pre chorobu a úraz
Znaèka tatistického formulára: Nem Úr 1-01
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie o pracovnej neschopnosti pre chorobu a úraz
pod¾a okresov, odborových zväzov, druhov vlastníctva a rezortov pre koncepèné riadenie sociálnej
politiky v oblasti nemocenského poistenia na
úrovni ústredných orgánov Slovenskej republiky.
tatistické zisovanie sa vykonáva pod¾a Dohovoru
Medzinárodnej
organizácie
práce
è. 160/1985 o tatistikách práce prijatého
Medzinárodnou konferenciou práce.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: vyèerpávajúce zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov: priemerný poèet nemocensky poistených zamestnancov, poèet novohlásených prípadov a kalendárnych
dní pracovnej neschopnosti pre chorobu, pracovné
úrazy a ostatné úrazy, smrte¾né úrazy, poèet novozistených chorôb z povolania, ukazovatele pracovnej
úrazovosti mladistvých a závodnej lekárskej starostlivosti a rizikovej práce v èlenení spolu, z toho eny;
poèet odkodnených pracovných úrazov a chorôb
z povolania, celková suma vyplateného odkodného
a regresných náhrad, celkové náklady vynaloené na
pracovné úrazy a choroby z povolania.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri, príspevkové organizácie, samosprávne kraje, miestne
orgány tátnej správy, obce, nadácie, neinvestièné fondy, rozpoètové organizácie, neziskové fondy, neziskové organizácie, verejnoprávne neziskové intitúcie, Sociálna poisovòa, zdravotné
poisovne, zdruenia, politické strany a politické
hnutia bez oh¾adu na poèet zamestnancov a prevaujúcu èinnos, ak administratívne vykonávajú agendu nemocenského poistenia.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: roène.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov
7

Èiastka 196

spravodajskou jednotkou: do 13. januára nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie
a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky  krajská správa v iline.
20. Názov zisovania: tvrroèný výkaz zdravotnej poisovne
Znaèka tatistického formulára: Zdp 2-04
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie o finanènom hospodárení zdravotných
poisovní, o osobných nákladoch, o prijatom
zdravotnom poistnom, o poistencoch, o úhradách výdavkov za poskytnutú zdravotnú starostlivos a o obstaraní nehmotného majetku
a hmotného majetku. Výsledky zisovania sa vyuijú pri príprave tvrroèných národných úètov
a na analytické úèely v publikáciách tatistického úradu Slovenskej republiky.
Podrobný postup získavania týchto tatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.7)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postup
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: vyèerpávajúce zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov: finanèné ukazovatele tokové (náklady spolu, spotreba materiálu, energie a sluieb, obstaranie
dlhodobého nehmotného majetku a hmotného
majetku, pecifikácia dlhodobého nehmotného
majetku a hmotného majetku, nákladové úroky,
hospodársky výsledok pred zdanením); finanèné
ukazovatele stavové (dlhodobý nehmotný a hmotný majetok odpisovaný, oprávky, zásoby, cenné
papiere, záväzky, poh¾adávky), zdravotné poistné
pod¾a jednotlivých skupín platite¾ov, pokuty, penále, dlné poistné, poèet a odmeny zamestnancov, poistenci zdravotnej poisovne, úhrady výdavkov za poskytnutú zdravotnú starostlivos.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Zdravotné poisovne.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: tvrroène.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 25. kalendárneho
dòa po sledovanom období.
e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie
a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.

) Nariadenie Komisie (ES) è. 264/2000 z 3. februára 2000 o vykonávaní nariadenia Rady (ES) è. 2223/96 týkajúceho sa krátkodobej
tatistiky verejných financií (Ú. v. ES L 29, 4. 2. 2000).
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Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
21. Názov zisovania: Roèný výkaz zdravotnej poisovne
Znaèka tatistického formulára: Zdp 1-01
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie o zdravotných poisovniach. Výsledky
zisovania sa vyuijú pri tvorbe národných úètov a na analytické úèely a publikaèné úèely
tatistického úradu Slovenskej republiky.
Podrobný postup získavania týchto tatistických informácií ustanovujú osobitné predpisy.8)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: vyèerpávajúce zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov: finanèné ukazovatele tokové (medzispotreba
a dopåòajúce finanèné ukazovatele, truktúra
medzispotreby, truktúra trieb a obchodnej
mare, finanèné ukazovatele), obstaranie dlhodobého nehmotného majetku a hmotného majetku, pecifikácia dlhodobého nehmotného
majetku a hmotného majetku, zdravotné poistné pod¾a regionálneho a sektorového èlenenia
a pod¾a jednotlivých skupín platite¾ov, poèet
a odmeny zamestnancov a úhrady výdavkov za
poskytnutú zdravotnú starostlivos.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Zdravotné poisovne.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: roène.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie
a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
22. Názov zisovania: Roèný výkaz o zariadeniach sociálnych sluieb
Znaèka tatistického formulára: Soc 1-01
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa infor8
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mácie o poète, kapacite a obyvate¾och zariadení,
o územnej vybavenosti pod¾a jednotlivých druhov zariadení a o príjmoch, výdavkoch a zamestnancoch zariadení. Výsledky zisovania sa vyuijú na analytické úèely a publikaèné úèely
tatistického úradu Slovenskej republiky a pre
potreby medzinárodných organizácií.
Podrobný postup získavania týchto tatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.9)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: vyèerpávajúce zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov: poèet zariadení, miest a obyvate¾ov v èlenení pod¾a
pohlavia, povinnosti plati úhradu za starostlivos, vekovej truktúry obyvate¾ov, zdravotného
stavu obyvate¾ov, vyuívania zariadení pod¾a
územných celkov, druhu, zriaïovate¾a, formy
poskytovanej starostlivosti, príjmov a výdavkov
zariadení.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Zariadenia sociálnych sluieb poskytujúce celoroènú starostlivos, týdennú, dennú starostlivos a prechodne na urèitý èas.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: roène.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 15. februára nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie
a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky  krajská správa v Trenèíne.
23. Názov zisovania: Výkaz o výdavkoch na sociálnu pomoc
Znaèka tatistického formulára: Soc 4-99
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie o bených a kapitálových výdavkoch na
jednotlivé formy sociálnej pomoci pre potreby
tatistiky sociálneho zabezpeèenia a sociálnej
tatistiky. Výsledky zisovania sa vyuijú na
analytické úèely, pre publikaèný systém tatistického úradu Slovenskej republiky a pre potreby medzinárodných organizácií.
Podrobný postup získavania týchto tatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.9)

) Nariadenie Rady (ES) è. 2223/96 z 25. júna 1996 o Európskom systéme národných a regionálnych úètov v Spoloèenstve (Ú. v. ES L 310,
30. 11. 1996) a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 2516/2000 zo 7. novembra 2000, ktorým sa upravujú spoloèné zásady
Európskeho systému národných a regionálnych úètov v Spoloèenstve (ESA) 95 týkajúce sa daní a sociálnych príspevkov a ktorým sa mení
a dopåòa nariadenie Rady (ES) è. 2223/96 (Ú. v. ES L 290, 17. 11. 2000).
9
) Nariadenie Rady (ES) è. 2223/96 z 25. júna 1996 o Európskom systéme národných a regionálnych úètov v Spoloèenstve (Ú. v. ES L 310,
30. 11. 1996).
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b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: vyèerpávajúce zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov: výdavky na jednotlivé druhy sluieb a dávok sociálnej pomoci v poadovanej truktúre.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Samosprávne kraje, Ústredie práce sociálnych
vecí a rodiny.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: polroène a roène.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 9. augusta sledovaného roka a do 7. februára nasledujúceho
roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie
a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
24. Názov zisovania: Zisovanie o ïalej odbornej príprave
Znaèka tatistického formulára: CVTS 1-99
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie o ïalej odbornej príprave z h¾adiska
vzdelávacej politiky podniku, vstupnej odbornej
príprave, úèastníkoch odbornej prípravy a o nákladoch na odbornú prípravu v podnikoch pre
potreby tvorby a monitorovania realizácie politiky trhu práce z h¾adiska konkurencieschopnosti pracovnej sily na tátnej úrovni a úrovni Európskej únie.
Podrobný
postup
získavania
týchto
tatistických informácií ustanovuje osobitný
predpis.10)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: výberové zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov: poèet zamestnancov, náklady práce, úèas zamestnancov v jednotlivých druhoch odbornej
prípravy, platený pracovný èas strávený na odbornej príprave, spôsob financovania, vzdelávacia politika podniku, organizácia a finanèné náklady odbornej prípravy.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri, fyzické
osoby nezapísané v obchodnom registri, príspevkové organizácie, samosprávne kraje,
miestne orgány tátnej správy, obce, nadácie,
neinvestièné fondy, rozpoètové organizácie, ne10
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ziskové
fondy,
neziskové
organizácie,
verejnoprávne neziskové intitúcie, Sociálna
poisovòa, zdravotné poisovne, zdruenia, politické strany a politické hnutia s poètom zamestnancov 10 a viac, ktoré sú zapísané v registri organizácií tatistického úradu Slovenskej
republiky, s prevaujúcou èinnosou pod¾a tatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických
èinností (OKEÈ) ustanovenej osobitným predpisom:2)
 priemysel (OKEÈ 10 a 41),
 stavebníctvo (OKEÈ 45),
 obchod, pohostinstvo, ubytovanie (OKEÈ 50
a 55),
 doprava, skladovanie, poty a telekomunikácie
(OKEÈ 60 a 64),
 sluby, výskum a vývoj (OKEÈ 70 a 75, 80, 85,
90 a 93).
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: jednorazovo.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 15. októbra 2006.
e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie
a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
25. Názov zisovania: Mesaèný výkaz o pohybe cien
v lesnom hospodárstve
Znaèka tatistického formulára: Ceny Les 1-12
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie o cenách vybraných výrobkov sortimentov ihliènatého surového dreva a listnatého
surového dreva. Výsledky zisovania sa vyuijú
na výpoèet cenových indexov, ktoré slúia na
hodnotenie vývoja cenovej úrovne výrobcov a na
prepoèty hodnotových ukazovate¾ov odvetvovej
tatistiky a národných úètov do stálych cien.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: výberové zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov:
cena vybraných výrobkov zo sortimentov ihliènatého surového dreva a listnatého surového
dreva v sledovanom mesiaci, realizácia dodávok
týchto sortimentov (vo fyzických jednotkách
a v hodnotovom vyjadrení) pre tuzemsko za celý
predchádzajúci mesiac.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri, bez
oh¾adu na poèet zamestnancov, ktoré sú vedené

) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1552/2005 zo 7. septembra 2005 o tatistike týkajúcej sa odborného vzdelávania
v podnikoch (Ú. v. EÚ L 255, 30. 9. 2005).
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v registri organizácií tatistického úradu Slovenskej republiky, s prevaujúcou èinnosou
pod¾a tatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických èinností (OKEÈ) ustanovenej osobitným predpisom:2)
 lesníctvo, aba dreva a súvisiace sluby (OKEÈ 02).
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: mesaène.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho
dòa sledovaného mesiaca.
e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie
a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky  krajská správa v Trenèíne.
26. Názov zisovania: Mesaèný výkaz o cenách po¾nohospodárskych výrobkov
Znaèka tatistického formulára: Ceny NC Po¾ 1-12
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie o cenách vybraných druhov po¾nohospodárskych výrobkov, ktoré sú platené výrobcovi.
Výsledky zisovania sa vyuijú na výpoèet priemerných cien a cenových indexov po¾nohospodárskych výrobkov na hodnotenie vývoja cenovej
úrovne
výrobcov
po¾nohospodárskej
produkcie, na prepoèty hodnotových ukazovate¾ov do stálych cien (odvetvová tatistika a národné úèty) a pre medzinárodné tatistiky.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: výberové zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov:
cena vybraných po¾nohospodárskych výrobkov,
predané mnostvo výrobkov vo fyzických jednotkách, hodnota predaja vo finanènom vyjadrení.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Právnické osoby a fyzické osoby, bez oh¾adu na
poèet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri
organizácií tatistického úradu Slovenskej
republiky, s prevaujúcou èinnosou pod¾a
tatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických èinností (OKEÈ) ustanovenej osobitným
predpisom:2)
 po¾nohospodárstvo, po¾ovníctvo a súvisiace sluby
(OKEÈ 01).
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: mesaène.
11
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Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 22. kalendárneho dòa sledovaného mesiaca.
e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie
a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky  krajská správa v Trenèíne.
27. Názov zisovania: Mesaèný výkaz o pohybe cien
vo vodnom hospodárstve
Znaèka tatistického formulára: Ceny Vod 1-12
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie na výpoèet indexov cien pitnej vody a odvádzanej vody. Výsledky zisovania sa vyuijú
na hodnotenie vývoja cenovej úrovne výrobcov
a na prepoèty ukazovate¾ov odvetvovej tatistiky
do stálych cien.
Podrobný postup získavania týchto tatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.11)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: výberové zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov:
cena fakturovanej pitnej vody za m3, cena odvádzanej vody za m3 v èlenení domácnosti a ostatní
odberatelia, raz roène údaje o trbách.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri s poètom zamestnancov 20 a viac, ktoré sú vedené
v registri organizácií tatistického úradu Slovenskej republiky, s prevaujúcou èinnosou
pod¾a tatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických èinností (OKEÈ) ustanovenej osobitným predpisom:2)
 úprava a rozvod vody (OKEÈ 41),
 odstraòovanie odpadových vôd a odpadov,
hygienické a podobné èinnosti (OKEÈ 90).
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: mesaène.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho
dòa sledovaného mesiaca.
e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie
a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky  krajská správa v Trenèíne.

) Nariadenie Rady (ES) è. 1165/98 z 19. mája 1998 o krátkodobej tatistike (Ú. v. ES L 162, 5. 6. 1998) v znení nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (ES) 1158/2005 zo 6. júla 2005 (Ú. v. EÚ L 191, 22. 7. 2005).
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28. Názov zisovania: Mesaèný výkaz o pohybe cien
priemyselných výrobcov
Znaèka tatistického formulára: Ceny VC 1-12
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie o cenách vybraných výrobkov na výpoèet
indexov cien výrobcov v priemysle pre potreby
analytického hodnotenia vývoja cenovej hladiny
v priemysle a rýchlej informácie o vývoji hospodárskeho cyklu. Výsledky zisovania sa vyuijú
na prepoèty hodnotových ukazovate¾ov priemyslu a národných úètov do stálych cien a pre
medzinárodné tatistiky.
Podrobný postup získavania týchto tatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.11)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: výberové zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov:
cena vybraných výrobkov priemyselných výrobcov urèených pre tuzemsko a priamy vývoz a trby z realizácie za predchádzajúci rok.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri s poètom zamestnancov 20 a viac, ktoré sú vedené
v registri organizácií tatistického úradu Slovenskej republiky, s prevaujúcou èinnosou
pod¾a tatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických èinností (OKEÈ) ustanovenej osobitným predpisom:2)
 aba nerastných surovín (OKEÈ 10 a 14),
 priemyselná výroba (OKEÈ 15 a 37),
 výroba a rozvod elektriny, plynu, pary a teplej
vody (OKEÈ 40),
 úprava a rozvod vody (OKEÈ 41).
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: mesaène.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 15. kalendárneho
dòa sledovaného mesiaca.
e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie
a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky  krajská správa v Trenèíne.
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dený iným, slúiacim na ten istý úèel, ale
s odchylnými parametrami. Porovnanie indexu
úitkových vlastností, vyjadrujúceho súhrnne
tieto rozdiely, s reláciou cien starého výrobku
a nového výrobku umoòuje pri náhradách (zámenách) výrobkov vylúèi mimocenové vplyvy
z vypoèítaných cenových indexov a zabezpeèi
ich kvalitu.
Podrobný postup získavania týchto tatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.11)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: výberové zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov:
oznaèenie výrobkov, cena a skutoèné náklady
na mernú jednotku výrobku, trby z predaja výrobku a ukazovatele charakterizujúce kvalitu
doteraz sledovaného a náhradného (nového) výrobku.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri s poètom zamestnancov 20 a viac, ktoré sú vedené
v registri organizácií tatistického úradu Slovenskej republiky, s prevaujúcou èinnosou
pod¾a tatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických èinností (OKEÈ) ustanovenej osobitným predpisom:2)
 aba nerastných surovín (OKEÈ 10 a 14),
 priemyselná výroba (OKEÈ 15 a 37),
 výroba a rozvod elektriny, plynu, pary a teplej
vody (OKEÈ 40),
 úprava a rozvod vody (OKEÈ 41).
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: nepravidelne  v prípade
návrhu zámeny reprezentantov.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 15. kalendárneho
dòa po predloení návrhu zámeny reprezentantov.
e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie
a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky  krajská správa v Trenèíne.
30. Názov zisovania: Tabu¾kový komentár
Znaèka tatistického formulára: Ceny VC 3-99

29. Názov zisovania: Parametrické porovnanie úitkových vlastností výrobkov
Znaèka tatistického formulára: Ceny VC 2-99
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie na kvantifikáciu rozdielov úitkových
vlastností výrobkov v prípadoch, keï sa doteraz
sledovaný výrobok prestal vyrába a bol nahra-

a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie na porovnanie základných charakteristík
(popisov) výrobkov v prípadoch, keï sa doteraz
sledovaný výrobok prestal vyrába a bol nahradený iným, slúiacim na ten istý úèel, ale s odchylnými charakteristikami. Porovnanie umoní pri náhrade (zámene) reprezentanta vylúèi
mimocenové vplyvy z výpoètu cenového indexu
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a zabezpeèi jeho kvalitu.
Podrobný postup získavania týchto tatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.11)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: výberové zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov:
oznaèenie výrobkov, cena a skutoèné náklady
na mernú jednotku výrobku, trby z predaja výrobku a ukazovatele charakterizujúce kvalitu
doteraz sledovaného a náhradného (nového) výrobku.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri s poètom zamestnancov 20 a viac, ktoré sú vedené
v registri organizácií tatistického úradu Slovenskej republiky, s prevaujúcou èinnosou
pod¾a tatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických èinností (OKEÈ) ustanovenej osobitným predpisom:2)
 aba nerastných surovín (OKEÈ 10 a 14),
 priemyselná výroba (OKEÈ 15 a 37),
 výroba a rozvod elektriny, plynu, pary a teplej
vody (OKEÈ 40),
 úprava a rozvod vody (OKEÈ 41).
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: nepravidelne  v prípade
návrhu zámeny reprezentantov.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 15. kalendárneho
dòa po predloení návrhu zámeny reprezentantov.
e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie
a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky  krajská správa v Trenèíne.
31. Názov zisovania: Jednorazové zisovanie k výberu reprezentantov sledovania vývoja cien priemyselných výrobcov  revízia 2006
Znaèka tatistického formulára: Ceny VC 4-99
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania (revízie) je získa informácie na aktualizáciu súboru reprezentantov a vytvorenie novej váhovej schémy
pod¾a truktúry trieb v roku 2005. Týmto opatrením sa dosiahne zvýenie vypovedacej schopnosti v súèasnej dobe publikovaného indexu
cien priemyselných výrobcov. Na jednorazové
zisovanie budú vybraté priemyselné podniky
z poh¾adu dosiahnutia èo najlepieho pokrytia
truktúry priemyselnej výroby vybranými reprezentantmi. Cie¾om tatistického zisovania
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je získa informácie o cenách vybraných výrobkov na výpoèet indexov cien výrobcov
v priemysle pre potreby analytického hodnotenia vývoja cenovej hladiny v priemysle a rýchlej
informácie o vývoji hospodárskeho cyklu. Výsledky zisovania sa vyuijú na prepoèty hodnotových ukazovate¾ov priemyslu a národných úètov do stálych cien a pre medzinárodné
tatistiky.
Podrobný postup získavania týchto tatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.11)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: výberové zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov:
cena vybraných výrobkov priemyselných výrobcov urèených pre tuzemsko a priamy vývoz a trby z realizácie za predchádzajúci rok.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri s poètom zamestnancov 20 a viac, ktoré sú vedené
v registri organizácií tatistického úradu Slovenskej republiky, s prevaujúcou èinnosou
pod¾a tatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických èinností (OKEÈ) ustanovenej osobitným predpisom:2)
 aba nerastných surovín (OKEÈ 10 a 14),
 priemyselná výroba (OKEÈ 15 a 37),
 výroba a rozvod elektriny, plynu, pary a teplej
vody (OKEÈ 40).
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: jednorazovo.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 31. mája sledovaného roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie
a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky  krajská správa v Trenèíne.
32. Názov zisovania: Karta prvotnej evidencie zisovania spotrebite¾ských cien
Znaèka tatistického formulára: KPESC 1-12
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie o spotrebite¾ských cenách reprezentantov univerzálneho spotrebného koa vybraných
tovarov a sluieb celoplone za Slovenskú republiku. Vypoèítané indexy spotrebite¾ských
cien a ivotných nákladov sú podkladom na valorizáciu dôchodkov a miezd, na posudzovanie
vplyvu vývoja cien na ivotné minimum, na analytické úèely hodnotenia vývoja vnútornej ekonomiky a na medzinárodné porovnávanie.
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b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: výberové zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov:
spotrebite¾ská cena reprezentantov univerzálneho spotrebného koa vybraných tovarov
a sluieb.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Predajne a prevádzky sluieb.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: mesaène.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho
dòa sledovaného mesiaca.
e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie
a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky  prísluná
krajská správa.
33. Názov zisovania: Mesaèný výkaz o cenách sluieb v oblasti nehnute¾ností
Znaèka tatistického formulára: Ceny VTS 1-12
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie o cenách sluieb v oblasti nehnute¾ností
na výpoèet indexov cien. Cenové indexy sa pouívajú na hodnotenie vývoja cenovej úrovne
poskytovate¾ov sluieb v oblasti nehnute¾ností
a na prepoèty hodnotových ukazovate¾ov odvetvovej tatistiky a národných úètov do stálych
cien.
Podrobný postup získavania týchto tatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.11)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: výberové zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov:
cena vybraných sluieb v oblasti nehnute¾ností
v minulom a sledovanom mesiaci a trby z realizácie týchto sluieb za predchádzajúci rok.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri, bez
oh¾adu na poèet zamestnancov, ktoré sú vedené
v registri organizácií tatistického úradu Slovenskej republiky, s prevaujúcou èinnosou
pod¾a tatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických èinností (OKEÈ) ustanovenej osobitným predpisom:2)
 èinnosti v oblasti nehnute¾ností (OKEÈ 70).
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: mesaène.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov
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spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho
dòa sledovaného mesiaca.
e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie
a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky  krajská správa v Trenèíne.
34. Názov zisovania: Mesaèný výkaz o cenách sluieb
v oblasti prenájmu strojov
a prístrojov
Znaèka tatistického formulára: Ceny VTS 2-12
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie o cenách sluieb v oblasti prenájmu strojov a prístrojov na výpoèet indexov cien. Cenové
indexy sa pouívajú na hodnotenie vývoja cenovej úrovne poskytovate¾ov sluieb v oblasti prenájmu strojov a prístrojov a na prepoèty hodnotových ukazovate¾ov odvetvovej tatistiky
a národných úètov do stálych cien.
Podrobný postup získavania týchto tatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.11)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: výberové zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov:
cena vybraných sluieb v oblasti prenájmu strojov a prístrojov v minulom mesiaci a v sledovanom mesiaci a trby z realizácie týchto sluieb
za predchádzajúci rok.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri, bez
oh¾adu na poèet zamestnancov, ktoré sú vedené
v registri organizácií tatistického úradu Slovenskej republiky, s prevaujúcou èinnosou
pod¾a tatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických èinností (OKEÈ) ustanovenej osobitným predpisom:2)
 prenájom strojov a zariadení bez obsluhy a prenájom
tovaru osobnej spotreby a potrieb pre domácnos
(OKEÈ 71).
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: mesaène.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho
dòa sledovaného mesiaca.
e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie
a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky  krajská správa v Trenèíne.
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35. Názov zisovania: Mesaèný výkaz o cenách sluieb v oblasti spracovania dát
Znaèka tatistického formulára: Ceny VTS 3-12
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie o cenách sluieb v oblasti spracovania dát na
výpoèet indexov cien. Cenové indexy sa pouívajú
na hodnotenie vývoja cenovej úrovne poskytovate¾ov sluieb v oblasti spracovania dát a na prepoèty hodnotových ukazovate¾ov odvetvovej tatistiky a národných úètov do stálych cien.
Podrobný postup získavania týchto tatistických
informácií ustanovuje osobitný predpis.11)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: výberové zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov:
cena vybraných sluieb v oblasti spracovania
dát v minulom mesiaci a v sledovanom mesiaci
a trby z realizácie týchto sluieb za predchádzajúci rok.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri, bez
oh¾adu na poèet zamestnancov, ktoré sú vedené
v registri organizácií tatistického úradu Slovenskej republiky, s prevaujúcou èinnosou
pod¾a tatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických èinností (OKEÈ) ustanovenej osobitným predpisom:2)
 poèítaèové a súvisiace èinnosti (OKEÈ 72).
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: mesaène.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho
dòa sledovaného mesiaca.
e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie
a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky  krajská správa v Trenèíne.
36. Názov zisovania: Mesaèný výkaz o cenách sluieb
urèených prevane pre podniky
Znaèka tatistického formulára: Ceny VTS 4-12
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie o cenách sluieb urèených prevane pre
podniky na výpoèet indexov cien. Cenové indexy
sa pouívajú na hodnotenie vývoja cenovej úrovne poskytovate¾ov sluieb urèených prevane
pre podniky a na prepoèty hodnotových ukazovate¾ov odvetvovej tatistiky a národných úètov
do stálych cien.
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Podrobný postup získavania týchto tatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.11)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: výberové zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov:
cena vybraných sluieb urèených prevane pre
podniky v minulom mesiaci a v sledovanom mesiaci a trby z realizácie týchto sluieb za predchádzajúci rok.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri, bez
oh¾adu na poèet zamestnancov, ktoré sú vedené
v registri organizácií tatistického úradu Slovenskej republiky, s prevaujúcou èinnosou
pod¾a tatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických èinností (OKEÈ) ustanovenej osobitným predpisom:2)
 iné obchodné sluby (OKEÈ 74).
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: mesaène.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho
dòa sledovaného mesiaca.
e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie
a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky  krajská správa v Trenèíne.
37. Názov zisovania: Mesaèný výkaz o cenách sluieb
v oblasti pôt a telekomunikácií
Znaèka tatistického formulára: Ceny VTS 5-12
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie o cenách sluieb v oblasti pôt a telekomunikácií na výpoèet indexov cien. Cenové
indexy sa pouívajú na hodnotenie vývoja cenovej úrovne poskytovate¾ov sluieb v oblasti pôt
a telekomunikácií a na prepoèty hodnotových
ukazovate¾ov odvetvovej tatistiky a národných
úètov do stálych cien.
Podrobný postup získavania týchto tatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.11)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: výberové zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov:
cena vybraných sluieb v oblasti pôt a telekomunikácií v minulom mesiaci a v sledovanom
mesiaci a trby z realizácie týchto sluieb za
predchádzajúci rok.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri, bez
oh¾adu na poèet zamestnancov, ktoré sú vedené
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v registri organizácií tatistického úradu Slovenskej republiky, s prevaujúcou èinnosou
pod¾a tatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických èinností (OKEÈ) ustanovenej osobitným predpisom:2)
 poty a telekomunikácie (OKEÈ 64).
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: mesaène.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho
dòa sledovaného mesiaca.
e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie
a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky  krajská správa v Trenèíne.
38. Názov zisovania: Mesaèný výkaz o cenách sluieb
v oblasti finanèného lízingu
Znaèka tatistického formulára: Ceny VTS 6-12
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie o cenách sluieb v oblasti finanèného lízingu
na výpoèet indexov cien. Cenové indexy sa pouívajú na hodnotenie vývoja cenovej úrovne poskytovate¾ov sluieb v oblasti finanèného lízingu a na
prepoèty hodnotových ukazovate¾ov odvetvovej
tatistiky a národných úètov do stálych cien.
Podrobný postup získavania týchto tatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.11)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: výberové zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov: cena
vybraných sluieb v oblasti finanèného lízingu
v minulom mesiaci a v sledovanom mesiaci a trby
z realizácie týchto sluieb za predchádzajúci rok.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri, bez oh¾adu na poèet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií tatistického úradu Slovenskej
republiky, s prevaujúcou èinnosou pod¾a tatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických èinností (OKEÈ) ustanovenej osobitným predpisom:2)
 ostatné finanèné sprostredkovanie (OKEÈ 65.2).
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: mesaène.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho
dòa sledovaného mesiaca.
e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie
a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
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Orgán
zabezpeèujúci
jeho
spracovanie:
tatistický úrad Slovenskej republiky  krajská
správa v Trenèíne.
39. Názov zisovania: Mesaèný výkaz o cenách sluieb
v oblasti poisovníctva
Znaèka tatistického formulára: Ceny VTS 7-12
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie o cenách sluieb v oblasti poisovníctva na výpoèet indexov cien. Cenové indexy sa pouívajú
na hodnotenie vývoja cenovej úrovne poskytovate¾ov sluieb v oblasti poisovníctva a na prepoèty
hodnotových ukazovate¾ov odvetvovej tatistiky
a národných úètov do stálych cien.
Podrobný postup získavania týchto tatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.11)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: výberové zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov:
cena vybraných sluieb v oblasti poisovníctva
v minulom mesiaci a v sledovanom mesiaci a trby z realizácie týchto sluieb za predchádzajúci
rok.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri, bez
oh¾adu na poèet zamestnancov, ktoré sú vedené
v registri organizácií tatistického úradu Slovenskej republiky, s prevaujúcou èinnosou
pod¾a tatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických èinností (OKEÈ) ustanovenej osobitným predpisom:2)
 poistenie a dôchodkové zabezpeèenie okrem
povinného sociálneho zabezpeèenia (OKEÈ 66).
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: mesaène.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho
dòa sledovaného mesiaca.
e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie
a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky  krajská správa v Trenèíne.
40. Názov zisovania: Mesaèný výkaz o cenách sluieb
v oblasti bankovníctva
Znaèka tatistického formulára: Ceny VTS 8-12
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie o cenách sluieb v oblasti bankovníctva
na výpoèet indexov cien. Cenové indexy sa po-
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uívajú na hodnotenie vývoja cenovej úrovne
poskytovate¾ov sluieb v oblasti bankovníctva
a na prepoèty hodnotových ukazovate¾ov odvetvovej tatistiky a národných úètov do stálych
cien.
Podrobný postup získavania týchto tatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.11)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: výberové zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov:
cena vybraných sluieb v oblasti bankovníctva
v minulom mesiaci a v sledovanom mesiaci a trby z realizácie týchto sluieb za predchádzajúci
rok.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri, bez
oh¾adu na poèet zamestnancov, ktoré sú vedené
v registri organizácií tatistického úradu Slovenskej republiky, s prevaujúcou èinnosou
pod¾a tatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických èinností (OKEÈ) ustanovenej osobitným predpisom:2)
 peòané sprostredkovanie (OKEÈ 65.1).
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: mesaène.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho
dòa sledovaného mesiaca.
e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie
a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky  krajská správa v Trenèíne.
41. Názov zisovania: Mesaèný výkaz o cenách sluieb
v oblasti vnútrotátnej elezniènej dopravy nákladov
Znaèka tatistického formulára: Ceny VTS 9-12
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie o cenách sluieb v oblasti vnútrotátnej
elezniènej dopravy nákladov na výpoèet indexov cien. Cenové indexy sa pouívajú na hodnotenie vývoja cenovej úrovne poskytovate¾ov sluieb v oblasti vnútrotátnej elezniènej dopravy
nákladov a na prepoèty hodnotových ukazovate¾ov odvetvovej tatistiky a národných úètov do
stálych cien.
Podrobný postup získavania týchto tatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.11)
b) Vecná (obsahová) charakteristika tatistického zisovania vrátane tatistických ukazovate¾ov
Pouitá metóda: výberové zisovanie.
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Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov:
cena vybraných sluieb v oblasti vnútrotátnej
elezniènej dopravy nákladov v minulom mesiaci a v sledovanom mesiaci a trby z realizácie
týchto sluieb za predchádzajúci rok.
c) Okruh spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri, bez
oh¾adu na poèet zamestnancov, ktoré sú vedené
v registri organizácií tatistického úradu Slovenskej republiky, s prevaujúcou èinnosou
pod¾a tatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických èinností (OKEÈ) ustanovenej osobitným predpisom:2)
 eleznièná doprava (OKEÈ 60.10.2).
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: mesaène.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho
dòa sledovaného mesiaca.
e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie
a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky  krajská správa v Trenèíne.
42. Názov zisovania: Mesaèný výkaz o cenách sluieb
v oblasti vnútrotátnej cestnej
dopravy nákladov
Znaèka tatistického formulára: Ceny VTS 10-12
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie o cenách sluieb v oblasti vnútrotátnej
cestnej dopravy nákladov na výpoèet indexov
cien. Cenové indexy sa pouívajú na hodnotenie
vývoja cenovej úrovne poskytovate¾ov sluieb
v oblasti vnútrotátnej cestnej dopravy nákladov a na prepoèty hodnotových ukazovate¾ov
odvetvovej tatistiky a národných úètov do stálych cien.
Podrobný postup získavania týchto tatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.11)
b) Vecná (obsahová) charakteristika tatistického zisovania vrátane tatistických ukazovate¾ov
Pouitá metóda: výberové zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov:
cena vybraných sluieb v oblasti vnútrotátnej
cestnej dopravy nákladov v minulom mesiaci
a v sledovanom mesiaci a trby z realizácie týchto sluieb za predchádzajúci rok.
c) Okruh spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri, bez
oh¾adu na poèet zamestnancov, ktoré sú vedené
v registri organizácií tatistického úradu Slovenskej republiky, s prevaujúcou èinnosou
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pod¾a tatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických èinností (OKEÈ) ustanovenej osobitným predpisom:2)
 nákladná cestná doprava (OKEÈ 60.24).
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: mesaène.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho
dòa sledovaného mesiaca.
e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie
a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky  krajská správa v Trenèíne.
43. Názov zisovania: Mesaèný výkaz o cenách sluieb
v oblasti vnútrozemskej vodnej
dopravy nákladov
Znaèka tatistického formulára: Ceny VTS 11-12
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spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho
dòa sledovaného mesiaca.
e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie
a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky  krajská správa v Trenèíne.
44. Názov zisovania: Mesaèný výkaz o cenách sluieb
v oblasti vnútrotátnej leteckej
dopravy nákladov
Znaèka tatistického formulára: Ceny VTS 12-12
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie o cenách sluieb v oblasti vnútrotátnej
leteckej dopravy nákladov na výpoèet indexov
cien. Cenové indexy sa pouívajú na hodnotenie
vývoja cenovej úrovne poskytovate¾ov sluieb
v oblasti vnútrotátnej leteckej dopravy nákladov a na prepoèty hodnotových ukazovate¾ov
odvetvovej tatistiky a národných úètov do stálych cien.
Podrobný postup získavania týchto tatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.11)

a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie o cenách sluieb v oblasti vnútrozemskej
vodnej dopravy nákladov na výpoèet indexov
cien. Cenové indexy sa pouívajú na hodnotenie
vývoja cenovej úrovne poskytovate¾ov sluieb
v oblasti vnútrozemskej vodnej dopravy nákladov a na prepoèty hodnotových ukazovate¾ov
odvetvovej tatistiky a národných úètov do stálych cien.
Podrobný postup získavania týchto tatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.11)

b) Vecná (obsahová) charakteristika tatistického zisovania vrátane tatistických ukazovate¾ov
Pouitá metóda: výberové zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov:
cena vybraných sluieb v oblasti vnútrotátnej
leteckej dopravy nákladov v minulom mesiaci
a sledovanom mesiaci a trby z realizácie týchto
sluieb za predchádzajúci rok.

b) Vecná (obsahová) charakteristika tatistického zisovania vrátane tatistických ukazovate¾ov
Pouitá metóda: výberové zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov:
cena vybraných sluieb v oblasti vnútrozemskej
vodnej dopravy nákladov v minulom mesiaci
a v sledovanom mesiaci a trby z realizácie týchto sluieb za predchádzajúci rok.

c) Okruh spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri, bez
oh¾adu na poèet zamestnancov, ktoré sú vedené
v registri organizácií tatistického úradu Slovenskej republiky, s prevaujúcou èinnosou
pod¾a tatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických èinností (OKEÈ) ustanovenej osobitným predpisom:2)
 letecká a kozmická doprava (OKEÈ 62.10.2).

c) Okruh spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri, bez
oh¾adu na poèet zamestnancov, ktoré sú vedené
v registri organizácií tatistického úradu Slovenskej republiky, s prevaujúcou èinnosou
pod¾a tatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických èinností (OKEÈ) ustanovenej osobitným predpisom:2)
 vnútrozemská vodná doprava (OKEÈ 61.20.2).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: mesaène.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho
dòa sledovaného mesiaca.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: mesaène.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov

e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie
a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky  krajská správa v Trenèíne.
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45. Názov zisovania: Mesaèný výkaz o cenách sluieb v oblasti vnútrotátnej
potrubnej dopravy nákladov
Znaèka tatistického formulára: Ceny VTS 13-12
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie o cenách sluieb v oblasti vnútrotátnej
potrubnej dopravy nákladov na výpoèet indexov
cien. Cenové indexy sa pouívajú na hodnotenie
vývoja cenovej úrovne poskytovate¾ov sluieb
v oblasti vnútrotátnej potrubnej dopravy nákladov a na prepoèty hodnotových ukazovate¾ov
odvetvovej tatistiky a národných úètov do stálych cien.
Podrobný postup získavania týchto tatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.11)
b) Vecná (obsahová) charakteristika tatistického zisovania vrátane tatistických ukazovate¾ov
Pouitá metóda: výberové zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov:
cena vybraných sluieb v oblasti vnútrotátnej
potrubnej dopravy nákladov v minulom mesiaci
a v sledovanom mesiaci a trby z realizácie týchto sluieb za predchádzajúci rok.
c) Okruh spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri, bez
oh¾adu na poèet zamestnancov, ktoré sú vedené
v registri organizácií tatistického úradu Slovenskej republiky, s prevaujúcou èinnosou
pod¾a tatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických èinností (OKEÈ) ustanovenej osobitným predpisom:2)
 potrubná doprava (OKEÈ 60.30).
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: mesaène.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho
dòa sledovaného mesiaca.
e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie
a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky  krajská správa v Trenèíne.
46. Názov zisovania: tvrroèný výkaz o pohybe cien
vybraných výrobkov a sluieb
v po¾nohospodárstve
Znaèka tatistického formulára: Ceny D Po¾ 1-04
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie o pohybe cien vybraných výrobkov a sluieb, za ktoré ich výrobca zabezpeèujúci
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po¾nohospodársku výrobu nakupuje na vyuitie
vo výrobnom procese. Výsledky zisovania sa vyuijú na výpoèet indexov cien vstupov a slúia
na analytické hodnotenie vývoja ekonomiky po¾nohospodárstva a pre medzinárodné tatistiky.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: výberové zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov:
cena vybraných výrobkov a sluieb nakupovaných po¾nohospodárskymi výrobcami v sledovanom tvrroku, nákup vybraných výrobkov
a sluieb v predchádzajúcom tvrroku v hodnotovom vyjadrení.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Právnické osoby a fyzické osoby, bez oh¾adu na
poèet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri
tatistického úradu Slovenskej republiky,
s prevaujúcou èinnosou pod¾a tatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických èinností
(OKEÈ) ustanovenej osobitným predpisom:2)
 po¾nohospodárstvo, po¾ovníctvo a súvisiace sluby
(OKEÈ 01).
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: tvrroène.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 22. kalendárneho dòa
posledného mesiaca sledovaného tvrroka.
e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie
a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky  krajská správa v Trenèíne.
47. Názov zisovania: tvrroèný návratný výkaz o pohybe cien v stavebníctve
Znaèka tatistického formulára: Ceny Stav 10-04
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie o cenách vybraných stavebných prác
a o nákupných cenách rozhodujúcich spotrebovaných stavebných materiálov. Výsledky zisovania sa vyuijú na výpoèet indexov cien stavebných prác a materiálov, na analytické
hodnotenie vývoja úrovne cien v stavebníctve
a na rýchlu informáciu o vývoji hospodárskeho
cyklu, na prepoèty hodnotových ukazovate¾ov
stavebníctva a národných úètov do stálych cien
a pre medzinárodné tatistiky.
Podrobný postup získavania týchto tatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.11)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: výberové zisovanie.

Strana 4506

Zbierka zákonov è. 482/2005

Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov:
cena vybraných stavebných prác a materiálov
v èlenení pod¾a tatistickej klasifikácie produkcie ustanovenej osobitným predpisom.12)
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri, bez
oh¾adu na poèet zamestnancov, ktoré sú vedené
v registri organizácií tatistického úradu Slovenskej republiky, s prevaujúcou èinnosou
pod¾a tatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických èinností (OKEÈ) ustanovenej osobitným predpisom:2)
 stavebníctvo (OKEÈ 45).
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: tvrroène.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho
dòa posledného mesiaca sledovaného tvrroka.
e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie
a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky  krajská správa v Trenèíne.
48. Názov zisovania: tvrroèný výkaz produkèných
odvetví
Znaèka tatistického formulára: Prod 3-04
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie o ukazovate¾och charakterizujúcich èinnos podniku a jeho závodov v oblasti tvorby
a rozde¾ovania zdrojov, finanèného hospodárenia, zamestnanosti a pecifikácie ekonomickej
èinnosti. Výsledky zisovania sa vyuijú na hodnotenie krátkodobého vývoja makroekonomických údajov v systéme národných úètov, na zabezpeèenie potrieb informaèného systému
tatistického úradu Slovenskej republiky, poiadaviek Európskeho tatistického systému
a ïalích medzinárodných organizácií a externých uívate¾ov.
Podrobný postup získavania týchto tatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.11)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: výberové zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov: informácia o certifikovaných výrobkoch a certifikovaných systémoch manaérstva kvality, o licenciách, o neplatených osobách, finanèné
ukazovatele, aktíva a pasíva, vybrané aktíva
12
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a pasíva v sektorovej truktúre, obstaranie
a predaj dlhodobého majetku, zamestnanci
a mzdy, vybrané ukazovatele na úrovni jednotlivých závodov a údaje o novovzniknutých závodných jednotkách.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri, príspevkové organizácie, ktoré sú trhovými výrobcami, s poètom zamestnancov 20 a viac a organizácie s poètom zamestnancov 0 a 19
s roènými trbami za vlastné výkony a tovar
100 miliónov Sk a viac, ktoré sú vedené v registri
organizácií tatistického úradu Slovenskej republiky, s prevaujúcou èinnosou pod¾a tatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických èinností
(OKEÈ)
ustanovenej
osobitným
predpisom:2)
 po¾nohospodárstvo, po¾ovníctvo a súvisiace sluby
(OKEÈ 01),
 lesníctvo, aba dreva a súvisiace sluby (OKEÈ 02),
 rybolov, chov rýb a súvisiace sluby (OKEÈ 05),
 priemysel (OKEÈ 10 a 41),
 stavebníctvo (OKEÈ 45),
 obchod, pohostinstvo, ubytovanie (OKEÈ 50 a 55),
 doprava, skladovanie, poty a telekomunikácie
(OKEÈ 60 a 64),
 sluby, výskum a vývoj (OKEÈ 70 a 74, 80, 85,
90, 92, 93).
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: tvrroène.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho
dòa po sledovanom období.
e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie
a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky  prísluná
krajská správa.
49. Názov zisovania: tvrroèný výkaz produkèných
odvetví v malých podnikoch
Znaèka tatistického formulára: P 13-04
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie o ukazovate¾och charakterizujúcich èinnos drobného podnikania v oblasti tvorby
a rozde¾ovania zdrojov, finanèného hospodárenia, zamestnanosti a pecifikácie ekonomickej
èinnosti. Výsledky zisovania sa vyuijú na hodnotenie krátkodobého vývoja makroekonomických údajov v systéme národných úètov, na zabezpeèenie potrieb informaèného systému

) Vyhláka tatistického úradu Slovenskej republiky è. 632/2002 Z. z., ktorou sa vydáva tatistická klasifikácia produkcie v znení
vyhláky tatistického úradu Slovenskej republiky è. 460/2004 Z. z.
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tatistického úradu Slovenskej republiky, poiadaviek Európskeho tatistického systému
a ïalích medzinárodných organizácií a externých uívate¾ov.
Podrobný postup získavania týchto tatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.11)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: výberové zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov: finanèné ukazovatele, aktíva a pasíva, obstaranie
a predaj dlhodobého majetku, základné ukazovatele o práci.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri, príspevkové organizácie, ktoré sú trhovými výrobcami, s poètom zamestnancov 0 a 19, ktoré sú
vedené v registri organizácií tatistického úradu Slovenskej republiky, s prevaujúcou èinnosou pod¾a tatistickej odvetvovej klasifikácie
ekonomických èinností (OKEÈ) ustanovenej
osobitným predpisom:2)
 po¾nohospodárstvo, po¾ovníctvo a súvisiace sluby
(OKEÈ 01),
 lesníctvo, aba dreva a súvisiace sluby (OKEÈ 02),
 rybolov, chov rýb a súvisiace sluby (OKEÈ 05),
 priemysel (OKEÈ 10 a 41),
 stavebníctvo (OKEÈ 45),
 obchod, pohostinstvo, ubytovanie (OKEÈ 50 a 55),
 doprava, skladovanie, poty a telekomunikácie
(OKEÈ 60 a 64),
 sluby, výskum a vývoj (OKEÈ 70 a 74, 80, 85,
90, 92, 93).
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: tvrroène.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho
dòa po sledovanom období.
e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie
a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky  krajská správa v Trnave.
50. Názov zisovania: Roèný výkaz produkèných odvetví
Znaèka tatistického formulára: Roè 1-01
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie o ukazovate¾och charakterizujúcich èinnos podniku a jeho závodov v oblasti tvorby
13
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a rozde¾ovania zdrojov, finanèného hospodárenia, zamestnanosti, o pecifikácii ekonomických
èinností na potreby prepoètu èasových radov.
Výsledky zisovania sa vyuijú pri výpoètoch základných makroekonomických ukazovate¾ov
systému národných úètov, pre potreby koncepèných prác a analytických prác a na zabezpeèenie poiadaviek Európskeho tatistického
systému.
Podrobný postup získavania týchto tatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.13)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: vyèerpávajúce zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov: finanèné ukazovatele  finanèný lízing, finanèné
ukazovatele, aktíva a pasíva, obstaranie a predaj dlhodobého majetku, obstaranie dlhodobého majetku pod¾a zdrojov financovania, dlhodobý majetok pod¾a druhového èlenenia, vybrané
aktíva a pasíva v sektorovej truktúre, èas medzispotreby, kapitálová úèas v podniku v zahranièí, vyradenie budov a stavieb, prierezové
ukazovatele  vybrané vodohospodárske ukazovatele, dopravné ukazovatele, ochrana ivotného prostredia  finanèné ukazovatele, nákup
palív, tepla a elektriny a základné ukazovatele
miestnej jednotky, závodné ukazovatele  hrubý obrat, medzispotreba a dopåòajúce ukazovatele, dane, poplatky a subvencie, pecifikácia
vybraných poloiek hrubého obratu, pecifikácia spotreby sluieb, pecifikácia spotreby a zásob materiálu a energie, pecifikácia tovaru vo
ve¾koobchode a v maloobchode, pecifikácia
dlhodobého majetku, aktívny zu¾achovací
styk, zamestnanci a mzdy; v odvetví po¾nohospodárstva a lesného hospodárstva  výrobkové
èlenenie ukazovate¾a hrubého obratu, odvetvové ukazovatele  v po¾nohospodárstve  zamestnanci a mzdy pod¾a hlavných profesií v po¾nohospodárstve; v priemysle  vybrané
ukazovatele v priemysle; v stavebníctve  stavebná produkcia, stavebná produkcia pod¾a dodávate¾ských zmlúv v tuzemsku  pod¾a smerov
výstavby a zadávate¾ov stavebných zákaziek, výstavba bytov, spotreba vybraných výrobkov pre
stavebnú produkciu, zamestnanci a robotníci
na stavebných prácach, mzdové prostriedky,
stavebná produkcia pod¾a dodávate¾ských
zmlúv v tuzemsku na novej výstavbe, rekontrukciách a modernizáciách pod¾a Klasifikácie
stavieb ustanovenej osobitným predpisom,14)
stavebná produkcia vykonaná vlastnými zamestnancami pod¾a tatistickej klasifikácie
produkcie ustanovenej osobitným predpisom,11)
stavebná produkcia vykonaná vlastnými zamestnancami v tuzemsku pod¾a miesta realizácie, v obchode, pohostinstve a ubytovaní  sie

) Nariadenie Rady (ES, Euratom) è. 58/97 z 20. decembra 1996 o trukturálnej podnikovej tatistike (Ú. v. ES L 14, 17. 1. 1997) v platnom
znení.
14
) Opatrenie tatistického úradu Slovenskej republiky è. 128/2000 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia stavieb.
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maloobchodu a sie pohostinstva (verejného
stravovania), poèet jednotiek pod¾a predajnej
plochy v sieti maloobchodu.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri, príspevkové organizácie, ktoré sú trhovými výrobcami, s poètom zamestnancov 20 a viac a organizácie s poètom zamestnancov 0 a 19
s roènými trbami za vlastné výkony a tovar
100 miliónov Sk a viac, ktoré sú vedené v registri
organizácií tatistického úradu Slovenskej republiky, s prevaujúcou èinnosou pod¾a tatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických èinností
(OKEÈ)
ustanovenej
osobitným
predpisom:2)
 po¾nohospodárstvo, po¾ovníctvo a súvisiace sluby
(OKEÈ 01),
 lesníctvo, aba dreva a súvisiace sluby (OKEÈ 02),
 rybolov, chov rýb a súvisiace sluby (OKEÈ 05),
 priemysel (OKEÈ 10 a 41),
 stavebníctvo (OKEÈ 45),
 obchod, pohostinstvo, ubytovanie (OKEÈ 50 a 55),
 doprava, skladovanie, poty a telekomunikácie
(OKEÈ 60 a 64),
 sluby, výskum a vývoj (OKEÈ 70 a 74, 80, 85,
90, 92, 93).
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: roène.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie
a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky  prísluná
krajská správa.
51. Názov zisovania: Roèný výkaz produkèných odvetví v malých podnikoch
Znaèka tatistického formulára: Roè 2-01
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie o ukazovate¾och charakterizujúcich èinnos drobného podnikania v oblasti tvorby
a rozde¾ovania zdrojov, finanèného hospodárenia, zamestnanosti a o pecifikácii ekonomických èinností pre potreby prepoètu èasových radov. Výsledky zisovania sa vyuijú pri
výpoètoch základných makroekonomických
ukazovate¾ov systému národných úètov a pre
potreby koncepèných a analytických prác a na
zabezpeèenie poiadaviek Európskeho tatistického systému.

Èiastka 196

Podrobný postup získavania týchto tatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.13)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: výberové zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov: finanèné ukazovatele  finanèný lízing, finanèné
ukazovatele, vybrané finanèné ukazovatele, cenné papiere, aktíva a pasíva, obstaranie a predaj
dlhodobého majetku, dlhodobý majetok, èas
medzispotreby, hrubý obrat, medzispotreba
a dopåòajúce ukazovatele, dane a poplatky, pecifikácia vybraných poloiek hrubého obratu,
pecifikácia spotreby sluieb, pecifikácia spotreby materiálu a energie, pecifikácia tovaru vo
ve¾koobchode a v maloobchode, zamestnanci
a mzdy, prierezové ukazovatele  dopravné
ukazovatele, odvetvové ukazovatele v po¾nohospodárstve  výmera pôdy; v lesnom hospodárstve  výkony a pôda; v stavebníctve  stavebná
produkcia, stavebná produkcia pod¾a dodávate¾ských zmlúv v tuzemsku  pod¾a smerov výstavby a zadávate¾ov stavebných zákaziek, zamestnanci a robotníci na stavebných prácach a ich
mzdové prostriedky; v obchode, pohostinstve
a ubytovaní  sie maloobchodu a sie pohostinstva (verejného stravovania), poèet jednotiek
pod¾a predajnej plochy v sieti maloobchodu.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri, príspevkové organizácie, ktoré sú trhovými výrobcami, s poètom zamestnancov 0 a 19, ktoré sú
vedené v registri organizácií tatistického úradu Slovenskej republiky, s prevaujúcou èinnosou pod¾a tatistickej odvetvovej klasifikácie
ekonomických èinností (OKEÈ) ustanovenej
osobitným predpisom:2)
 po¾nohospodárstvo, po¾ovníctvo a súvisiace sluby
(OKEÈ 01),
 lesníctvo, aba dreva a súvisiace sluby (OKEÈ 02),
 rybolov, chov rýb a súvisiace sluby (OKEÈ 05),
 priemysel (OKEÈ 10 a 41),
 stavebníctvo (OKEÈ 45),
 obchod, pohostinstvo, ubytovanie (OKEÈ 50 a 55),
 doprava, skladovanie, poty a telekomunikácie
(OKEÈ 60 a 64),
 sluby, výskum a vývoj (OKEÈ 70 a 74, 80, 85,
90, 92, 93).
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: roène.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie
a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatis-
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tický úrad Slovenskej republiky  krajská správa v Trnave.
52. Názov zisovania: Zisovanie u fyzických osôb nezapísaných v obchodnom registri
Znaèka tatistického formulára: Roè 3-99
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie o ukazovate¾och charakterizujúcich èinnos fyzických osôb nezapísaných v obchodnom
registri, v oblasti finanèného hospodárenia, zamestnanosti a o pecifikácii ekonomických èinností pre potreby prepoètu èasových radov. Výsledky zisovania sa vyuijú pri výpoètoch
základných makroekonomických ukazovate¾ov
systému národných úètov a pre potreby koncepèných a analytických prác.
Podrobný postup získavania týchto tatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.13)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: výberové zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov:
základné ukazovatele, zamestnanci a mzdy,
pecifikácia príjmov; v odvetví obchodu, pohostinstva a ubytovania  sie maloobchodu a pohostinstva (verejného stravovania), poèet jednotiek pod¾a predajnej plochy v sieti maloobchodu.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Fyzické osoby nezapísané v obchodnom registri.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: roène.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: priebene od 1. apríla nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie
a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky  prísluná
krajská správa.
53. Názov zisovania: Mesaèný podnikový výkaz v priemysle
Znaèka tatistického formulára: Priem P 1-12
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa infor15
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mácie charakterizujúce èinnos priemyselnej
organizácie v krátkodobom poh¾ade a údaje
podnikov vyrábajúcich priemyselné výrobky
(priemyselné sluby). Výsledky zisovania sa vyuijú na výpoèet indexu priemyselnej produkcie, na hodnotenie krátkodobého vývoja ïalích
indikátorov v rozsahu zisovaných ukazovate¾ov, na medzinárodné porovnávanie a pre medzinárodné organizácie.
Podrobný postup získavania týchto tatistických
informácií ustanovujú osobitné predpisy.15)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: vyèerpávajúce zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov: výroba tovaru, trby, priemerný evidenèný poèet
zamestnancov, mzdy a náhrady mzdy zamestnancov, odpracované hodiny, zákazky priemyselných výrobkov a prác, výroba a predaj priemyselných výrobkov a priemyselné sluby pod¾a
jednotlivých vyrábaných priemyselných komodít v naturálnom a v hodnotovom vyjadrení pod¾a Zoznamu priemyselných výrobkov PRODSLOV, spotreba materiálu pri výrobe vybranej
výrobkovej skupiny, trby a zamestnanci pod¾a
závodov.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri, príspevkové organizácie, ktoré sú trhovými výrobcami, verejnoprávne intitúcie, s poètom zamestnancov 20 a viac a organizácie s poètom
zamestnancov 0 a 19 s roènými trbami za
vlastné výkony a tovar 100 miliónov Sk a viac,
ktoré sú vedené v registri organizácií tatistického úradu Slovenskej republiky, s prevaujúcou èinnosou pod¾a tatistickej odvetvovej klasifikácie
ekonomických
èinností
(OKEÈ)
ustanovenej osobitným predpisom:2)
 priemysel (OKEÈ 10 a 41) a vybrané organizácie
bez oh¾adu na poèet zamestnancov a prevaujúcu
èinnos, v ktorých je významný objem výroby
priemyselných výrobkov.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: mesaène.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 8. kalendárneho
dòa po sledovanom období.
e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie
a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky  krajská správa v Banskej Bystrici.

) Nariadenie Rady (ES) è. 1165/98 z 19. mája 1998 o krátkodobej tatistike (Ú. v. ES L 162, 5. 6. 1998) a nariadenie Rady (EHS)
è. 3924/91 z 19. decembra 1991 o zavedení tatistických zisovaní týkajúcich sa priemyselnej výroby Spoloèenstva (Ú. v. ES L 374,
31. 12. 1991).
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54. Názov zisovania: Roèný podnikový výkaz o výrobe priemyselných výrobkov
a priemyselných slubách
Znaèka tatistického formulára: Priem P 6-01
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie o èinnosti priemyselných organizácií
a nepriemyselných organizácií vyrábajúcich
priemyselné výrobky alebo poskytujúcich priemyselné sluby. Výsledky zisovania sa vyuijú
na hodnotenie úrovne produkcie výrobkov, na
analytické úèely, v publikaènom systéme tatistického úradu Slovenskej republiky a pre potreby medzinárodných organizácií.
Podrobný postup získavania týchto tatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.16)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: vyèerpávajúce zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov:
stav zásob vlastnej výroby k 1. januáru, výroba,
predaj, vnútropodniková spotreba, stav zásob
vlastnej výroby k 31. decembru pod¾a jednotlivých priemyselných komodít v naturálnom
a v hodnotovom vyjadrení pod¾a Zoznamu vybraných priemyselných výrobkov PRODSLOV.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri, ziskovo
orientované príspevkové organizácie a verejnoprávne intitúcie s poètom zamestnancov 20
a viac a organizácie s poètom zamestnancov 0 a
19 s roènými trbami za vlastné výkony a tovar
100 miliónov Sk a viac, ktoré sú vedené v registri
organizácií tatistického úradu Slovenskej republiky, s prevaujúcou èinnosou pod¾a tatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických èinností
(OKEÈ)
ustanovenej
osobitným
predpisom:2)
 priemysel (OKEÈ 10 a 41) a vybrané organizácie
bez oh¾adu na poèet zamestnancov a prevaujúcu
èinnos, pri ktorých je významný objem výroby
priemyselných výrobkov.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: roène.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie
a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky  krajská správa v Banskej Bystrici.
16
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55. Názov zisovania: Roèný výkaz o oceli a eleze
Znaèka tatistického formulára: Oce¾ 1-01
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie o produkcii a kapacitách eleziarskeho
a oceliarskeho priemyslu, o spotrebe a predaji
palív a energie, o spotrebe surového materiálu
a valcovaných výrobkov, cenách vstupných materiálov a vybraných výrobkov, o nákladoch na
obstaranie dlhodobého hmotného majetku pod¾a prevádzok, o bilancii elektriny, oce¾ového
a liatinového rotu. Výsledky zisovania sa
vyuijú na získanie základných informácií,
potrebných na vytvorenie informaèného systému o eleziarskom a oceliarskom priemysle, na
energetickú bilanciu Slovenskej republiky, na
bilancovanie eleziarskych a oceliarskych výrobkov a pre potreby medzinárodných organizácií v nadväznosti na právne akty Európskych
spoloèenstiev a Európskej únie.
Podrobný postup získavania týchto tatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.17)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: vyèerpávajúce zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov: kapacita, produkcia a spotreba v tonách, výroba
surového eleza, výroba surovej ocele (legovanej
a nelegovanej) v tonách, výroba rýchloreznej
a iaruvzdornej ocele, výroba a spotreba surového materiálu (elezná ruda, mangánová ruda,
koks) v tonách, výroba valcovaných výrobkov
z ocele a eleza v tonách, spotreba a predaj paliva a energie pod¾a druhov a zariadení v tonách
(resp. v GJ), bilanèné ukazovatele  bilancia
elektriny v oceliarskom priemysle v MWh, bilancia oce¾ového a liatinového rotu (stav zásob
k 1. januáru a k 31. decembru, nákup, spotreba
a predaj) v tonách, finanèné ukazovatele  výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku v tis. Sk pod¾a prevádzok.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri, bez
oh¾adu na poèet zamestnancov, ktoré sú vedené
v registri tatistického úradu Slovenskej republiky a vyrábajú výrobky patriace pod¾a Zoznamu
vybraných priemyselných výrobkov (PRODSLOV) do kódov 2710000000  2710999999 (výroba eleza, ocele a ferozliatin).
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: roène.
Lehoty na odovzdanie tatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

) Nariadenie Rady (EHS) è. 3924/91 z 19. decembra 1991 o zavedení tatistických zisovaní týkajúcich sa priemyselnej výroby
Spoloèenstva (Ú. v. ES L 374, 31. 12. 1991).
17
) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 48/2004 z 5. decembra 2003 o tvorbe roènej tatistiky Spoloèenstva o oceliarskom
priemysle pre referenèné roky 2003  2009 (Ú. v. EÚ L 7, 13. 1. 2004).

Èiastka 196

Zbierka zákonov è. 482/2005

e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie
a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky  krajská správa v Banskej Bystrici.
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Orgán
zabezpeèujúci
jeho
spracovanie:
tatistický úrad Slovenskej republiky  krajská
správa v Trnave.
57. Názov zisovania: Roèný výkaz prevádzkovate¾ov
vodovodov a kanalizácií
Znaèka tatistického formulára: Vod 1-01

56. Názov zisovania: tvrroèný výkaz o výrobe a rozvode vody a o odvádzaní odpadových vôd vo vodnom hospodárstve
Znaèka tatistického formulára: Vod 4-04
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie o výrobe a rozvode vody a o odvádzaní odpadových vôd. Výsledky zisovania sa vyuijú na
analytické úèely v publikáciách tatistického
úradu Slovenskej republiky a na informovanie
verejnosti.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: vyèerpávajúce zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov:
voda pitná vyrobená vo vlastných vodohospodárskych zariadeniach, voda prevzatá, voda
odovzdaná bezodplatne, voda urèená na realizáciu, voda fakturovaná pitná (pre domácnosti,
ostatných odberate¾ov, ïalích dodávate¾ov
vody), voda nefakturovaná, vodné (pre domácnosti, ostatných odberate¾ov), odpadové vody
vypúané do vodných tokov cez verejnú kanalizáciu (splakové, priemyselné a ostatné, zrákové, cudzie), èistené odpadové vody (splakové,
priemyselné a ostatné, zrákové, cudzie), voda
odkanalizovaná (pre domácnosti, ostatných odberate¾ov) a stoèné (pre domácnosti, ostatných
odberate¾ov).
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri, bez
oh¾adu na poèet zamestnancov s prevaujúcou
èinnosou pod¾a tatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických èinností (OKEÈ) ustanovenej osobitným predpisom:2)
 výroba a rozvod pitnej a úitkovej vody
(OKEÈ 41.00.2),
 odvádzanie a úprava odpadových vôd
(OKEÈ 90.01).
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: tvrroène.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho
dòa po sledovanom období.
e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie
a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.

a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie o správe a prevádzke vodovodov a kanalizácií v správe vetkých subjektov zaoberajúcich
sa výrobou, úpravou a rozvodom vody, resp. odvádzaním a èistením vody. Výsledky zisovania
sa vyuijú na analytické úèely tatistiky, pri
tvorbe tatistických roèeniek a publikácií.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: vyèerpávajúce zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov: vodovody a kanalizaèná sie, kalové hospodárstvo
a dlhodobý hmotný majetok.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri, bez
oh¾adu na poèet zamestnancov, ktoré sú vedené
v registri organizácií tatistického úradu Slovenskej republiky, s èinnosou pod¾a tatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických èinností
(OKEÈ)
ustanovenej
osobitným
predpisom:2)
 úprava a rozvod vody (OKEÈ 41.00),
 odvádzanie a èistenie vody (OKEÈ 90.01).
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: roène.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie
a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky  krajská správa v Trnave.
58. Názov zisovania: Roèný výkaz o správe a prevádzke vodných tokov a vodných
diel
Znaèka tatistického formulára: Vod 2-01
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie o prevádzke významných vodných tokov
a vodných diel v správe podnikov povodí. Výsledky zisovania sa vyuijú na analytické úèely
tatistiky, pri tvorbe tatistických roèeniek
a publikácií.
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b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: vyèerpávajúce zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov:
dåka a úprava vodných tokov, plocha územia
ohrozeného povodòami, vodné diela, dodávky
povrchovej vody, odbery podzemnej vody, dlhodobý hmotný majetok podnikov povodí.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri, bez
oh¾adu na poèet zamestnancov, ktoré sú vedené
v registri organizácií tatistického úradu Slovenskej republiky, zabezpeèujúce prevádzku
významných vodných tokov a vodných diel
v správe podnikov povodí.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: roène.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie
a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky  krajská správa v Trnave.
59. Názov zisovania: Roèný výkaz o správe, prevádzke a údrbe vodovodov a kanalizácií vo vlastníctve obce
Znaèka tatistického formulára: Vod 5-01
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie o správe a prevádzke vodovodov a kanalizácií vo vlastníctve obce Slovenskej republiky.
Výsledky zisovania sa vyuijú na analytické
úèely tatistiky, pri tvorbe tatistických roèeniek a publikácií.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: vyèerpávajúce zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov: poèet vodovodov, dåka vodovodnej siete, kapacita
vodných zdrojov, voda vyrobená, prevzatá, odovzdaná a fakturovaná, poèet a kapacita vodojemov, dåka kanalizácie, mnostvo vypúaných
vôd do kanalizaènej siete, poèet èistiarní odpadových vôd v obci a kalové hospodárstvo.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Obce.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: roène.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.
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e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie
a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky  krajská správa v Trnave.
60. Názov zisovania: Mesaèný podnikový výkaz v stavebníctve
Znaèka tatistického formulára: Stav P 1-12
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie o zamestnancoch, stavebnej produkcii,
trbách a zákazkách stavebnej produkcie v odvetví stavebníctva. Výsledky zisovania sa vyuijú na hodnotenie krátkodobého vývoja a na
zabezpeèenie potrieb informaèného systému
tatistického úradu Slovenskej republiky, poiadaviek Európskeho tatistického systému
a ïalích medzinárodných organizácií a externých uívate¾ov.
Podrobný postup získavania týchto tatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.11)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: výberové zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov:
priemerný evidenèný poèet zamestnancov, priemerný evidenèný poèet robotníkov na stavebných prácach, odpracované hodiny zamestnancov, odpracované hodiny robotníkov na
stavebných prácach spolu a pod¾a vecnej truktúry realizovaných prác a smerov výstavby,
mzdy a náhrady mzdy zamestnancov a robotníkov na stavebných prácach, osoby pracujúce na
dohodu na stavebných prácach, ich odpracované hodiny a odmeny, stavebná produkcia pod¾a
dodávate¾ských zmlúv spolu a v zahranièí, poddodávky stavebnej produkcie prijaté od iných
organizácií, poddodávky stavebnej produkcie
vykonané pre iné organizácie, stavebná produkcia vykonaná vlastnými zamestnancami spolu
a pod¾a vecnej truktúry realizovaných prác
a smerov výstavby, dokonèené byty, trby za
vlastné výkony a tovar, trby za predaj vlastných výrobkov a sluieb, trby zo stavebnej èinnosti, zákazky stavebnej produkcie (tvrroène).
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri, príspevkové organizácie, ktoré sú trhovými výrobcami, verejnoprávne intitúcie, s poètom
zamestnancov 20 a viac a organizácie s roènými
trbami za vlastné výkony a tovar 100 miliónov
Sk a viac a vybrané podniky s poètom zamestnancov od 0 do 19, ktoré sú vedené v registri
organizácií tatistického úradu Slovenskej
republiky, s prevaujúcou èinnosou pod¾a
tatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomic-
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kých èinností (OKEÈ) ustanovenej osobitným
predpisom:2)
 stavebníctvo (OKEÈ 45).
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: mesaène, príloha tvrroène.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 8. kalendárneho
dòa po sledovanom období.
e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie
a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky  krajská správa v Koiciach.
61. Názov zisovania: tvrroèný výkaz o zaèatých, rozostavaných a dokonèených bytoch
Znaèka tatistického formulára: Inv 3-04
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie pre systém národného úètovníctva
a na rozhodovanie o prijímaní opatrení v oblasti
bývania. Výsledky zisovania budú podkladom
pre publikácie tatistického úradu Slovenskej
republiky a pre medzinárodné organizácie.
Podrobný postup získavania týchto tatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.11)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: vyèerpávajúce zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov: základné údaje o bytoch, ve¾kos dokonèených bytov, stavebné povolenia na výstavbu nových budov.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Stavebné úrady a peciálne stavebné úrady.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: tvrroène.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho
dòa po sledovanom období.
e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie
a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky  krajská správa v Koiciach.
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62. Názov zisovania: Mesaèný výkaz obchodu, pohostinstva a ubytovania
Znaèka tatistického formulára: OPU 1-12
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie o èinnosti organizácií v obchode, pohostinstve a ubytovaní. Výsledky zisovania sa
vyuijú na hodnotenie krátkodobého vývoja a na
zabezpeèenie potrieb informaèného systému
tatistického úradu Slovenskej republiky, poiadaviek Európskeho tatistického systému
a ïalích medzinárodných organizácií a externých uívate¾ov.
Podrobný postup získavania týchto tatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.11)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: výberové zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov: trby za vlastné výkony a tovar, z toho trby obchodu, pohostinstva a ubytovania, priemerný evidenèný poèet zamestnancov, mzdy a náhrady
mzdy zamestnancov a daò z pridanej hodnoty.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri, príspevkové organizácie, ktoré sú trhovými výrobcami s poètom zamestnancov 20 a viac a organizácie s poètom zamestnancov od 0 do 19, fyzické
osoby zapísané v ivnostenskom registri a fyzické osoby podnikajúce pod¾a iného ako ivnostenského zákona, s roènými trbami za vlastné
výkony a tovar 100 miliónov Sk a viac, vybrané
podniky s poètom zamestnancov od 0 do 19 a vybrané fyzické osoby zapísané v ivnostenskom
registri a fyzické osoby podnikajúce pod¾a iného
ako ivnostenského zákona bez oh¾adu na poèet
zamestnancov s roènými trbami za vlastné výkony a tovar do 100 mil. Sk, ktoré sú vedené
v registri organizácií tatistického úradu Slovenskej republiky s prevaujúcou èinnosou
pod¾a tatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických èinností (OKEÈ) ustanovenej osobitným predpisom:2)
 ve¾koobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru (OKEÈ 50 a 52),
 hotely a retaurácie (OKEÈ 55).
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: mesaène.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 8. kalendárneho
dòa po sledovanom období.
e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie
a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
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Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky  krajská správa v Bratislave.
63. Názov zisovania: Mesaèný výkaz za vybrané trhové sluby a cestovný ruch

Èiastka 196

e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie
a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky  krajská správa v Preove.

Znaèka tatistického formulára: VTS 1-12
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie o trbách, poète zamestnancov a mzdách
z odvetvia vybraných trhových sluieb a cestovného ruchu. Výsledky zisovania sa vyuijú
na hodnotenie krátkodobého vývoja a na zabezpeèenie potrieb informaèného systému tatistického úradu Slovenskej republiky, poiadaviek
Európskeho
tatistického
systému
a ïalích medzinárodných organizácií a externých uívate¾ov.
Podrobný postup získavania týchto tatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.11)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: výberové zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov: trby za vlastné výkony a tovar, za èinnosti realizované v oblasti vybraných trhových sluieb a cestovného ruchu (vrátane dane z pridanej
hodnoty), daò z pridanej hodnoty (úètovanej odberate¾om, odpoèítanej na vstupoch), priemerný
evidenèný poèet zamestnancov a mzdy a náhrady mzdy zamestnancov.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri, príspevkové organizácie, ktoré sú trhovými výrobcami, s poètom zamestnancov 20 a viac a organizácie s roènými trbami za vlastné výkony
a tovar 100 miliónov Sk a viac a vybrané podniky
s poètom zamestnancov od 0 do 19, ako aj vybrané fyzické osoby zapísané v ivnostenskom
registri a fyzické osoby podnikajúce pod¾a iného
ako ivnostenského zákona bez oh¾adu na poèet
zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií tatistického úradu Slovenskej republiky,
s prevaujúcou èinnosou pod¾a tatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických èinností
(OKEÈ) ustanovenej osobitným predpisom:2)
 vybrané trhové sluby (OKEÈ 70 a 72, 74, 80,
90, 92, 93),
 sluby cestovných kancelárií a agentúr; turistické sluby inde neklasifikované (OKEÈ 63.3).
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: mesaène.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 8. kalendárneho
dòa po sledovanom období.

64. Názov zisovania: Mesaèný výkaz o výrobe elektriny a tepla
Znaèka tatistického formulára: Energ 7-12
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie o výrobe elektriny a tepla v krátkodobom
poh¾ade a ako podklad na zostavenie predbenej
energetickej bilancie. Výsledky zisovania sa vyuijú pre potreby medzinárodných organizácií.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: vyèerpávajúce zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov: výroba elektriny a tepla, spotreba palív na výrobu
elektriny a tepla pod¾a druhov, dovoz, vývoz
a vlastná spotreba elektriny a tepla.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Výrobcovia tepla, ak prevádzkujú aspoò jeden
zdroj s intalovaným výkonom 0,35 MW a vyím, výrobcovia elektriny a jednotky, ktoré sa
zaoberajú rozvodom elektriny a tepla.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: mesaène.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho
dòa po sledovanom období.
e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie
a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky  krajská správa v Preove.
65. Názov zisovania: Mesaèný výkaz o tuhých palivách
a vybraných plynných palivách
Znaèka tatistického formulára: Energ 8-12
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie o zdrojoch a dodávkach tuhých palív
a vybraných plynných palív v krátkodobom poh¾ade a ako podklad na zostavenie predbenej
energetickej bilancie. Výsledky zisovania sa
vyuijú pre potreby medzinárodných organizácií.
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Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov:
cena elektriny k 1. januáru a 1. júlu, poèet spotrebite¾ov a roèná spotreba v jednotlivých kategóriách spotrebite¾ov, obsahuje:

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: vyèerpávajúce zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov:
aba  výroba, zásoby, nákup, dovoz, vývoz,
spotreba a predaj palív.

I. Preh¾ad typického referenèného spotrebite¾a,
pre spotrebite¾ov s maximálnymi poiadavkami do 10 MW (netto).

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri s poètom zamestnancov 20 a viac, ktoré sú vedené
v registri organizácií tatistického úradu Slovenskej republiky, s prevaujúcou èinnosou
pod¾a tatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických èinností (OKEÈ) ustanovenej osobitným predpisom:2)
 výroba kovov (OKEÈ 27)
a organizácie, bez oh¾adu na poèet zamestnancov s prevaujúcou èinnosou pod¾a tatistickej
odvetvovej klasifikácie ekonomických èinností
(OKEÈ) ustanovenej osobitným predpisom2)
 aba èierneho uhlia, hnedého uhlia a lignitu;
aba raeliny (OKEÈ 10),
 ve¾koobchod s pevnými, kvapalnými a plynnými
palivami a súvisiacimi produktmi (OKEÈ 51.51)
a vetci výrobcovia, dovozcovia, vývozcovia
a skladovatelia sledovaných produktov.

1. Ceny elektrickej energie sa zisujú za Slovenskú republiku.
2. Ceny za elektrickú energiu sa budú mapova pre nasledujúcich devä kategórií typického referenèného priemyselného spotrebite¾a:
Typický Roèná
odberate¾ spotreba
v kWh
Ia
30 000
Ib
50 000
Ic
160 000
Id
1 250 000
Ie
2 000 000
If
10 000 000
Ig
24 000 000
Ih
50 000 000
Ii
70 000 000

e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie
a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky  krajská správa v Preove.

3. V prípade taríf zaloených na údajoch o maximálnych poiadavkách frekventovanejích ne raz roène sa kapacitný poplatok
násobí nasledujúcimi koeficientmi:

66. Názov zisovania: Polroèný výkaz o cenách elektriny pre koneèných spotrebite¾ov

Korekèné koeficienty výkonu

Vyui- Maxi- Maxi- Maxi- Priemer
tie
málny málny málny 3 najv hod. odber odber odber vyích
za 1 za 2 za 3 mesaèmememených
siac siasiamaxice
ce
málnych
odberov

Znaèka tatistického formulára: Energ 9-02

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: výberové zisovanie.

Maximálny Roèné vyuitie
odber
v hod.
v kWh
30
1 000
50
1 000
100
1 600
500
2 500
500
4 000
2 500
4 000
4 000
6 000
10 000
5 000
10 000
7 000

Maximálna (netto) poiadavka je maximálny odber hodín zaznamenaných v ktoromko¾vek tvrroku jedného roka vyjadrený v kW. Cena dodávky
sa vypoèíta pre cos ö = 0,90. V prípade taríf zaloených na polhodinových poiadavkách sa maximálna poiadavka referenèného spotrebite¾a násobí koeficientom 0,98. V prípade taríf zaloených
na poiadavke vyjadrenej v kVA sa vykoná úprava
pomocou vydelenia (netto) maximálnej poiadavky referenèného spotrebite¾a v kW koeficientom
cos ö = 0,90.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: mesaène.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho
dòa po sledovanom období.

a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie o cenách elektriny pre koneèných spotrebite¾ov, spotrebe elektriny a poète spotrebite¾ov
pod¾a kategórií. Výsledky zisovania sa vyuijú
v publikaènom systéme tatistického úradu
Slovenskej republiky, pre potreby tatistického
úradu Európskych spoloèenstiev a medzinárodných organizácií.
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0,96
0,97
0,98
0,99

1 000
1,0
1 600
1,0
2 500
1,0
4 000
1,0

Priemer
dvoch
najvyích
mesaèných
maxi-

mál-

nych
odberov

0,81 0,83

0,86

0,94

0,83 0,85

0,88

0,95

0,85 0,87

0,90

0,96

0,90 0,91

0,95

0,98

Maximálny
roèný
od-

ber
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5 000
1,0
6 000
1,0

Typický
odberate¾

Ia
Ib
Ic
Id
Ie
If
Ig
Ih
Ii

0,90 0,91

0,95

0,98

0,96 0,97

0,98

0,99

0,995

7 000
1,0
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0,96 0,97

0,98

0,99

4. Pre tarify s redukciami na mimopièkové
obdobia by sa pri vypoèítavaní priemernej
ceny za 1 kWh mali predpoklada nasledujúce mimo spotreby:

Roèné
vyuitie
v hod.

Roèná
spotreba
v GWh

Roèná spotreba (v MWh) fakturovaná pod¾a taríf v období
niieho zaaenia v súlade s priemerným denným èasom
niieho zaaenia v 24-hodinových obdobiach
7 hod.
8 hod.
9 hod.
10. hod.
11. hod.

12. hod.

1
1
1
2
4
4
6
5
7

0,03
0,05
0,16
1,25
2,0
10,0
24,0
50,0
70,0

0
0
11
197
438
2 190
7 140
13 100
23 300

0
0
25
375
820
4 100
12 000
23 000
37 800

000
000
600
500
000
000
000
000
000

0
0
13
225
500
2 500
8 160
15 000
26 600

0
0
16
262
580
2 900
9 120
17 000
29 400

0
0
19
300
660
3 300
10 080
19 000
32 200

0
0
22
338
740
3 700
11 040
21 000
35 000

Pre mimopièkové obdobia trvaní medzi tými, ktoré sú ukázané hore, mala by sa roèná spotreba mimopièkových kWh odhadnú extrapoláciou. Pre akéko¾vek ïalie mimopièkové obdobia, napríklad celá 24-hodinová nede¾a, by sa mala bra do úvahy
len polovica extrahodiny, tieto hodiny by sa mali spriemerova poèas vetkých dní v roku a výsledok by sa mal pripoèíta k normálnemu mimopièkovému obdobiu pred pouitím tejto tabu¾ky.

5. Kdeko¾vek je to moné, ohlasovaná cena by
sa mala zaklada na uverejnených tarifách
upotrebite¾ných na príslunú kategóriu referenèných spotrebite¾ov. Ak je viacero
moných taríf, mala by sa poui tarifa, ktorá je najvýhodnejia pre spotrebite¾a po eliminácii akýchko¾vek taríf, ktoré sa nepouívajú v praxi alebo ktoré sa pouívajú len
okrajovo na zanedbate¾ný poèet uívate¾ov.
V prípade, e sa vyskytujú len kvázitarify,
peciálne kontrakty alebo vo¾ne dohodnuté
ceny, mala by sa zaznamena najbenejia
zistená cena (najviac reprezentujúca) na
dané dodacie podmienky.
6. Ak sa elektrická energia na danú kategóriu
referenèného spotrebite¾a môe dodáva pri
rôznych napätiach, malo by sa prevzia to
napätie, ktoré je najreprezentatívnejie pre
príslunú kategóriu referenèného spotrebite¾a.
7. Cena za 1 kWh by sa mala vypoèíta tak,
aby obsahovala vetky splatné fixné poplatky (napríklad poplatky za prenájom meraèov, fixné poplatky alebo kapacitné poplatky a tak ïalej), ako aj poplatky za
spotrebované kWh. Take je to celková
èiastka splatná po akýchko¾vek splátkach
alebo rabatoch za príslunú spotrebovanú
vzorku rozdelenú pod¾a celkovej spotreby.
Pôvodné poplatky za zapojenie by sa vak
nemali zahrnú. Hoci sa má informácia poskytova dvakrát roène, kalkulácia by sa
mala zaklada na èíslach roènej spotreby,
aby sa predilo sezónnym výkyvom.
8. Ceny sa uvádzajú v slovenských korunách
za kWh:
a) so vetkými poplatkami vylúèenými,
b) so vetkými poplatkami zahrnutými, bez
DPH.
Taktie by mali by ohlásené sadzby a spôsob

vypoèítavania poplatkov, ktoré by mali zahàòa akéko¾vek poplatky, èi u tátne,
regionálne, alebo miestne, ktoré sa vyberajú
za predaj elektrickej energie.
Cena s vylúèením vetkých poplatkov je priamym výsledkom uplatnenia taríf alebo kontraktov. Cena vyluèujúca návratnú DPH zahàòa akéko¾vek ïalie pecifické poplatky.
9. Malo by sa poskytnú také podrobné vysvetlenie, aké je potrebné na presné opísanie cenového systému a jeho uplatòovania. peciálny dôraz sa musí da na
akéko¾vek zmeny, ktoré boli zavedené od
predchádzajúceho preh¾adu.
10. Poadované údaje sa predkladajú tatistickému úradu Slovenskej republiky.
II. Preh¾ad orientaèných cien pre spotrebite¾ov
s maximálnou poiadavkou viac ako 10 MW
11. Zavedie sa nový systém zaloený na orientaèných cenách, ako je definované niie,
aby sa spreh¾adnili priemyselní spotrebitelia s maximálnymi poiadavkami viac
ako 10 MW.
12. V Slovenskej republike sa budú údaje
zhromaïova a zverejòova za tát ako celok.
13. Orientaèné ceny a súvisiace informácie sa
musia oznamova kadému èlenskému
tátu, ako je uvedené v bode 13, pre tri kategórie vetkých priemyselných spotrebite¾ov, to znamená pre tých priemyselných
spotrebite¾ov, ktorých maximálne poiadavky v regióne sú nasledujúce:
a) 25 MW, pokrývajúc spotrebite¾ov s maximálnymi poiadavkami (netto) v rozmedzí 7,5  37,5 MW,
b) 50 MW, pokrývajúc spotrebite¾ov s maximálnymi poiadavkami (netto) v rozmedzí 37,5  62,5 MW,
c) 75 MW, pokrývajúc spotrebite¾ov s ma-
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ximálnymi poiadavkami (netto) v rozmedzí 62,5  75 MW.
Tieto kategórie zahàòajú vetkých priemyselných spotrebite¾ov, ktorí tie produkujú èas
svojej vlastnej elektrickej energie sami, hoci
informácie, ktoré sa poadujú, aby boli oznámené, sú len tie, ktoré sa týkajú ich spotreby
elektrickej energie z mestských podnikov.
14. Orientaèná cena pre danú MW kategóriu
(napríklad 25 MW) je priemerná cena
splatná za hodinu pre teoretického priemyselného spotrebite¾a alebo pre priemyselného spotrebite¾a s orientaènou cenou
so zvyèajnou poiadavkou okolo 25 MW,
ale bez akýchko¾vek obmedzení za peciálne faktory, ktoré by sa mali oznamova
osobitne pod¾a bodu 16. Charakteristiky
poiadaviek tohto priemyselného spotrebite¾a s orientaènou cenou by mali by maximálne mone reprezentatívne, ignorujúc
peciálne faktory pre vetkých priemyselných spotrebite¾ov v príslunej kategórii. S
cie¾om dosiahnutia miery homogénnosti
bude Komisia Európskeho spoloèenstva
definova charakteristiky poiadaviek pre
spotrebite¾ov s orientaènou cenou pre kadú kategóriu (25 MW, 50 MW a 75 MW),
ktoré by mali vyuíva podniky, ak je to
vhodné. Ak takéto charakteristiky poiadaviek nie sú vhodné, podnik môe definova vlastné charakteristiky poiadaviek
spotrebite¾a s orientaènou cenou, podliehajúce súhlasu Komisie Európskeho spoloèenstva. Tieto charakteristiky poiadaviek sa týkajú napríklad èinite¾a zaaenia
(napríklad 7 000 hodín, kde 7 000 je poèet
hodín na tie poiadavky, pri ktorých by
spotreba mala ostáva na maxime na dosiahnutie roènej spotreby) a distribúcie
spotreby pomocou rozlièných poplatkových pásiem pod¾a èasti dòa (napríklad
pièky, mimopièkové obdobia a tak ïalej).
15. Dané orientaèné ceny by sa mali vypoèíta
tak, aby zahàòali vetky fixné splatné poplatky (èie poplatky za prenájom meraèov, fixné poplatky alebo kapacitné poplatky a tak ïalej), ako aj poplatky za
spotrebované kWh. Pôvodné poplatky za
zapojenie by vak nemali by zahrnuté.
Hoci informácia sa má poskytova dvakrát
roène, èísla roènej spotreby by sa mali poui s tým cie¾om, aby sa predilo sezónnym výkyvom. Mal by sa vysvetli spôsob,
akým sa vypoèítava orientaèná cena vrátane zahrnutia akýchko¾vek fixných poplatkov.
16. Na kadú orientaènú cenu by mal by opísaný rozsah peciálnych faktorov, ktoré sa
môu uplatòova na obmedzenie ceny
elektrickej energie (napríklad klauzuly
o preruovaní), a mala by sa indikova

17.

18.

19.
20.
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èiastka redukcie (napríklad 6, 8, 10 %).
Tieto faktory by mali by reprezentatívnymi faktormi z tých, ktoré sú uplatnite¾né
pre spotrebite¾ov zásobovaných oznamujúcim podnikom v prehliadanej MW kategórii.
Kadý prevádzkovate¾ elektrárenského zariadenia osobitne poskytuje orientaèné
ceny a súvisiace informácie o charakteristikách poiadaviek teoretického spotrebite¾a (bod 15) a o peciálnych faktoroch
a zníeniach ceny (bod 17) tatistickému
úradu Slovenskej republiky. Za celé územie Slovenskej republiky poskytuje tatistický úrad Slovenskej republiky získané
údaje tatistickému úradu Európskych
spoloèenstiev.
tatistický úrad Slovenskej republiky
bude v záujme zachovania dôvernosti
orientaèné ceny a súvisiace informácie
oznamova len v prípade, ak sú aspoò traja
spotrebitelia v príslunej MW kategórii.
Orientaèné ceny sa budú poskytova pod¾a
bodu 9.
Dodávate¾ské zariadenia by mali tie poskytova údaje o poète svojich spotrebite¾ov v kadom MW rozsahu (od 17,5 do
37,5 MW, od 37,5 do 62,5 MW a od 62,5 do
75,0 MW) a celkovú roènú spotrebu týchto
spotrebite¾ov v kadom rozsahu (v GWh).
Informácie poadované pod¾a bodu 18
bude tatistický úrad Slovenskej republiky poskytova za tát ako celok tatistickému úradu Európskych spoloèenstiev.
Informácie poadované pod¾a tohto bodu
sú dôverné a nebudú sa zverejòova.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Vybraní dodávatelia elektriny pre koneènú spotrebu.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: polroène.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 15. januára
a 15. júla sledovaného roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie
a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
67. Názov zisovania: Polroèný výkaz o cenách zemného plynu pre koneèných
spotrebite¾ov
Znaèka tatistického formulára: Energ 10-02
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa infor-
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mácie o cenách zemného plynu pre koneèných
spotrebite¾ov, spotrebe a poète spotrebite¾ov
pod¾a kategórií. Výsledky zisovania sa vyuijú
v publikaènom systéme tatistického úradu
Slovenskej republiky, na potreby tatistického
úradu Európskych spoloèenstiev a medzinárodných organizácií.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: vyèerpávajúce zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov:
cena zemného plynu k 1. januáru a 1. júlu, poèet spotrebite¾ov a roèná spotreba v jednotlivých
kategóriách spotrebite¾ov, obsahuje:
1. Typ plynu  zemný plyn.
2. Do úvahy sa berie len potrubná distribúcia.
3. Ceny, ktoré majú by ohlasované, sú ceny
platené koncovými uívate¾mi.
4. Uvaované vyuitia sú vetky priemyselné
vyuitia.
5. Zo systému sú vylúèení spotrebitelia, ktorí
pouívajú plyn:
a) na výrobu elektrickej energie vo verejných elektráròach,
b) na iné vyuitie ako energetické (napríklad
v chemickom priemysle),
c) nad 4 186 000 GJ/rok (= 1 163 GWh/rok).
6. Ohlasované ceny sú zaloené na systéme
tandardných spotrebite¾ov, v základe defi-

I1
I2
I3-1
I3-2
I4-1
I4-2
I5-4

Roèná spotreba
418,60 GJ alebo 116 300 kWh
4 186 GJ alebo 1 163 000 kWh
41 860 GJ alebo 11,63 GWh
41 860 GJ alebo 11,63 GWh
418 600 GJ alebo 116,3 GWh
418 600 GJ alebo 116,3 GWh
4 186 000 GJ alebo 1 163 GWh
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novaných pod¾a úrovne a modulácie alebo
èinite¾a zaaenia spotreby plynu.
Denný èinite¾ zaaenia je poèet dní, ktorý by
mal by potrebný na vykonanie celkovej roènej spotreby pri maximálnej dennej sadzbe
odberu:
Qa
nd =
Qd max
Hodinový èinite¾ zaaenia je poèet hodín,
ktorý by mal by potrebný na vykonanie celkovej roènej spotreby pri hodinovej sadzbe
odberu:
Qa
nh =
Qh max
V horeuvedených vzorcoch:
Qa = roèný spotrebovaný objem,
Qdmax = maximálny denný odber,
Qhmax = maximálny hodinový odber.
7. Iné charakteristiky, ktoré by mohli hra úlohu
pri stanovovaní cien, napríklad preruovate¾nos (vypínanie), sa budú urèova v kadom
prípade vdy osobitne, prijímajúc vdy rieenie, ktoré sa najèastejie pouíva v praxi.
8. Ceny musia zahàòa poplatky za prenájom
meraèov, stanovené stále poplatky a komoditnú sadzbu. Nemali by zahàòa pôvodný intalaèný poplatok úètovaný spotrebite¾ovi.
9. Vybraní tandardní spotrebitelia sú kódovaní od I1 do I5:
Modulácia
Koeficient zaaenia nestanovený (*)
200 dní
200 dní
250 dní
250 dní
330 dní
330 dní

1 600 hodín
4 000 hodín
4 000 hodín
8 000 hodín
8 000 hodín

(*) V prípade nutnosti 115 a 200 dní.

10. Ceny sa zisujú za celé územie Slovenskej republiky.
11. Oznamované ceny musia by zaloené na tarifách, kontraktoch, podmienkach a pravidlách, ktoré sú v platnosti na zaèiatku kadého esmesaèného obdobia (január a júl)
vrátane akýchko¾vek rabatov.
12. Ak je nieko¾ko moných taríf, do úvahy sa
bude bra tá tarifa, ktorá je najvýhodnejia
pre spotrebite¾a po eliminovaní tých taríf, ktoré sa nepouívajú v praxi alebo ktoré sa pouívajú len na zanedbate¾ný poèet uívate¾ov.
13. V prípade, e sa vyskytujú len kvázitarify,
peciálne kontrakty alebo vo¾ne dohodnuté
ceny, musí sa zaznamena najbenejia zistená cena najviac reprezentujúca dané dodacie podmienky.
14. Ceny sa vyjadrujú v slovenských korunách
pomocou fyzikálnej jednotky plynu. Jednotka

pouívanej energie sa meria na základe spa¾ovacieho tepla (GCV  gross calorific value).
15. Majú sa preukáza dve cenové úrovne:
a) so vetkými poplatkami vylúèenými,
b) so vetkými poplatkami zahrnutými, bez
DPH.
Cena vyluèujúca poplatok sa získa priamo z taríf alebo kontraktov. Cena vyluèujúca návratnú DPH zahàòa,
ak sú splatné, iné pecifické poplatky.
16. Taktie by mali by ohlásené sadzby a spôsob
vypoèítavania poplatkov, ktoré by mali zahàòa akéko¾vek poplatky, èi u tátne, regionálne, alebo miestne, ktoré sa vyberajú za
predaj plynu spotrebite¾ovi.
17. Musí by pripojené nato¾ko podrobné vysvetlenie, aké je potrebné, aby presne odzrkad¾ovalo cenový systém. peciálna pozornos sa
musí venova akýmko¾vek zmenám zavedeným od predchádzajúceho preh¾adu.
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18. Ceny za Slovenskú republiku sa budú oznamova tatistickému úradu Slovenskej republiky, ktorý ich následne poskytne tatistického úradu Európskych spoloèenstiev.
19. tatistický úrad Slovenskej republiky bude
v záujme zachovania dôvernosti ceny a súvisiace informácie oznamova len v prípade, ak
sú aspoò traja spotrebitelia v príslunej kategórii, ktoré sú uvedené v bode 9.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Dodávatelia zemného plynu pre koneènú spotrebu.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: polroène.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 15. januára
a 15. júla sledovaného roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie
a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
68. Názov zisovania: Roèný výkaz o výrobe kvapalných
palív z ropy
Znaèka tatistického formulára: Energ 2-01
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie o procesoch výroby kvapalných palív z ropy pre
energetickú bilanciu Slovenskej republiky a pre
potreby medzinárodných organizácií.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: vyèerpávajúce zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov:
vsádzka, prevádzková spotreba, výaky, reklasifikácia a toky.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Výrobcovia kvapalných palív z ropy.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: roène.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie
a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky  krajská správa v Preove.
69. Názov zisovania: Roèný výkaz o obnovite¾ných
zdrojoch palív a energie
Znaèka tatistického formulára: Energ 3-01
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického ziso-
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Úèelom tatistického zisovania je získa informácie o výrobe a spotrebe obnovite¾ných druhov
palív a o výrobe elektriny a tepla z týchto zdrojov. Výsledky zisovania sa vyuijú ako podklad
pre energetickú bilanciu Slovenskej republiky
a pre potreby medzinárodných organizácií.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: vyèerpávajúce zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov: výroba a spotreba obnovite¾ných druhov palív,
ukazovatele týkajúce sa výroby tepla a elektriny.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Producenti a pouívatelia obnovite¾ných zdrojov
energie.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: roène.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie
a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky  krajská správa v Preove.
70. Názov zisovania: Roèný výkaz o výrobe elektriny a tepla
Znaèka tatistického formulára: Energ 4-01
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie o výrobe elektriny a tepla, o poète a druhoch agregátov vrátane ich intalovaného
výkonu a o poète kotlov vrátane ich výkonov ako
podklad na zabezpeèenie energetickej bilancie
Slovenskej republiky a pre potreby medzinárodných organizácií.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: vyèerpávajúce zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov: výroba elektriny a tepla, spotreba palív na výrobu
elektriny a tepla pod¾a druhov, dovoz, vývoz,
straty a vlastná spotreba pri výrobe elektriny
a tepla.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Výrobcovia tepla, ak prevádzkujú aspoò jeden
zdroj s intalovaným výkonom 0,35 MW a vyím, výrobcovia kombinovanej výroby tepla
a elektriny, ak prevádzkujú aspoò jedno kogeneraèné zariadenie s intalovaným elektrickým
výkonom 0,10 MW a vyím, výrobcovia elektriny, predajcovia elektriny a tepla a prevádzkova-
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telia rozvodných a prenosových sietí elektriny
a tepla.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: roène.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie
a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky  krajská správa v Preove.
71. Názov zisovania: Roèný výkaz maloobchodu s tuhými palivami
Znaèka tatistického formulára: Energ 5-01
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie o predaji a zásobách tuhých palív v maloobchodnej sieti ako podklad pre energetickú
bilanciu Slovenskej republiky a pre potreby medzinárodných organizácií.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: vyèerpávajúce zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov: predaj a zásoby základných druhov tuhých palív.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri, bez oh¾adu na poèet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií tatistického úradu Slovenskej
republiky, s prevaujúcou èinnosou pod¾a tatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických èinností (OKEÈ) ustanovenej osobitným predpisom:2)
 maloobchod s tuhými palivami (OKEÈ 52.48.3).
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: roène.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie
a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky  krajská správa v Preove.
72. Názov zisovania: Roèný výkaz o zdrojoch a rozdelení palív a energie
Znaèka tatistického formulára: Energ 6-01
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického ziso-
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vania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie o zdrojoch, potrebách a rozdelení palív
a energie. Výsledky zisovania sa vyuijú ako
podklad na zostavenie energetickej bilancie Slovenskej republiky a pre potreby medzinárodných organizácií.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: vyèerpávajúce zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov:
aba  výroba, zásoby, nákup, dovoz, vývoz,
spotreba a predaj palív a energie.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri, s poètom zamestnancov 20 a viac, ktoré sú vedené
v registri organizácií tatistického úradu Slovenskej republiky, s prevaujúcou èinnosou
pod¾a tatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických èinností (OKEÈ) ustanovenej osobitným predpisom:2)
 po¾nohospodárstvo, po¾ovníctvo a súvisiace
sluby (OKEÈ 01),
 lesníctvo, aba dreva a súvisiace sluby
(OKEÈ 02),
 rybolov, chov rýb a súvisiace sluby (OKEÈ 05),
 priemysel (OKEÈ 10 a 37, 41),
 stavebníctvo (OKEÈ 45),
 doprava, skladovanie (OKEÈ 60 a 63)
a organizácie bez oh¾adu na poèet zamestnancov s prevaujúcou èinnosou pod¾a tatistickej
odvetvovej klasifikácie ekonomických èinností
(OKEÈ) ustanovenej osobitným predpisom:2)
 výroba a rozvod elektriny, plynu, pary a teplej
vody (OKEÈ 40),
 ve¾koobchod s palivami (OKEÈ 51.12, 51.51)
a vetci výrobcovia, dovozcovia, vývozcovia
a skladovatelia sledovaných produktov.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: roène.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie
a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky  krajská správa v Preove.
73. Názov zisovania: Mesaèný výkaz v doprave
Znaèka tatistického formulára: Dop 1-12
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie charakterizujúce èinnos organizácií
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s prevaujúcou dopravnou èinnosou. Výsledky
zisovania sa vyuijú na hodnotenie krátkodobého vývoja a na zabezpeèenie potrieb informaèného systému tatistického úradu Slovenskej
republiky, poiadaviek európskeho tatistického systému a ïalích medzinárodných organizácií a externých pouívate¾ov.
Podrobný postup získavania týchto tatistických
informácií
ustanovujú
osobitné
predpisy.18)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: výberové zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov:
hmotnos prepraveného nákladu, tonokilometre, poèet prepravených osôb, z toho v mestskej
hromadnej doprave, osobokilometre, z toho
v mestskej hromadnej doprave, priemerný evidenèný poèet zamestnancov, mzdy a náhrady
mzdy zamestnancov, trby za vlastné výkony
a tovar, z toho trby za nákladnú dopravu
a osobnú dopravu.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri, príspevkové organizácie, ktoré sú trhovými výrobcami,
s poètom zamestnancov 20 a viac, vybrané podniky s poètom zamestnancov 0 a 19 s roènými
trbami za vlastné výkony a tovar 100 miliónov
Sk a viac, vybrané fyzické osoby zapísané v ivnostenskom registri bez oh¾adu na poèet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií
tatistického úradu Slovenskej republiky, s prevaujúcou èinnosou pod¾a tatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických èinností (OKEÈ)
ustanovenej osobitným predpisom:2)
 doprava (OKEÈ 60.1 a 63.23, 63.4).
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: mesaène.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 8. kalendárneho
dòa po sledovanom období.
e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie
a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky  krajská správa v iline.
74. Názov zisovania: Mesaèný výkaz o letiskách
Znaèka tatistického formulára: Dop 4-12
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického ziso18
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vania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie charakterizujúce èinnos letísk. Výsledky
zisovania sa vyuijú na hodnotenie krátkodobého vývoja a na zabezpeèenie potrieb informaèného systému tatistického úradu Slovenskej
republiky, poiadaviek Európskeho tatistického systému a ïalích medzinárodných organizácií a externých pouívate¾ov.
Podrobný postup získavania týchto tatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.19)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: vyèerpávajúce zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov:
uskutoènené lety pod¾a úsekov letov  prepravené osoby, náklad a pota, uskutoènené lety pod¾a východiskového letiska a cie¾ového letiska
 prepravené osoby, náklad a pota, údaje za letisko  prepravené osoby, tovar a pota, pohyby
lietadiel.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Letiská.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: mesaène.
Lehota na poskytovanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho
dòa sledovaného mesiaca.
e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie
a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
75. Názov zisovania: tvrroèný výkaz o vnútrozemskej vodnej doprave
Znaèka tatistického formulára: Dop 5-04
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie o preprave tovarov uskutoènenej plavidlami vnútrozemskej vodnej dopravy bez oh¾adu
na krajinu registrácie alebo licencie plavidla:
1. preprava tovarov pre vlastné alebo pre cudzie
potreby,
2. tovar naloený alebo vyloený v krajine
a o tranzite uskutoènenom na vnútrozemských vodných cestách Slovenskej republiky.
Výsledky zisovania sa vyuijú na hodnotenie
krátkodobého vývoja a na zabezpeèenie potrieb informaèného systému tatistického

) Nariadenie Rady (ES) è. 1165/98 z 19. mája 1998 o krátkodobej tatistike (Ú. v. EÚ L 162, 5. 6. 1998) v znení nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (ES) 1158/2005 zo 6. júla 2005 (Ú. v. EÚ L 191, 22. 7. 2005) a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 91/2003 zo 16. decembra 2002 o tatistike elezniènej dopravy (Ú. v. ES L 14, 21. 1. 2003) v znení nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady è. 1192/2003 (Ú. v. EÚ L 167, 4. 7. 2003).
19
) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 437/2003 z 27. februára 2003 o tatistických výkazoch týkajúcich sa prepravy
cestujúcich, nákladu a poty v leteckej doprave (Ú. v. EÚ L 66, 11. 3. 2003) v platnom znení.
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úradu Slovenskej republiky, poiadaviek Európskeho tatistického systému, ïalích medzinárodných organizácií, externých pouívate¾ov a medzivládnych dohôd.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: vyèerpávajúce zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov:
a) váha tovarov v tonách,
b) hlavné dopravné spojenia
1. vnútrotátna doprava pod¾a miesta naloenia a vyloenia tovarov,
2. medzinárodná doprava pod¾a miesta naloenia a vyloenia tovarov,
3. tranzitná doprava pod¾a miesta naloenia
a vyloenia tovarov,
c) druh tovarov pod¾a tovarových skupín uvedených v èasti è. 1,
d) krajina registrácie alebo licencie lodí,
e) typ plavidiel pod¾a uvedenej terminológie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

èlny s vlastným pohonom,
tankové èlny s vlastným pohonom,
ostatné èlny s vlastným pohonom,
vleèné èlny,
vleèné èlny tankové,
ostatné vleèné èlny,
tlaèné èlny vrátane tlaèno-aných èlnov,
tlaèné èlny tankové,
ostatné tlaèné èlny vrátane palubných
nákladných èlnov,
10. ostatné plavidlá prepravujúce tovar.
f) miesto naloenia a vyloenia tvarov vo vnútrotátnej doprave je uvedené v územnej klasifikácii regiónov v èasti è. 2,
g) miesto naloenia a vyloenia tvarov v medzinárodnej a tranzitnej doprave je uvedené v zemepisnej klasifikácii krajín v èasti è. 3,
h) vzdialenos v km sa zisuje len na vodných
cestách Slovenskej republiky.
Výsledky zo zisovania sa predloia vo forme
tabuliek, ktorých vzory sú uvedené v èasti è. 4.

Obilie
Zemiaky, ovocie, zelenina
ivé zvieratá, cukrová repa
Drevo a korok
Textil, textilné výrobky, umelé vlákna a ostatné suroviny ivoèíneho a rastlinného pôvodu
Cukor, nápoje alkoholické, nealkoholické, koreniny, pochutiny, rýchlo sa kaziace potraviny, iné
potravinárske produkty, krmoviny pre zvieratá, potravinový odpad
7. Olejnaté semená, olejnaté ovocie, tuky
8. Uhlie, lignit, koks
9. Surová ropa
10. Ropné a palivové produkty, plyn tekutý alebo stlaèený, nepalivové deriváty
11. elezná ruda, elezo a oce¾ový odpad, odpad z vysokých pecí
12. Neelezné rudy a odpad
13. Surové elezo a surová oce¾, elezné zliatiny, valcovaná oce¾, tyèe, profily, ko¾ajnice, plechy, rúrky,
neelezné kovy
14. Cement, vápno a ostatný stavebný materiál
15. Piesok, trk, hlina a kvara, so¾, elezné pyrity, síra, ostatné kamene a minerály, sadra
16. Prírodné a chemické hnojivá
17. Uho¾né chemikálie, tér
18. Chemické výrobky, základné chemikálie
19. Papier a papierový odpad
20. Stroje a dopravné zariadenia, traktory, po¾nohosp. stroje, ostatné stroje, motory a ich èasti
21. Výrobky z kovu
22. Sklo, výrobky zo skla, keramika
23. Koa, odevy a ostatný vyrobený tovar z koe, záclony, látky, ité a pletené odevy
24. Ostatný tovar
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Èas è. 1 Klasifikácia tovarových skupín
Belgicko
Nemecko

Francúzsko

Taliansko
Luxembursko
Holandsko
Anglicko

Vlaams, Antwerpen, region wallonne, region Brusel
Schleswig-Holstein, Hamburg, Nordostteil von Niedersachsen, Westteil von Niedersachsen,
Südostteil von Niedersachsen, Bremen (Land), Nordteil von Nordrhein-Westfalen Ruhrgebiet,
Südwestteil von Nordrhein-Westfalen, Ostteil von Nordrhein-Westfalen (Sieger-Sauerland und
Ostteil von Westfalen), Nordteil von Hessen, Südteil von Hessen, Nordteil von Rheinland-Pfalz,
Südteil von Rheinland-Pfalz, Nordbaden, Südbaden, Württemberg, Nordbayern (Franken), Osthayern (Oberpfalz und Niederbayern), Südbayern (Schwaben und Oberbayern), Saarland,
Berlin (West)
Île-de-France, Champagne-Ardennes, Picardie, Haute-Normandie, Centre, Basse-Normandie,
Bourgogne, Nord-Pas-de-Calais, Lorraine, Alsace, Franche-Comté, Pays de la Loire, Bretagne,
Poitou-Charentes, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Limousin, Rhône-Alpes, Auvergne,
Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte dAzur
Piemonte, Valle dAosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Campania, Abruzzo, Molise, Puglia,
Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna
Luxembourg
Noord, West except Rijnmond und Ijmond, Rijnmond, Ijmond, Zuidwest, Zuid, Oost
North, Yorkshire and Humberside, East Midlands, East Anglia, South-East, South-West, West
Midlands, North-West, Wales, Scotland, Northern Ireland

Èas è. 2 Klasifikácia regiónov
I. Európske spoloèenstvá
01. Belgicko
02. Dánsko
03. Spolková republika Nemecko1)
04. Grécko
05. Francúzsko
06. Írsko
07. Taliansko
08. Luxembursko
09. Holandsko
10. Spojené krá¾ovstvo
II. 11. vajèiarsko
III. 12. Rakúsko
IV.

táty so tátom riadeným obchodom
13. ZSSR1)
14. Po¾sko
15. Nemecká demokratická republika1)
16. Èeskoslovensko1)
17. Maïarsko
18. Rumunsko
19. Bulharsko
20. Juhoslávia1)

V.

21. Ostatné európske táty

VI.

22. Spojené táty americké

VII. 23. Ostatné táty
Poznámka
1. Na úèely tatistického zisovania platí ISO 3166.
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Èas è. 3 Èíselník krajín
Èas è. 4 Vzory tabuliek
Tabu¾ka è. 1a Vnútrotátna, medzinárodná a tranzitná preprava: objemy prepravené pod¾a skupín tovaru  tony
Tabu¾ka è. 1b Vnútrotátna, medzinárodná a tranzitná preprava: objemy prepravené pod¾a skupín tovaru  tkm

Skupina
tovaru
(Poz. è. 1)

Medzinárodná preprava
Vnútrotátna
preprava

spolu
nákladka

Tranzit (bez
prekládky)

podiel EHS

vykládka

nákladka

Spolu

vykládka

01
02
03

Spolu
Navye
(Poz. è. 2)
Celkovo

Vykazujúci tát: ............................................... Obdobie (rok):..............................................
Poznámky:
1. Pod¾a èasti è. 1.
2. Preprava, ktorá má by pecifikovaná, tradiène zahrnutá v tátnych tatistikách vykazujúceho tátu, ale nie je
uvedená v tejto smernici (nepovinne).

Tabu¾ka è. 2 Vnútrotátne a medziregionálne prepravy: objemy prepravené pod¾a regiónu nakládky a vykládky  tony

Región nákladky
(Poz. è. 1)

Región vykládky (Poz. è. 1)
01

02

03

Spolu Navye (2) Celkový súhrn

01
02
03
Spolu
Navye (Poz. 2)
Celkovo

Vykazujúci tát: ............................................... Obdobie (rok):..............................................................
Poznámky:
1. Èíslo kódu pre kadý región urèí Komisia Európskych spoloèenstiev.
2. Preprava, ktorá má by pecifikovaná, tradiène zahrnutá v tátnych tatistikách vykazujúceho tátu, ale nie je
uvedená v tejto smernici (nepovinne).
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Skupina tovaru (Poz. è. 2)
01

02

03

Spolu

A. Prijaté od iných regiónov
01
02
03
Spolu A
B. Odovzdané iným regiónom
01
02
03
Spolu B
C. Vnútroregionálna preprava
01
02
03
Spolu C
Spolu (A + B + C)
Spolu za tát (A + C = B + C)
Navye (Poz. è. 3)
Celkovo
Tabu¾ka è. 3 Vnútrotátna preprava: nakládka a vykládka pod¾a regiónov a skupín tovaru  tony
Vykazujúci tát: ............................................ Obdobie (rok): ................................................
Poznámky:
1. Èíslo kódu pre kadý región urèí Komisia Európskych spoloèenstiev.
2. Pod¾a èasti è. 1.
3. Preprava, ktorá má by pecifikovaná, tradiène zahrnutá v tátnych tatistikách vykazujúceho tátu, ale nie je
uvedená v tejto smernici (nepovinne).

Tabu¾ka è. 4a Vnútrotátna preprava: objemy prepravené pod¾a skupín tovaru a pásiem  tony
Pásmo

Skupina tovaru (Poz. è. 1)
01

02

03

Spolu

 49 km
50  149 km
150  499 km
500 km
Spolu
Navye
(Poz. è. 2)
Celkovo

Tabu¾ka è. 4b Vnútrotátna preprava: objemy prepravené pod¾a skupín tovaru a pásiem  tonokilometre
Vykazujúci tát: .................................................... Obdobie (rok):.........................................
Poznámky:
1. Pod¾a èasti è. 1.
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2. Preprava, ktorá má by pecifikovaná, tradiène zahrnutá v tátnych tatistikách vykazujúceho tátu, ale nie je
uvedená v tejto smernici (nepovinne).

Tabu¾ka è. 5a Medzinárodná preprava: objemy prepravené po vodných cestách tátov pod¾a tátu nakládky/vykládky a skupín tovaru  tony

tát nakládky/vykládky
(Poz. è. 1)

Skupina tovaru (Poz. è. 2)
01

02

03

Spolu

A. Príjem z:
01
02
03
B. Odoslanie do:
01
02
03
Spolu
Navye (Poz. è. 3)
Celkovo
Tabu¾ka è. 6a Medzinárodná preprava: tkm na vodných cestách tátov pod¾a tátu nakládky/vykládky a skupín tovaru
Vykazujúci tát: .................................................... Obdobie (rok): .........................................
Poznámky:
1. Pod¾a èasti è. 3.
2. Pod¾a èasti è. 1.
3. Preprava, ktorá má by pecifikovaná, tradiène zahrnutá v tátnych tatistikách vykazujúceho tátu, ale nie je
uvedená v tejto smernici (nepovinne).

tát (Poz. è. 1)
naloenia
01

02

03

vyloenia
01
02
03
Spolu 01
01
02
03
Spolu 02
01
02
03
Spolu 03

Skupina tovaru (Poz. è. 2)
01

02

03

Spolu
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Spolu
Navye (Poz. è. 3)
Celkovo
Tabu¾ka è. 5b Tranzitná preprava: objemy prepravené po vodných cestách tátov pod¾a tátu nakládky/vyklád-

ky a skupín tovaru  tony

Tabu¾ka è. 6b Tranzitná preprava: tkm na vodných cestách tátov pod¾a tátu nakládky/vykládky a skupín to-

varu

Vykazujúci tát: .................................................... Obdobie (rok): .........................................
Poznámky:
1. Pod¾a èasti è. 3.
2. Pod¾a èasti è. 1.
3. Preprava, ktorá má by pecifikovaná, tradiène zahrnutá v tátnych tatistikách vykazujúceho tátu, ale nie je
uvedená v tejto smernici (nepovinne).

Príslunos plavidiel
tát nákladky/
/vykládky
(Poz. è. 1)

EUR  10 (Poz. è. 3)
spolu

z toho
D

F

NL

B

L

Ostatné táty
táty so tátom
riadeným
z toho
obchodom
spolu
(Poz. è. 3)
CH
A

Spolu

A. Príjem z:
01
02
03
B. Odoslanie do:
01
02
03
Spolu (A + B)
Navye (Poz. è. 2)
Celkovo
Tabu¾ka è. 7a Medzinárodná preprava: objemy prepravené na vodných cestách tátov pod¾a tátu nakládky/vykládky a tátnej príslunosti  tony
Tabu¾ka è. 8a Medzinárodná preprava: tkm na vodných cestách tátov pod¾a tátu nakládky/vykládky a tátnej príslunosti
Vykazujúci tát: ................................................... Obdobie (rok):..........................................
Poznámky:
1. Pod¾a èasti è. 3.
2. Preprava, ktorá má by pecifikovaná, tradiène zahrnutá v tátnych tatistikách vykazujúceho tátu, ale nie je
uvedená v tejto smernici (nepovinne).
3. Na úèely tatistického zisovania platí ISO 3166.

Tabu¾ka è. 7b Tranzitná preprava: objemy prepravené na vodných cestách tátov pod¾a tátu nakládky/vykládky a tátnej príslunosti  tony
Tabu¾ka è. 8b Tranzitná preprava: tkm na vodných cestách tátov pod¾a tátu nakládky/vykládky a tátnej príslunosti
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Príslunos plavidiel
tát

EUR  10 (Poz. è. 3)

nakládky vykládky
01

02

03

spolu

z toho
D

F

NL

B

L

Ostatné táty
táty so tátom
riadeným
z toho
obchodom
spolu
(Poz. è. 3)
CH
A

Spolu

01
02
03
Spolu 01
01
02
03
Spolu 02
01
02
03
Spolu 03

Spolu
Navye (Poz. è. 2)
Celkovo

Vykazujúci tát: ................................................... Obdobie (rok): ..........................................

Poznámky:
1. Pod¾a èasti è. 3.
2. Preprava, ktorá má by pecifikovaná, tradiène zahrnutá v tátnych tatistikách vykazujúceho tátu, ale nie je
uvedená v tejto smernici (nepovinne).
Trasa prepravy
A. Vnútrotátna preprava
B. Príjem z: (Poz. è. 1)
01
02
03
C. Odoslanie do: (Poz. è. 1)
01
02
03

Spolu (A + B + C)

Tony
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Navye (Poz. è. 2)
Celkovo
3. Na úèely tatistického zisovania platí ISO 3166.

Tabu¾ka è. 9 Vnútrotátna a medzinárodná preprava: objemy prepravené na vodných cestách tátov pod¾a trasy prepravy
Vykazujúci tát: ................................................. Obdobie (mesiac): ...................................
Poznámky:
1. Pod¾a èasti è. 3.
2. Preprava, ktorá má by pecifikovaná, tradiène zahrnutá v tátnych tatistikách vykazujúceho tátu, ale nie je
Medzinárodná preprava
Príslunos plavidiel Vnútrotátna
(Poz. è. 3)
preprava

spolu
nakládka

vykládka

podiel EHS
nakládka

Tranzit bez
prekládky

Spolu

vykládka

EUR  10
Belgicko
Dánsko
SRN
Grécko
Francúzsko
Írsko
Taliansko
Luxembursko
Holandsko
Spojené krá¾ovstvo
vajèiarsko
Rakúsko
táty so tátom
riadeným obchodom
ZSSR
Po¾sko
NDR
ÈSSR
Maïarsko
Rumunsko
Bulharsko
Juhoslávia
Ostatné európske
táty
Spojené táty
americké
Ostatné táty
Spolu
Navye (Poz. è. 2)
Celkovo
uvedená v tejto smernici (nepovinne).

Tabu¾ka è. 10a Vnútrotátna, medzinárodná a tranzitná preprava: objemy prepravené pod¾a tátnej príslunosti  tony
Tabu¾ka è. 10b Vnútrotátna, medzinárodná a tranzitná preprava: objemy prepravené pod¾a tátnej príslunosti  tkm

Strana 4530

Zbierka zákonov è. 482/2005

Èiastka 196

Vykazujúci tát: ................................................ Obdobie (tvrrok): ..................................
Poznámky:
1. Tonokilometre na vodnej(ých) ceste(ách) Slovenskej republiky.

Typ plavidla

Celková preprava
tony

tkm (Poz. è. 1)









èlny s vlastným pohonom
tankové èlny s vlastným pohonom
ostatné èlny s vlastným pohonom
vleèné èlny
vleèné èlny tankové
ostatné vleèné èlny
tlaèné èlny vrátane tlaèno-aných
èlnov
 tlaèné èlny tankové
 ostatné tlaèné èlny vrátane palubných
nákladných èlnov
 ostatné plavidlá prepravujúce tovar
Spolu
Navye (Poz. è. 2)
Celkovo
2. Preprava, ktorá má by pecifikovaná, tradiène zahrnutá v tátnych tatistikách vykazujúceho tátu, ale nie je
uvedená v tejto smernici (nepovinne).
3. Na úèely tatistického zisovania platí ISO 3166.

Tabu¾ka è. 11

Celková preprava tovaru pod¾a typu plavidla

Vykazujúci tát: .............................................. Obdobie (tvrrok): ...........................................
Poznámky:
1. Tonokilometre na vodnej(ých) ceste(ách) Slovenskej republiky.
2. Preprava, ktorá má by pecifikovaná, tradiène zahrnutá v tátnych tatistikách vykazujúceho tátu, ale nie je
uvedená v tejto smernici (nepovinne).
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri a fyzické
osoby zapísané v ivnostenskom registri, ktoré
majú platnú licenciu na vykonávanie dopravy
na vnútrozemských vodných cestách, bez oh¾adu na poèet zamestnancov a prevaujúcu èinnos.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: tvrroène.
20

Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho
dòa po sledovanom období.
e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie
a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.

) Nariadenie Rady (ES) è. 1172/98 o tatistických výkazoch týkajúcich sa cestnej nákladnej dopravy (Ú. v. ES L 163, 6. 6. 1998) v platnom
znení.
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76. Názov zisovania: Týdenný výkaz o cestnej nákladnej doprave
Znaèka tatistického formulára: Dop VZCD 1-52
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie charakterizujúce èinnos vetkých organizácií v cestnej doprave bez oh¾adu na ich
prevaujúcu èinnos (právnické osoby a fyzické
osoby) vykonávajúcich prepravu tovaru pre
cudzie potreby za úplatu a pre vlastné potreby
na zabezpeèenie vlastnej èinnosti. Výsledky
zisovania sa vyuijú na analytické úèely,
v publikáciách tatistického úradu Slovenskej
republiky a na zabezpeèenie poiadaviek medzinárodných organizácií a externých pouívate¾ov.
Podrobný postup získavania týchto tatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.20)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: výberové zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov:
miesto naloenia a vyloenia tovaru, najazdené
kilometre, mnostvo prepraveného tovaru pod¾a
tovarových skupín, základné údaje o dopravnom prostriedku.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri a fyzické
osoby zapísané v obchodnom registri a ivnostenskom registri pod¾a typu dopravného prostriedku bez oh¾adu na poèet zamestnancov
a prevaujúcu èinnos.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: týdenne.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 8. kalendárneho
dòa po sledovanom období.
e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie
a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky  krajská správa v iline.
77. Názov zisovania: Roèný výkaz o preprave nebezpeèného tovaru
Znaèka tatistického formulára: Dop 2-01
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa infor21
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mácie o preprave nebezpeèného tovaru v nedopravných organizáciách. Výsledky zisovania sa
vyuijú na analytické úèely, v publikaènom systéme tatistického úradu Slovenskej republiky
a pre potreby medzinárodných organizácií.
Podrobný postup získavania týchto tatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.20)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
tatistického zisovania
Pouitá metóda: výberové zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov:
preprava nebezpeèného tovaru èlenená na vnútrotátnu dopravu a medzinárodnú dopravu
a pre cudzie potreby.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri bez
oh¾adu na poèet zamestnancov a prevaujúcu
èinnos, ak vykonávajú prepravu nebezpeèného
tovaru.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: roène.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 15. júla nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie
a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky  krajská správa v iline.
78. Názov zisovania: Roèný podnikový výkaz v doprave
Znaèka tatistického formulára: Dop P 6-01
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie o doprave. Výsledky zisovania sa vyuijú
na analytické úèely, v publikaènom systéme
tatistického úradu Slovenskej republiky a pre
potreby medzinárodných dopravných publikácií.
Podrobný postup získavania týchto tatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.21)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: vyèerpávajúce zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov: nákladná doprava vetkých druhov dopráv pod¾a
tovarových skupín, dovoz, vývoz, preprava tovaru tranzitom, výkony a trby za prepravu tovaru, preprava osôb pod¾a cestovného, cestná

) Nariadenie Rady (ES) è. 1172/98 o tatistických výkazoch týkajúcich sa cestnej nákladnej dopravy (Ú. v. ES L 163, 6. 6. 1998) v platnom
znení a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 91/2003 zo 16. decembra 2002 o tatistike elezniènej dopravy (Ú. v. ES L 14,
21. 1. 2003) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady è. 1192/2003 (Ú. v. EÚ L 167, 4. 7. 2003).
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osobná doprava vykonávaná autobusmi a osobnými automobilmi, mestská hromadná doprava
 poèet prepravených osôb, miestové kilometre,
poèet vozidiel, cestná verejná doprava a neverejná doprava  nákladná doprava v èlenení vnútrotátna, medzinárodná, najazdené kilometre,
spotreba pohonných látok, preprava nebezpeèného tovaru, zamestnanci v doprave, z toho
eny, informácia o vykonávaní kombinovanej
dopravy, medzinárodná preprava osôb a tovaru
pod¾a krajín urèenia, dopravné prostriedky
v osobnej doprave  poèet, uitoèná hmotnos.
eleznièná doprava  rune a vozne v triedení
pod¾a druhov, pracovný park, eleznièné trate,
prevádzkové ukazovatele, nakládka tovaru pod¾a tovarových skupín, vnútrotátna preprava
tovaru a výkony v tkm pod¾a regiónov, bezpeènos prevádzky v elezniènej doprave. Vodná doprava  základné informácie o podniku, plavidlá
pod¾a registrovanej tonáe, pod¾a veku, pod¾a
roku výroby, pod¾a výkonu, osobná doprava.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri s poètom zamestnancov 20 a viac, ktoré sú vedené
v registri organizácií tatistického úradu Slovenskej republiky, s prevaujúcou èinnosou
pod¾a tatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických èinností (OKEÈ) ustanovenej osobitným predpisom:2)
 doprava (OKEÈ 60.1 a 63.23, 63.4) a organizácie vykonávajúce elezniènú dopravu a vnútrozemskú vodnú dopravu bez oh¾adu na poèet zamestnancov a prevaujúcu èinnos.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: roène.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 15. marca nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie
a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky  krajská správa v iline.
79. Názov zisovania: Roèný podnikový výkaz v leteckej doprave
Znaèka tatistického formulára: Dop P 9-01
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie o leteckom parku a výkonoch leteckej
dopravy. Výsledky zisovania sa vyuijú na analytické úèely, v publikaènom systéme tatistického úradu Slovenskej republiky a pre potreby
medzinárodných dopravných publikácií.
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Podrobný postup získavania týchto tatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.19)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: vyèerpávajúce zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov: letecký park, prírastok, úbytok, stav lietadiel
k 31. decembru sledovaného roka. Výkonové
ukazovatele leteckej dopravy  pravidelné a nepravidelné obchodné lety, neobchodné lety, trby za pravidelné lety a nepravidelné lety. Letecká doprava, letecké práce a výkony veobecného
letectva  poèet letov, nalietané hodiny v èlenení
pod¾a druhov lietadiel. Výkony letiska  pohyby
lietadiel, odbavené osoby a odbavený náklad.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri a fyzické
osoby zapísané v ivnostenskom registri bez
oh¾adu na poèet zamestnancov a prevaujúcu
èinnos, ktoré sú vedené v registri organizácií
tatistického úradu Slovenskej republiky a ktoré vykonávali leteckú dopravu, letecké práce
a veobecné letectvo.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: roène.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 15. marca nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie
a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
80. Názov zisovania: Roèný podnikový výkaz v potrubnej doprave
Znaèka tatistického formulára: Dop P 10-01
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie o potrubnej preprave ropy a zemného plynu. Zisovanie sa vykonáva pod¾a poiadaviek
medzinárodných organizácií. Výsledky zisovania sa vyuijú na analytické úèely, v publikaènom systéme tatistického úradu Slovenskej
republiky a pre potreby medzinárodných dopravných publikácií.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: vyèerpávajúce zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov:
preprava ropy, preprava zemného plynu v èlenení zásoby, stav k 1. januáru, predaj, dovoz, vývoz, stav k 31. decembru, prepravený objem
spolu, ukazovatele dopravnej infratruktúry
a investície.
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c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri bez
oh¾adu na poèet zamestnancov a prevaujúcu
èinnos, ktoré sú vedené v registri organizácií
tatistického úradu Slovenskej republiky a vykonávali prepravu ropy a zemného plynu.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: roène.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 15. marca nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie
a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
81. Názov zisovania: Zisovanie o informaèných a komunikaèných
technológiách
v domácnostiach
Znaèka tatistického formulára: IKT D 1-99
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie o informaèných technológiách a komunikaèných technológiách v domácnostiach.
Výsledky zisovania sa vyuijú na analytické
úèely, v publikaènom systéme tatistického
úradu Slovenskej republiky a pre potreby
Európskeho tatistického systému, medzinárodných organizácií a externých pouívate¾ov.
Podrobný postup získavania týchto tatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.22)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: výberové zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov:
prístup k vybraným informaèným technológiám
a komunikaèným technológiám v domácnostiach (telefóny, osobné poèítaèe, internet), vyuívanie osobných poèítaèov, pouívanie internetu, nákup a predaj tovaru cez internet,
bezpeènostné problémy pri vyuívaní internetu,
dôvody, pre ktoré nebol realizovaný nákup
a predaj tovaru cez internet, bariéry, schopnos
pracova s osobným poèítaèom.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Domácnosti.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: roène.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 30. apríla sledovaného roka.
22
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e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie
a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky  prísluná
krajská správa.
82. Názov zisovania: Zisovanie o informaèných a komunikaèných
technológiách
v podnikoch
Znaèka tatistického formulára: IKT P 2-99
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie o informaèných technológiách a komunikaèných technológiách v podnikoch. Výsledky
zisovania sa vyuijú na analytické úèely, v publikaènom systéme tatistického úradu Slovenskej republiky a pre potreby Európskeho tatistického systému, medzinárodných organizácií
a externých pouívate¾ov.
Podrobný postup získavania týchto tatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.22)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: kombinovaná metóda.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov: informaèné technológie a komunikaèné technológie v podnikoch  vyuívanie osobných poèítaèov, pouívanie internetu  prístup na internet,
komunikácia s úradmi, vyuitie www stránky
podniku, bezpeènostné opatrenia, elektronický
obchod cez internet a cez EDI alebo iné siete ako
internet (nákup a predaj tovaru v percentovom
a korunovom vyjadrení), spôsoby budujúce dôveru k internetovému obchodu, prekáky pri
predaji cez internet, obstaranie dlhodobého majetku a bené výdavky.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri alebo
v ivnostenskom registri bez oh¾adu na poèet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií tatistického úradu Slovenskej republiky,
s prevaujúcou èinnosou pod¾a tatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických èinností
(OKEÈ) ustanovenej osobitným predpisom:2)
 priemyselná výroba (OKEÈ 15 a 37),
 výroba a rozvod elektriny, plynu a vody (OKEÈ 40
a 41),
 stavebníctvo (OKEÈ 45),
 ve¾koobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru (OKEÈ 50 a 52),
 hotely a retaurácie (OKEÈ 55),

) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 808/2004 z 21. apríla 2004 o tatistikách Spoloèenstva o informaènej spoloènosti
(Ú. v. EÚ L 143, 30. 4. 2004).
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 doprava, skladovanie, poty a telekomunikácie (OKEÈ 60 a 64),
 nehnute¾nosti, prenájom a obchodné èinnosti
(OKEÈ 70 a 74),
 ostatné spoloèenské, sociálne a osobné sluby
(OKEÈ 90 a 93).
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: roène.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 20. apríla sledovaného roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie
a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky  krajská správa v iline.
83. Názov zisovania: Zisovanie o informaèných a komunikaèných
technológiách
v odvetví peòaníctva a poisovníctva
Znaèka tatistického formulára: IKT PaP 3-99
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie o informaèných technológiách a komunikaèných technológiách v odvetví peòaníctva
a poisovníctva. Výsledky zisovania sa vyuijú
na analytické úèely, v publikaènom systéme
tatistického úradu Slovenskej republiky a pre
potreby Európskeho tatistického systému, medzinárodných organizácií a externých pouívate¾ov.
Podrobný postup získavania týchto tatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.22)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: vyèerpávajúce zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov: informaèné technológie a komunikaèné technológie v odvetví peòaníctva a poisovníctva  vyuívanie osobných poèítaèov, pouívanie
internetu  prístup na internet, komunikácia
s úradmi, vyuitie www stránky podniku, bezpeènostné opatrenia, produkty/sluby poskytované cez internet alebo iné poèítaèové siete ako
EDI alebo iné uzatvorené/vlastné siete, aktivity
uskutoènené cez internet, cez EDI alebo iné
uzatvorené/vlastné siete, styk so zákazníkom,
prekáky pri predaji cez internet, obstaranie
dlhodobého majetku a bené výdavky.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri bez
oh¾adu na poèet zamestnancov, ktoré sú vedené
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v registri organizácií tatistického úradu Slovenskej republiky, s prevaujúcou èinnosou
pod¾a tatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických èinností (OKEÈ) ustanovenej osobitným predpisom:2)
 finanèné sprostredkovanie (OKEÈ 65 a
67).
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: roène.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 20. apríla sledovaného roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie
a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
84. Názov zisovania: Mesaèný podnikový výkaz v potách a v telekomunikáciách
Znaèka tatistického formulára: PaT P 1-12
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie o organizáciách s prevaujúcou èinnosou v odvetví pôt a telekomunikácií. Výsledky
zisovania sa vyuijú na hodnotenie krátkodobého vývoja a na zabezpeèenie potrieb informaèného systému tatistického úradu Slovenskej
republiky, poiadaviek Európskeho tatistického systému a ïalích medzinárodných organizácií a externých pouívate¾ov.
Podrobný postup získavania týchto tatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.11)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: vyèerpávajúce zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov: trby za vlastné výkony a tovar, z toho trby za potovú, doruèovate¾skú, telekomunikaènú a rádiokomunikaènú èinnos, priemerný evidenèný
poèet zamestnancov, mzdy a náhrady mzdy zamestnancov.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri bez
oh¾adu na poèet zamestnancov, ktoré sú vedené
v registri organizácií tatistického úradu Slovenskej republiky, s prevaujúcou èinnosou
pod¾a tatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických èinností (OKEÈ) ustanovenej osobitným predpisom:2)
 poty a telekomunikácie (OKEÈ 64).
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: mesaène.
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Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 8. kalendárneho
dòa po sledovanom období.

86. Názov zisovania: Mesaèný výkaz o èinnosti ubytovacieho zariadenia

e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie
a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky  krajská správa v iline.

a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie o kapacite a výkonoch ubytovacieho
zariadenia. Výsledky zisovania sa vyuijú na
publikaèné a analytické práce, na tvorbu informaèného systému èlenských krajín Európskej
únie a pre medzinárodné organizácie.

85. Názov zisovania: Roèný výkaz o doruèovate¾ských
slubách

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: vyèerpávajúce zisovanie.
Charakteristika a postupy realizácie tatistického zisovania poadovaných ukazovate¾ov sa
vykonávajú za oblas cestovného ruchu pod¾a
èasti A a B tohto dodatku:
Dodatok k tatistickým informáciám v oblasti
cestovného ruchu
Poznámka: Pre informácie poadované pod
B.1.3, C.1.1.2 a C.1.1.4 svetový geografický rozpis je uvedený na konci tohto dodatku.
A. Kapacita kolektívneho turistického ubytovania:
miestne jednotky na území tátu
A.1 Informácie, ktoré sa majú odovzdáva v roènej
periodicite

Znaèka tatistického formulára: PaT 2-01
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie o podnikate¾ských subjektoch vykonávajúcich doruèovate¾ské (kuriérske) sluby
zásielok a balíkov. Zisovanie sa vykonáva na
základe poiadaviek medzinárodných organizácií a Ministerstva dopravy, pôt a telekomunikácií Slovenskej republiky. Výsledky zisovania sa
vyuijú na analytické úèely, v publikaènom systéme tatistického úradu Slovenskej republiky,
pre potreby Ministerstva dopravy, pôt a telekomunikácií Slovenskej republiky a medzinárodných organizácií.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: vyèerpávajúce zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov: doruèovate¾ské sluby  zásielky, balíky (podané
zásielky a balíky v Slovenskej republike pre tuzemsko a zahranièie a dodané zásielky a balíky
pre Slovenskú republiku zo zahranièia), colné
deklarácie, servisné strediská.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri bez
oh¾adu na poèet zamestnancov a prevaujúcu
èinnos, ktoré sú vedené v registri organizácií
tatistického úradu Slovenskej republiky a vykonávali doruèovate¾skú slubu.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: roène.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 30. júla nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie
a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.

Znaèka tatistického formulára: CR 1-12

Èíslo

pecifikácia
ubytovania

A.1.1

Hotely
a podobné
zariadenia

A.1.2

Iné
kolektívne
ubytovacie
zariadenia:
 turistické
kempingy
 prázdninové
obydlia
 iné
kolektívne
ubytovanie

Premenné
Poèet
zariadení
Poèet
izieb
Poèet
lôok
Poèet
zariadení
Poèet
lôok
(Poz. è. 2)

Geografický
rozpis
(Poz. è. 1)
Národná
a regionálna
NUTS III

Národná
a regionálna
NUTS III

Poznámky:
1. Údaje o izbách a lôkach na úrovni NUTS III môu obsahova odhady; odhady musia by jasne oznaèené.
2. Pre kempingy, kde èlenský tát nemá svoj vlastný
tandard, jedno kempingové stanovite sa môe povaova za rovnajúce sa tyrom lôkam.
B. Obsadenos kolektívnych ubytovacích zariadení:
domáci a aktívny cestovný ruch
B.1 Informácie, ktoré sa majú odovzdáva v roènej periodicite
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Èíslo
B.1.1

B.1.2

Èíslo
B.1.3

pecifikácia
ubytovania
Hotely
a podobné
zariadenia

Iné
kolektívne
ubytovacie
zariadenia:
 turistické
kempingy
 prázdninové
obydlia
 iné
kolektívne
ubytovanie
pecifikácia
ubytovania
Hotely
a podobné
zariadenia
Iné
kolektívne
ubytovacie
zariadenia
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Premenné
Príchody
rezidentov
Noci
strávené
rezidentmi
Príchody
nerezidentov
Noci
strávené
nerezidentmi
Príchody
rezidentov
Noci
strávené
rezidentmi
Príchody
nerezidentov
Noci
strávené
nerezidentmi

Geografický
rozpis
Národná
a regionálna
NUTS II

Národná
a regionálna
NUTS II

Geografický
rozpis
Pod¾a krajiny Národná
bydliska
(rozpis pod¾a
kalendárneho
mesiaca):
 príchody
nerezidentov
 noci
strávené
nerezidentmi
Premenné

B.2 Informácie, ktoré sa majú odovzdáva v mesaènej
periodicite
Èíslo
B.2.1

B.2.2

pecifikácia
ubytovania
Hotely a podobné
zariadenia
Iné kolektívne
ubytovacie
zariadenia

Hotely a podobné
zariadenia

Premenné
Príchody
rezidentov
Noci
strávené
rezidentmi
Príchody
nerezidentov
Noci
strávené
nerezidentmi
Obsadenos
lôok:
 hrubé
 èisté

Geografický
rozpis
Národná
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sko, Holandsko, Portugalsko, Fínsko, védsko, Spojené krá¾ovstvo
Krajiny Európskeho zdruenia vo¾ného obchodu
(EZVO)
Island, Nórsko, vajèiarsko (a Lichtentajnsko)
Vetky ostatné európske krajiny (s výnimkou krajín
EZVO)
vrátane: Turecko, Po¾sko, Èeská republika, Slovensko,
Maïarsko
Celá Afrika
Severná Amerika:
Spojené táty, Kanada
Celá Juná a Stredná Amerika
Celá Ázia
vrátane: Japonsko
Austrália, Oceánia a ostatné územie
vrátane: Austrália, Nový Zéland
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri, fyzické
osoby nezapísané v obchodnom registri, podnikajúce v zmysle ivnostenského zákona bez
oh¾adu na poèet zamestnancov a prevaujúcu
èinnos, ktoré sú vedené v registri organizácií
tatistického úradu Slovenskej republiky a poskytovali prechodné ubytovanie návtevníkom
v ubytovacích zariadeniach.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: mesaène.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 15. kalendárneho
dòa po sledovanom období.
e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie
a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky  krajská správa v Preove.
87. Názov zisovania: Dotazník na aktualizáciu registra ubytovacích zariadení cestovného ruchu
Znaèka tatistického formulára: CR 2-99

Národná

Èlenenie pod¾a geografických oblastí
Celý svet
Celé Európske hospodárske spoloèenstvo
Európska únia spolu (15):
Belgicko, Dánsko, Nemecko, Grécko, panielsko,
Francúzsko, Írsko, Taliansko, Luxembursko, Rakú-

a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie potrebné na aktualizáciu registra ubytovacích zariadení cestovného ruchu. Informácie
sa budú vyuíva pri zabezpeèovaní kapacitných ukazovate¾ov a výkonových ukazovate¾ov
ubytovacích zariadení.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: vyèerpávajúce zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov:
identifikaèné èíslo organizácie, názov (meno)
prevádzkovate¾a ubytovacieho zariadenia, adresa sídla prevádzkovate¾a (ulica, súpisné a orien-
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taèné èíslo, názov obce, potové smerové èíslo),
názov ubytovacieho zariadenia, adresa sídla
ubytovacieho zariadenia (ulica, popisné èíslo,
názov obce, potové smerové èíslo), kategória,
trieda a zóna ubytovacieho zariadenia.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Obce.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: nepravidelná (rok zisovania 2006).
Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 31. januára nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie
Èíslo

Premenné

pecifikácia

a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky  krajská
správa v Preove.
88. Názov zisovania: Zisovanie o dovolenkových pobytoch a sluobných cestách
Znaèka tatistického formulára: CR 3-04
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie o dovolenkových pobytoch a sluobných
cestách obèanov Slovenskej republiky doma
Roèné údaje
Pobyty na tyri
noci alebo viac
(Poz. è. 1)

C.1.1

Údaje o objeme cestovného ruchu

C.1.1.1

Poèet turistov (osoby zapojené do cestovného ruchu)

Celkovo
 domáci
 pasívny
 domáci
a pasívny

C.1.1.2

Poèet ciest
cestovného
ruchu

Celkovo
 domáci
 pasívny
svetový
geografický
rozpis (pod¾a
tátov)

C.1.1.3

Poèet ciest
cestovného
ruchu (pod¾a
mesiaca odchodu)

Poèas kadého
kalendárneho
mesiaca
 celkovo
 domáci
 pasívny

C.1.1.4

Poèet
prenocovaní
turistov

Celkovo
 domáci
 pasívny
svetový
geografický
rozpis (pod¾a
tátov)

C.1.2

Údaje
o charakteristikách
ciest
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tvrroèné údaje
Dovolenky
(Poz. è. 2)

Sluobné cesty
(Poz. è. 3)

AD

AD
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C.1.2.1

C.1.2.2

C.1.2.3

C.1.2.4

C.1.3
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Dåka pobytu

Zabezpeèenie
pobytov

Hlavný spôsob
pouitej dopravy

Hlavný typ
ubytovania
pouitý pre
cestovný ruch:
 domáci
 pasívny

Údaje o profile
turistov

Noci:
 od 1 do 3
 4 alebo viac po
sebe
nasledujúcich
 od 4 do 7
 od 8 do 14
 od 15 do 28
 od 29 do 91
 od 92 do 365
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NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR

NR
NR
NR
NR
NR

Priama rezervácia
u prevádzkovate¾a
dopravy/ubytovacieho zariadenia
Vyuitie
cestovných
kancelárií
 vrátane
zájazdov

NR

NR

NR

NR

NR

NR

Letecká
Námorná
Pozemná:
 eleznièná
 autobusová,
autokarová
(pravidelná,
turistická)
 súkromné
a prenajaté
vozidlá
 iná

NR
NR
NR
NR
NR

NR
NR
NR
NR
NR

NR

NR

NR

NR

NR
NR
NR

NR
NR
NR

NR
NR

NR
NR

NR

NR

Hotely a podobné
zariadenia
Iné kolektívne
ubytovacie
zariadenia:
 turistické
kempingy
 prázdninové
obydlia
 iné kolektívne
ubytovanie
pecializované
zariadenia
Privátne turistické
ubytovanie:
 prenajaté
ubytovanie
 neprenajaté
ubytovacie
zariadenie
 iné typy
privátneho
ubytovania
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C.1.3.1

Poèet turistov

Pod¾a pohlavia:
 mui
 eny

C.1.3.2

Poèet turistov

Pod¾a veku:
 0  14 rokov
(volite¾né)
 15  24 rokov
 25  44 rokov
 45  64 rokov
 95 rokov a viac

C.1.4

Údaje
o turistických
výdavkoch

C.1.4.1

Výdavky (národná Celkovo
vrátane:
mena) na
 ciest,
turistické
dovoleniek
cesty:
a zájazdov
 domáce
 turistické
výlety

i v zahranièí. Výsledky zisovania sa vyuijú na
publikaèné a analytické práce, na tvorbu informaèného systému èlenských krajín Európskej
únie a pre medzinárodné organizácie.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: výberové zisovanie.
Charakteristika a postupy realizácie tatistického zisovania poadovaných ukazovate¾ov sa
vykonávajú za oblas cestovného ruchu pod¾a
èasti C tohto dodatku:
Dodatok k tatistickým informáciám v oblasti
cestovného ruchu
Poznámka: Pre informácie poadované pod
B.1.3, C.1.1.2 a C.1.1.4 svetový geografický rozpis je uvedený na konci tohto dodatku.
C. Dopyt v oblasti cestovného ruchu: domáci a pasívny cestovný ruch (okrem 1-dòových ciest)
C.1 Informácie, ktoré sa majú odovzdáva na národnej úrovni
Poznámky:
1. Tento ståpec zahàòa pobyty (t. j. tyri alebo viac po
sebe nasledujúcich nocí strávených mimo zvyèajného miesta bydliska, ktorých hlavným dôvodom
sú dovolenky, rekreácia alebo chvíle odpoèinku).
2. Tento ståpec zahàòa informácie o vetkých turistických dovolenkách (t. j. cesty, aspoò jednu alebo
viac po sebe nasledujúcich nocí strávených mimo
zvyèajného miesta bydliska, ktorých hlavným úèelom je dovolenka, rekreácia alebo chvíle odpoèinku).
3. Tento ståpec obsahuje informácie o sluobných
cestách (t. j. cesty, jeden alebo viac po sebe nasledujúcich dní strávených mimo zvyèajného miesta
bydliska, ktorých hlavné dôvody sú pracovné a profesionálne).
Iniciály AD znamenajú, e tieto údaje by sa mali
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NR

NR

NR
NR
NR
NR

NR
NR
NR
NR

NR

NR

odovzdáva ROÈNE a nie tvrroène.
Informácie, ktoré nie sú poadované za rôzne oblasti turistického ruchu, sú oznaèené iniciálami NR.
Èlenenie pod¾a geografických oblastí
Celý svet
Celé Európske hospodárske spoloèenstvo
Európska únia spolu (15):
Belgicko, Dánsko, Nemecko, Grécko, panielsko,
Francúzsko, Írsko, Taliansko, Luxembursko, Rakúsko, Holandsko, Portugalsko, Fínsko, védsko, Spojené krá¾ovstvo
Krajiny Európskeho zdruenia vo¾ného obchodu
(EZVO)
Island, Nórsko, vajèiarsko (a Lichtentajnsko)
Vetky ostatné európske krajiny (s výnimkou krajín
EZVO)
vrátane: Turecko, Po¾sko, Èeská republika, Slovensko,
Maïarsko
Celá Afrika
Severná Amerika:
Spojené táty, Kanada
Celá Juná a Stredná Amerika
Celá Ázia
vrátane: Japonsko
Austrália, Oceánia a ostatné územie
vrátane: Austrália, Nový Zéland
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Reprezentatívny výber z populácie obyvate¾stva
nad pätnás rokov.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: tvrroène.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 30. kalendárneho
dòa po sledovanom období.
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e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie
a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
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tický úrad Slovenskej republiky  krajská
správa v Preove.
90. Názov zisovania: Roèný výkaz príspevkových organizácií
Znaèka tatistického formulára: NSPO 1-01

89. Názov zisovania: Roèný výkaz o vybraných slubách v cestovnom ruchu
Znaèka tatistického formulára: CR 6-01
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie o úèastníkoch a trbách cestovného ruchu, ktorý sa realizuje prostredníctvom
cestovných kancelárií a cestovných agentúr. Výsledky zisovania sa vyuijú na analytické úèely
tatistiky a pri tvorbe tatistických roèeniek
a publikácií.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: vyèerpávajúce zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov:
pricestovania zahranièných návtevníkov a vycestovania slovenských obèanov do zahranièia,
trby z aktívneho, pasívneho a domáceho cestovného ruchu (trby zo zájazdov, provízie z predaja zájazdov, ostatné trby, trby za vlastné dopravné sluby), informácie o poskytovaných
slubách, evidenèný poèet zamestnancov a údaje o mzdách.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Cestovné kancelárie a cestovné agentúry zapísané v obchodnom registri a fyzické osoby zapísané v ivnostenskom registri bez oh¾adu na poèet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri
organizácií tatistického úradu Slovenskej
republiky, s prevaujúcou èinnosou pod¾a
tatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických èinností (OKEÈ) ustanovenej osobitným
predpisom:2)
 sluby cestovných kancelárií a agentúr; turistické sluby inde neklasifikované (OKEÈ 63.3).
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: roène.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 10. marca nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie
a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatis23

a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie o ekonomických a finanèných ukazovate¾och príspevkových organizácií. Výsledky
zisovania sa vyuijú na analytické úèely, v publikaènom systéme tatistického úradu Slovenskej republiky a pre potreby medzinárodných
organizácií.
Podrobný postup získavania týchto tatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.9)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: vyèerpávajúce zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov:
medzispotreba a dopåòajúce finanèné ukazovatele, truktúra medzispotreby a trieb pod¾a tatistickej klasifikácie produkcie ustanovenej
osobitným predpisom12), vybrané finanèné ukazovatele, aktíva a pasíva  vybrané ukazovatele,
dane, poèet zamestnancov a mzdy, obstaranie,
pecifikácia a stav dlhodobého nehmotného
a hmotného majetku a informaèné technológie.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Príspevkové organizácie, ktoré sú vedené v registri organizácií tatistického úradu Slovenskej republiky, patriace do sektora tátnej správy a do sektora nezárobkových organizácií
slúiacich domácnostiam.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: roène.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 30. apríla nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie
a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky  krajská správa v Bratislave.
91. Názov zisovania: Roèný výkaz rozpoètových organizácií
Znaèka tatistického formulára: NSRO 1-01
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania

) Nariadenie Rady (ES) è. 2223/96 z 25. júna 1996 o Európskom systéme národných a regionálnych úètov v Spoloèenstve (Ú. v. ES L 310,
30. 11. 1996) a nariadenie Komisie (ES) è. 1500/2000 z 10. júla 2000, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) è. 2223/96, pokia¾ ide
o výdavky a príjmy verejnej správy (Ú. v. ES L 172, 12. 7. 2000).
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Úèelom tatistického zisovania je získa informácie o vybraných finanèných ukazovate¾och.
Výsledky zisovania sa vyuijú na analytické
úèely, v publikaènom systéme tatistického
úradu Slovenskej republiky a pre potreby medzinárodných organizácií.
Podrobný postup získavania týchto tatistických údajov ustanovujú osobitné predpisy.23)

dzispotreba a dopåòajúce finanèné ukazovatele,
truktúra medzispotreby a trieb pod¾a tatistickej klasifikácie produkcie ustanovenej osobitným
predpisom,12) základné finanèné ukazovatele, obstaranie a pecifikácia dlhodobého nehmotného
a hmotného majetku, poèet zamestnancov a dobrovo¾níkov, poèet odpracovaných hodín dobrovo¾níkmi, dane a informaèné technológie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: vyèerpávajúce zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov:
medzispotreba,
truktúra
medzispotreby
a truktúra príjmov z èinnosti organizácie pod¾a
tatistickej klasifikácie produkcie ustanovenej
osobitným predpisom,12) vybrané finanèné ukazovatele, aktíva a pasíva  vybrané ukazovatele,
poèet zamestnancov, mzdy a náhrady mzdy, obstaranie, pecifikácia a stav dlhodobého nehmotného majetku a hmotného majetku a informaèné technológie.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Nadácie, zdruenia, neinvestièné fondy, neziskové organizácie, spoloèenstvá vlastníkov bytov, zväzy, politické strany a politické hnutia,
cirkvi, náboenské spoloènosti a ich organizácie, obèianske zdruenia, stavovské organizácie
 profesné komory a záujmové zdruenia právnických osôb.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Rozpoètové organizácie verejnej správy.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: roène.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 30. apríla nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie
a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky  krajská správa v Bratislave.
92. Názov zisovania: Roèný výkaz neziskových organizácií
Znaèka tatistického formulára: NSNO 1-01
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie o ekonomických a finanèných ukazovate¾och neziskových organizácií zaradených medzi
ostatných netrhových výrobcov, ktorých prevaná èas produkcie sa poskytuje èlenom bezplatne alebo za ceny ekonomicky nevýznamné. Výsledky zisovania sa vyuijú na analytické
úèely, pre publikaèný systém tatistického úradu Slovenskej republiky a pre potreby medzinárodných organizácií.
Podrobný postup získavania týchto tatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.9)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: výberové zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov: me-

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: roène.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 30. apríla nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie
a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky  krajská správa v Bratislave.
93. Názov zisovania: Roèný výkaz malých neziskových organizácií
Znaèka tatistického formulára: NSNO 2-01
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie o ekonomických ukazovate¾och a finanèných ukazovate¾och neziskových organizácií
zaradených medzi ostatných netrhových výrobcov, ktorých prevaná èas produkcie sa poskytuje èlenom bezplatne alebo za ceny ekonomicky
nevýznamné. Výsledky zisovania sa vyuijú na
analytické úèely, v publikaènom systéme tatistického úradu Slovenskej republiky a pre potreby medzinárodných organizácií.
Podrobný postup získavania týchto tatistických
informácií
ustanovuje
osobitný
predpis. 9)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: výberové zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov: výdavky na prevádzku organizácie, zamestnanci,
dobrovo¾níci, odpracované hodiny, ostatné výdavky a príjmy, truktúra výdavkov a príjmov
pod¾a tatistickej klasifikácie produkcie ustanovenej osobitným predpisom12) a informaèné
technológie.
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c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Zdruenia, spoloèenstvá vlastníkov bytov, zväzy, politické strany a politické hnutia, cirkvi, náboenské spoloènosti a ich organizácie, obèianske zdruenia, stavovské organizácie  profesné
komory a záujmové zdruenia právnických
osôb.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: roène.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 30. apríla nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie
a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky  krajská správa v Bratislave.
94. Názov zisovania: Roèný výkaz malých obcí
Znaèka tatistického formulára: MO 1-01
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie o ekonomických ukazovate¾och a finanèných ukazovate¾och malých obcí. Výsledky
zisovania sa vyuijú na analytické úèely, v publikaènom systéme tatistického úradu Slovenskej republiky a pre potreby medzinárodných
organizácií.
Podrobný postup získavania týchto tatistických informácií ustanovujú osobitné predpisy.23)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: vyèerpávajúce zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov: výdavky, príjmy, obstaranie a stav dlhodobého nehmotného majetku a hmotného majetku, poèet
zamestnancov, mzdy a informaèné technológie.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Obce do 3 000 obyvate¾ov.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: roène.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 30. apríla nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie
a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky  krajská správa v Bratislave.
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95. Názov zisovania: tvrroèný podnikový výkaz v peòaníctve
Znaèka tatistického formulára: Pen P 3-04
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie pre systém národného úètovníctva. Výsledky zisovania sa vyuijú pre potreby
finanènej tatistiky, pre publikaèný systém tatistického úradu Slovenskej republiky a pre potreby medzinárodných organizácií.
Podrobný postup získavania týchto tatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.9)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: vyèerpávajúce zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov: finanèné ukazovatele v peòaníctve, aktíva a pasíva, vybrané aktíva a pasíva v sektorovej truktúre, zamestnanci a mzdy, obstaranie a predaj
dlhodobého majetku.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri bez
oh¾adu na poèet zamestnancov, ktoré sú vedené
v registri organizácií tatistického úradu Slovenskej republiky, s prevaujúcou èinnosou
pod¾a tatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických èinností (OKEÈ) ustanovenej osobitným predpisom:2)
 peòané sprostredkovanie (OKEÈ 65.1).
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: tvrroène.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho
dòa po sledovanom období.
e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie
a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky  krajská správa v Bratislave.
96. Názov zisovania: tvrroèný podnikový výkaz v poisovníctve
Znaèka tatistického formulára: Poi P 3-04
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie pre systém národného úètovníctva. Výsledky zisovania sa vyuijú pre potreby
finanènej tatistiky, pre publikaèný systém tatistického úradu Slovenskej republiky a pre potreby medzinárodných organizácií.
Podrobný postup získavania týchto tatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.9)
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b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: vyèerpávajúce zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov: finanèné ukazovatele v poisovníctve, aktíva a pasíva, vybrané aktíva a pasíva v sektorovej truktúre, zamestnanci a mzdy, obstaranie a predaj
dlhodobého majetku.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri bez
oh¾adu na poèet zamestnancov, ktoré sú vedené
v registri organizácií tatistického úradu Slovenskej republiky, s prevaujúcou èinnosou
pod¾a tatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických èinností (OKEÈ) ustanovenej osobitným predpisom:2)
 poistenie a dôchodkové zabezpeèenie okrem povinného sociálneho zabezpeèenia (OKEÈ 66),
 pomocné èinnosti súvisiace s poistením a dôchodkovým zabezpeèením (OKEÈ 67.2).
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: tvrroène.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho
dòa po sledovanom období.
e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie
a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky  krajská správa v Bratislave.
97. Názov zisovania: tvrroèný podnikový výkaz nebankových finanèných intitúcií
Znaèka tatistického formulára: Pin P 3-04
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie pre systém národného úètovníctva. Výsledky zisovania sa vyuijú pre potreby
finanènej tatistiky, pre publikaèný systém tatistického úradu Slovenskej republiky a pre potreby medzinárodných organizácií.
Podrobný postup získavania týchto tatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.9)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: vyèerpávajúce zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov: finanèné ukazovatele nebankových finanèných
intitúcií, aktíva a pasíva, vybrané aktíva a pasí24
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va v sektorovej truktúre, zamestnanci a mzdy,
obstaranie a predaj dlhodobého majetku.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri bez
oh¾adu na poèet zamestnancov, ktoré sú vedené
v registri organizácií tatistického úradu Slovenskej republiky, s prevaujúcou èinnosou
pod¾a tatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických èinností (OKEÈ) ustanovenej osobitným predpisom:2)
 ostatné finanèné sprostredkovanie (OKEÈ 65.2),
 pomocné èinnosti súvisiace s finanèným
sprostredkovaním okrem poistenia a dôchodkového zabezpeèenia (OKEÈ 67.1).
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: tvrroène.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho
dòa po sledovanom období.
e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie
a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky  krajská správa v Bratislave.
98. Názov zisovania: Roèný podnikový výkaz v peòaníctve a v nebankových finanèných intitúciách
Znaèka tatistického formulára: Pen P 5-01
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie pre systém národného úètovníctva, potreby finanènej tatistiky a pre potreby
medzinárodných organizácií. Výsledky zisovania sa vyuijú na analytické úèely, pre publikaèný systém tatistického úradu Slovenskej republiky a pre potreby medzinárodných
organizácií.
Podrobný postup získavania týchto tatistických informácií ustanovujú osobitné predpisy.24)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: vyèerpávajúce zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov: informácie o spravodajskej jednotke, kapitálová
úèas v zahranièí, finanèné ukazovatele, finanèný lízing, bankomaty, aktíva a pasíva, vybrané
aktíva a pasíva v sektorovej truktúre, zamestnanci a mzdy, obstaranie a predaj dlhodobého
majetku, zdroje financovania dlhodobého majet-

) Nariadenie Rady (ES) è. 2223/96 z 25. júna 1996 o Európskom systéme národných a regionálnych úètov v Spoloèenstve (Ú. v. ES L 310,
30. 11. 1996) a nariadenie Rady (ES, Euratom) è. 58/97 z 20. decembra 1996 o trukturálnej podnikovej tatistike (Ú. v. ES L 14, 17. 1.
1997) v platnom znení.
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ku, dlhodobý majetok, základné ukazovatele peòaníctva v regionálnom èlenení a pecifikácia
vybraných poloiek produkcie, medzispotreby,
obstarania dlhodobého majetku a zásob, vyradené budovy a stavby.
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a predaj dlhodobého majetku, zdroje financovania dlhodobého majetku, dlhodobý majetok,
základné ukazovatele poisovníctva v regionálnom èlenení a pecifikácia vybraných poloiek
medzispotreby, obstarania dlhodobého majetku
a zásob, vyradené budovy a stavby.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri bez
oh¾adu na poèet zamestnancov, ktoré sú vedené
v registri organizácií tatistického úradu Slovenskej republiky, s prevaujúcou èinnosou
pod¾a tatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických èinností (OKEÈ) ustanovenej osobitným predpisom:2)
 finanèné sprostredkovanie okrem poistenia
a dôchodkového zabezpeèenia (OKEÈ 65),
 pomocné èinnosti súvisiace s finanèným
sprostredkovaním okrem poistenia a dôchodkového zabezpeèenia (OKEÈ 67.1).

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri bez
oh¾adu na poèet zamestnancov, ktoré sú vedené
v registri organizácií tatistického úradu Slovenskej republiky, s prevaujúcou èinnosou
pod¾a tatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických èinností (OKEÈ) ustanovenej osobitným predpisom:2)
 poistenie a dôchodkové zabezpeèenie okrem povinného sociálneho zabezpeèenia (OKEÈ 66),
 pomocné èinnosti súvisiace s poistením a dôchodkovým zabezpeèením (OKEÈ 67.2).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: roène.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: roène.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie
a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky  krajská správa v Bratislave.
99. Názov zisovania: Roèný podnikový výkaz v poisovníctve
Znaèka tatistického formulára: Poi P 5-01
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie pre systém národného úètovníctva, potreby finanènej tatistiky a pre potreby
medzinárodných organizácií. Výsledky zisovania sa vyuijú na analytické úèely, pre publikaèný systém tatistického úradu Slovenskej republiky a pre potreby medzinárodných
organizácií.
Podrobný postup získavania týchto tatistických informácií ustanovujú osobitné predpisy.24)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: vyèerpávajúce zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov: informácie o spravodajskej jednotke, finanèné
ukazovatele, kapitálová úèas v zahranièí, finanèný lízing, aktíva a pasíva, vybrané aktíva
a pasíva v sektorovej truktúre, predpísané poistné a náklady na poistné plnenie v sektorovej
truktúre, zamestnanci a mzdy, obstaranie

e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky  krajská
správa v Bratislave.
100. Názov zisovania: Zisovanie o zahranièných afiláciách
Znaèka tatistického formulára: ZA 2006
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie o vlastníckych vzahoch a o priamej a koneènej
zahraniènej kontrole v podnikoch. tatistické zisovanie sa vykonáva na úèely realizácie európskeho multinárodného projektu tatistika vnútorných a vonkajích zahranièných afilácií.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: vyèerpávajúce zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov:
zahranièný kapitál, resp. zahranièná kontrola
v podniku, príslunos k skupine podnikov
a vzahy v rámci skupiny podnikov, sídlo priamych vlastníkov a koneèného vlastníka, export
a import tovarov a sluieb.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri bez
oh¾adu na poèet zamestnancov a prevaujúcu
èinnos s podielom 10 a viac percent zahranièného kapitálu na základnom imaní.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie údajov
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Periodicita zisovania: jednorazovo.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 30. kalendárneho dòa odo dòa doruèenia dotazníka.
e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky  prísluná
krajská správa.
101. Názov zisovania: Hlásenie o prijatí tovaru
Znaèka tatistického formulára: INTRASTAT 1-12
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie o tovaroch Spoloèenstva vstupujúcich
na územie Slovenskej republiky. Výsledky zisovania sa vyuijú na zostavenie tatistiky obchodovania s tovarom medzi èlenskými tátmi
a tatistiky zahranièného obchodu Slovenskej
republiky.
Podrobný postup získavania týchto tatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.25)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: vyèerpávajúce zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov:
fakturovaná suma, èistá hmotnos a mnostvo
v dodatkových merných jednotkách prijatého
tovaru Spoloèenstva okrem tovarov, ktoré sú
v jednoduchom obehu medzi èlenskými tátmi,
v èlenení pod¾a podpoloky kombinovanej nomenklatúry, èlenského tátu zaslania, regiónu
urèenia, krajiny pôvodu, druhu obchodu, druhu dopravy a dodacích podmienok.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Právnická osoba a fyzická osoba registrovaná
ako platite¾ dane z pridanej hodnoty (ïalej len
DPH) v Slovenskej republike, ktorá za predchádzajúci kalendárny rok prijala tovary Spoloèenstva v súhrnnej hodnote rovnej alebo vyej ako 12 000 000 Sk.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: mesaène.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 15. kalendárneho dòa po sledovanom období.
e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky prostredníc25
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tvom Colného riadite¾stva Slovenskej republiky
a prísluných colných úradov.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
102. Názov zisovania: Hlásenie o odoslaní tovaru
Znaèka tatistického formulára: INTRASTAT 2-12
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie o tovaroch Spoloèenstva opúajúcich územie
Slovenskej republiky. Výsledky zisovania sa vyuijú na zostavenie tatistiky obchodovania s tovarom medzi èlenskými tátmi a tatistiky zahranièného obchodu Slovenskej republiky.
Podrobný postup získavania týchto tatistických
informácií ustanovuje osobitný predpis.25)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: vyèerpávajúce zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov:
fakturovaná suma, èistá hmotnos a mnostvo
v dodatkových merných jednotkách odoslaného tovaru Spoloèenstva okrem tovarov, ktoré
sú v jednoduchom obehu medzi èlenskými
tátmi, v èlenení pod¾a podpoloky kombinovanej nomenklatúry, èlenského tátu urèenia, regiónu pôvodu, druhu obchodu, druhu dopravy
a dodacích podmienok.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Právnická osoba a fyzická osoba registrovaná
ako platite¾ DPH v Slovenskej republike, ktorá
za predchádzajúci kalendárny rok odoslala tovary Spoloèenstva v súhrnnej hodnote rovnej
alebo vyej ako 30 000 000 Sk.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: mesaène.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 15. kalendárneho dòa po sledovanom období.
e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Colného riadite¾stva Slovenskej republiky
a prísluných colných úradov.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
103. Názov zisovania: Zjednoduené hlásenie o prijatí
tovaru
Znaèka tatistického formulára: INTRASTAT 3-12
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania

) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 638/2004 z 31. marca 2004 o tatistike Spoloèenstva o obchodovaní s tovarom medzi
èlenskými tátmi a o zruení nariadenia Rady (EHS) è. 3330/91 (Ú. v. EÚ L 102, 7. 4. 2004).
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Úèelom tatistického zisovania je získa informácie o tovaroch Spoloèenstva vstupujúcich na územie Slovenskej republiky. Výsledky zisovania sa
vyuijú na zostavenie tatistiky obchodovania
s tovarom medzi èlenskými tátmi a tatistiky zahranièného obchodu Slovenskej republiky.
Podrobný postup získavania týchto tatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.25)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: vyèerpávajúce zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov:
fakturovaná suma prijatého tovaru Spoloèenstva okrem tovarov, ktoré sú v jednoduchom
obehu medzi èlenskými tátmi v èlenení pod¾a
podpoloky
kombinovanej
nomenklatúry
a èlenského tátu zaslania.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Právnická osoba a fyzická osoba registrovaná
ako platite¾ DPH v Slovenskej republike, ktorá
za predchádzajúci kalendárny rok alebo od zaèiatku sledovaného roka prijala tovary Spoloèenstva v súhrnnej hodnote rovnej alebo vyej
ako 3 000 000 Sk a niej ako 12 000 000 Sk.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: mesaène.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 15. kalendárneho dòa po sledovanom období.
e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Colného riadite¾stva Slovenskej republiky
a prísluných colných úradov.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
104. Názov zisovania: Zjednoduené hlásenie o odoslaní tovaru
Znaèka tatistického formulára: INTRASTAT 4-12
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie o tovaroch Spoloèenstva opúajúcich
územie Slovenskej republiky. Výsledky zisovania sa vyuijú na zostavenie tatistiky obchodovania s tovarom medzi èlenskými tátmi
a tatistiky zahranièného obchodu Slovenskej
republiky.
Podrobný postup získavania týchto tatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.25)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: vyèerpávajúce zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov:
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fakturovaná suma odoslaného tovaru Spoloèenstva
okrem
tovarov,
ktoré
sú
v
jednoduchom obehu medzi èlenskými tátmi,
v èlenení pod¾a podpoloky kombinovanej nomenklatúry a èlenského tátu urèenia.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Právnická osoba a fyzická osoba registrovaná
ako platite¾ DPH v Slovenskej republike, ktorá
za predchádzajúci kalendárny rok alebo od zaèiatku sledovaného roka odoslala tovary Spoloèenstva v súhrnnej hodnote rovnej alebo vyej
ako 6 000 000 Sk a niej ako 30 000 000 Sk.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: mesaène.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 15. kalendárneho dòa po sledovanom období.
e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Colného riadite¾stva Slovenskej republiky
a prísluných colných úradov.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
105. Názov zisovania: Mesaèný výkaz o ivoèínej výrobe a predaji ivoèínych výrobkov
Znaèka tatistického formulára: Po¾ 1-12
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie o stavoch hospodárskych zvierat, o ich
reprodukcii a úitkovosti, o výrobe a predaji ivoèínych výrobkov, poète zabitých zvierat
z vlastného chovu a o zdrojoch a vyuití mlieka.
Výsledky zisovania sa vyuijú na posúdenie
stavu a vývoja po¾nohospodárskej prvovýroby,
ako podklad pre publikácie tatistického úradu Slovenskej republiky a Eurostatu na úrovni
Slovenskej republiky a na regionálnej úrovni
(územná jednotka NUTS 2), na tvorbu èasových
radov a na informovanie verejnosti a medzinárodných organizácií.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: vyèerpávajúce zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov:
stavy hospodárskych zvierat, reprodukèné
ukazovatele, úitkovos, výroba a predaj ivoèínych výrobkov, poèty zabitých zvierat
z vlastného chovu, pecifikácia predaja kravského mlieka pod¾a nákupcov, produkcia mlieka a jeho vyuitie na po¾nohospodárskych farmách.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri
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a fyzické osoby bez oh¾adu na poèet zamestnancov, ktoré sú vedené v po¾nohospodárskom registri tatistického úradu Slovenskej
republiky, ktoré vykonávajú èinnos pod¾a
tatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických èinností (OKEÈ) ustanovenej osobitným
predpisom:2)
 chov zvierat (OKEÈ 01.2),
 pestovanie plodín kombinované s chovom
zvierat (OKEÈ 01.3).
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
1. Periodicita zisovania: mesaène.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 8. kalendárneho
dòa po sledovanom období.
2. Termíny predkladania orgánom Európskej
únie tatistickým úradom Slovenskej republiky
v septembri roka, ktorý nasleduje po referenènom
roku.
e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky  krajská
správa v Nitre.
106. Názov zisovania: Výkaz o plochách osiatych po¾nohospodárskymi plodinami
k 20. máju
Znaèka tatistického formulára: Osev 3-99
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie o oseve jednotlivých druhov po¾nohospodárskych plodín k 20. máju. Výsledky
zisovania budú podkladom pre èasové rady
ukazovate¾ov, publikácie tatistického úradu
Slovenskej republiky, medzinárodné tatistiky, pre správy o vývoji národného hospodárstva, na spracovanie odhadov úrod a na informovanie verejnosti.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: vyèerpávajúce zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov:
osiate plochy pod¾a druhov plodín v hektároch,
výmera po¾nohospodárskej pôdy pod¾a druhov
pozemkov v hektároch.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri a fyzické osoby bez oh¾adu na poèet zamestnancov,
ktoré sú vedené v po¾nohospodárskom registri
tatistického úradu Slovenskej republiky, ktoré vykonávajú èinnos pod¾a tatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických èinností
(OKEÈ) ustanovenej osobitným predpisom:2)
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 pestovanie plodín; zeleninárstvo; záhradníctvo (OKEÈ 01.1),
 pestovanie plodín kombinované s chovom
zvierat (OKEÈ 01.3).
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: jednorazovo.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 25. mája sledovaného roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky  krajská
správa v Nitre.
107. Názov zisovania: Odhad úrody po¾nohospodárskych plodín pod¾a stavu
k 20. júnu
Znaèka tatistického formulára: Po¾ 6-99
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie týkajúce sa odhadov hektárových úrod
vybraných po¾nohospodárskych plodín pod¾a
stavu k 20. júnu. Výsledky zisovania budú
podkladom na organizovanie trhu s po¾nohospodárskymi plodinami, pre publikácie tatistického úradu Slovenskej republiky, pre potreby Eurostatu a na informovanie verejnosti.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: výberové zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov:
oèakávaná hektárová úroda vybraných po¾nohospodárskych plodín.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri a fyzické osoby, ktoré sú vedené v po¾nohospodárskom registri tatistického úradu Slovenskej
republiky, bez oh¾adu na poèet zamestnancov,
ktoré vykonávajú èinnos pod¾a tatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických èinností
(OKEÈ) ustanovenej osobitným predpisom:2)
 pestovanie plodín; zeleninárstvo; záhradníctvo (OKEÈ 01.1),
 pestovanie plodín kombinované s chovom
zvierat (OKEÈ 01.3).
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: jednorazovo.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 21. júna sledovaného roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: ta-
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tistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky  prísluná
krajská správa.
108. Názov zisovania: Odhad úrody po¾nohospodárskych plodín pod¾a stavu
k 15. augustu
Znaèka tatistického formulára: Po¾ 8-99
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie týkajúce sa odhadov hektárových úrod
vybraných po¾nohospodárskych plodín pod¾a
stavu k 15. augustu. Výsledky zisovania budú
podkladom na organizovanie trhu s po¾nohospodárskymi plodinami, pre publikácie tatistického úradu Slovenskej republiky, pre potreby Eurostatu a na informovanie verejnosti.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: výberové zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov:
oèakávaná hektárová úroda vybraných po¾nohospodárskych plodín.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri a fyzické osoby, ktoré sú vedené v po¾nohospodárskom registri tatistického úradu Slovenskej
republiky, bez oh¾adu na poèet zamestnancov,
ktoré vykonávajú èinnos pod¾a tatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických èinností
(OKEÈ) ustanovenej osobitným predpisom:2)
 pestovanie plodín; zeleninárstvo; záhradníctvo (OKEÈ 01.1),
 pestovanie plodín kombinované s chovom
zvierat (OKEÈ 01.3).
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: jednorazovo.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 17. augusta sledovaného roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky  prísluná
krajská správa.
109. Názov zisovania: Odhad úrody po¾nohospodárskych plodín pod¾a stavu
k 15. októbru
Znaèka tatistického formulára: Po¾ 10-99
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa infor-
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mácie týkajúce sa odhadov hektárových úrod
vybraných po¾nohospodárskych plodín pod¾a
stavu k 15. októbru. Výsledky zisovania budú
podkladom na organizovanie trhu s po¾nohospodárskymi plodinami, pre publikácie tatistického úradu Slovenskej republiky, pre potreby Eurostatu a na informovanie verejnosti.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: výberové zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov:
oèakávaná hektárová úroda vybraných po¾nohospodárskych plodín.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri a fyzické osoby, ktoré sú vedené v po¾nohospodárskom registri tatistického úradu Slovenskej
republiky, bez oh¾adu na poèet zamestnancov,
ktoré vykonávajú èinnos pod¾a tatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických èinností
(OKEÈ) ustanovenej osobitným predpisom:2)
 pestovanie plodín; zeleninárstvo; záhradníctvo (OKEÈ 01.1),
 pestovanie plodín kombinované s chovom
zvierat (OKEÈ 01.3).
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: jednorazovo.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 18. októbra sledovaného roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky  prísluná
krajská správa.
110. Názov zisovania: Polroèný výkaz o predaji rastlinných výrobkov z prvovýroby a o bilancii obilnín, strukovín a olejnín
Znaèka tatistického formulára: Po¾ 2-02
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie o zásobovaní trhu rastlinnými surovinami a potravinami a o bilancii obilnín,
strukovín, olejnín, zemiakov a cukrovej repy
v po¾nohospodárskych podnikoch. Výsledky
zisovania sa vyuijú na usmeròovanie trhu,
pri celotátnej bilancii vybraných plodín, pre
správy o vývoji národného hospodárstva a na
informovanie verejnosti, ako aj na prognózovanie zásobovania, vedenie dlhodobých èasových
radov, v publikáciách tatistického úradu Slovenskej republiky, pre potreby Eurostatu a medzinárodných roèeniek.
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tatistické zisovanie sa vykonáva pod¾a
Dohody èlenských tátov Európskej únie
a kandidátskych krajín a na základe dokumentu Doc.E/V/002EN rev.1, ktorý je aktualizovaný po zasadaniach Eurostatu v zmysle najnovích dohôd.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: vyèerpávajúce zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov:
predaj rastlinných výrobkov v naturálnej forme
a hodnotovej forme v kilogramoch (predaj rastlinných výrobkov, ovocia a zeleniny) alebo
v tonách (predaj osív a sadív), hlavné smery
predaja a sledovanie poèiatoèných zásob a koneèných zásob, stavu prírastkov a úbytkov
obilnín, strukovín, olejnín, zemiakov a cukrovej repy v tonách.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri a fyzické osoby bez oh¾adu na poèet zamestnancov,
ktoré sú vedené v po¾nohospodárskom registri
tatistického úradu Slovenskej republiky, ktoré vykonávajú èinnos pod¾a tatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických èinností
(OKEÈ) ustanovenej osobitným predpisom:2)
 pestovanie plodín; zeleninárstvo; záhradníctvo (OKEÈ 01.1).
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: polroène.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 12. júla sledovaného roka a 12. januára nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky  krajská
správa v Nitre.
111. Názov zisovania: Súpis hospodárskych zvierat,
strojov a zariadení k 31. decembru
Znaèka tatistického formulára: Po¾ 14-01
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie o stavoch hospodárskych zvierat pod¾a
kategórií, o vybavení po¾nohospodárskych podnikov skladovými priestormi a ustajòovacími
priestormi, dopravnými prostriedkami, strojmi
a mechanizmami. Výsledky tatistického zisovania sa vyuijú na prognózovanie vývoja v zásobovaní ivoèínymi produktmi, na posúdenie
technického vybavenia podnikov, truktúry
strojov a zariadení, pre èasové rady, publikácie
tatistického úradu Slovenskej republiky, medzinárodné roèenky a publikácie Eurostatu.
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b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: vyèerpávajúce zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov: poèet a kapacita skladových priestorov a objektov
na ustajnenie hospodárskych zvierat, poèet
strojov a mechanizmov pre rastlinnú a ivoèínu výrobu, poèet dopravných prostriedkov, výkon traktorov a nosnos automobilov, poèet
hospodárskych zvierat pod¾a druhu  oípané
(domáce zvieratá patriace k druhu Sus), hovädzí
dobytok (domáce zvieratá patriace k druhom
Bos taurus, Bubalus bubalus a Beefalo), ovce
(domáce zvieratá patriace k druhu Ovis), kozy
(domáce zvieratá patriace k druhu Capra), hydina a kone, pohlavia, veku a hmotnosti na regionálnej úrovni (územná jednotka NUTS 2).
Stavy jednotlivých druhov zvierat sa èlenia
pod¾a nasledujúcich kategórií.
1. Oípané:
a) odstavèatá so ivou hmotnosou menej ako 20 kg,
b) oípané so ivou hmotnosou 20 kg a viac, avak menej ako 50 kg,
c) oípané vo výkrme vrátane vyradených kancov a prasníc so ivou hmotnosou:
1. 50 kg a viac, avak menej ako 80 kg,
2. 80 kg a viac, avak menej ako 110 kg,
3. 110 kg a viac,
d) chovné oípané so ivou hmotnosou 50 kg
a viac:
1. kance,
2. pripustené prasnice, z toho:
2a) prasnice, ktoré boli pripustené prvý raz,
3. ostatné prasnice, z toho:
3a) prasnièky, ktoré ete neboli pripustené.
2. Hovädzí dobytok:
a) hovädzí dobytok do jedného roka veku:
1. jatoèné te¾ce,
2. ostatné:
2a) býèky,
2b) jalovièky,
b) hovädzí dobytok vo veku medzi prvým a druhým rokom:
1. býèky,
2. jalovièky:
2a) jatoèný dobytok,
2b) ostatné,
c) hovädzí dobytok vo veku dvoch rokov a viac:
1. býky,
2. jalovice a kravy:
2a) jalovice:
2aa) jatoèné jalovice,
2ab) ostatné,
2b) kravy:
2ba) dojné,
2bb) ostatné,
d) byvoly:
1. chovné byvolie samice,
2. ostatné byvoly.
3. Ovce:
a) pripustené bahnice a jahnice:
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1. pripustené dojné bahnice a dojné jahnice,
2. ostatné pripustené bahnice a jahnice,
b) ostatné ovce.
4. Kozy:
a) kozy, ktoré u rodili, a kozy, ktoré u boli pripustené:
1. kozy, ktoré u rodili,
2. kozy, ktoré boli pripustené prvýkrát,
b) ostatné kozy.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri a fyzické osoby bez oh¾adu na poèet zamestnancov,
ktoré sú vedené v po¾nohospodárskom registri
tatistického úradu Slovenskej republiky, ktoré vykonávajú èinnos pod¾a tatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických èinností
(OKEÈ) ustanovenej osobitným predpisom:2)
 pestovanie plodín; zeleninárstvo; záhradníctvo (OKEÈ 01.1),
 chov zvierat (OKEÈ 01.2),
 pestovanie plodín kombinované s chovom
zvierat (zmieané hospodárstvo) (OKEÈ 01.3).
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112. Názov zisovania: Roèný výkaz o rastlinnej výrobe
Znaèka tatistického formulára: Po¾ 16-01
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie o úrode jednotlivých plodín pod¾a definitívneho zúètovania, o plochách vinohradov,
spotrebe hnojív, oseve ozimných obilnín a o degradácii pôdy. Výsledky zisovania sa vyuijú
pre potreby analytických prác, prognózovania,
vedenia dlhodobých èasových radov, v publikáciách tatistického úradu Slovenskej republiky, pre potreby Eurostatu a medzinárodných
roèeniek.
Podrobný postup získavania týchto tatistických
informácií ustanovujú osobitné predpisy.26)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: vyèerpávajúce zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov:
zberové plochy jednotlivých druhov plodín a celková úroda, úroda vybraných druhov ovocia
pod¾a odrôd, plocha a vek vinohradov, spotreba
hnojív pod¾a druhov, výmera plôch osiatych oziminami, vyuitie pôdy a degradácia pôdy (výmery plôch postihovaných exhaláciami, eróziami,
plochy, na ktorých sa pouili chemické ochranné prostriedky, mnostvo pouitých chemických prípravkov na ochranu rastlín).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
1. Periodicita zisovania: roène.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 8. januára
nasledujúceho roka.
2. Termíny predkladania orgánom Európskej
únie tatistickým úradom Slovenskej republiky:
 predbené výsledky stavov
a) oípané do 15. februára po referenènom
období,
b) hovädzí dobytok do 15. februára po
referenènom období,
c) ovce a kozy do 1. marca po referenènom
období,
 definitívne výsledky stavov oípaných,
hovädzieho dobytka, oviec a kôz do 1. apríla
po referenènom období,
 regionálne èlenenie stavov oípaných,
hovädzieho dobytka, oviec a kôz do 15. mája
po referenènom období,
 èlenenie stavov oípaných, hovädzieho
dobytka, oviec a kôz pod¾a ve¾kostných tried
v nepárnych rokoch do 15. mája po referenènom
období.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: roène.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 10. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky  krajská
správa v Nitre.

e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky  krajská
správa v Nitre.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri a fyzické osoby bez oh¾adu na poèet zamestnancov,
ktoré sú vedené v po¾nohospodárskom registri
tatistického úradu Slovenskej republiky, ktoré vykonávajú èinnos pod¾a tatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických èinností
(OKEÈ) ustanovenej osobitným predpisom:2)
 pestovanie plodín; zeleninárstvo; záhradníctvo (OKEÈ 01.1),
 pestovanie plodín kombinované s chovom
zvierat (OKEÈ 01.3).

) Nariadenie Rady (EHS) è. 837/90 z 26. marca 1990 týkajúce sa tatistických informácií o produkcii obilnín, ktoré predkladajú èlenské
táty (Ú. v. ES L 88, 3. 4. 1990) a nariadenie Rady (EHS) 959/93 z 5. apríla 1993 týkajúce sa tatistických informácií o rastlinných
produktoch iných ako obilniny, ktoré predkladajú èlenské táty (Ú. v. ES L 98, 24. 4. 1993).
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113. Názov zisovania: Po¾nohospodárske trukturálne zisovanie
Znaèka tatistického formulára: Po¾ C 2007
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa
aktuálne informácie týkajúce sa truktúry po¾nohospodárskych fariem z h¾adiska personálneho, vekového a produkèného. Výsledky zisovania sa vyuijú ako údajová základòa na
upresnenie po¾nohospodárskeho registra, na
uplatnenie ekonomických nástrojov súvisiacich s rozvojom po¾nohospodárstva po vstupe
do Európskej únie, na typológiu fariem, ako aj
na informovanie verejnosti a medzinárodných
intitúcií.
Podrobný postup získavania týchto tatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.27)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: výberové zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov:
organizaèná truktúra podnikov, osôb podnikajúcich v po¾nohospodárstve a zamestnaných
v po¾nohospodárstve, ich vekové zloenie
a vzdelanostné zloenie, poèet odpracovaných
hodín, druh hlavnej èinnosti a ved¾ajej èinnosti, výmera obhospodarovanej pôdy, výmera
jednotlivých druhov pestovaných plodín, poèet
chovaných hospodárskych zvierat a ich produkcie, poèet strojov a zariadení, ekologické
hospodárenie a vyuitie obnovite¾ných zdrojov
energie.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri bez oh¾adu na poèet zamestnancov a fyzické osoby zapísané a nezapísané v obchodnom registri, s hlavnou a ved¾ajou èinnosou pod¾a tatistickej
odvetvovej klasifikácie ekonomických èinností
(OKEÈ) ustanovenej osobitným predpisom:2)
 pestovanie plodín; zeleninárstvo; záhradníctvo (OKEÈ 01.1),
 chov zvierat (OKEÈ 01.2),
 pestovanie plodín kombinované s chovom
zvierat (zmieané hospodárstvo) (OKEÈ 01.3)
a domácnosti s rovnakou èinnosou.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: dvojroène (rok zisovania 2007).
Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 20. januára 2008
(spravodajské jednotky oslovené potou) a do
28. februára 2008 (navtívené opytovate¾om).
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e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky  prísluná
krajská správa.
114. Názov zisovania: Roèný podnikový výkaz v lesníctve
Znaèka tatistického formulára: Les P 2-01
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie o truktúre lesnej pôdy, o stave zásob
dreva, zalesòovaní, abe a výkupe surového
dreva, náhodnej abe a základné údaje o lesnom pôdnom fonde. Výsledky zisovania sa vyuijú na analytické úèely, v publikáciách tatistického úradu Slovenskej republiky a na
informovanie verejnosti.
Podrobný postup získavania týchto tatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.28)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: vyèerpávajúce zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov:
truktúra lesnej pôdy v uívaní pod¾a vlastníctva, zásoby dreva, zalesòovanie, aba dreva,
náhodná aba, výkup dreva, produkcia sadeníc, lesné kôlky a základné údaje o lesnom
pôdnom fonde.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri, príspevkové organizácie, ktoré sú trhovými výrobcami, s poètom zamestnancov 20 a viac, ktoré
sú vedené v registri organizácií tatistického
úradu Slovenskej republiky, s prevaujúcou
èinnosou pod¾a tatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických èinností (OKEÈ) ustanovenej osobitným predpisom:2)
 lesníctvo, aba dreva a súvisiace sluby
(OKEÈ 02).
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: roène.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.

) Nariadenie Rady EHS è. 571/88 z 29. februára 1988 o organizovaní prieskumu truktúry po¾nohospodárskych podnikov v Spoloèenstve
v rokoch 1988 a 1997 (Ú. v. ES L 56, 2. 3. 1988) v znení nariadenia Komisie (ES) è. 143/2002 z 24. januára 2002 (Ú. v. ES L 24,
26. 1. 2002).
28
) Nariadenie Rady (ES) è. 1100/98 z 25. mája 1998 novelizujúce nariadenie Rady (EHS) è. 1615/89 ustanovujúce Európsky informaèný
a komunikaèný systém v lesníctve (Efics) (Ú. v. ES L 157, 30. 5.1998).
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Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky  krajská správa v Trnave.
115. Názov zisovania: Roèný výkaz o výlove rýb
Znaèka tatistického formulára: Ryb 1-01
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie o výlove rýb urèených na trhové úèely
a samozásobenie, o produkcii násad a zarybnení. Výsledky zisovania sa vyuijú na analytické úèely, v publikaènom systéme tatistického
úradu Slovenskej republiky a pre potreby medzinárodných organizácií.
Podrobný postup získavania týchto tatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.29)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: vyèerpávajúce zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov:
výlov rýb pod¾a druhov a spôsobu výlovu, predaj rýb, produkcia násad a zarybnenie vlastných revírov pod¾a druhu rýb a násad, poèet
a výmera rybárskych revírov a rybochovných
zariadení.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri, fyzické
osoby bez oh¾adu na poèet zamestnancov,
s prevaujúcou èinnosou pod¾a tatistickej
odvetvovej klasifikácie ekonomických èinností
(OKEÈ) ustanovenej osobitným predpisom:2)
 rybolov, chov rýb a súvisiace sluby
(OKEÈ 05) a Slovenský rybársky zväz RADA.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: roène.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 15. apríla nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky  krajská
správa v Trnave.
116. Názov zisovania: Roèný výkaz o pokutách uloených obvodnými úradmi ivotného prostredia
Znaèka tatistického formulára: P 1-01
29
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a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie o pokutách v oblasti ivotného prostredia uloených právnickým osobám a fyzickým
osobám oprávneným podnika, ktoré nedodrali zákony o ochrane ovzduia a prírody a na
úseku vodného hospodárstva a odpadového
hospodárstva. Výsledky zisovania sa vyuijú
pre potreby koncepèných a analytických prác,
pri tvorbe tatistických roèeniek a publikácií.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: vyèerpávajúce zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov:
poèet pokút uloených za poruenie urèitého
zákona, suma uloených pokút, suma skutoène zaplatených pokút.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Obvodné úrady ivotného prostredia.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: roène.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
117. Názov zisovania: Roèný výkaz o komunálnom odpade z obce
Znaèka tatistického formulára: P 6-01
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie o komunálnom odpade a finanèných
prostriedkoch vynaloených na ochranu ivotného prostredia z obcí v Slovenskej republike.
Výsledky zisovania sa vyuijú na publikaèné
úèely a analytické úèely tatistiky.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: vyèerpávajúce zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov:
mnostvo komunálneho odpadu pod¾a druhov
a vybrané finanèné ukazovatele vynaloené na
ochranu ivotného prostredia.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Obce.

) Nariadenie Rady (ES) è. 788/96 z 22. apríla 1996 o predkladaní tatistík o produkcii chovu rýb èlenskými tátmi (Ú. v. ES L 108,
1. 5. 1996).
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d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: roène.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 31. januára nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky  krajská
správa v Trnave.
118. Názov zisovania: Roèný výkaz o vybraných ukazovate¾och regionálnej tatistiky
Znaèka tatistického formulára: MO-MIS 1-01
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie na aktualizáciu a doplnenie údajov
o mestskej a obecnej tatistike do regionálneho
tatistického informaèného systému. Výsledky
zisovania o obèiansko-technickej vybavenosti
sídiel sa vyuijú ako základné charakteristiky
sídelných jednotiek regiónov na informaèno-publikaèné úèely.
Podrobný postup získavania týchto tatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.30)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: vyèerpávajúce zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov:
výber ukazovate¾ov z oblasti dopravy, bytového
fondu, portu, obchodu, kultúry, sociálnej oblasti, ivotného prostredia a technickej vybavenosti.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Obce, v Bratislave a v Koiciach mestské èasti.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: roène.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 10. apríla nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky  prísluná
krajská správa.
30
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119. Názov zisovania: Roèný podnikový výkaz o výskume a vývoji
Znaèka tatistického formulára: VV P 6-01
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie o výskume a vývoji v Slovenskej republike. Výsledky zisovania sa vyuijú na
hodnotenie vývoja stavu a truktúry zamestnancov a výdavkov na výskum a vývoj.
Podrobný postup získavania týchto tatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.31)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: vyèerpávajúce zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov:
zamestnanci výskumu a vývoja vo fyzických
osobách a v prepoète na ekvivalent plného pracovného èasu, truktúra èinností právnických
osôb výskumu a vývoja a fyzických osôb výskumu a vývoja, výdavky na výskum a vývoj,
ich truktúra a zdroje financovania, financovanie úloh výskumu a vývoja.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Rozpoètové organizácie, príspevkové organizácie, neziskové organizácie, neziskové fondy, verejnoprávne neziskové intitúcie, finanèné intitúcie, neinvestièné fondy, podniky zapísané
v obchodnom registri bez oh¾adu na poèet zamestnancov a prevaujúcu èinnos, ak majú
zamestnancov výskumu a vývoja.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: roène.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 15. februára nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky  krajská
správa v iline.
120. Názov zisovania: Roèný podnikový výkaz o certifikovaných
výrobkoch
a certifikovaných systémoch
manaérstva kvality
Znaèka tatistického formulára: VV P 8-01
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa infor-

) Nariadenie Rady (ES) è. 1260/1999 z 21. júna 1999 o veobecných ustanoveniach o trukturálnych fondoch (Ú. v. ES L 161, 26. 6. 1999).
) Nariadenie Komisie (ES) è. 753/2004 z 22. apríla 2004, ktorým sa vykonáva rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady
è. 1608/2003/ES vo vzahu k tatistike o vede a technike (Ú. v. ES L 118, 23. 4. 2004).
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mácie o certifikovaných výrobkoch a certifikovaných systémoch manaérstva kvality. Výsledky zisovania sa vyuijú pre publikaèný
systém tatistického úradu Slovenskej republiky, pre uívate¾ov zo tátnej sféry a podnikovej sféry.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: vyèerpávajúce zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov:
druhy výrobkov pre trh spolu, nové výrobky,
certifikované výrobky pod¾a tuzemských predpisov a zahranièných predpisov, trby za certifikované výrobky, prevádzky s certifikovaným
systémom manaérstva kvality.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri, príspevkové organizácie, ktoré sú trhovými výrobcami, s poètom zamestnancov 20 a viac a organizácie s roènými trbami za vlastné výkony
a tovar 100 miliónov Sk a viac, ktoré sú vedené
v registri organizácií tatistického úradu Slovenskej republiky, s prevaujúcou èinnosou
pod¾a tatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických èinností (OKEÈ) ustanovenej osobitným predpisom:2)
 po¾nohospodárstvo, po¾ovníctvo a súvisiace
sluby (OKEÈ 01),
 lesníctvo, aba dreva a súvisiace sluby
(OKEÈ 02),
 rybolov, chov rýb a súvisiace sluby (OKEÈ
05),
 priemysel (OKEÈ 10 a 41),
 stavebníctvo (OKEÈ 45),
 obchod, pohostinstvo, ubytovanie (OKEÈ 50
a 55),
 doprava, skladovanie, poty a telekomunikácie (OKEÈ 60 a 64),
 sluby, výskum a vývoj (OKEÈ 70 a 74, 80,
85, 90, 92, 93),
ak majú certifikované výrobky alebo certifikované systémy manaérstva kvality.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: roène.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky  krajská
správa v iline.
121. Názov zisovania: Roèný podnikový výkaz o licenciách
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Znaèka tatistického formulára: VV P 9-01
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie o uzatvorených zmluvách na nákup
a predaj licencií, ktorých predmetom sú patenty, ochranné známky a know-how. Výsledky
zisovania sa vyuijú na získanie preh¾adu
o nových licenèných zmluvách a o zmluvách
uzatvorených v predchádzajúcich rokoch, ktorých platnos sa ete neskonèila, pre potreby
intitúcií v Slovenskej republike a zastupite¾ských úradov iných krajín.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: vyèerpávajúce zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov:
poèet uzatvorených zmlúv na nákup a predaj licencií, licenèné poplatky, hmotné dovozy pre licenènú výrobu, platby zo tátnych zdrojov
a preh¾ad licenèných zmlúv s uvedením názvu
licencie, tátu partnera a doby platnosti licenènej zmluvy.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri, príspevkové organizácie, ktoré sú trhovými výrobcami, s poètom zamestnancov 20 a viac a organizácie s roènými trbami za vlastné výkony
a tovar 100 miliónov Sk a viac, ktoré sú vedené
v registri organizácií tatistického úradu Slovenskej republiky, s prevaujúcou èinnosou
pod¾a tatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických èinností (OKEÈ) ustanovenej osobitným predpisom:2)
 po¾nohospodárstvo, po¾ovníctvo a súvisiace
sluby (OKEÈ 01),
 lesníctvo, aba dreva a súvisiace sluby
(OKEÈ 02),
 rybolov, chov rýb a súvisiace sluby (OKEÈ 05),
 priemysel (OKEÈ 10 a 41),
 stavebníctvo (OKEÈ 45),
 obchod, pohostinstvo, ubytovanie (OKEÈ 50
a 55),
 doprava, skladovanie, poty a telekomunikácie (OKEÈ 60 a 64),
 sluby, výskum a vývoj (OKEÈ 70 a 74, 80,
85, 90, 92, 93),
ak majú uzatvorenú licenènú zmluvu so zahraniènou organizáciou.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: roène.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
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Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky  krajská správa v iline.
122. Názov zisovania: tatistické zisovanie o inováciách
Znaèka tatistického formulára: Inov 1-99
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie o inovaèných aktivitách podnikov, t. j.
o nových alebo významne zdokonalených produktoch a výrobných procesoch, organizaèných inováciách a marketingových inováciách.
Výsledky zisovania sa vyuijú na analytické
úèely tatistiky, na medzinárodné porovnanie
a pre potreby intitúcií v Slovenskej republike
a medzinárodných organizácií.
Podrobný postup získavania týchto tatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.32)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: výberové zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov:
veobecné informácie o podniku, inovaèná aktivita a výdavky na inovácie, financovanie inovácií z verejných zdrojov, vplyvy inovácií, zdroje
informácií pre inovácie, spolupráca pri inováciách a faktory obmedzujúce inovaèné aktivity.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Rozpoètové organizácie, príspevkové organizácie, neziskové organizácie, neziskové fondy, verejnoprávne neziskové intitúcie, neinvestièné
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fondy, podniky zapísané v obchodnom registri
s poètom 10 a viac zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií tatistického úradu
Slovenskej republiky, s prevaujúcou èinnosou pod¾a tatistickej odvetvovej klasifikácie
ekonomických èinností (OKEÈ) ustanovenej
osobitným predpisom:2)
 aba nerastných surovín (OKEÈ 10 a 14),
 priemyselná výroba (OKEÈ 15 a 37),
 výroba a rozvod elektriny, plynu a vody (OKEÈ 40
a 41),
 stavebníctvo (OKEÈ 45),
 ve¾koobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru (OKEÈ 50 a 52),
 hotely a retaurácie (OKEÈ 55),
 doprava, skladovanie, poty a telekomunikácie (OKEÈ 60 a 64),
 finanèné sprostredkovanie (OKEÈ 65 a 67),
 nehnute¾nosti, prenájom a obchodné èinnosti
(OKEÈ 70 a 74).
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita zisovania: dvojroène (rok zisovania 2006, 2008).
Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 15. mája nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky  krajská
správa v iline.

) Nariadenie Komisie (ES) è. 1450/2004 z 13. augusta 2004, ktorým sa vykonáva rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady
è. 1608/2003/ES o vypracovaní a vývoji tatistík Spoloèenstva o inovácii (Ú. v. ES L 267, 14. 8. 2004).

