Preh¾ad vyuívaných administratívnych zdrojov údajov

I. TATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY
I. A Ministerstvo financií Slovenskej republiky
1. Súvaha Úè POD 1-01
Súvaha
2. Výkaz ziskov a strát
Výkaz ziskov a strát
Úè POD 2-01
3. Úè FO 1-01
Výkaz o príjmoch a výdavkoch
4. Úè FO 2-01
Výkaz o majetku a záväzkoch
5.
Súvaha pre banky a poboèky zahranièných bánk, Fond ochrany
vkladov, Garanèný fond investícií, obchodníkov s cennými papiermi, poboèky zahranièných obchodníkov s cennými papiermi, správcovské spoloènosti, poboèky zahranièných správcovských spoloèností a podielové fondy
6.
Výkaz ziskov a strát pre banky a poboèky zahranièných bánk, Fond
ochrany vkladov, Garanèný fond investícií, obchodníkov s cennými
papiermi, poboèky zahranièných obchodníkov s cennými papiermi,
správcovské spoloènosti, poboèky zahranièných správcovských
spoloèností a podielové fondy
7. Súvaha Úè EB 1-01
Súvaha
8. Výsledovka Úè EB 2-01
Výkaz ziskov a strát
9. Súvaha Úè NUJ 1-01
Súvaha
10. Výsledovka Úè NUJ 2-01
Výkaz ziskov a strát
11. Súvaha Úè ROPO SFOV 1-01
Súvaha
12. Výkaz ziskov a strát
Výkaz ziskov a strát
Úè ROPO SFOV 2-01
13. MPO Úè 1-01
Výkaz o majetku a záväzkoch a príjmoch a výdavkoch príspevkových
organizácií
14. Súvaha Úè FNM SR 1-01
Súvaha Fondu národného majetku Slovenskej republiky
15. Úè FNM SR 1-01
Výkaz o tvorbe a pouití majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky
16. Úè FNM SR 2-01
Výkaz o nákladoch na správnu èinnos Fondu národného majetku
Slovenskej republiky
17. Súvaha Úè SP 1-01
Súvaha
18. Výsledovka Úè SP 2-01
Výkaz ziskov a strát
18a. Súvaha Úè POI 3-01
Súvaha
18b. Výsledovka Úè POI 4-01
Výkaz ziskov a strát
19. Výkaz NO Úè 1-01
Výkaz o príjmoch a výdavkoch
20. Výkaz NO Úè 2-01
Výkaz o majetku a záväzkoch
21. Fin RO 1-04
Výkaz o plnení rozpoètu a o plnení vybraných finanèných ukazovate¾ov rozpoètových organizácií tátu
22. Fin PO 3-04
Výkaz o plnení rozpoètu a o plnení vybraných finanèných ukazovate¾ov príspevkových organizácií a tátnych fondov
23. Fin SAM 2-04
Výkaz o plnení rozpoètu a o plnení vybraných finanèných ukazovate¾ov obce, vyieho územného celku a rozpoètových organizácií
v ich pôsobnosti
24. Fin OST 4-04
Výkaz o plnení rozpoètu ostatných subjektov verejnej správy

25. Fin FAP 5-04
26.
27.
28. PO
29. FO
30.

tvrroèný výkaz o sektorovom èlenení prírastku/úbytku finanèných aktív a pasív
tátny rozpoèet Slovenskej republiky
Návrh tátneho závereèného úètu Slovenskej republiky
Daòové priznanie k dani z nehnute¾ností
Daòové priznanie k dani z nehnute¾ností
Daòové priznanie  Spotrebná daò

Daòové riadite¾stvo Slovenskej republiky
31. DPFO typ A
Daòové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby pre daòovníkov,
ktorí majú príjmy len zo závislej èinnosti
32. DPFO typ B
Daòové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby
33. DzMV-PO
Daòové priznanie k dani z motorových vozidiel  právnické osoby
34. DzMV-FO
Daòové priznanie k dani z motorových vozidiel  fyzické osoby
35. DPPN-PO
Daòové priznanie k dani z prevodu a prechodu nehnute¾ností
 právnické osoby
36. DPPN-FO
Daòové priznanie k dani z prevodu a prechodu nehnute¾ností  fyzické osoby
37. DPPO
Daòové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby
38. DPH
Daòové priznanie  Daò z pridanej hodnoty
39. SV DPH
Súhrnný výkaz  Daò z pridanej hodnoty
40. Hlásenie
Hlásenie o vyúètovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej èinnosti
zníených o sumy pod¾a § 5 ods. 8 zákona è. 595/2003 Z. z.
Colné riadite¾stvo Slovenskej republiky
41.
Jednotný colný doklad pozostávajúci z ôsmich výtlaèkov
Jednotný colný doklad pozostávajúci zo tyroch výtlaèkov

I. B Národná banka Slovenska
1. Bil (NBS) 1-12
2. Bil (NBS) 2-12
3. V (NBS) 5-12
4. V (NBS) 7-12
5. V (NBS) 8-12
6. V (NBS) 9-12
7. V (NBS) 11-12
8. V (NBS) 12-12
9. V (NBS) 13-04
10. V (NBS) 15-12
11. V (NBS) 18-12
12. V (NBS) 24-04
13. V (NBS) 25-01
14. V (NBS) 31-12
15. V (NBS) 32-01
16. V (NBS) 33-12
17. V (NBS) 51-12
18. V (NBS) 52-01
19. M (NBS) 2-12
20. M (NBS) 3-12

Mesaèná bilancia aktív a pasív
Mesaèný výkaz ziskov a strát
Mesaèný výkaz o vkladoch a prijatých úveroch
Mesaèný výkaz o stave úverov v slovenských korunách a o výke dohodnutých priemerných úrokových mier
Mesaèný výkaz o cenných papieroch v majetku bánk a finanèných
derivátoch
Mesaèný výkaz o èerpaní úverov v slovenských korunách a o výke
dohodnutých priemerných úrokových mier
Mesaèný výkaz o stave vkladov v slovenských korunách a o výke
dohodnutých priemerných úrokových mier
Mesaèný výkaz o úverových a vkladových medzibankových obchodoch
tvrroèný výkaz o úrokových nákladoch a výnosoch
Mesaèný výkaz o inkasách a platbách na úètoch nerezidentov v slovenských korunách
Mesaèný výkaz o stavoch a transakciách na úètoch nerezidentov
v slovenských korunách
tvrroèný výkaz o inkasách a platbách v slovenských korunách na
úètoch nerezidentov pod¾a geografického èlenenia
Roèný výkaz o rozdelení výsledku hospodárenia
Mesaèný výkaz o úveroch pod¾a tatistickej odvetvovej klasifikácie
ekonomických èinností
Roèný výkaz o úveroch pod¾a krajov
Mesaèný výkaz o úplnom sektorovom èlenení úverov
Mesaèný výkaz o vkladoch a prijatých úveroch pod¾a tatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických èinností
Roèný výkaz o vkladoch a prijatých úveroch pod¾a krajov
Mesaèný výkaz o preceneniach súvahových poloiek
Mesaèný výkaz o reklasifikáciách súvahových poloiek

21. M (NBS) 4-12
22. M (NBS) 5-04
23. M (NBS) 10-12
24. M (NBS) 11-12
25. M (NBS) 12-12
26. M (NBS) 13-12
27. M (NBS) 61-12
28. M (NBS) 71-12
29. Dev (NBS) 12-12
30. Dev (NBS) 14-04
31. Dev (NBS) 17-12
32. Dev (NBS) 19-04
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

E (NBS) 1-04
M (NBS) 1-12
Kis (SPS) 13-04
Kis (SPS) 14-04
Kis (PF) 15-04
Kis (PF) 16-04
M (NBS) 81-04
Ppn (BIL) 01-04
Ppn (VZS) 02-04
Ppn (PTZ) 03-04
Ppn (PTN) 04-04
Ppn (DRV) 14-01
F (NBS) 24-04

46. F (NBS) 25-04
47. D (SUV) 09-04
48. D (VZS) 10-04
49. Dof (HMF) 03-02
50. Dss (HVM) 04-02
51. Dss (PVZ) 01-04
52. Dds (PVZ) 02-04
53. Dfo (HMF) 11-02
54. Dds (HVM) 12-02
55. PS (NBS) 01-01
56. PS (NBS) 02-01
57. PS (NBS) 03-01
58.
59.

Mesaèný výkaz o menovej truktúre súvahových a podsúvahových
poloiek
tvrroèný rozpis súvahových poloiek pod¾a tátov nerezidentov
Mesaèný výkaz o nových úveroch poskytnutých v aktuálnom mesiaci v slovenských korunách a o výke priemerných úrokových mier
Mesaèný výkaz o nových vkladoch prijatých v aktuálnom mesiaci
v slovenských korunách a o výke dohodnutých priemerných úrokových mier
Mesaèný výkaz o stave úverov v euro a o výke dohodnutých priemerných úrokových mier
Mesaèný výkaz o stave vkladov v euro a o výke dohodnutých priemerných úrokových mier
Mesaèná tatistická bilancia podielových fondov peòaného trhu
Mesaèná tatistická bilancia podielových fondov iných ako podielové fondy peòaného trhu
Mesaèný výkaz o devízových inkasách a platbách v konvertibilných
menách
tvrroèný výkaz o devízových inkasách a platbách pod¾a geografického èlenenia v konvertibilných menách
Mesaèný výkaz o devízových transakciách a stavoch na úètoch nerezidentov v konvertibilných menách
tvrroèný výkaz o devízových inkasách a platbách v èlenení pod¾a
konvertibilných mien
Preh¾ad o rozvoji bankového sektora v Slovenskej republike
Výstup z výkazu
Výkaz o aktívach a pasívach správcovskej spoloènosti
Výkaz o výnosoch a nákladoch správcovskej spoloènosti
Výkaz o aktívach a pasívach podielového fondu
Výkaz o výnosoch a nákladoch podielového fondu
tvrroèná tatistická bilancia
Bilancia aktív a pasív
Výkaz ziskov a strát
Výkaz o poistnom trhu ivotného poistenia
Výkaz o poistnom trhu neivotného poistenia
Výkaz o dosiahnutých roèných výnosoch
Nekonsolidovaná bilancia finanèných aktív a finanèných
pasív  stavy
Nekonsolidovaná bilancia finanèných aktív a finanèných pasív 
toky
Bilancia aktív pasív
Výkaz nákladov a výnosov
Správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde
Správa o hospodárení s vlastným majetkom v dôchodkovej správcovskej spoloènosti
Hlásenie o primeranosti vlastných zdrojov dôchodkovej správcovskej spoloènosti
Hlásenie o primeranosti vlastných zdrojov doplnkovej dôchodkovej
spoloènosti
Správa o hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde
Správa o hospodárení s vlastným majetkom v doplnkovej dôchodkovej spoloènosti
Roèný výkaz o úètoch bánk a poboèiek zahranièných bánk
Roèný výkaz o vydaných bankových platobných kartách a o termináloch
Roèný výkaz o ukazovate¾och vyuitia platobných prostriedkov
a terminálov
Platobná bilancia
Medzinárodná investièná pozícia

I. C Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
1.
Register obyvate¾stva Slovenskej republiky
2.
Centrálna evidencia nadobudnutia a straty tátneho obèianstva
Slovenskej republiky

Migraèný úrad
3.

Uteèenec

Prezídium policajného zboru  Úrad hraniènej a cudzineckej polície
4.
Evidencia cudzincov

I. D Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
1. c 03a
Mesaèný výkaz o vzniku a skonèení pracovnoprávneho vzahu obèana EÚ/EHP a jeho rodinného prísluníka na území Slovenskej republiky na základe informaènej karty
2. c 03b
Mesaèný výkaz o vyslaní na výkon zamestnania a skonèení vyslania
na výkon zamestnania obèana EÚ/EHP a jeho rodinného prísluníka na území Slovenskej republiky na základe informaènej karty
3. c 03c
Mesaèný výkaz o vzniku a skonèení pracovnoprávneho vzahu cudzinca na území Slovenskej republiky na základe informaènej karty
4. c 09a
Mesaèný výkaz o zamestnávaní cudzincov na území Slovenskej republiky na základe povolenia na zamestnanie pre cudzincov
5. m 01a
Mesaèný výkaz evidovanej nezamestnanosti
6. m 01b
Mesaèný výkaz evidovanej nezamestnanosti
7.
tátne sociálne dávky, dávky sociálnej pomoci a dávky v hmotnej
núdzi
8.
Aktívna politika trhu práce
Národný inpektorát práce
9. Registrácia pracovných úrazov
I. E Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
1.
Register cirkví a náboenských spoloèností
2.
Register múzeí a galérií
3.
Zoznam kniníc Slovenskej republiky
4.
Zoznam registrovaných titulov periodickej tlaèe
I. G Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
1. V (MS SR) 5-12
Mesaèný výkaz o väzbách a iných agendách
2. V (MS SR) 8-12
Mesaèný výkaz o pohybe agendy obchodného registra
3. V (MS SR) 1-02
Polroèný výkaz o pohybe trestnej agendy na okresnom súde
4. V (MS SR) 2-02
Polroèný výkaz o pohybe obèianskoprávnej agendy na okresnom
súde
5. V (MS SR) 3-02 C
Polroèný výkaz o pohybe agendy na obèianskoprávnom úseku na
krajskom súde
6. V (MS SR) 3-02 T
Polroèný výkaz o pohybe agendy na trestnoprávnom úseku na krajskom súde
7. V (MS SR) 6-02
Polroèný výkaz o pohybe agendy podmieneèného prepustenia
8. V (MS SR) 7-02/C
Polroèný výkaz o ústavnej starostlivosti
8a. V (MS SR) 7-02/T
Polroèný výkaz o ochrannej výchove
9. tatistický list C, P, T, S, K, R, Od, I Polroèný tatistický preh¾ad o právoplatných výsledkoch súdneho
konania
I. H Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
1. R (MZ SR) 1-99
Hlásenie pre aktualizáciu údajov v Centrálnom registri poskytovate¾ov zdravotnej starostlivosti, pre potreby zdravotníckej tatistiky,
predkladate¾  právnická osoba
2. R (MZ SR) 2-99
Hlásenie pre aktualizáciu údajov v Centrálnom registri poskytovate¾ov zdravotnej starostlivosti, pre potreby zdravotníckej tatistiky,
predkladate¾  fyzická osoba
2a. Z (MZ SR) 7-12
iados o umelé preruenie tehotenstva a hlásenie potratu

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
3.
Údaje o kvalite vody v rekreaèných jazerách a vo vodných nádriach
4.
Údaje o zaaení obyvate¾stva hlukom
5.
Automatizovaný systém triedenia rizík

I. CH Ministerstvo ivotného prostredia Slovenskej republiky
1.
Údaje o prevádzke vodných tokov vo vodnom hospodárstve
2.
Údaje o emisiách
3.
Údaje o kvalite ovzduia
4.
Údaje o kvalite vody
Slovenská inpekcia ivotného prostredia
5.
Údaje o pokutách uloených inpektorátmi Slovenskej inpekcie ivotného prostredia
6.
Údaje o mimoriadnom zhorení vôd

I. I. Sociálna poisovòa
1.
2.
3.

I. J Zdravotné poisovne
1.

Hospodárske výsledky Sociálnej poisovne
Roèný preh¾ad poistných plnení pod¾a druhu náhrad úrazového poistenia a zdroja plnenia
Doèasná pracovná neschopnos pod¾a zdravotníckej tatistiky Sociálnej poisovne

Povinná dokumentácia zdravotnej poisovne

II. MINISTERSTVO KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
II. A Ministerstvo financií Slovenskej republiky
1. Súvaha Úè ROPO SFOV 1-01
Súvaha
2. Výkaz ziskov a strát
Výkaz ziskov a strát
Úè ROPO SFOV 2-01
II. B Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
1.
Register nadácií
2.
Evidencia organizácií s medzinárodným prvkom
3.
Evidencia verejných zbierok
4.
Evidencia obèianskych zdruení
5.
Evidencia archívnych fondov a archívnych zbierok
6.
ivnostenský register
7.
Register záujmových zdruení právnických osôb
8.
Register neinvestièných fondov
9.
Register neziskových organizácií poskytujúcich veobecne prospené sluby
10.
Evidencia zdruení obcí
II. C Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
1.
Aktívny zahranièný cestovný ruch na Slovensku
III. MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
III. A Ministerstvo financií Slovenskej republiky
1. Súvaha Úè ROPO SFOV 1-01
Súvaha
2. Výkaz ziskov a strát
Výkaz ziskov a strát
Úè ROPO SFOV 2-01
3. Súvaha Úè POD 1-01
Súvaha

4. Výkaz ziskov a strát
Úè POD 2-01
5. Úè FO 1-01
6. Úè FO 2-01
III. C Sociálna poisovòa
1.

Výkaz ziskov a strát
Výkaz o príjmoch a výdavkoch
Výkaz o majetku a záväzkoch

Doèasná pracovná neschopnos pod¾a zdravotníckej tatistiky poboèiek Sociálnej poisovne

IV. MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
IV. A Sociálna poisovòa
1.
2.

Registraèný list fyzickej osoby
Mesaèný výkaz poistného a príspevkov

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
IV. A Sociálna poisovòa
3.

Preh¾ady v oblasti výberu poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie

V. MINISTERSTVO KOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
V. A Ministerstvo financií Slovenskej republiky
1. Súvaha Úè ROPO SFOV 1-01
Súvaha
2. Výkaz ziskov a strát
Výkaz ziskov a strát
Úè ROPO SFOV 2-01
3. FIN SAM 2-04
Výkaz o plnení rozpoètu a o plnení vybraných finanèných ukazovate¾ov obce, vyieho územného celku a rozpoètových organizácií
v ich pôsobnosti

VI. MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. A Ministerstvo financií Slovenskej republiky
1. Súvaha Úè POD 1-01
Súvaha
2. Výkaz ziskov a strát
Výkaz ziskov a strát
Úè POD 2-01
3. Úè FO 1-01
Výkaz o príjmoch a výdavkoch
4. Úè FO 2-01
Výkaz o majetku a záväzkoch

VI. B Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
1. m 01a
Mesaèný výkaz evidovanej nezamestnanosti
VII. MINISTERSTVO IVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. A Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
1. s 01a I.3-7, s 01a I.9-10
tvrroèný výkaz o poète a truktúre uchádzaèov o zamestnanie
VIII. MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Daòové riadite¾stvo Slovenskej republiky
III. A Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
1.
Register obyvate¾stva Slovenskej republiky
2.
ivnostenský register

IX. ÚRAD PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
IX. A Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
1.
Register obyvate¾stva Slovenskej republiky

X. NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
X. A Ministerstvo financií Slovenskej republiky
1. Fin FAP 5-04
Výkaz o sektorovom èlenení prírastku/úbytku finanèných aktív
a pasív
2. Fin FAP 6-01
Výkaz o sektorovom èlenení aktív a pasív

XI. SOCIÁLNA POISOVÒA
XI. A Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
1.
Register obyvate¾stva Slovenskej republiky
XI. B Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Daòové riadite¾stvo Slovenskej republiky
1. FO typ B3
Daòové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb

XI. C Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
1. m 01a
Mesaèný výkaz evidovanej nezamestnanosti
2. m 01b
Mesaèný výkaz evidovanej nezamestnanosti
3. s 01 a I.3-7
tvrroèný výkaz o poète a truktúre uchádzaèov o zamestnanie

