
 
 



 

 

ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIA VYKONÁVANÉ 

MINISTERSTVAMI A ŠTÁTNYMI ORGANIZÁCIAMI SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

V ROKOCH 2021 AŽ 2023 

 

 

Zoznam štatistických zisťovaní a štatistických formulárov 

 

 

OBLASŤ, NÁZOV OBLASTI 

Č.ŠZ*) Č. ŠF**) ZNAČKA ŠZ/ŠF  NÁZOV ŠZ/ŠF 

 

1 DEMOGRAFIA A SOCIÁLNA ŠTATISTIKA 

11 Demografia a sociálne štatistiky 

1102 Práca 

1. 1.1 ISCP (MPSVR SR) 1-04 Štvrťročný výkaz o cene práce 

2. 2.1 PM (MPSVR SR) 1-04 Štvrťročný výkaz o pracovných miestach u samostatne 

zárobkovo činných osôb 

3. 3.1 Platy (MPSVR SR) 1-02 Polročný výkaz o platoch zamestnancov v štátnej 

službe a zamestnancov pri výkone prác vo verejnom 

záujme 

 

1103 Náklady práce 

4.  V (MPSVR SR) 6-01  Ročný výkaz o pracovných podmienkach a nákladoch

      na podnikovú sociálnu politiku 

 4.1 V/A (MPSVR SR) 6-01 Ročný výkaz o pracovných podmienkach a nákladoch 

na podnikovú sociálnu politiku v podnikateľskej sfére 

 4.2 V/B (MPSVR SR) 6-01 Ročný výkaz o pracovných podmienkach a nákladoch 

na podnikovú sociálnu politiku v nepodnikateľskej 

sfére 

 

1105 Zdravie 

5. 5.1 A (MZ SR) 1-01  Ročný výkaz o činnosti ambulancie 

6. 6.1 A (MZ SR) 2-01  Ročný výkaz o činnosti diabetologickej ambulancie 

7. 7.1 A (MZ SR) 3-01  Ročný výkaz o činnosti ambulancie pneumológie 

a ftizeológie 

8. 8.1 A (MZ SR) 4-01  Ročný výkaz o činnosti psychiatrickej ambulancie 

9. 9.1 A (MZ SR) 5-01  Ročný výkaz o činnosti všeobecnej ambulancie pre deti 

a dorast 

10. 10.1 A (MZ SR) 6-01  Ročný výkaz o činnosti lekárskej genetiky 

11. 11.1 A (MZ SR) 7-01  Ročný výkaz o činnosti gynekologicko-pôrodníckej 

ambulancie 

12. 12.1 A (MZ SR) 8-01  Ročný výkaz o činnosti ambulancie zubného lekárstva 

13. 13.1 A (MZ SR) 9-01  Ročný výkaz o činnosti dermatovenerologickej 

ambulancie 

14. 14.1 A (MZ SR) 11-01  Ročný výkaz o činnosti telovýchovného lekárstva 

_____________ 
*) Č. ŠZ – poradové číslo štatistického zisťovania 
**) Č. ŠF – číslo štatistického formulára 



 
 

15. 15.1 A (MZ SR) 12-01  Ročný výkaz o činnosti chirurgickej ambulancie 

a ambulancie plastickej chirurgie 

16. 16.1 A (MZ SR) 13-01  Ročný výkaz o činnosti nefrologickej ambulancie 

17. 17.1 A (MZ SR) 15-01  Ročný výkaz o činnosti oftalmologickej ambulancie 

18. 18.1 A (MZ SR) 17-01  Ročný výkaz o činnosti kardiologickej ambulancie 

19. 19.1 A (MZ SR) 18-01  Ročný výkaz o činnosti neurologickej ambulancie 

20. 20.1 A (MZ SR) 19-01  Ročný výkaz o činnosti záchrannej zdravotnej služby 

21. 21.1 A (MZ SR) 20-01  Ročný výkaz o činnosti agentúry domácej 

ošetrovateľskej starostlivosti 

22. 22.1 A (MZ SR) 22-01  Ročný výkaz o činnosti hematologickej 

a transfúziologickej ambulancie 

23. 23.1 A (MZ SR) 25-01  Ročný výkaz o činnosti ambulancie fyziatrie, 

balneológie a liečebnej rehabilitácie 

24. 24.1 A (MZ SR) 27-01  Ročný výkaz o činnosti ambulancie klinickej 

imunológie a alergiológie 

25. 25.1 C (MZ SR) 1-01  Ročný výkaz o činnosti nukleárnej medicíny 

26. 26.1 C (MZ SR) 2-01  Ročný výkaz o činnosti anestéziológie a intenzívnej 

medicíny 

27. 27.1 C (MZ SR) 3-01  Ročný výkaz o činnosti radiačnej onkológie 

28. 28.1 C (MZ SR) 4-01  Ročný výkaz o činnosti klinickej onkológie 

29. 29.1 C (MZ SR) 5-01  Ročný výkaz o činnosti algeziológie 

30. 30.1 J (MZ SR) 1-01  Ročný výkaz o jednodňovej starostlivosti 

31. 31.1 K (MZ SR) 1-01  Ročný výkaz o činnosti laboratória klinickej biochémie 

32. 32.1 K (MZ SR) 2-01  Ročný výkaz o činnosti hematológie a transfúziológie –  

      pracovisko spoločných vyšetrovacích a liečebných 

zložiek 

33. 33.1 K (MZ SR) 4-01  Ročný výkaz o činnosti rádiológie 

34. 34.1 K (MZ SR) 5-01  Ročný výkaz o činnosti fyziatrie a rehabilitácie –  

      pracovisko spoločných vyšetrovacích a liečebných 

zložiek 

35. 35.1 K (MZ SR) 6-01  Ročný výkaz o činnosti výdajne ortopedicko  –  

      protetických pomôcok 

36. 36.1 K (MZ SR) 7-01  Ročný výkaz o činnosti laboratória klinickej 

imunológie a alergiológie 

37. 37.1 K (MZ SR) 8-01  Ročný výkaz o činnosti patologickej anatómie 

38. 38.1 P (MZ SR) 1-01  Ročný výkaz o posteľovom fonde zdravotníckeho 

zariadenia 

39. 39.1 P (MZ SR) 2-01  Ročný výkaz o chirurgických výkonoch v posteľových 

oddeleniach 

40. 40.1 P (MZ SR) 3-01  Ročný výkaz o prírodných liečebných kúpeľoch 

a kúpeľnej liečebni 

41. 41.1 T (MZ SR) 1-01  Ročný výkaz o činnosti stacionára  

42. 42.1 T (MZ SR) 2-01  Ročný výkaz o činnosti stacionára v odbore nefrológia 

 

1107 Sociálna ochrana 

43.  V (MPSVR SR) 5-01  Ročný výkaz o poskytovaní starostlivosti a výchovy 

deťom v centre pre deti a rodiny 

 43.1 V/A (MPSVR SR) 5-01 Ročný výkaz o poskytovaní starostlivosti a výchovy 

deťom v centre pre deti a rodiny na účel vykonávania 

opatrení 

 43.2 V/B (MPSVR SR) 5-01 Ročný výkaz o poskytovaní starostlivosti a výchovy 

deťom v centre pre deti a rodiny na účel vykonávania 



 
 

špecializovaného programu 

 43.3 V/C (MPSVR SR) 5-01 Ročný výkaz o poskytovaní starostlivosti a výchovy 

deťom v centre pre deti a rodiny na účel vykonávania 

resocializačného programu 

44. 44.1 V (MPSVR SR) 7-01  Ročný výkaz o neverejných poskytovateľoch 

sociálnych služieb 

45. 45.1 V (MPSVR SR) 10-01 Ročný výkaz o vybraných druhoch sociálnych služieb 

46. 46.1 V (MPSVR SR) 11-01 Ročný výkaz o vybraných druhoch sociálnych služieb 

pre obce 

47. 47.1 V (MPSVR SR) 13-01 Ročný výkaz o vykonávaní vybraných opatrení 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

 

1109 Spravodlivosť a kriminalita 

48. 48.1 PO (MV SR) 1-01  Ročný výkaz o hasičskej jednotke 

 

1110 Kultúra 

49. 49.1 Kult (MK SR) 1-01  Ročný výkaz o ochrane pamiatkového fondu 

50. 50.1 Kult (MK SR) 3-01  Ročný výkaz o kultúrno-osvetovej činnosti 

51. 51.1 Kult (MK SR) 4-01  Ročný výkaz o neperiodických publikáciách 

52. 52.1 Kult (MK SR) 5-01  Ročný výkaz o hudobnom telese a umeleckom súbore 

53. 53.1 Kult (MK SR) 6-01  Ročný výkaz o galérii 

54. 54.1 Kult (MK SR) 7-01  Ročný výkaz o vysielaní rozhlasovej programovej 

služby 

55. 55.1 Kult (MK SR) 8-01  Ročný výkaz o vysielaní televíznej programovej služby 

56. 56.1 Kult (MK SR) 9-01  Ročný výkaz o múzeu 

57. 57.1 Kult (MK SR) 10-01  Ročný výkaz o knižnici 

58. 58.1 Kult (MK SR) 11-01  Ročný výkaz o audiovízii 

59. 59.1 Kult (MK SR) 12-01  Ročný výkaz o  subjektoch v oblasti profesionálneho 

scénického umenia 

60. 60.1 Kult (MK SR) 14-01  Ročný výkaz o astronomickom zariadení a pracovisku 

61. 61.1 Kult (MK SR) 15-01  Ročný výkaz o cirkvi a náboženskej spoločnosti 

62. 62.1 Kult (MK SR) 16-01  Ročný výkaz o verejných podujatiach v oblasti 

profesionálnej hudobnej kultúry 

63. 63.1 Kult (MK SR) 17-01  Ročný výkaz o festivaloch a prehliadkach v oblasti 

profesionálneho scénického umenia 

64. 64.1 Kult (MK SR) 19-01  Ročný výkaz o výrobe a distribúcii zvukových 

záznamov hudobných diel 

65. 65.1 Kult (MK SR) 20-01  Ročný výkaz o multimediálnom priemysle 

66. 66.1 Kult (MK SR) 21-01  Ročný výkaz o špecializovaných dizajnérskych 

činnostiach 

 

2 EKONOMICKÁ ŠTATISTIKA 

23 Odvetvové štatistiky 

2301 Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov 

67. 67.1 Mäso (MPRV SR) 1-12 Mesačný výkaz o zabití jatočných zvierat, hodnote ich 

nákupu podľa tried kvality, o bilancii mäsa na kosti a 

 výrobkov z mäsa 

68. 68.1 ML (MPRV SR) 6-12  Mesačný výkaz o nákupe mlieka a smotany a výrobe 

mliečnych výrobkov 

69. 69.1 OB (MPRV SR) 9-12  Mesačný výkaz o zdrojoch, predaji a použití obilnín 

70. 70.1 FCMIZ (MPRV SR) 1-12 Mesačný výkaz o fondoch cukru, melasy a izoglukózy 

71. 71.1 LIAH (MPRV SR) 1-12 Mesačný výkaz o liahnutí, násadových vajciach a 



 
 

jednodňovej hydine  

72. 72.1 VOH (MPRV SR) 7-12 Mesačný výkaz o výrobe, odbyte a súhrnnej ponuke 

jatočnej hydiny a konzumných vajec 

73. 73.1 Sklad (MPRV SR) 1-04 Štvrťročný výkaz o bilancii tovarov uskladnených vo 

verejnom sklade 

74. 74.1 LB (MPRV SR) 1-04  Štvrťročný výkaz o bilancii surového liehu 

75. 75.1 LB (MPRV SR) 2-04  Štvrťročný výkaz o bilancii rafinovaného liehu 

76. 76.1 LB (MPRV SR) 3-04  Štvrťročný výkaz o bilancii liehovín 

77. 77.1 LB (MPRV SR) 4-04  Štvrťročný výkaz o bilancii destilátov 

78. 78.1 KRMZ (MPRV SR) 1-04 Štvrťročný výkaz o výrobe kompletných kŕmnych 

zmesí a spotrebe surovín pri ich výrobe 

79. 79.1 Les (MPRV SR) 2-04  Štvrťročný výkaz o dodávkach dreva v lesníctve 

80. 80.1 Ryby (MPRV SR) 1-04 Štvrťročný výkaz o spracovaní produktov rybolovu a 

akvakultúry 

81. 81.1 OBCHOD (MPRV SR) 1-04 Štvrťročný výkaz o nákupe a predaji mlieka, mliečnych 

výrobkov, mäsa, hydiny, vajec, olejov, tukov a vína 

82. 82.1 Odh (MPRV SR) 1-03 Odhad úrody ovocia k 15. júnu a k 15. septembru 

a produkcia ovocia k 31. decembru 

83. 83.1 Usk (MPRV SR) 3-03 Výkaz o uskladnení jabĺk a hrušiek k 1. marcu, k 31. 

októbru a k 31. decembru 

84. 84.1 ODV (MPRV SR) 7-02 Polročný výkaz o pohybe výrobkov 

85. 85.1 ML (MPRV SR) 6-01  Ročný výkaz o produkcii a využití mlieka 

v mliekarniach 

86. 86.1 Les (MPRV SR) 5-01  Ročný výkaz o lesnom hospodárstve 

87. 87.1 Sad (MPRV SR) 11-01 Ročný výkaz o dodávkach sejbového a sadbového 

materiálu lesných drevín 

88. 88.1 Poľov (MPRV SR) 12-01 Ročný výkaz o revíri a stavoch zveri za poľovnícku 

sezónu 

89. 89.1 Drevo (MPRV SR) 1-01 Ročný výkaz o spracovaní dreva a produkcii výrobkov 

z dreva 

 

2304 Doprava a poštové služby 

90. 90.1 V (MDV SR) 1-01  Ročný výkaz o výkonoch a nákladoch na diaľniciach 

a na cestách 

91. 91.1 ZF (MDV SR) 1-01  Ročný výkaz o vybavení základnými fondmi na 

diaľniciach a na cestách 

92. 92.1 CI (MDV SR) 1-01  Ročný výkaz o cestách a ich objektoch 

93. 93.1 CI (MDV SR) 2-01  Ročný výkaz o diaľniciach a rýchlostných cestách a ich 

objektoch 

94. 94.1 CI (MDV SR) 3-01  Ročný výkaz o financovaní cestnej infraštruktúry 

95. 95.1 KD (MDV SR) 1-01  Ročný výkaz o technických a prevádzkových 

parametroch terminálu kombinovanej dopravy 

96. 96.1 KD (MDV SR) 2-01  Ročný výkaz o preprave tovaru kombinovanou 

dopravou 

97. 97.1 VD (MDV SR) 1-01  Ročný výkaz o nákladoch na infraštruktúru vo vodnej 

doprave 

98. 98.1 ŽD (MDV SR) 1-01  Ročný výkaz o nákladoch na infraštruktúru v 

železničnej doprave 

99. 99.1 INVD (MDV SR) 1-01 Ročný výkaz o nákladoch na infraštruktúru potrubnej 

dopravy, mestskej hromadnej dopravy a infraštruktúru 

prevádzkovateľa letiska na poskytovanie letiskových 

služieb a na vykonávanie neleteckých činností na 



 
 

letisku, z ktorého sa vykonáva obchodná letecká 

doprava 

100. 100.1 MPO (MDV SR) 1-01 Ročný výkaz o medzinárodnej preprave osôb cez 

územie Slovenskej republiky 

101. 101.1 OSŽD (MDV SR) 1-01 Ročný výkaz o železničnej doprave podľa manažéra 

infraštruktúry a prevádzkovateľov dopravy na dráhe 

102. 102.1 MK (MDV SR) 1-93  Ročný výkaz o miestnych komunikáciách, (rok 

zisťovania 2021) 

103. 103.1 PO (RÚ) 2-02   Polročný výkaz o poštových službách, ich kvalite 

a o poštovom platobnom styku  

104. 104.1 PO (RÚ) 3-02   Polročný výkaz o finančných ukazovateľoch poštových 

podnikov 

105. 105.1 PO (RÚ) 1-01   Ročný výkaz o poštovej sieti 

 

2307 Informácie a komunikácia 

106. 106.1 EKSS (MDV SR) 1-02 Polročný výkaz o elektronických komunikačných 

službách a sieťach 

107. 107.1 FET (MDV SR) 1-01  Ročný výkaz o ekonomických ukazovateľoch 

 

3 ŠTATISTIKA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A PRIEREZOVÁ ŠTATISTIKA 

33 Životné podmienky 

3303 Špecifické skupiny obyvateľstva 

108. 108.1 NM (MK SR) 1-01  Ročný výkaz o kultúre národnostných menšín 

 

34 Viacstranné štatistiky 

3401 Energetika 

109. 109.1 PPH (SŠHR SR) 1-52  Týždenný výkaz predajcov pohonných látok a palív 

110. 110.1 ROPA (SŠHR SR) 1-12 Mesačný výkaz o rope, ropných výrobkoch a zemnom 

plyne 

  



 
 

Zoznam skratiek názvov ministerstiev a štátnych organizácií 

MDV SR Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 

MK SR Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 

MPRV SR Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 

MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

MV SR Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

MZ SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 

RÚ  Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 

SŠHR SR Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 

  



 
 

Charakteristiky štatistických zisťovaní 

 

 

1. 

 

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: ISCP (MPSVR SR) 1-04 

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Štvrťročný výkaz o cene práce 

 

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o priemerných hodinových zárobkoch 

zamestnancov, o cene práce a diferenciácii miezd zamestnancov v jednotlivých triedeniach podľa 

tarifných tried, pohlavia, veku a vzdelania zamestnancov. Výsledky štatistického zisťovania sa 

využijú na vytvorenie porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej, národnej a 

medzinárodnej úrovni v zmysle požiadaviek európskeho štatistického systému a ďalších 

medzinárodných organizácií. Údaje o štruktúre a diferenciácii pracovných príjmov budú podkladom 

pre OECD na zhodnotenie mzdového a hospodárskeho vývoja v členských štátoch v súvislosti s 

jednotnou európskou menovou politikou. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania 

Použitá metóda štatistického zisťovania: výberové. 

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: vyplatené mzdy podľa jednotlivých zložiek, 

základné tarifné mzdy, mzdové zvýhodnenia, príplatky, doplatky, náhrady mzdy, prémie a odmeny, 

poskytnuté plnenia zo zisku, náhrady za pracovnú pohotovosť, pohlavie a vek zamestnanca, kódy 

zamestnania podľa Štatistickej klasifikácie zamestnaní, tarifné triedy, dosiahnuté vzdelanie a odbor 

vzdelania, týždenný fond pracovného času, odpracovaný čas, pracovný úväzok, priemerný 

hodinový zárobok, pracovisko, priemerné počty voľných a obsadených pracovných miest. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 
Podniky zapísané v obchodnom registri a fyzické osoby zapísané v živnostenskom registri, 

rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, samosprávne kraje, obce a iné neziskové 

organizácie do 99 zamestnancov výberovo, so 100 a viac zamestnancami vyčerpávajúco bez ohľadu 

na hlavnú činnosť. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 
Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. dňa po sledovanom 

období. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. 

 

 

2. 

 

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: PM (MPSVR SR) 1-04 

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Štvrťročný výkaz o pracovných 

miestach u samostatne zárobkovo činných osôb 

 

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 

Účelom štatistického zisťovania je získať  informácie o vzniknutých, zaniknutých, voľných 

a obsadených pracovných miestach. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú pri tvorbe politiky 



 
 

v oblasti trhu práce a na účely štátnej štatistiky v zmysle požiadaviek európskeho štatistického 

systému. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania 

Použitá metóda štatistického zisťovania: výberové. 

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet  vzniknutých a zaniknutých pracovných 

miest v sledovanom štvrťroku, dôvody zániku pracovných miest, počet voľných a obsadených 

pracovných miest k poslednému dňu sledovaného štvrťroka podľa Štatistickej klasifikácie 

zamestnaní a charakteristika voľného pracovného miesta (popis zamestnania, kód SK ISCO-08, 

doba neobsadenia, kód pracovného úväzku, vhodnosť pre absolventa, celkový počet voľných miest 

uvedeného zamestnania). 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Fyzické osoby zapísané v obchodnom registri a v živnostenskom registri. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. dňa po sledovanom 

období. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. 

 

 

3. 

 

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Platy (MPSVR SR) 1-02 

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Polročný výkaz o platoch 

zamestnancov v štátnej službe a zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme 
 

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vyplatených platoch zamestnancom v štátnej 

službe a pri výkone prác vo verejnom záujme, o ich podrobnej štruktúre a diferenciácii 

v jednotlivých triedeniach podľa Štatistickej klasifikácie zamestnaní, platových taríf, pohlavia, veku 

a vzdelania zamestnancov. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na vytvorenie 

porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni v zmysle 

požiadaviek európskeho štatistického systému a iných medzinárodných organizácií. Údaje 

o štruktúre a diferenciácii pracovných príjmov budú podkladom pre OECD na zhodnotenie 

mzdového vývoja a hospodárskeho vývoja v členských štátoch v súvislosti s jednotnou európskou 

menovou politikou. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania 

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: vyplatené platy podľa jednotlivých zložiek – 

celkový plat, funkčný (osobný) plat, tarifný plat, príplatky, odmeny, náhrada za pracovnú 

pohotovosť, číselný kód druhu funkcie, pohlavie a vek zamestnanca, kód zamestnania podľa 

Štatistickej klasifikácie zamestnaní, platová tarifa, dosiahnuté vzdelanie a miesto bydliska. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Ministerstvá a ostatné orgány štátnej správy, ktoré vykonávajú štátne záležitosti, rozpočtové 

organizácie a príspevkové organizácie, štátne a verejné vysoké školy, obce, samosprávne kraje 

a zariadenia sociálnych služieb. 



 
 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štatistického zisťovania: polročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. dňa po sledovanom 

období. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. 

 

 

4. 

 

Značka štatistického zisťovania: V (MPSVR SR) 6-01 

Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz o  pracovných podmienkach a nákladoch na 

podnikovú sociálnu politiku 

Značka štatistického formulára a názov štatistického formulára: 

V/A (MPSVR SR) 6-01 Ročný výkaz o pracovných podmienkach a nákladoch na podnikovú 

sociálnu politiku v podnikateľskej sfére 

V/B (MPSVR SR) 6-01 Ročný výkaz o pracovných podmienkach a nákladoch na podnikovú 

sociálnu politiku v nepodnikateľskej sfére 

 

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o pracovných a mzdových podmienkach 

zamestnancov a informácie nevyhnutné na sledovanie nákladov vynaložených na podnikovú 

sociálnu politiku. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na zabezpečenie informácií o životných 

a pracovných podmienkach v Slovenskej republike pre Európske služby zamestnanosti (EURES). 

Súčasne bude zisťovanie slúžiť aj na účely kolektívnych vyjednávaní, analýz a prognóz. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania 

Použitá metóda štatistického zisťovania: výberové. 

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: zamestnávateľ, evidenčný počet 

zamestnancov, zmluvné vzťahy medzi zamestnávateľom a zamestnancami, ich spolupráca, mzdové 

nároky, minimálne mzdy, mzdové tarify, mzdové príplatky, zvýhodnenia a odmeny, pracovný čas, 

bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, sociálny fond, stravovanie a ďalšie formy podnikovej 

sociálnej politiky. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Podniky zapísané v obchodnom registri, rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie a iné 

neziskové organizácie bez ohľadu na počet zamestnancov a hlavnú činnosť. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štatistického zisťovania: ročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. júla sledovaného 

roka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. 

 

 

5. 

 

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: A (MZ SR) 1-01 



 
 

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o činnosti 

ambulancie 

 

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti ambulancií a miere využitia 

poskytovania zdravotnej starostlivosti v ambulanciách. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú 

na vytvorenie porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej, národnej a medzinárodnej 

úrovni. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania 

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet návštev pacienta v ambulancii, návštev 

lekára a sestry u pacienta, preventívnych prehliadok podľa veku pacienta a počet vyšetrených osôb 

s podozrením na ohrozenie násilím. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú 

činnosť podľa SK NACE: 

86 Zdravotníctvo. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štatistického zisťovania: ročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára 

nasledujúceho roka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. 

 

 

6. 

 

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: A (MZ SR) 2-01 

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o činnosti 

diabetologickej ambulancie 

 

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti diabetologických ambulancií, liečbe 

a počte dispenzarizovaných pacientov na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva. Výsledky 

štatistického zisťovania sa využijú na vytvorenie porovnateľných štatistických zdrojov na 

regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania 

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet návštev pacienta v ambulancii podľa 

veku, liečby diabetikov podľa veku a pohlavia, počtu dispenzarizovaných osôb podľa diagnózy, 

veku a pohlavia. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú 

činnosť podľa SK NACE: 

86 Zdravotníctvo. 

 



 
 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štatistického zisťovania: ročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára 

nasledujúceho roka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. 

 

 

7. 

 

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: A (MZ SR) 3-01 

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o činnosti 

ambulancie pneumológie a ftizeológie 

 

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o chorobnosti na tuberkulózu a respiračné 

choroby na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva. Výsledky štatistického zisťovania sa 

využijú na vytvorenie porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej, národnej 

a medzinárodnej úrovni. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania 

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: činnosť ambulancií pneumológie a 

ftizeológie, výskyt tuberkulózy a respiračných chorôb, počet vyšetrení, odberov, počet 

dispenzarizovaných a sledovaných osôb podľa veku, pohlavia a diagnózy. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú 

činnosť podľa SK NACE: 

86 Zdravotníctvo. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štatistického zisťovania: ročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára 

nasledujúceho roka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. 

 

 

8. 

 

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: A (MZ SR) 4-01 

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o činnosti 

psychiatrickej ambulancie 

 

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o psychiatrických pacientoch podľa diagnóz 

na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na 

vytvorenie porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni. 

 



 
 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania 

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: činnosť psychiatrických ambulancií, počet 

vyšetrení a vyšetrených osôb podľa veku, pohlavia a psychiatrických diagnóz a počet vyšetrených 

osôb s podozrením na ohrozenie násilím. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú 

činnosť podľa SK NACE: 

86 Zdravotníctvo. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štatistického zisťovania: ročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára 

nasledujúceho roka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. 

 

 

9. 

 

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: A (MZ SR) 5-01 

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o činnosti 

všeobecnej ambulancie pre deti a dorast 

 

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o  starostlivosti o deti a dorast a o ich 

zdravotnom stave na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva. Výsledky štatistického zisťovania 

sa využijú na vytvorenie porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej, národnej 

a medzinárodnej úrovni. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania 

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet sledovaných detí a dorastu podľa 

diagnózy, veku a pohlavia, druhu vyšetrení, počet návštev podľa veku a pohlavia a plne dojčené 

deti. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú 

činnosť podľa SK NACE: 

86 Zdravotníctvo. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štatistického zisťovania: ročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára 

nasledujúceho roka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. 

 

 



 
 

10. 

 

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: A (MZ SR) 6-01 

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o činnosti lekárskej 

genetiky 

 

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie na hodnotenie geneticky ohrozených rodín na 

hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na 

vytvorenie porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania 

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: činnosť lekárskej genetiky, chromozómové 

vyšetrenia a analýzy DNA, počet návštev pacienta podľa veku a počet vyšetrených rodín. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú 

činnosť podľa SK NACE: 

86 Zdravotníctvo. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štatistického zisťovania: ročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára 

nasledujúceho roka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. 

 

 

11. 

 

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: A (MZ SR) 7-01 

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o činnosti 

gynekologicko-pôrodníckej ambulancie 

 

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti gynekologických ambulancií a 

o zdravotnom stave žien na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva. Výsledky štatistického 

zisťovania sa využijú na vytvorenie porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej, národnej 

a medzinárodnej úrovni. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania 

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: používanie antikoncepcie, evidencia 

tehotných, vyšetrenia a ochorenia osôb, počet návštev vzhľadom na druh gynekologických 

vyšetrení podľa veku a počet vyšetrených osôb s podozrením na ohrozenie násilím. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú 

činnosť podľa SK NACE: 

86 Zdravotníctvo. 



 
 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štatistického zisťovania: ročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára 

nasledujúceho roka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. 

 

 

12. 

 

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: A (MZ SR) 8-01 

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o činnosti 

ambulancie zubného lekárstva 

 

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti ambulancie zubného lekára na 

hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na 

vytvorenie porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania 

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet preventívnych komplexných 

zubnolekárskych prehliadok, zubnolekárska starostlivosť o deti, dorast a dospelých, index orálneho 

zdravia a výkony zubného lekára. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú 

činnosť podľa SK NACE: 

86 Zdravotníctvo. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štatistického zisťovania: ročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára 

nasledujúceho roka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. 

 

 

13. 

 

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: A (MZ SR) 9-01 

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o činnosti 

dermatovenerologickej ambulancie 

 

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti dermatovenerologickej ambulancie 

a o kožných ochoreniach na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva. Výsledky štatistického 

zisťovania sa využijú na vytvorenie porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej, národnej 

a medzinárodnej úrovni. 

 



 
 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania 

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet návštev pacienta v ambulancii podľa 

veku a pohlavia, počet vyšetrených osôb podľa diagnózy, veku a pohlavia. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú 

činnosť podľa SK NACE: 

86 Zdravotníctvo. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štatistického zisťovania: ročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára 

nasledujúceho roka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. 

 

 

14. 

 

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: A (MZ SR) 11-01 

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o činnosti 

telovýchovného lekárstva 

 

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti telovýchovného lekárstva na 

hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na 

vytvorenie porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania 

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet návštev pacienta v ambulancii a počet 

odborných vyšetrení (výkonov) podľa druhu a veku pacienta. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú 

činnosť podľa SK NACE: 

86 Zdravotníctvo. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štatistického zisťovania: ročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára 

nasledujúceho roka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. 

 

 

15. 

 

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: A (MZ SR) 12-01 



 
 

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o činnosti 

chirurgickej ambulancie a ambulancie plastickej chirurgie 

 

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vybraných výkonoch ambulantných 

chirurgických odborov na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva. Výsledky štatistického 

zisťovania sa využijú na vytvorenie porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej, národnej 

a medzinárodnej úrovni. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania 

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: vybrané chirurgické výkony v ambulanciách, 

počet návštev pacienta v ambulancii podľa veku. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú 

činnosť podľa SK NACE: 

86 Zdravotníctvo. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štatistického zisťovania: ročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára 

nasledujúceho roka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. 

 

 

16. 

 

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: A (MZ SR) 13-01 

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o činnosti 

nefrologickej ambulancie 

 

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti nefrologických ambulancií, počte 

návštev pacientov a počte sledovaných osôb na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva. 

Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na vytvorenie porovnateľných štatistických zdrojov na 

regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania 

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet návštev pacientov v ambulancii podľa 

veku, počet sledovaných osôb podľa vybraných diagnóz a veku a  starostlivosť o pacientov pred 

zaradením do pravidelnej dialyzačnej liečby s chronickou obličkovou chorobou. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú 

činnosť podľa SK NACE: 

86 Zdravotníctvo. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 



 
 

Periodicita štatistického zisťovania: ročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára 

nasledujúceho roka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. 

 

 

17. 

 

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: A (MZ SR) 15-01 

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o činnosti 

oftalmologickej ambulancie 

 

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti oftalmologických ambulancií na 

hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na 

vytvorenie porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania 

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: činnosť oftalmologických ambulancií, počet 

návštev pacienta a počet sledovaných osôb podľa veku a vybraných diagnóz. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú 

činnosť podľa SK NACE: 

86 Zdravotníctvo. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štatistického zisťovania: ročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára 

nasledujúceho roka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. 

 

 

18. 

 

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: A (MZ SR) 17-01 

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o činnosti 

kardiologickej ambulancie 

 

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti kardiologických ambulancií na 

hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na 

vytvorenie porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania 

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 



 
 

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: činnosť kardiologických ambulancií, počet 

návštev pacientov, počet sledovaných osôb podľa veku, pohlavia a diagnóz. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú 

činnosť podľa SK NACE: 

86 Zdravotníctvo. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štatistického zisťovania: ročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára 

nasledujúceho roka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. 

 

 

19. 

 

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: A (MZ SR) 18-01 

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o činnosti 

neurologickej ambulancie 

 

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti neurologických ambulancií na 

hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na 

vytvorenie porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania 

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: činnosť neurologických ambulancií, počet 

návštev pacientov, sledovaných a novo diagnostikovaných osôb podľa veku, pohlavia a diagnózy. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú 

činnosť podľa SK NACE: 

86 Zdravotníctvo. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štatistického zisťovania: ročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára 

nasledujúceho roka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. 

 

 

20. 

 

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: A (MZ SR) 19-01 

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o činnosti 

záchrannej zdravotnej služby 



 
 

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti záchrannej zdravotnej služby 

(ZZS), počte ošetrených pacientov a počte výjazdov ZZS na hodnotenie zdravotného stavu 

obyvateľstva. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na vytvorenie porovnateľných 

štatistických zdrojov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania 

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet výjazdov ZZS podľa veku, ošetrených 

osôb podľa vybraných diagnóz a veku, najmä najzávažnejších diagnóz ohrozujúcich život a zdravie 

patriacich do skupiny kvintetu prvej hodiny, časové parametre činnosti ZZS, smerovanie pacientov, 

počet hovorov linky tiesňového volania (LTV) podľa kategórie závažnosti. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov a Operačné stredisko 

záchrannej zdravotnej služby, ktorí vykonávajú činnosť podľa SK NACE: 

86 Zdravotníctvo. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štatistického zisťovania: ročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára 

nasledujúceho roka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. 

 

 

21. 

 

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: A (MZ SR) 20-01 

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o činnosti agentúry 

domácej ošetrovateľskej starostlivosti 

 

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti agentúr domácej ošetrovateľskej 

starostlivosti na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva. Výsledky štatistického zisťovania sa 

využijú na vytvorenie porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej, národnej 

a medzinárodnej úrovni. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania 

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet návštev pracovníkov Agentúry domácej 

ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS), počet ošetrených osôb podľa veku a pohlavia, postihnutia 

osôb podľa diagnózy a výkony u pacientov. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú 

činnosť podľa SK NACE: 

86 Zdravotníctvo. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štatistického zisťovania: ročne. 



 
 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára 

nasledujúceho roka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. 

 

 

22. 

 

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: A (MZ SR) 22-01 

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o činnosti 

hematologickej a transfúziologickej ambulancie 

 

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti hematologických ambulancií na 

hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na 

vytvorenie porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania 

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: činnosť hematologickej ambulancie, počet 

návštev pacienta, vyšetrení, počet dispenzarizovaných a  sledovaných osôb podľa veku, pohlavia a 

diagnózy a počet hematologických výkonov. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú 

činnosť podľa SK NACE: 

86 Zdravotníctvo. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štatistického zisťovania: ročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára 

nasledujúceho roka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. 

 

 

23. 

 

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: A (MZ SR) 25-01 

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o činnosti 

ambulancie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie 

 

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti ambulancií fyziatrie, balneológie 

a liečebnej rehabilitácie na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva. Výsledky štatistického 

zisťovania sa využijú na vytvorenie porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej, národnej 

a medzinárodnej úrovni. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania 

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 



 
 

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet návštev pacienta v ambulancii, počet 

vstupných, kontrolných a terapeutických vyšetrení podľa veku a pohlavia a počet výkonov v 

ambulancii. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú 

činnosť podľa SK NACE: 

86 Zdravotníctvo. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štatistického zisťovania: ročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára 

nasledujúceho roka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. 

 

 

24. 

 

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: A (MZ SR) 27-01 

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o činnosti 

ambulancie klinickej imunológie a alergiológie 

 

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti ambulancií klinickej imunológie a 

alergiológie na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva. Výsledky štatistického zisťovania sa 

využijú na vytvorenie porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej, národnej 

a medzinárodnej úrovni. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania 

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet návštev pacienta v ambulancii podľa 

veku, počet sledovaných osôb a počet pacientov so špecifickou imunoterapiou podľa veku 

a pohlavia. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú 

činnosť podľa SK NACE: 

86 Zdravotníctvo. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štatistického zisťovania: ročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára 

nasledujúceho roka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. 

 

 

25. 

 



 
 

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: C (MZ SR) 1-01 

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o činnosti 

nukleárnej medicíny 

 

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti nukleárnej medicíny na hodnotenie 

zdravotného stavu obyvateľstva. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na vytvorenie 

porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania 

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet návštev pacientov podľa veku, 

terapeutické aplikácie, počet rádionuklidových vyšetrení a prístrojové vybavenie. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú 

činnosť podľa SK NACE: 

86 Zdravotníctvo. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štatistického zisťovania: ročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára 

nasledujúceho roka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. 

 

 

26. 

 

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: C (MZ SR) 2-01 

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o činnosti 

anestéziológie a intenzívnej medicíny 

 

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti anestéziológie a intenzívnej 

medicíny na preventívne, diagnostické a liečebné účely a hodnotenie zdravotného stavu 

obyvateľstva. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na vytvorenie porovnateľných 

štatistických zdrojov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania 

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet návštev a vyšetrení pacientov podľa 

veku, podľa Klasifikácie Americkej spoločnosti anestéziológov a  anestéziologická starostlivosť 

podľa vekových skupín. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú 

činnosť podľa SK NACE: 

86 Zdravotníctvo. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 



 
 

Periodicita štatistického zisťovania: ročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára 

nasledujúceho roka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. 

 

 

27. 

 

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: C (MZ SR) 3-01 

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o činnosti radiačnej 

onkológie 

 

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti a prístrojovom vybavení radiačnej 

onkológie na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva. Výsledky štatistického zisťovania sa 

využijú na vytvorenie porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej, národnej 

a medzinárodnej úrovni. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania 

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet návštev a vyšetrení pacienta podľa 

veku, terapeutických výkonov, počet pacientov podľa charakteru poskytnutej liečby a prístrojové 

vybavenie. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú 

činnosť podľa SK NACE: 

86 Zdravotníctvo. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štatistického zisťovania: ročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára 

nasledujúceho roka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. 

 

 

28. 

 

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: C (MZ SR) 4-01 

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o činnosti klinickej 

onkológie 

 

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti a liečbe klinickej onkológie na 

hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na 

vytvorenie porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania 



 
 

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet návštev pacienta v ambulancii 

a vyšetrení podľa veku,  počet pacientov podľa charakteru liečby a náklady na liečivá. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú 

činnosť podľa SK NACE: 

86 Zdravotníctvo. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štatistického zisťovania: ročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára 

nasledujúceho roka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. 

 

 

29. 

 

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: C (MZ SR) 5-01 

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o činnosti 

algeziológie 

 

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti odboru algeziológie, liečbe a počte 

liečených pacientov na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva. Výsledky štatistického 

zisťovania sa využijú na vytvorenie porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej, národnej 

a medzinárodnej úrovni. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania 

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet návštev pacienta v ambulancii podľa 

veku, počet pacientov podľa typu bolesti a liečby a počet výkonov u pacientov podľa pohlavia. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa 

SK NACE: 

86 Zdravotníctvo. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štatistického zisťovania: ročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára 

nasledujúceho roka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. 

 

 

30. 

 

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: J (MZ SR) 1-01 



 
 

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o jednodňovej 

starostlivosti 

 

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o jednodňovej zdravotnej starostlivosti na 

hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva a kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti. 

Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na vytvorenie porovnateľných štatistických zdrojov na 

regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania 

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet denných miest pre pacientov, počet 

osôb podľa uskutočnených výkonov v rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú 

činnosť podľa SK NACE: 

86 Zdravotníctvo. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štatistického zisťovania: ročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára 

nasledujúceho roka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. 

 

 

31. 

 

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: K (MZ SR) 1-01 

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o činnosti 

laboratória klinickej biochémie 

 

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti laboratórií klinickej biochémie na 

hodnotenie zdravotnej starostlivosti o obyvateľstvo. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na 

vytvorenie porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania 

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet biochemických, kontrolných a 

ostatných vyšetrení materiálu. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú 

činnosť podľa SK NACE: 

86 Zdravotníctvo. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štatistického zisťovania: ročne. 



 
 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára 

nasledujúceho roka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. 

 

 

32. 

 

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: K (MZ SR) 2-01 

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o činnosti 

hematológie a transfúziológie – pracovisko spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek 

 

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti pracovísk hematológie 

a transfúziológie, o darcoch krvi a o krvných prípravkoch. Výsledky štatistického zisťovania sa 

využijú na vytvorenie porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej, národnej 

a medzinárodnej úrovni. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania 

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet darcov krvi, vyšetrení osôb súvisiacich 

s odberom krvi, odbery krvi podľa typu odberov, diagnostické a liečebné výkony, výroba a spotreba 

krvných a špeciálnych krvných prípravkov a laboratórne vyšetrenia pre hematológiu 

a transfúziológiu. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú 

činnosť podľa SK NACE: 

86 Zdravotníctvo. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štatistického zisťovania: ročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára 

nasledujúceho roka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. 

 

 

33. 

 

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: K (MZ SR) 4-01 

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o činnosti rádiológie 

 

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti a o prístrojovom vybavení 

rádiologických pracovísk na hodnotenie zdravotnej starostlivosti o obyvateľstvo. Výsledky 

štatistického zisťovania sa využijú na vytvorenie porovnateľných štatistických zdrojov na 

regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania 



 
 

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet druhov rádiologických vyšetrení u 

ambulantných a hospitalizovaných pacientov podľa vekových skupín, prístrojové vybavenie a 

spotreba filmového materiálu a chemikálií. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú 

činnosť podľa SK NACE: 

86 Zdravotníctvo. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štatistického zisťovania: ročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára 

nasledujúceho roka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. 

 

 

34. 

 

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: K (MZ SR) 5-01 

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o činnosti fyziatrie 

a rehabilitácie – pracovisko spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek 

 

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti spoločných vyšetrovacích 

a liečebných zložiek pracovísk fyziatrie a rehabilitácie na hodnotenie zdravotného stavu 

obyvateľstva. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na vytvorenie porovnateľných 

štatistických zdrojov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania 

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet liečených pacientov podľa veku a 

pohlavia, výkony a liečené osoby podľa jednotlivých diagnóz. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú 

činnosť podľa SK NACE: 

86 Zdravotníctvo. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štatistického zisťovania: ročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára 

nasledujúceho roka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. 

 

 

35. 

 



 
 

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: K (MZ SR) 6-01 

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o činnosti výdajne 

ortopedicko-protetických pomôcok 

 

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti výdajní ortopedicko-protetických 

pomôcok na hodnotenie zdravotnej starostlivosti o obyvateľstvo. Výsledky štatistického zisťovania 

sa využijú na vytvorenie porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej, národnej 

a medzinárodnej úrovni. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania 

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet výdajní a merných miest, počet 

vydaných ortopedickoprotetických pomôcok podľa typu. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú 

činnosť podľa SK NACE: 

86 Zdravotníctvo. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štatistického zisťovania: ročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára 

nasledujúceho roka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. 

 

 

36. 

 

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: K (MZ SR) 7-01 

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o činnosti 

laboratória klinickej imunológie a alergiológie 

 

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti laboratórií klinickej imunológie a 

alergiológie na hodnotenie zdravotnej starostlivosti o obyvateľstvo. Výsledky štatistického 

zisťovania sa využijú na vytvorenie porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej, národnej 

a medzinárodnej úrovni. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania 

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet vyšetrení u pacientov a počet vyšetrení 

vzoriek  biologického materiálu podľa typov vyšetrení. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú 

činnosť podľa SK NACE: 

86 Zdravotníctvo. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 



 
 

Periodicita štatistického zisťovania: ročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára 

nasledujúceho roka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. 

 

 

37. 

 

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: K (MZ SR) 8-01 

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o činnosti 

patologickej anatómie 

 

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti pracovísk patologickej anatómie. 

Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na vytvorenie porovnateľných štatistických zdrojov na 

regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania 

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet vyšetrení bioptických, cytologických, 

histologických, imunohistochemických a iných preparátov, elektrónovomikroskopické analýzy a 

analýzy DNA. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú 

činnosť podľa SK NACE: 

86 Zdravotníctvo. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štatistického zisťovania: ročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára 

nasledujúceho roka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. 

 

 

38. 

 

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: P (MZ SR) 1-01 

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o posteľovom fonde 

zdravotníckeho zariadenia 

 

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie umožňujúce kvantitatívne a kvalitatívne 

hodnotiť využitie posteľovej kapacity ústavných zdravotníckych zariadení a ich posteľových 

útvarov na štatistické účely. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na vytvorenie 

porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania 



 
 

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: posteľový fond a jeho využitie v odborných 

útvaroch, počet postelí, ošetrovacích dní, pacientov a pracovné úväzky zdravotníckych 

pracovníkov. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú 

činnosť podľa SK NACE: 

86 Zdravotníctvo. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štatistického zisťovania: ročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára 

nasledujúceho roka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. 

 

 

39. 

 

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: P (MZ SR) 2-01 

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o chirurgických 

výkonoch v posteľových oddeleniach 

 

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o chirurgických výkonoch vykonaných 

na posteľových oddeleniach jednotlivých chirurgických odborov na hodnotenie zdravotného stavu 

obyvateľstva. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na vytvorenie porovnateľných 

štatistických zdrojov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania 

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet vybraných chirurgických výkonov 

jednotlivých chirurgických odborov v ústavnej zdravotnej starostlivosti, počet pacientov 

neodkladnej chirurgickej pomoci pri vybraných ochoreniach. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú 

činnosť podľa SK NACE: 

86 Zdravotníctvo. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štatistického zisťovania: ročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára 

nasledujúceho roka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. 

 

 

40. 



 
 

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: P (MZ SR) 3-01 

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o prírodných 

liečebných kúpeľoch a kúpeľnej liečebni 

 

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o sieti prírodných liečebných kúpeľov a 

kúpeľných liečební na hodnotenie zdravotnej starostlivosti o obyvateľstvo. Výsledky štatistického 

zisťovania sa využijú na vytvorenie porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej, národnej 

a medzinárodnej úrovni. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania 

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: posteľový fond a jeho využitie v jednotlivých 

prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach a výkony kúpeľnej starostlivosti. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú 

činnosť podľa SK NACE: 

86 Zdravotníctvo. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štatistického zisťovania: ročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára 

nasledujúceho roka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. 

 

 

41. 

 

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: T (MZ SR) 1-01 

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o činnosti stacionára 

 

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o sieti stacionárov na hodnotenie zdravotnej 

starostlivosti o obyvateľstvo. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na vytvorenie 

porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania 

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet denných miest pre pacientov a počet 

odliečených osôb podľa veku a pohlavia. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú 

činnosť podľa SK NACE: 

86 Zdravotníctvo. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štatistického zisťovania: ročne. 



 
 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára 

nasledujúceho roka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. 

 

 

42. 

 

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: T (MZ SR) 2-01 

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o činnosti stacionára 

v odbore nefrológia 

 

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o sieti a činnosti stacionárov v odbore 

nefrológia na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva. Výsledky štatistického zisťovania sa 

využijú na vytvorenie porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej, národnej 

a medzinárodnej úrovni. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania 

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: kapacita nefrologického stacionára, počet 

transplantácií z  nefrologického stacionára, počet pacientov podľa veku, diagnózy, pohyb pacientov 

a dĺžka liečby v pravidelnej dialyzačnej liečbe, akútne otravy a spôsoby liečby v nefrologickom 

stacionári, počet pacientov liečených peritoneálnou dialýzou. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú 

činnosť podľa SK NACE: 

86 Zdravotníctvo. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štatistického zisťovania: ročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára 

nasledujúceho roka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. 

 

 

43. 

 

Značka štatistického zisťovania: V (MPSVR SR) 5-01 

Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz o poskytovaní starostlivosti a výchovy v centrách 

pre deti a rodiny 

Značka štatistického formulára a názov štatistického formulára: 

V/A (MPSVR SR) 5-01 Ročný výkaz o poskytovaní starostlivosti a výchovy deťom v centre 

pre deti a rodiny na účel vykonávania opatrení 

V/B (MPSVR SR) 5-01 Ročný výkaz o poskytovaní starostlivosti a výchovy deťom v centre 

pre deti a rodiny na účel vykonávania špecializovaného programu 

V/C (MPSVR SR) 5-01 Ročný výkaz o poskytovaní starostlivosti a výchovy deťom v centre 

pre deti a rodiny na účel vykonávania resocializačného programu 



 
 

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o poskytovaní starostlivosti a výchovy deťom 

a plnoletým fyzickým osobám v centrách pre deti a rodiny, o počte a štruktúre klientov, o počte a 

štruktúre zamestnancov a vzdelanostnej úrovni zamestnancov centier pre deti a rodiny. Výsledky 

zisťovania sa využijú na analytickú a legislatívnu činnosť. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania 

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: kapacita, účel centra pre deti a rodiny, formy 

vykonávania opatrení, priemerná dĺžka pobytu dieťaťa, počet detí podľa veku a pohlavia, 

umiestňovanie detí, ukončenie poskytovania starostlivosti, počet detí do zahájenia základnej 

školskej dochádzky, počet detí v stredných školách, počet detí v nadstavbových a vysokých 

školách, štruktúra zamestnancov podľa profesií a vzdelania. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Centrá pre deti a rodiny podľa SK NACE: 

87.9 Ostatná starostlivosť v pobytových zariadeniach a 

88.9 Ostatná sociálna práca bez ubytovania. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štatistického zisťovania: ročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. januára 

nasledujúceho roka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. 

 

 

44. 

 

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: V (MPSVR SR) 7-01 

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o neverejných 

poskytovateľoch sociálnych služieb 

 

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o poskytovaní vybraných druhov sociálnych 

služieb u neverejných poskytovateľoch. Výsledky štatistického zisťovania sa využívajú ako podklad 

na koncepčnú, riadiacu a koordinačnú činnosť v tejto oblasti. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania 

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet poskytovateľov a prijímateľov 

vybraných druhov sociálnych služieb, štruktúra príjmov a výdavkov, štruktúra zamestnancov 

a počet neuspokojených žiadostí v zariadení. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Právnické osoby a fyzické osoby, samosprávne kraje, obce poskytujúce sociálne služby podľa 

SK NACE: 

87. 3 Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach, 

88. 9 Ostatná sociálna práca bez ubytovania. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 



 
 

Periodicita štatistického zisťovania: ročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. januára 

nasledujúceho roka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.  

 

 

45. 

 

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: V (MPSVR SR) 10-01 

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o vybraných 

druhoch sociálnych služieb 

 

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o poskytovaní vybraných druhov sociálnych 

služieb. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú ako podklad na koncepčnú a koordinačnú 

činnosť v tejto oblasti. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania 

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet poskytovateľov vybraných druhov 

sociálnych služieb, počet prijímateľov sociálnej služby, ktorým sa poskytli vybrané druhy 

sociálnych služieb spolu s bežnými výdavkami, príjmami, priemerným počtom zamestnancov 

a dobrovoľníkov, počet žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby vo vybraných 

zariadeniach sociálnych služieb a počet neuspokojených žiadostí v zariadení. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Poskytovatelia vybraných druhov sociálnych služieb zriadených ako rozpočtové organizácie alebo 

príspevkové organizácie, v zriaďovateľskej pôsobnosti obce alebo samosprávneho kraja podľa 

SK NACE: 

87. 3 Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach, 

87. 9 Ostatná starostlivosť v pobytových zariadeniach a 

88. 9 Ostatná sociálna práca bez ubytovania. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štatistického zisťovania: ročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. januára 

nasledujúceho roka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.  

 

 

46. 

 

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: V (MPSVR SR) 11-01 

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o vybraných 

druhoch sociálnych služieb pre obce 

 

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 



 
 

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o poskytovaní opatrovateľskej služby 

fyzickým osobám odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby, o prepravnej službe poskytovanej 

orgánmi miestnej samosprávy a o poskytovaní odľahčovacej služby. Výsledky štatistického 

zisťovania sa využijú ako podklad na koncepčnú, riadiacu a koordinačnú činnosť v tejto oblasti. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania 

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet fyzických osôb odkázaných na pomoc 

inej fyzickej osoby, ktorým sa poskytla opatrovateľská služba, prepravná služba a odľahčovacia 

služba, štruktúra a počet zamestnancov poskytujúcich opatrovateľskú službu a prepravnú 

službu, bežné výdavky na opatrovateľskú službu a prepravnú službu, príjmy z úhrad za 

opatrovateľskú službu a prepravnú službu, počet automobilov používaných na účely poskytovania 

sociálnych služieb, počet fyzických osôb, ktorým sa poskytla prepravná služba, pohľadávky z úhrad 

za opatrovateľskú a prepravnú službu. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Obce, ktoré vykonávajú činnosti podľa SK NACE: 

88.9 Ostatná sociálna práca bez ubytovania. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štatistického zisťovania: ročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. januára 

nasledujúceho roka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.  

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a 

rodiny Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby. 

 

 

47. 

 

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: V (MPSVR SR) 13-01 

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o vykonávaní 

vybraných opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

 

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vykonávaní opatrení sociálnoprávnej 

ochrany detí a sociálnej kurately akreditovanými subjektmi. Výsledky štatistického zisťovania sa 

využijú na koncepčnú, legislatívnu a analytickú činnosť v oblasti ochrany detí. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania  

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.  

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet prípadov, pre ktoré sa vykonávajú 

opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, náklady na vykonávanie opatrení 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a spôsoby realizácie vybraných opatrení 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Akreditované subjekty podľa SK NACE: 

88.99 Ostatná sociálna starostlivosť bez ubytovania i. n.“. 

 



 
 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štatistického zisťovania: ročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. januára 

nasledujúceho roka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.  

 

 

48. 

 

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: PO (MV SR) 1-01 

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o hasičskej jednotke 

 

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o materiálno-technickom vybavení hasičskej 

jednotky osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami, hasičskou technikou,  zásahovej 

činnosti, penidlách a iných hasiacich látkach a sorbčných látkach. Výsledky štatistického zisťovania 

sa využijú na účely štátnej štatistiky a pre Medzinárodnú asociáciu hasičských a záchranných 

služieb (CTIF) na medzinárodné porovnania. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania 

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: druh hasičskej jednotky, kategória 

dobrovoľného hasičského zboru obce, kategória dobrovoľného hasičského zboru špeciál, počet 

zamestnancov a členov, osobné ochranné pracovné prostriedky, prostriedky strojnej služby, 

prostriedky protiplynovej služby, prostriedky spojovacej služby, zásahová činnosť, penidlá, iné 

hasiace látky a sorbčné látky. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Obce, právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, ktoré majú zriadenú hasičskú jednotku. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štatistického zisťovania: ročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. januára 

nasledujúceho roka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. 

 

 

49. 

 

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 1-01 

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o ochrane 

pamiatkového fondu 

 

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 

Účelom štatistického zisťovania je získať údaje o ochrane pamiatkového fondu. Výsledky 

štatistického zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky, tvorbu koncepcií a stratégii kultúrnej 

politiky a na medzinárodné porovnania. Štatistické zisťovanie sa vykonáva podľa Dohovoru o 

ochrane architektonického dedičstva Európy v Grenade a Európskeho dohovoru o ochrane 



 
 

archeologického dedičstva prijatého vo Vallete. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania 

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet pracovísk subjektov ochrany 

pamiatkového fondu podľa odborných činností, počet národných kultúrnych pamiatok, 

pamiatkových objektov, pamiatkových predmetov a pamiatkových území, údaje o finančných 

prostriedkoch vynaložených z verejných zdrojov na obnovu kultúrnych pamiatok. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Ústredné orgány štátnej správy, iné orgány štátnej správy a štátne organizácie, verejnoprávne 

inštitúcie, samosprávne kraje, obce a všetky organizácie rezortu kultúry, ktoré vykonávajú činnosť 

podľa SK NACE: 

84.11 Všeobecná verejná správa a 

91.13 Prevádzka historických pamiatok a budov a podobných turistických zaujímavostí. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štatistického zisťovania: ročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. marca nasledujúceho 

roka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. 

 

 

50. 

 

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 3-01 

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o kultúrno-osvetovej 

činnosti 

 

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o rozsahu kultúrno-osvetovej činnosti 

kultúrno-osvetových zariadení (okrem kultúrno-osvetových zariadení so špecializovaným 

zameraním na oblasť astronómie a príbuzných vied) v Slovenskej republike a o jej finančnom a 

personálnom zabezpečení. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky, 

tvorbu koncepcií a stratégii kultúrnej politiky a na medzinárodné porovnania. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania 

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: subjekty kultúrno-osvetovej činnosti, rozsah  

kultúrno-osvetovej činnosti a jednotlivé formy činnosti, kultúrno-spoločenské podujatia, počet 

kultúrno-osvetových zariadení, kultúrno-osvetová činnosť pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva, 

ekonomické ukazovatele za oblasť kultúrno-osvetovej činnosti. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Obce v Slovenskej republike s počtom obyvateľov nad 500, kultúrno-osvetové zariadenia (okrem 

kultúrno-osvetových zariadení so špecializovaným zameraním na oblasť astronómie a príbuzných 

vied), iné kultúrno-osvetové zariadenia, Ústredie ľudovej umeleckej výroby a Matica slovenská, 

vykonávajúce činnosť podľa SK NACE: 

84.11 Všeobecná verejná správa, 

90.03 Umelecká tvorba, 



 
 

90.04 Prevádzka kultúrnych zariadení a 

93.29 Ostatné zábavné činnosti a voľnočasové aktivity. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štatistického zisťovania: ročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. marca nasledujúceho 

roka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. 

 

 

51. 

 

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 4-01 

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o neperiodických 

publikáciách 

 

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vydaných neperiodických publikáciách 

v Slovenskej republike. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky, na 

národné porovnania tendencií a vývoja v rámci vydavateľských aktivít, tvorbu koncepcií a stratégii 

kultúrnej politiky a na medzinárodné porovnania. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania 

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet vydaných titulov neperiodických 

publikácií podľa tematických skupín, jazyka vydania, formy a ich nákladu, ekonomické ukazovatele 

za oblasť vydávania neperiodických publikácií. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Vydavatelia neperiodických publikácií, ktorí vykonávajú činnosť podľa SK NACE: 

58.11 Vydávanie kníh a  

58.19 Ostatné vydavateľské činnosti. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štatistického zisťovania: ročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. marca nasledujúceho 

roka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. 

 

 

52. 

 

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 5-01 

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o hudobnom telese a 

umeleckom súbore 

 

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 



 
 

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti profesionálnych hudobných telies a 

umeleckých súborov. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky, tvorbu 

koncepcií a stratégii kultúrnej politiky a na medzinárodné porovnania. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania 

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: aktivity profesionálnych hudobných telies a 

umeleckých súborov na území Slovenskej republiky a v zahraničí, kapacita miest a návštevníci 

podujatí, ekonomické ukazovatele za oblasť hudobných telies a umeleckých súborov. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Hudobné telesá a umelecké súbory, ktorých zriaďovateľom je Ministerstvo kultúry Slovenskej 

republiky, iné právnické osoby a subjekty, ktoré vykonávajú činnosť podľa SK NACE: 

90.03 Umelecká tvorba. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štatistického zisťovania: ročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. marca nasledujúceho 

roka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. 

 

 

53. 

 

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 6-01 

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o galérii 

 

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti galérií zapísaných v Registri múzeí 

a galérií Slovenskej republiky vedenom Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky. Výsledky 

štatistického zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky, na porovnanie a analýzu tendencií vo 

vývoji podmienok a výkonov galérií, na tvorbu koncepcií a stratégií v oblasti galérií a na 

medzinárodné porovnania. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania 

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet galérií, vlastných objektov a expozícií, 

zbierkový fond, výkony galérií (v tom aj počet výstav a expozícií), ekonomické a personálne 

ukazovatele za oblasť galérií. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Galérie zapísané v Registri múzeí a galérií Slovenskej republiky vedenom Ministerstvom kultúry 

Slovenskej republiky, ktoré vykonávajú činnosť podľa SK NACE: 

91.12 Činnosti múzeí 

91.13 Prevádzka historických pamiatok a budov a podobných turistických zaujímavostí. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štatistického zisťovania: ročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. marca nasledujúceho 

roka. 



 
 

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. 

 

 

54. 

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 7-01 

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o vysielaní 

rozhlasovej programovej služby 

 

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o rozhlasovom vysielaní na území Slovenskej 

republiky. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky, na tvorbu 

koncepcií a stratégií kultúrnej politiky a na medzinárodné porovnania. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania 

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: rozhlasová programová služba podľa 

územného rozsahu vysielania, celkový časový rozsah vysielania a časový rozsah vysielania 

jednotlivých typov programov, časový rozsah vysielania do zahraničia podľa typov programov 

a jazykov vysielania, časový rozsah vysielania v jazykoch národnostných menšín, ekonomické 

ukazovatele za oblasť rozhlasového vysielania. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Držitelia licencie na rozhlasové vysielanie, ktorí vykonávajú činnosť podľa SK NACE: 

60.10 Rozhlasové vysielanie. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štatistického zisťovania: ročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. marca nasledujúceho 

roka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. 

 

 

55. 

 

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 8-01 

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o vysielaní televíznej 

programovej služby 

 

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o televíznej programovej službe. Výsledky 

štatistického zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky, na tvorbu koncepcií a stratégií 

kultúrnej politiky a na medzinárodné porovnania. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania 

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: televízna programová služba podľa územného 

rozsahu vysielania, celkový časový rozsah vysielania a časový rozsah vysielania podľa typov 

programov a pôvodu jednotlivých typov programov, časový rozsah vysielania v jazykoch 



 
 

národnostných menšín, časový rozsah programov označených podľa jednotného systému 

označovania, ekonomické ukazovatele za oblasť televízneho vysielania. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Držitelia licencie na televízne vysielanie, ktorí vykonávajú činnosť podľa SK NACE: 

60.20 Vysielanie televízie a predplatené programy televízie. 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štatistického zisťovania: ročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. marca nasledujúceho 

roka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. 

 

 

56. 

 

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 9-01 

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o múzeu 

 

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti múzeí zapísaných v Registri múzeí 

a galérií Slovenskej republiky vedenom Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky. Výsledky 

štatistického zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky, na porovnania a analýzu tendencií vo 

vývoji podmienok a výkonov múzeí, na tvorbu koncepcií a stratégií v oblasti múzeí a na 

medzinárodné porovnania. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania 

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet múzeí, pobočiek, vysunutých expozícií 

a počet vlastných objektov, počet expozícií, zbierkový fond, výkony múzeí, ekonomické 

a personálne ukazovatele za oblasť múzeí. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Múzeá zapísané v Registri múzeí a galérií Slovenskej republiky vedenom Ministerstvom kultúry 

Slovenskej republiky, ktoré vykonávajú činnosť podľa SK NACE: 

91.12 Činnosti múzeí 

91.13 Prevádzka historických pamiatok a budov a podobných turistických zaujímavostí. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štatistického zisťovania: ročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. marca nasledujúceho 

roka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. 

 

 

57. 

 

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 10-01 

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o knižnici 



 
 

 

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti verejných knižníc, vedeckých 

knižníc a špeciálnych knižníc. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely štátnej 

štatistiky a pri verejných knižniciach pre potreby regionálnych knižníc, na národné porovnania 

tendencií vývoja podmienok a výkonov v rámci jednotlivých typov knižníc, tvorbu koncepcií 

a stratégií v oblasti knižníc a na medzinárodné porovnania. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania 

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet a charakter knižníc, knižničný fond, 

výkony knižníc, ekonomické ukazovatele za oblasť knižníc. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Knižnice, ktoré poskytujú knižnično-informačné služby verejnosti a vlastníci alebo správcovia 

historického knižničného dokumentu a historického knižničného fondu, ktorí vykonávajú činnosť 

podľa SK NACE: 

91.11 Činnosti knižníc a archívov. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štatistického zisťovania: ročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. marca nasledujúceho 

roka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. 

 

 

58. 

 

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 11-01 

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o audiovízii 

 

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o slovenských audiovizuálnych dielach a ich 

výrobe, informácie o distribúcii a prezentácii audiovizuálnych diel na území Slovenskej republiky, 

rovnako ako aj informácie o slovenských kinách a filmových festivaloch realizovaných na 

území Slovenskej republiky a o poskytovaní audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie. 

Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky, na tvorbu koncepcií 

a stratégií kultúrnej politiky a na medzinárodné porovnania, využívajú ich aj medzinárodné 

inštitúcie z oblasti audiovízie. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania 

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet vyrobených slovenských 

audiovizuálnych diel, ich charakteristika a náklady na ich výrobu, podiel slovenských producentov 

na koprodukcii audiovizuálnych diel, distribúcia audiovizuálnych diel, audiovizuálne mediálne 

služby na požiadanie, filmové festivaly a prehliadky v oblasti audiovízie, údaje za kiná, ekonomické 

ukazovatele za oblasť audiovízie. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú činnosť podľa SK NACE: 



 
 

18.20 Reprodukcia záznamových médií, 

59.11 Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, 

59.13 Distribúcia filmov, videozáznamov a televíznych programov, 

59.14 Premietanie filmov, 

93.29 Ostatné zábavné činnosti a voľnočasové aktivity a 

94.99 Činnosti ostatných členských organizácií i.n. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štatistického zisťovania: ročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. marca nasledujúceho 

roka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. 

 

 

59. 

 

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 12-01 

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o  subjektoch v 

oblasti profesionálneho scénického umenia 

 

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti profesionálnych štátnych a 

neštátnych divadiel v Slovenskej republike. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely 

štátnej štatistiky, na tvorbu koncepcií a stratégií kultúrnej politiky a na medzinárodné porovnania. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania 

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet divadiel, scén a súborov, výkony 

divadelných súborov na domácich aj zahraničných scénach, kapacita miest divadiel a ich 

návštevnosť, činnosť divadiel v oblasti kultúry pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva, 

ekonomické ukazovatele za oblasť divadiel. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Profesionálne divadlá v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, 

samosprávnych krajov, obcí a iných právnických osôb, ktoré vykonávajú činnosť podľa SK NACE: 

90.01 Scénické umenie a 

90.04 Prevádzka kultúrnych zariadení. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štatistického zisťovania: ročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. marca nasledujúceho 

roka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. 

 

 

60. 

 

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 14-01 



 
 

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o astronomickom 

zariadení a pracovisku 

 

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti kultúrno-osvetových zariadení so 

špecializovaným zameraním na oblasť astronómie a príbuzných vied a ostatných hvezdární, 

planetárií, astronomických pozorovateľní a kabinetov v Slovenskej republike. Výsledky 

štatistického zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky, na tvorbu koncepcií a stratégií 

kultúrnej politiky a na medzinárodné porovnania. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania 

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet astronomických zariadení a ich výkony, 

činnosť astronomických zariadení v oblasti kultúry pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva, 

ekonomické ukazovatele za oblasť astronomických zariadení. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Kultúrno-osvetové zariadenia so špecializovaným zameraním na oblasť astronómie a príbuzných 

vied a ostatné hvezdárne, planetáriá, astronomické pozorovateľne a kabinety, ktorých 

zriaďovateľom je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, a iné právnické osoby, ktoré 

vykonávajú činnosť podľa SK NACE: 

72.19 Ostatný výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied a 

85.59 Ostatné vzdelávanie i. n. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štatistického zisťovania: ročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. marca nasledujúceho 

roka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. 

 

 

61. 

 

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 15-01 

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o cirkvi a 

náboženskej spoločnosti 

 

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti cirkví v Slovenskej republike. 

Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky, na tvorbu koncepcií 

a stratégií a na medzinárodné porovnania. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania 

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: personálne zabezpečenie, počet evidovaných 

veriacich, druh a počet cirkevných činností, ekonomické ukazovatele registrovaných cirkví a 

náboženských spoločností. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Ústredia cirkví a náboženských spoločností registrovaných v Slovenskej republike, ktoré 



 
 

vykonávajú činnosť podľa SK NACE: 

94.91 Činnosti cirkevných organizácií. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štatistického zisťovania: ročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. marca nasledujúceho 

roka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. 

 

 

62. 

 

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 16-01 

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o verejných 

podujatiach v oblasti profesionálnej hudobnej kultúry 

 

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o aktivitách organizátorov verejných podujatí 

v oblasti profesionálnej hudobnej kultúry v Slovenskej republike. Výsledky štatistického zisťovania 

sa využijú na účely štátnej štatistiky, na tvorbu koncepcií a stratégií kultúrnej politiky a na 

medzinárodné porovnania. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania 

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet podujatí, druh a typ podujatia, kapacita 

miest a návštevnosť podujatí, periodicita, miesto konania podujatia, ekonomické ukazovatele za 

oblasť verejných podujatí v oblasti hudobnej kultúry. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Hudobné agentúry, nadácie, neziskové organizácie, občianske združenia, mestské kultúrne 

strediská, obce, ktoré v rámci svojej činnosti usporadúvajú verejné hudobné podujatia 

profesionálnych hudobných telies a umelcov, ktorí vykonávajú činnosť podľa SK NACE: 

90.02 Podporné činnosti súvisiace so scénickým umením a 

90.04 Prevádzka kultúrnych zariadení. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štatistického zisťovania: ročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. marca nasledujúceho 

roka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. 

 

 

63. 

 

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 17-01 

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o festivaloch 

a prehliadkach v oblasti profesionálneho scénického umenia 

 



 
 

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 

Účelom štatistického zisťovania je získať prehľad o organizovaní divadelných festivalov, 

prehliadok, pracovných a tvorivých dielní v oblasti profesionálneho divadelníctva v Slovenskej 

republike. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky, na tvorbu 

koncepcií a stratégií kultúrnej politiky a na medzinárodné porovnania. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania 

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: podujatia podľa periodicity a územného 

členenia, účinkujúci, program podujatia, kapacita miest, návštevnosť podľa typu a miesta konania 

podujatia, ekonomické ukazovatele za oblasť divadelných festivalov a prehliadok. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Občianske združenia, profesionálne divadlá a ďalšie subjekty, ktoré organizujú profesionálne 

divadelné podujatia, orgány štátnej správy, samosprávneho kraja a miestnej samosprávy, ktoré 

vykonávajú činnosť podľa SK NACE: 

90.01 Scénické umenie, 

90.02 Podporné činnosti súvisiace so scénickým umením, 

90.04 Prevádzka kultúrnych zariadení, 

93.29 Ostatné zábavné činnosti a voľnočasové aktivity, 

94.11 Činnosti podnikateľských a zamestnávateľských členských organizácií a 

94.12 Činnosti profesijných členských organizácií. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štatistického zisťovania: ročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. marca nasledujúceho 

roka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. 

 

 

64. 

 

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 19-01 

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o výrobe 

a distribúcii zvukových záznamov hudobných diel 

 

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o výrobe a distribúcii zvukových záznamov 

hudobných diel, s textom alebo bez textu, na území Slovenskej republiky. Výsledky štatistického 

zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky, na tvorbu koncepcií a stratégií kultúrnej politiky a 

na medzinárodné porovnania. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania 

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet vyrobených slovenských zvukových 

záznamov hudobných diel v členení podľa pôvodu a hudobného žánru, spôsob distribúcie 

zvukových záznamov hudobných diel, ekonomické ukazovatele za oblasť výroby a distribúcie 

zvukových záznamov hudobných diel. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 



 
 

Výrobcovia a distributéri zvukových záznamov hudobných diel, ktorí vykonávajú činnosť podľa 

SK NACE: 

59.20 Príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok. 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štatistického zisťovania: ročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. marca nasledujúceho 

roka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. 

 

 

65. 

 

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 20-01 

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o multimediálnom 

priemysle 

 

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o slovenských multimediálnych dielach a ich 

výrobe, informácie o distribúcii na území Slovenskej republiky. Výsledky štatistického zisťovania 

sa využijú na účely štátnej štatistiky, tvorbu koncepcií a stratégii kultúrnej politiky. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania 

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet vyrobených slovenských 

multimediálnych diel, ich charakteristika a náklady na ich výrobu, podiel slovenských vývojárov na 

koprodukcii multimediálnych diel, distribúcia multimediálnych diel, ekonomické ukazovatele za 

oblasť multimediálneho priemyslu. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú činnosť podľa SK NACE: 

58.21 Nakladateľstvo v oblasti počítačových hier 

62.01 Počítačové programovanie, 

62.02 Poradenstvo týkajúce sa počítačov, 

62.09 Ostatné služby týkajúce sa informačných technológií a počítačov, 

63.11 Spracovanie dát, poskytovanie serverového priestoru na internete a súvisiace služby, 

63.99 Ostatné informačné služby i. n., 

72.19 Ostatný výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štatistického zisťovania: ročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. marca nasledujúceho 

roka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. 

 

 

66. 

 

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 21-01 



 
 

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o špecializovaných 

dizajnérskych činnostiach 

 

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o špecializovaných dizajnérskych činnostiach 

na území Slovenskej republiky. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely štátnej 

štatistiky, tvorbu koncepcií a stratégii kultúrnej politiky. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania 

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: výsledky tvorby špecializovaných 

dizajnérskych činností, náklady na ich výrobu, ekonomické ukazovatele za oblasť špecializovaných 

dizajnérskych činností v celom rozsahu. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú činnosť podľa SK NACE: 

74.10 – Špecializované dizajnérske činnosti 

90.03 – Umelecká tvorba 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štatistického zisťovania: ročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. marca nasledujúceho 

roka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. 

 

 

67. 

 

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Mäso (MPRV SR) 1-12 

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Mesačný výkaz o zabití jatočných 

zvierat, hodnote ich nákupu podľa tried kvality, o bilancii mäsa na kosti a výrobkov z mäsa 

 

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie na vypracovanie prognóz ponuky ošípaných, 

teliat, jalovíc, kráv, býkov, volov, oviec a kôz na sledovanie porážok a hodnoty nákupu jatočných 

zvierat podľa tried kvality; na vypracovanie bilancie mäsa na kosti a bilancie mäsových výrobkov 

na účely trhovej regulácie v poľnohospodárstve a potravinárstve. Výsledky štatistického zisťovania 

sa využijú na účely štátnej štatistiky a na zabezpečenie požiadaviek európskeho štatistického 

systému; na analytickú a koncepčnú činnosť a na medzinárodné porovnania. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania 

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: zabitie vrátane osobitne naliehavého zabitia 

zvierat v tonách jatočnej a živej hmotnosti, v kusoch zabitia, v hodnote nákupu, podľa tried kvality 

a jednotlivých druhov jatočných zvierat, výroba mäsa, nákup a predaj mäsa, ostatné zdroje a ostatné 

použitie, zdroje a rozdelenie výrobkov z mäsa. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Právnické osoby a fyzické osoby bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť 

podľa SK NACE: 



 
 

10.1 Spracovanie a konzervovanie mäsa a mäsových produktov. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 7. dňa po sledovanom 

období. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. 

 

 

68. 

 

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: ML (MPRV SR) 6-12 

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Mesačný výkaz o nákupe mlieka 

a smotany a výrobe mliečnych výrobkov 

 

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vyrobenom, nakúpenom a predanom 

množstve mlieka a vybraných mliekarenských výrobkoch. Výsledky štatistického zisťovania sa 

využijú na účely štátnej štatistiky, na analytickú a koncepčnú činnosť a na medzinárodné 

porovnania. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania 

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: výroba a  predaj mlieka 

a vybraných mliečnych výrobkov, nákup a predaj surového kravského mlieka a smotany, výroba, 

predaj, konečná zásoba a tržby z predaja mlieka a mliečnych výrobkov, množstvo a obsah tuku 

v nakúpenom mlieku a smotane, ako aj obsah tuku  v nakúpenom kravskom mlieku,  tepelne 

upravené a ošetrené mlieko. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Právnické osoby a fyzické osoby bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť 

podľa SK NACE: 

10.5 Výroba mliečnych výrobkov. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 7. dňa po sledovanom 

období. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. 

 

 

69. 

 

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: OB (MPRV SR) 9-12 

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Mesačný výkaz o zdrojoch, 

predaji a použití obilnín 

 

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 



 
 

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o zdrojoch, predajoch a použití obilnín vo 

sfére poľnohospodárskeho nákupu, priemyselnej výroby krmív, spracovateľského priemyslu a 

obchodu s obilím. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky, na 

analytickú a koncepčnú činnosť a na medzinárodné porovnania. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania 

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: zdroje a použitie potravinárskych obilnín a 

obilnín na priemyselné účely a kŕmne účely, bilancia múky a sladu. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Podniky zapísané v obchodnom registri bez ohľadu na počet  zamestnancov, ktoré vykonávajú 

činnosť podľa SK NACE: 

10.6 Výroba mlynských výrobkov, škrobu a škrobových výrobkov, 

46.11 Sprostredkovanie obchodu s poľnohospodárskymi surovinami, živými zvieratami, 

textilnými surovinami a polotovarmi a 

46.21 Veľkoobchod s obilím, nespracovaným tabakom, semenami a krmivom. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. dňa po sledovanom 

období. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. 

 

 

70. 

 

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: FCMIZ (MPRV SR) 1-12 

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Mesačný výkaz o fondoch cukru, 

melasy a izoglukózy 

 

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o tvorbe a rozdelení fondov cukru,  melasy 

a izoglukózy v Slovenskej republike. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely štátnej 

štatistiky, na  analytickú a koncepčnú činnosť a na medzinárodné porovnania. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania 

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: tvorba zdrojov cukru, melasy a izoglukózy a 

ich zásoby, výroba, nákup v tuzemsku, dovoz z nečlenských krajín, prijatie z členských krajín 

Európskej únie, rozdelenie fondov na vlastnú spotrebu, dodávky pre obyvateľstvo a na výrobu 

nealkoholických nápojov, vlastná spotreba, vývoz do nečlenských krajín, odoslanie do členských 

krajín Európskej únie, iné dodávky a nákup a dodávky pre intervencie. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Podniky zapísané v obchodnom registri bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú 

činnosť podľa SK NACE: 

10.62 Výroba škrobu a škrobových výrobkov a 

10.81 Výroba cukru. 

 



 
 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. dňa po sledovanom 

období. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. 

 

 

71. 

 

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: LIAH (MPRV SR) 1-12 

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Mesačný výkaz o liahnutí, 

násadových vajciach a jednodňovej hydine 

 

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o liahnutí, násadových vajciach a o 

jednodňovej hydine. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky a na 

zabezpečenie požiadaviek európskeho štatistického systému. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania 

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: priemerný stav nosníc, výroba, ponuka, nákup 

a odbyt násadových vajec, odbyt jednodňovej hydiny a liahnutie jednotlivých druhov hydiny 

a obchodovanie s jednodňovou hydinou. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Členské organizácie Únie hydinárov Slovenska a ostatné organizácie, ktoré vykonávajú činnosť 

podľa SK NACE: 

01.47 Chov hydiny. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. dňa po sledovanom 

období. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. 

 

 

72. 

 

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: VOH (MPRV SR) 7-12 

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Mesačný výkaz o výrobe, odbyte 

a súhrnnej ponuke jatočnej hydiny a konzumných vajec 

 

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o výrobe, spracovaní a odbyte hydinového 

mäsa a konzumných vajec. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky, 

na  analytickú a koncepčnú činnosť a na medzinárodné porovnania. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania 



 
 

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: výroba, ponuka, nákup a odbyt jatočnej 

hydiny, konzumných vajec a vaječných hmôt. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Členské organizácie Únie hydinárov Slovenska a ostatné organizácie, ktoré vykonávajú činnosť 

podľa SK NACE: 

10.12 Spracovanie a  konzervovanie hydinového mäsa. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. dňa po sledovanom 

období. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. 

 

 

73. 

 

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Sklad (MPRV SR) 1-04 

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Štvrťročný výkaz o bilancii 

tovarov uskladnených vo verejnom sklade 

 

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o príjme, výdaji a zásobách obilnín, olejnín 

a strukovín uložených vo verejnom sklade ako základ na prípravu ročných bilancií. Výsledky 

štatistického zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky, na  analytickú a koncepčnú činnosť a 

na medzinárodné porovnania. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania 

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: príjem, výdaj a zásoby obilnín, olejnín a 

strukovín na potravinárske, priemyselné a kŕmne účely. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Právnické osoby a fyzické osoby vlastniace osvedčenie o oprávnení na prevádzkovanie verejného 

skladu. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. dňa po sledovanom 

období. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. 

 

 

74. 

 

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: LB (MPRV SR) 1-04 



 
 

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Štvrťročný výkaz o bilancii 

surového liehu 

 

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o tvorbe a rozdelení zdrojov surového liehu. 

Výsledky štatistického zisťovania sa využijú pri príprave materiálov, ktoré slúžia na tvorbu analýz a 

 koncepcií rozvoja potravinárskeho priemyslu a na medzinárodné porovnania. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania 

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: zdroje surového liehu poľnohospodárskeho 

a nepoľnohospodárskeho pôvodu, jeho výroba, nákup v tuzemsku,  prijatie z členských krajín 

Európskej únie, dovoz z nečlenských krajín, rozdelenie zdrojov na vlastnú spotrebu surového liehu, 

predaj liehu v  tuzemsku, odoslanie do členských krajín Európskej únie, vývoz do nečlenských 

krajín a ostatné zdroje a straty. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Výrobcovia surového liehu poľnohospodárskeho a nepoľnohospodárskeho pôvodu, ako aj 

právnické osoby a fyzické osoby, ktoré obchodujú so surovým liehom alebo ho používajú na 

vlastnú spotrebu, a  rafinérie liehu poľnohospodárskeho a nepoľnohospodárskeho pôvodu bez 

ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa SK NACE: 

11.11 Destilovanie, úprava a miešanie alkoholu, 

20.14 Výroba ostatných základných organických chemikálií a 

46.34 Veľkoobchod s nápojmi. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. dňa po sledovanom 

období. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. 

 

 

75. 

 

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: LB (MPRV SR) 2-04 

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Štvrťročný výkaz o bilancii 

rafinovaného liehu 

 

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o tvorbe a rozdelení zdrojov rafinovaného 

liehu. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú pri príprave materiálov, ktoré slúžia na tvorbu 

analýz a  koncepcií rozvoja potravinárskeho priemyslu a na medzinárodné porovnania. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania 

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: zdroje rafinovaného liehu 

poľnohospodárskeho a nepoľnohospodárskeho pôvodu, výroba, nákup v tuzemsku, prijatie 

z členských krajín Európskej únie, odoslanie do členských krajín Európskej únie, dovoz 

z nečlenských krajín a vývoz do nečlenských krajín, vlastná spotreba, predaj v  tuzemsku a ostatné 

zdroje a straty. 



 
 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Výrobcovia rafinovaného liehu poľnohospodárskeho a nepoľnohospodárskeho pôvodu, ako aj 

právnické osoby a fyzické osoby, ktoré obchodujú s rafinovaným liehom alebo ho použijú na 

vlastnú spotrebu, a výrobcovia liehovín, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú 

činnosť podľa SK NACE: 

11.11 Destilovanie, úprava a miešanie alkoholu, 

20.14 Výroba ostatných základných organických chemikálií a 

46.34 Veľkoobchod s nápojmi. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. dňa po sledovanom 

období. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. 

 

 

76. 

 

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: LB (MPRV SR) 3-04 

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Štvrťročný výkaz o bilancii 

liehovín 

 

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o výrobe a predaji liehovín v Slovenskej 

republike. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú pri príprave materiálov, ktoré slúžia na 

tvorbu analýz a koncepcií rozvoja potravinárskeho priemyslu a na medzinárodné porovnania. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania 

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: výroba a predaj liehovín, nákup v tuzemsku, 

prijatie z členských krajín Európskej únie a odoslanie do členských krajín Európskej únie, dovoz 

z nečlenských krajín a vývoz do nečlenských krajín a ostatné zdroje a použitie. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Výrobcovia liehovín a vybrané právnické osoby a fyzické osoby, ktoré s liehovinami obchodujú 

(spotrebiteľské balenie) alebo ich použijú na vlastnú spotrebu bez ohľadu na počet zamestnancov, 

ktorí vykonávajú činnosť podľa SK NACE: 

11.11 Destilovanie, úprava a miešanie alkoholu a 

46.34 Veľkoobchod s nápojmi. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. dňa po sledovanom 

období. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. 

 

 

77. 



 
 

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: LB (MPRV SR) 4-04 

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Štvrťročný výkaz o bilancii 

destilátov 

 

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 

Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o výrobe a  predaji destilátov. 

Výsledky štatistického zisťovania sa využijú pri  príprave materiálov, ktoré slúžia na tvorbu 

analýz a  koncepcií rozvoja potravinárskeho priemyslu a na medzinárodné porovnania. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania 

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: výroba destilátov, nákup a predaj v tuzemsku, 

prijatie z členských krajín Európskej únie, odoslanie do členských krajín Európskej únie, dovoz z  

nečlenských krajín a vývoz do nečlenských krajín. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Výrobcovia destilátov a vybrané právnické osoby a fyzické osoby, ktoré s destilátmi obchodujú 

(okrem spotrebiteľského balenia) alebo ich  použijú na vlastnú spotrebu, bez ohľadu na počet 

zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť podľa SK NACE: 

11.11 Destilovanie, úprava a miešanie alkoholu a 

46.34 Veľkoobchod s nápojmi. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. dňa po sledovanom 

období. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. 

 

 

78. 

 

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: KRMZ (MPRV SR) 1-04 

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Štvrťročný výkaz o výrobe 

kompletných kŕmnych zmesí a spotrebe surovín pri ich výrobe 

 

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 

Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o výrobe kŕmnych zmesí, 

o spotrebe jednotlivých kŕmnych surovín pri ich výrobe, o stave zásob kŕmnych zmesí 

u registrovaných  výrobcov kŕmnych zmesí.  Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely 

štátnej štatistiky, na analytickú a koncepčnú činnosť a na medzinárodné porovnania. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania 

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: výroba, zloženie, použitie a ceny 

kompletných kŕmnych zmesí podľa jednotlivých druhov zvierat a spotreba kŕmnych surovín pri ich 

výrobe. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Registrovaní výrobcovia a samovýrobcovia kŕmnych zmesí bez ohľadu na počet zamestnancov, 

ktorí vykonávajú činnosť podľa SK NACE: 



 
 

01.5 Zmiešané hospodárstvo a 

10.9 Výroba a príprava krmív pre zvieratá. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 5. dňa po sledovanom 

období. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. 

 

 

79. 

 

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Les (MPRV SR) 2-04 

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Štvrťročný výkaz o dodávkach 

dreva v lesníctve 

 

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie dodávkach surového dreva, lesnej štiepky 

a reziva na domáci trh a na celkový vývoz realizovaný organizáciami lesného hospodárstva a na 

zabezpečenie požiadaviek európskeho štatistického systému. 

Získavanie informácií sa vykonáva na základe neformálnej dohody medzi Európskou komisiou 

a členskými štátmi pre potreby integrovaného účtu. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania 

Použitá metóda štatistického zisťovania: výberové. 

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: dodávky na domáci trh a na vývoz, vlastná 

spotreba a zásoby surového dreva podľa sortimentov a jednotlivých druhov drevín, lesnej štiepky 

a reziva. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO 

PARKU so sídlom v Tatranskej Lomnici, Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik, 

Vojenské lesy a majetky Slovenskej republiky, Pliešovce, štátne organizácie obhospodarujúce 

školské lesy a vybrané neštátne subjekty lesného hospodárstva bez ohľadu na počet zamestnancov, 

ktoré vykonávajú činnosť podľa SK NACE: 

02 Lesníctvo a ťažba dreva. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne. 

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 16. dňa po sledovanom 

období. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. 

 

 

80. 

 

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Ryby (MPRV SR) 1-04 



 
 

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Štvrťročný výkaz o spracovaní 

produktov rybolovu a akvakultúry 

 

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vnútornom trhu na účely vývoja obchodu 

s rybími výrobkami. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky, na 

analytickú a koncepčnú činnosť a na medzinárodné porovnania. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania 

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: vlastná produkcia, nákup v Slovenskej 

republike, prijatie z členských štátov Európskej únie, dovoz z nečlenských krajín, predaj 

v Slovenskej republike, odoslanie do členských štátov Európskej únie, vývoz do nečlenských krajín, 

straty, výdavky spolu, stav zásob ku koncu sledovaného obdobia, celkové tržby a počty 

zamestnancov. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Právnické osoby a fyzické osoby bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť 

podľa SK NACE: 

10.2 Spracovanie a konzervovanie rýb, kôrovcov a mäkkýšov. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 18. dňa po sledovanom 

období. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. 

 

 

81. 

 

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: OBCHOD (MPRV SR) 1-04 

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Štvrťročný výkaz o nákupe a 

predaji mlieka, mliečnych výrobkov, mäsa, hydiny, vajec, olejov, tukov a vína 

 

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o nákupe vybraných potravinárskych 

výrobkov a ich predaji konečnému spotrebiteľovi. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na 

účely štátnej štatistiky, na analytickú a koncepčnú činnosť, a to z pohľadu fungovania celého 

potravinového dodávateľského reťazca. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania 

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: nákup a následný predaj mlieka a mliečnych 

výrobkov, mäsa a mäsových výrobkov, hydiny, vajec, olejov, tukov a vína konečnému 

spotrebiteľovi. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Právnické osoby bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú predaj potravín konečnému 

spotrebiteľovi a ktorých obrat z predaja potravín konečnému spotrebiteľovi v predchádzajúcom 

kalendárnom roku dosiahol viac ako 10 000 000 eur. 



 
 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. dňa po sledovanom 

období. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. 

 

 

82. 

 

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Odh (MPRV SR) 1-03 

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Odhad úrody ovocia k 15. júnu a 

k 15. septembru a produkcia ovocia k 31. decembru 

 

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o produkčnom potenciáli a situácii na trhu 

v súlade s jednotnou organizáciou spoločného trhu, a to prostredníctvom zisťovania odhadu úrody 

jabĺk, hrušiek, broskýň a marhúľ a zistenie konečnej produkcie ovocia podľa ovocných druhov a 

odrôd v tonách a vysadenej plochy v hektároch. Výsledky štatistického zisťovania sa využívajú na 

účely štátnej štatistiky pri analytickej, prognostickej a koncepčnej  činnosti a na medzinárodné 

porovnania. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania 

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: odhad úrody jabĺk, hrušiek, broskýň a marhúľ 

podľa jednotlivých odrôd, produkcia ovocia podľa druhov a členenie do skupín podľa odrôd jabĺk, 

hrušiek, broskýň a marhúľ vo vzťahu k vysadenej ploche. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Právnické osoby, fyzické osoby a samostatne hospodáriaci roľníci, ktorí sa zaoberajú ovocinárskou 

výrobou a produkujú ovocie v sadoch s výmerou 0,30 hektára a viac, z ktorých sa očakáva úroda 

pre trh bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa SK NACE: 

01.24 Pestovanie jadrového a kôstkového ovocia a 

01.25 Pestovanie ostatného stromového a kríkového ovocia a orechov. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štatistického zisťovania: trikrát za rok. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. dňa po sledovanom 

období. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. 

 

 

83. 

 

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Usk (MPRV SR) 3-03 

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Výkaz o uskladnení jabĺk 

a hrušiek k 1. marcu, k 31. októbru a k 31. decembru 

 



 
 

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie potrebné na sledovanie množstva 

uskladnených druhov jabĺk a hrušiek pre monitorovanie poľnohospodárskeho trhu. Výsledky 

štatistického zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky, pri analytickej, prognostickej a 

koncepčnej činnosti a na medzinárodné porovnania. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania 

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: zásoby uskladnených jabĺk a hrušiek podľa 

 jednotlivých odrôd v  jednotlivých typoch skladov. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré sa zaoberajú skladovaním jabĺk a hrušiek z domácej 

produkcie určených pre trh, s kapacitou skladu minimálne 1 tony, bez ohľadu na počet 

zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť podľa SK NACE: 

52.1 Skladovanie a uskladňovanie. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štatistického zisťovania: trikrát za rok. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. dňa po sledovanom 

období. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. 

 

 

84. 

 

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: ODV (MPRV SR) 7-02 

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Polročný výkaz o pohybe 

výrobkov 

 

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vnútornom a zahraničnom trhu. Výsledky 

štatistického zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky, na tvorbu analýz, koncepcií a pri 

príprave a realizácii potravinárskej politiky, pri tvorbe pravidiel podpornej politiky štátu v oblasti 

potravinárskej výroby. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania 

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: výroba, nákup v tuzemsku, celkový dovoz, z 

toho dovoz z nečlenských krajín, ostatné zdroje, zdroje spolu, vlastná spotreba, dodávky pre 

obyvateľstvo, celkový vývoz, z toho vývoz  do nečlenských krajín, ostatné dodávky a dodávky 

spolu. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Právnické osoby a fyzické osoby bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť 

podľa SK NACE: 

10 Výroba potravín a 

11 Výroba nápojov. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 



 
 

Periodicita štatistického zisťovania: polročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 18. dňa po sledovanom 

období. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. 

 

 

85. 

 

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: ML (MPRV SR) 6-01 

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o produkcii a využití 

mlieka v mliekarniach 

 

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o  nakúpenom  a vyrobenom  množstve mlieka 

a  vybraných mliekarenských výrobkoch. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely 

štátnej štatistiky, na tvorbu analýz, koncepcií a pri príprave a realizácii potravinárskej politiky, pri 

tvorbe pravidiel podpornej politiky štátu v oblasti potravinárskej výroby. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania 

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: nákup mlieka, obsah mliečneho tuku 

a bielkovín v hlavných mliečnych výrobkoch, výroba mlieka a vybraných mliečnych výrobkov. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Právnické osoby a  fyzické osoby bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť 

podľa SK NACE: 

10.5 Výroba mliečnych výrobkov. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štatistického zisťovania: ročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 7. januára nasledujúceho 

roka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. 

 

 

86. 

 

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Les (MPRV SR) 5-01 

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o lesnom 

hospodárstve 

 

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 

Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o stave vybraných ukazovateľov 

obhospodarovania lesa v  štátnych organizáciách a neštátnych subjektoch lesného hospodárstva a 

poskytovateľov služieb v lesnom hospodárstve. Výsledky zisťovania sa využijú na účely štátnej 

štatistiky, pri analytickej, prognostickej a koncepčnej činnosti zameranej na odvetvie lesného 

hospodárstva, na zostavenie súhrnného lesníckeho ekonomického účtu, na zabezpečenie požiadaviek 

európskeho štatistického systému a pre potreby medzinárodných organizácií. 



 
 

Získavanie informácií sa vykonáva na základe neformálnej dohody medzi Európskou komisiou 

a členskými štátmi pre potreby integrovaného účtu. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania 

Použitá metóda štatistického zisťovania: výberové. 

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: objem, náklady, tržby a výnosy vybraných 

výkonov a ukazovateľov v lesníckej a nelesníckej činnosti, druh a hodnota realizovaných investícií, 

priemerný počet zamestnancov, mzdy zamestnancov, stav a výkon vlastných mechanizačných 

prostriedkov, doplnkové ekonomické a finančné ukazovatele.. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO 

PARKU so sídlom v Tatranskej Lomnici, Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik, 

vybrané neštátne subjekty lesného hospodárstva a poskytovatelia služieb v lesnom hospodárstve bez 

ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa SK NACE: 

02 Lesníctvo a ťažba dreva. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štatistického zisťovania: ročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. marca nasledujúceho 

roka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. 

 

 

87. 

 

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Sad (MPRV SR) 11-01 

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o dodávkach 

sejbového a sadbového materiálu lesných drevín 

 

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o dodávkach sejbového a sadbového 

materiálu lesných drevín na domáci trh a  na celkový vývoz. Výsledky zisťovania sa využijú na 

účely štátnej štatistiky, pri analytickej, prognostickej a koncepčnej činnosti zameranej na odvetvie 

lesného hospodárstva a na medzinárodné porovnania. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania 

Použitá metóda štatistického zisťovania: výberové. 

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: vlastná spotreba a dodávky semien, 

semenáčikov a sadeníc ihličnatých a listnatých lesných drevín v hmotnostnom vyjadrení a tržby 

za realizované dodávky. Údaje o dodávkach sa sledujú v členení na tuzemský trh a na celkový 

vývoz. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO 

PARKU so sídlom v Tatranskej Lomnici, Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik; 

Vojenské lesy a majetky Slovenskej republiky Pliešovce, štátne organizácie obhospodarujúce 

školské lesy a vybrané neštátne subjekty lesného hospodárstva bez ohľadu na počet 

zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť podľa SK NACE: 

02 Lesníctvo a ťažba dreva. 



 
 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štatistického zisťovania: ročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. marca nasledujúceho 

roka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. 

 

 

88. 

 

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Poľov (MPRV SR) 12-01 

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o revíri a stavoch 

zveri za poľovnícku sezónu 

 

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o jarnom kmeňovom stave zveri, love zveri, 

výmere poľovnej plochy, výsledkoch poľovného hospodárenia a o škodách spôsobených 

vybranými druhmi zveri. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky, 

pri analytickej, prognostickej a koncepčnej činnosti zameranej na oblasť poľovníctva a na 

medzinárodné porovnania. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania 

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: výmera revíru, normované kmeňové stavy 

zveri, výmera poľovnej plochy podľa akostných tried, výsledky poľovného hospodárenia, lov 

zveri, zazverovanie a škody spôsobené zverou. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Užívatelia poľovných revírov, ktorí vykonávajú činnosť podľa SK NACE: 

01.7 Lov, odchyt a súvisiace služby. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štatistického zisťovania: ročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 5. marca nasledujúceho 

roka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. 

 

 

89. 

 

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Drevo (MPRV SR) 1-01 

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o spracovaní dreva 

a produkcii výrobkov z dreva 

 

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 

Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o spotrebe drevnej suroviny na 

priemyselné spracovanie a o produkcii výrobkov z dreva, celulózy a papiera. Výsledky zisťovania 



 
 

sa využijú na účely štátnej štatistiky a pri analytickej, prognostickej a koncepčnej činnosti za 

odvetvie spracovania dreva. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania 

Použitá metóda štatistického zisťovania: výberové. 

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: spotreba surového dreva na priemyselné 

spracovanie podľa kvalitatívnych tried v členení na ihličnaté a listnaté sortimenty, suroviny 

a produkty z dreva predovšetkým na výrobu celulózy a papiera, produkcia výrobkov z dreva 

(štiepky, rezivo, dyhy, preglejky) v členení na výrobky z ihličnatého a listnatého dreva, 

drevotrieskové dosky, drevovláknité dosky, celulóza, papier a lepenka. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Podnikateľské subjekty (právnické osoby a fyzické osoby) s minimálnou ročnou spotrebou 

surového dreva 100 m3 alebo 100 ton drevnej suroviny a s minimálnou ročnou produkciou 

výrobkov z dreva 100 m3 alebo 100 ton, ktoré vykonávajú činnosť podľa SK NACE: 

16.1 Pilovanie a hobľovanie dreva, 

16.2 Výroba výrobkov z dreva, korku, slamy a prúteného materiálu a 

17.1 Výroba celulózy, papiera a lepenky. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štatistického zisťovania: ročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára 

nasledujúceho roka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. 

 

 

90. 

 

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: V (MDV SR) 1-01 

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o výkonoch a 

nákladoch na diaľniciach a na cestách 

 

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie na vypracovanie hodnotenia činnosti a analýzy 

činnosti a hospodárenia správcov komunikácií potrebných na operatívne riadenie a koncepčné 

riadenie, ako aj na výkon štátnej správy – dozoru nad pozemnými komunikáciami. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania 

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: výkony a náklady získané z analytickej 

účtovej evidencie správcov komunikácií v členení na výkony a náklady na prevádzku a správu, 

údržbu a opravy komunikácií v technologicko-predmetnej štruktúre. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Slovenská správa ciest, samosprávne kraje, hlavné mesto 

Slovenskej republiky Bratislava, Správa komunikácií Košice a koncesionár (fyzická osoba, 

právnická osoba alebo skupina vytvorená viacerými osobami), ktorý je zmluvnou stranou na 

realizáciu projektu verejno-súkromného partnerstva (PPP). 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 



 
 

Periodicita štatistického zisťovania: ročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho 

roka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky. 

 

 

91. 

 

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: ZF (MDV SR) 1-01 

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o vybavení 

základnými fondmi na diaľniciach a na cestách 

 

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie na účely operatívneho riadenia a koncepčného 

riadenia v oblasti rozdeľovania finančných prostriedkov, reprodukcie základných fondov správcov 

komunikácií a technologickej kontroly výkonov vo vzťahu k spotrebe hmotných zdrojov a k 

technologickej vybavenosti. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania 

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: spotreba vybraných materiálov a výrobkov, 

príjmy, kapitálové aktíva, počet strojov a ich obstarávacia cena. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Slovenská správa ciest, Národná diaľničná spoločnosť, a. s., samosprávne kraje, hlavné mesto 

Slovenskej republiky Bratislava, Správa komunikácií Košice a koncesionár (fyzická osoba, 

právnická osoba alebo skupina vytvorená viacerými osobami), ktorý je zmluvnou stranou na 

realizáciu projektu verejno-súkromného partnerstva (PPP). 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štatistického zisťovania: ročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho 

roka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky. 

 

 

92. 

 

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: CI (MDV SR) 1-01 

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o cestách a ich 

objektoch 

 

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o dĺžke a stave ciest I. – III. triedy a ich 

objektov podľa územnosprávneho členenia Slovenskej republiky a správcov cestných komunikácií. 

Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely operatívneho a koncepčného riadenia, na 

účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania. 

 



 
 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania 

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: dĺžka ciest I. – III. triedy v členení podľa 

jednotlivých krajov, trás a kategórií ciest, povrchu, počtu jazdných pruhov s prihliadnutím na stav 

vozovky, cestné objekty v členení na mosty, podcestia a železničné priecestia a dĺžky a druhy 

cestných komunikácií podľa krajov a správcov cestných komunikácií. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Slovenská správa ciest. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štatistického zisťovania: ročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho 

roka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky. 

 

 

93. 

 

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: CI (MDV SR) 2-01 

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o diaľniciach 

a rýchlostných cestách a ich objektoch 

 

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 

Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o dĺžke a stave diaľničnej siete, 

rýchlostných cestách a ich objektoch podľa územnosprávneho členenia Slovenskej republiky. 

Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely operatívneho a koncepčného riadenia, na 

účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania 

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: dĺžka diaľnic, dĺžka diaľničných privádzačov 

a dĺžka rýchlostných ciest v členení podľa povrchu, počtu jazdných pruhov s prihliadnutím na stav 

vozovky a podľa krajov, dĺžky úsekov zaradené do kategórie „E“, „TEM“ a „TEN – T“, dĺžky 

diaľnic podľa úsekov D1 až  D4, dĺžky rýchlostných ciest podľa úsekov R1 až R8 a cestné objekty 

v členení na mosty, podcestia a železničné priecestia podľa stredísk správy a údržby na diaľniciach 

a rýchlostných cestách a podľa krajov. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Slovenská správa ciest a koncesionár (fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina vytvorená 

viacerými osobami), ktorý je zmluvnou stranou na realizáciu projektu verejno-súkromného 

partnerstva (PPP). 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štatistického zisťovania: ročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho 

roka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky. 



 
 

94. 

 

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: CI (MDV SR) 3-01 

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o financovaní 

cestnej infraštruktúry 

 

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o zdrojoch príjmov na financovanie cestnej 

infraštruktúry, o obstaraní dlhodobého hmotného majetku na dopravnú cestu a o zúčtovaní nákladov 

vynakladaných na cestnú infraštruktúru. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely 

operatívneho a koncepčného riadenia, na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania 

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: príjmy a výdavky cestnej infraštruktúry podľa 

jednotlivých zdrojov a rozdeľovanie prostriedkov podľa účelu použitia, obstaranie dlhodobého 

hmotného majetku podľa účelu, dlhodobý majetok dopravnej cesty v cestnej infraštruktúre, 

 zúčtovanie nákladov vynakladaných na výstavbu, opravy a celoročnú údržbu na diaľnice, 

rýchlostné cesty a cesty I. – III. triedy. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Slovenská správa ciest, samosprávne kraje, Magistrát hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislava, Správa komunikácií Košice a koncesionár (fyzická osoba, 

právnická osoba alebo skupina vytvorená viacerými osobami), ktorý je zmluvnou stranou na 

realizáciu projektu verejno – súkromného partnerstva (PPP). 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štatistického zisťovania: ročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho 

roka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky. 

 

 

95. 

 

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: KD (MDV SR) 1-01 

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o technických 

a prevádzkových parametroch terminálu kombinovanej dopravy 

 

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o technických a prevádzkových parametroch 

terminálu kombinovanej dopravy a o zdrojoch financovania terminálu kombinovanej dopravy. 

Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely operatívneho a koncepčného riadenia, na 

účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania 

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: technické a prevádzkové parametre terminálu 

kombinovanej dopravy, manipulačné prostriedky terminálu kombinovanej dopravy, obstarávanie 

dlhodobého majetku pre terminál kombinovanej dopravy podľa zdrojov financovania a zúčtovanie 



 
 

nákladov na terminál kombinovanej dopravy a množstvo zmanipulovaného tovaru v termináli 

kombinovanej dopravy. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Vlastníci a užívatelia terminálov kombinovanej dopravy bez ohľadu na počet zamestnancov 

a hlavnú činnosť. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štatistického zisťovania: ročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho 

roka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky. 

 

 

96. 

 

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: KD (MDV SR) 2-01 

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o preprave tovaru 

kombinovanou dopravou 

 

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o preprave tovaru kombinovanou dopravou. 

Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely operatívneho a koncepčného riadenia, na 

účely štátnej štatistiky, na zabezpečenie požiadaviek európskeho štatistického systému a na 

medzinárodné porovnania. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania 

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: preprava intermodálnych prepravných 

jednotiek kombinovanej dopravy železničnými vozňami, ucelenými vlakmi a plavidlami v členení 

na vnútroštátnu prepravu a medzinárodnú prepravu, ako aj v členení na kontinentálnu kombinovanú 

dopravu a zámorskú kombinovanú dopravu, tovar v intermodálnych prepravných jednotkách 

kombinovanej dopravy prepravovaný na železničných vozňoch prevzatých alebo odovzdaných 

terminálom kombinovanej dopravy. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Prevádzkovatelia železničnej dopravy a vodnej dopravy bez ohľadu na počet zamestnancov 

a hlavnú činnosť. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štatistického zisťovania: ročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho 

roka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky. 

 

 

97. 

 



 
 

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: VD (MDV SR) 1-01 

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o nákladoch na 

infraštruktúru vo vodnej doprave 

 

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o dĺžke splavných tokov na území Slovenskej 

republiky v členení podľa samosprávnych krajov, o obstarávaní dlhodobého hmotného majetku 

vodnej cesty a prístavov podľa účelu a zdrojov financovania, o výnosoch z poplatkov za použitie 

verejných prístavov a o nákladoch vynakladaných na výstavbu, opravy a celoročnú údržbu vodnej 

infraštruktúry. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely operatívneho a koncepčného 

riadenia, na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania 

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: dĺžka splavných tokov na území Slovenskej 

republiky v členení podľa krajov, obstarávanie dlhodobého hmotného majetku vodnej cesty 

a prístavov podľa účelu a zdrojov financovania a zúčtovanie nákladov vynakladaných na výstavbu, 

opravy a celoročnú údržbu vodnej infraštruktúry a príjmy z poplatkov za použitie verejných 

prístavov podľa typu. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Slovenský vodohospodársky podnik – Povodie Dunaja, Povodie Váhu, Povodie Bodrogu, 

Slovenská plavba a prístavy, a. s., Dopravný úrad, Verejné prístavy, a. s., a prevádzkovatelia vodnej 

dopravy bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa SK NACE: 

50.4 Vnútrozemská vodná doprava. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štatistického zisťovania: ročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho 

roka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky. 

 

 

98. 

 

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: ŽD (MDV SR) 1-01 

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o nákladoch na 

infraštruktúru v železničnej doprave 

 

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o železničnej infraštruktúre v Slovenskej 

republike na účely dopravnej štatistiky. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely 

operatívneho a koncepčného riadenia, na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania 

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: stavebná dĺžka prevádzkovaných 

železničných tratí podľa kategórie zaťaženia a rozchodu koľají, stavebná dĺžka prevádzkovaných 

elektrifikovaných železničných tratí podľa kategórie zaťaženia a prúdovej sústavy, železničné trate 

podľa kategórie zaťaženia v členení podľa krajov, objekty na železničných tratiach, obstaranie 



 
 

dlhodobého hmotného majetku podľa účelu a podľa zdrojov financovania, zúčtovanie nákladov na 

železničnú infraštruktúru, vybrané ukazovatele podľa úsekov tratí, dopravné výkony 

prevádzkovateľov dopravy na dráhe a informácia o uplatnenej zníženej sadzbe pri poplatku za 

železničnú infraštruktúru z titulu prevádzkovania ucelených vlakov kombinovanej dopravy 

a spoľahlivosť, presnosť vlakov v osobnej doprave a dôvody meškaní. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Organizácia vykonávajúca správu a údržbu železničnej infraštruktúry. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štatistického zisťovania: ročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. mája nasledujúceho 

roka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky. 

 

 

99. 

 

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: INVD (MDV SR) 1-01 

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o nákladoch na 

infraštruktúru potrubnej dopravy, mestskej hromadnej dopravy a infraštruktúru 

prevádzkovateľa letiska na poskytovanie letiskových služieb a na vykonávanie neleteckých 

činností na letisku, z ktorého sa vykonáva obchodná letecká doprava 

 

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o nákladoch na výstavbu, opravy a celoročnú 

údržbu infraštruktúry v potrubnej doprave a v  mestskej hromadnej doprave a infraštruktúry 

prevádzkovateľa letiska na poskytovanie letiskových služieb a na vykonávanie neleteckých činností 

na letisku, z ktorého sa vykonáva obchodná letecká doprava. Výsledky štatistického zisťovania sa 

využijú na účely operatívneho a koncepčného riadenia, na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné 

porovnania. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania 

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: obstaranie dlhodobého majetku podľa zdrojov 

financovania, zúčtovanie nákladov na infraštruktúru v  potrubnej doprave, v mestskej hromadnej 

doprave a infraštruktúru prevádzkovateľa letiska na poskytovanie letiskových služieb a na 

vykonávanie neleteckých činností na letisku, z ktorého sa vykonáva obchodná letecká doprava, 

vybrané dopravné a prepravné ukazovatele mestskej hromadnej dopravy, sieť liniek mestskej 

hromadnej dopravy a spotreba pohonných látok vozidiel mestskej hromadnej dopravy. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Prevádzkovatelia letísk, ktorí vykonávajú obchodnú leteckú dopravu, prevádzkovatelia mestskej 

hromadnej dopravy a potrubnej dopravy bez ohľadu na počet zamestnancov a hlavnú činnosť. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štatistického zisťovania: ročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho 

roka. 

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 



 
 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky. 

 

 

100. 

 

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: MPO (MDV SR) 1-01 

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o medzinárodnej 

preprave osôb cez územie Slovenskej republiky 

 

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie na vypracovanie podkladov pre výpočet 

kompenzácie k Výkazu DPH za domáci úsek v medzinárodnej osobnej doprave. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania 

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: v cestnej doprave – počet prepravených osôb, 

osobokilometre, tržby bez DPH a ubehnuté kilometre celkom a za Slovenskú republiku spolu v 

nepravidelnej a podľa jednotlivých liniek v pravidelnej  medzinárodnej preprave osôb, autobusy 

podľa veku; v železničnej doprave – počet prepravených osôb, tržby bez DPH za slovenský úsek 

v železničnej doprave v členení podľa druhu tarify a spôsobu vybavenia cestujúcich, výsledky 

ankety „Cestujúci v medzinárodných vlakoch“ počet vlakov, celkový počet oslovených cestujúcich, 

počet cestujúcich v medzinárodnej preprave, počet cestujúcich súkromných podnikateľov, počet 

cestujúcich súkromných podnikateľov na zahraničnej služobnej ceste. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Prevádzkovatelia verejnej a neverejnej autobusovej dopravy, ktorí sú držiteľmi dopravnej licencie 

a licencie Spoločenstva  bez ohľadu na počet zamestnancov a  hlavnú činnosť. 

Prevádzkovatelia železničnej dopravy bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť 

podľa SK NACE: 

49.1 Osobná železničná doprava. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štatistického zisťovania: ročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho 

roka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky. 

 

 

101. 

 

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: OSŽD (MDV SR) 1-01 

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o železničnej 

doprave podľa manažéra infraštruktúry a prevádzkovateľov dopravy na dráhe 

 

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 

Účelom zisťovania údajov je získať informácie o železničných tratiach, parku vozidiel, dopravných 

a prepravných výkonoch podľa rozchodu tratí a informácie o zamestnancoch v štrukturálnom 

členení podľa útvarov a zabezpečovaných činnosti pre dotazník 1. Komisie Organizácie pre 

spoluprácu železníc (OSŽD) za všetky podnikateľské subjekty pôsobiace v železničnej doprave 

v oblasti manažmentu infraštruktúry  a v oblasti prevádzkovania železničnej dopravy na dráhe na 



 
 

základe platných licencií na prevádzkovanie osobnej a nákladnej železničnej dopravy  a uzavretých 

zmlúv na prevádzkovanie osobnej a nákladnej dopravy na dráhe v správe Železníc Slovenskej 

republiky. Údaje sú využívané aj na účely monitorovania trhu železničnej dopravy v rámci 

Európskej únie a na účely operatívneho a koncepčného riadenia. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania 

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: neelektrifikované železničné trate podľa typu 

rozchodu, elektrifikované železničné trate podľa typu rozchodu a trakčnej sústavy, hnacie vozidlá 

podľa typu rozchodu a druhu trakcie,  osobné, batožinové  a iné vozne podľa typu rozchodu a druhu 

osobných vozňov,  osobné vozne vyhovujúce požiadavkám medzinárodného dohovoru RIC, 

nákladné vozne  podľa druhu vozňov a typu rozchodu, zamestnanci v štrukturálnom členení podľa 

útvarov a zabezpečovaných činnosti, vlakové kilometre podľa typu rozchodu, druhu trakcie a druhu 

prepravy, počet prepravených ton a osôb a prepravné výkony podľa druhu trakcie a druhu prepravy, 

ukazovatele hospodárskeho výsledku, vývoz, dovoz a tranzit tovaru podľa pohraničných staníc so 

susediacimi štátmi, prevádzkové ukazovatele a náklady podľa úsekov tratí,  vybrané ukazovatele 

prevádzkovateľov dopravy na dráhe podľa úsekov tratí,  náklady na jeden vlakový kilometer, tržby 

a objem dopravy – monitorovanie trhu železničnej dopravy a železničné vozne pre kombinovanú 

dopravu. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Podniky zapísané v obchodnom registri a fyzické osoby zapísané v živnostenskom registri, ktoré 

majú platnú licenciu na vykonávanie dopravy na dráhe a zároveň majú uzavretú zmluvu na 

prevádzkovanie osobnej a nákladnej dopravy na dráhe v správe Železníc Slovenskej republiky, bez 

ohľadu na počet zamestnancov a prevažujúcu činnosť. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štatistického zisťovania: ročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho 

roka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky. 

 

 

102. 

 

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: MK (MDV SR) 1-93 

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o miestnych 

komunikáciách 

 

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 

Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o miestnych komunikáciách na účely 

dopravnej štatistiky, operatívneho a koncepčného riadenia. Výsledky štatistického zisťovania sa 

využijú na analytické účely a v publikačnom systéme Štatistického úradu Slovenskej republiky. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania 

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: stav miestnych komunikácií podľa funkčných 

skupín, funkčných tried a druhu krytu; stav komunikácií pre chodcov, cestičiek pre cyklistov, 

cestičiek/chodníkov pre chodcov a cyklistov; stav cyklistických pruhov a pásov, námestí, parkovísk 

pre automobily, parkovacích miest pre bicykle, detských dopravných ihrísk; stav objektov na 



 
 

miestnych komunikáciách: mostov, nadchodov a lávok, nadchodov a lávok pre cyklistov, 

podchodov, priepustov, priecestí so železnicou, svetelne riadených križovatiek, múrov 

a protihlukových stien, okružných križovatiek; výdavky na miestne komunikácie za sledované tri 

roky k 31. decembru. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Obce a mestá. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štatistického zisťovania: raz za tri roky (rok zisťovania 2021). 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. apríla nasledujúceho 

roka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky. 

 

 

103. 

 

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: PO (RÚ) 2-02 

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Polročný výkaz o poštových 

službách, ich kvalite a o poštovom platobnom styku 

 

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o poskytovaných poštových službách a 

poštovom platobnom styku z hľadiska ich štruktúry a rozsahu. Výsledky štatistického zisťovania sa 

využijú na štatistické účely a analytické účely a na medzinárodné porovnania. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania 

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet vybraných a dodaných poštových 

zásielok, vstup do verejnej poštovej siete, vklady a výplaty v rámci poštového platobného styku, 

zásielky stratené, poškodené, s úbytkom obsahu a počet reklamácií v členení na vnútroštátny styk a 

medzinárodný styk. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú 

činnosť podľa SK NACE: 

53 Poštové služby a služby kuriérov. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štatistického zisťovania: polročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. augusta a do 28. 

februára po sledovanom období. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb. 

 

 

104. 

 

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: PO (RÚ) 3-02 



 
 

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Polročný výkaz o finančných 

ukazovateľoch poštových podnikov 

 

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vybraných finančných ukazovateľoch 

poštových služieb a poštového platobného styku. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na 

štátnu poštovú politiku, štatistické účely a analytické účely a na medzinárodné porovnania. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania 

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: náklady, výnosy, hospodársky výsledok v 

členení na vnútroštátny styk a medzinárodný styk a investície do poštových služieb. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú 

činnosť podľa SK NACE: 

53 Poštové služby a služby kuriérov. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štatistického zisťovania: polročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. augusta a do 30. 

apríla po sledovanom období. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb. 

 

 

105. 

 

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: PO (RÚ) 1-01 

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o poštovej sieti 

 

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 

Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o poštovej sieti a zamestnancoch 

poskytujúcich poštové služby. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú pre štátnu poštovú 

politiku a na medzinárodné porovnania. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania 

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: prevádzkarne poštovej siete v členení na 

poštovú sieť držiteľa poštovej licencie, poštovú sieť ostatných registrovaných poštových podnikov a 

zamestnanci poskytujúci poštové služby. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Podniky zapísané v obchodnom registri bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú 

činnosť podľa SK NACE: 

53 Poštové služby a služby kuriérov. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štatistického zisťovania: ročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára 

nasledujúceho roka. 



 
 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb. 

 

 

106. 

 

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: EKSS (MDV SR) 1-02 

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Polročný výkaz o elektronických 

komunikačných sieťach a službách 

 

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o elektronických komunikačných službách 

a sieťach. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú pre ministerstvá a orgány štátnej správy, na 

zostavovanie štatistických prehľadov a analýz, na účely medzinárodných organizácií, subjekty 

pôsobiace na elektronickom komunikačnom trhu a informovanie verejnosti. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania 

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: účastnícke prípojky a prevádzka v pevných 

sieťach, aktívne SIM karty a prevádzka v mobilných sieťach, pripojenia na internet, vybrané 

ukazovatele členené podľa samosprávnych krajov. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Podniky poskytujúce elektronické komunikačné služby na základe všeobecného povolenia na 

poskytovanie elektronických komunikačných sietí a služieb a podľa ustanovení zákona 

o elektronických komunikáciách. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štatistického zisťovania: polročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. júla a do 31. januára 

nasledujúceho roka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky. 

 

 

107. 

 

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: FET (MDV SR) 1-01 

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o ekonomických 

ukazovateľoch 

 

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o elektronických komunikačných službách 

a sieťach. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú pre ministerstvá a orgány štátnej správy, na 

zostavovanie štatistických prehľadov a analýz, na účely medzinárodných organizácií, subjekty 

pôsobiace na elektronickom komunikačnom trhu a informovanie verejnosti. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania 

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 



 
 

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: tržby z poskytovania elektronických 

komunikačných sietí a služieb, zamestnanci, obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného 

majetku. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Podniky poskytujúce elektronické komunikačné služby na základe všeobecného povolenia na 

poskytovanie elektronických komunikačných sietí a služieb a podľa ustanovení zákona 

o elektronických komunikáciách. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štatistického zisťovania: ročne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. júla nasledujúceho 

roka. 

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky. 

 

 

108. 

 

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: NM (MK SR) 1-01 

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o kultúre 

národnostných menšín 
 

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o kultúre národnostných menšín. Výsledky 

štatistického zisťovania sa využijú na vytvorenie porovnateľných štatistických zdrojov na 

regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni v zmysle požiadaviek európskeho štatistického 

systému a ďalších medzinárodných organizácií. Podklady a prehľady sa periodicky vykazujú pri 

monitorovaní plnenia záväzkov, ktoré pre Slovenskú republiku vyplývajú z Európskej charty 

regionálnych alebo menšinových jazykov, (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR č. 

588/2001 Z. z.), prijatej Radou Európy 5. 11. 1992 v Štrasburgu, ako aj Rámcového dohovoru na 

ochranu národnostných menšín (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR č. 160/1998 Z. z.), 

prijatým Radou Európy 1. 2. 1995 v Štrasburgu. 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania 

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: aktivity a financovanie kultúry národnostných menšín 

zo štátnych zdrojov a neštátnych zdrojov, subjekty kultúrnych aktivít, počet a druh usporiadaných 

kultúrnych podujatí, financovanie vydavateľských subjektov zo štátnych zdrojov a neštátnych 

zdrojov. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Subjekty rozvíjajúce kultúru národnostných menšín, t. j. obce a vyššie územné celky a nimi 

zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie, verejnoprávne inštitúcie, mimovládne organizácie, 

cirkvi a náboženské spoločnosti, ako aj iné právnické osoby, ktoré zabezpečujú aktivity a 

vykonávajú vydavateľskú činnosť vo vzťahu ku kultúre národnostných menšín v Slovenskej 

republike, podľa SK NACE: 

58.11 Vydávanie kníh, 

58.13 Vydávanie novín, 

58.14 Vydávanie časopisov a periodík, 

58.19 Ostatné vydavateľské činnosti, 

59.11 Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, 



 
 

59.12 Podporné činnosti súvisiace s výrobou filmov, videozáznamov a televíznych programov, 

59.20 Príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok, 

60.10 Rozhlasové vysielanie, 

60.20 Vysielanie televízie a predplatené programy televízie, 

63.91 Činnosti spravodajských agentúr, 

84.11 Všeobecná verejná správa, 

85.59 Ostatné vzdelávanie i. n., 

90.03 Umelecká tvorba,  

90.04 Prevádzka kultúrnych zariadení, 

91.11 Činnosti knižníc a archívov, 

91.12 Činnosti múzeí, 

93.29 Ostatné zábavné činnosti a voľnočasové aktivity, 

94.91 Činnosti cirkevných organizácií, 

94.99 Činnosti ostatných členských organizácií i. n. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štatistického zisťovania: ročne  

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. marca nasledujúceho 

roka. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. 

 

 

109. 

 

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: PPH (SŠHR SR) 1-52 

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Týždenný výkaz predajcov 

pohonných látok a palív 

 

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie na zostavenie medzinárodného dotazníka 

o spotrebiteľských cenách vybraných ropných výrobkov pre Európsku komisiu (Eurostat). 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania 

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: predaj a priemerná cena pohonných látok 

a palív. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Podniky zapísané v obchodnom registri bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú 

činnosť podľa SK NACE: 

47.30.0 Maloobchod s pohonnými látkami v špecializovaných predajniach. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štatistického zisťovania: týždenne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: prvý pracovný deň po 

sledovanom období. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky. 

 



 
 

110. 

 

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Ropa (SŠHR SR) 1-12 

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Mesačný výkaz o rope, ropných 

výrobkoch a zemnom plyne 

 

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie na zostavenie medzinárodného dotazníka 

o rope, ropných výrobkoch a zemnom plyne pre Medzinárodnú energetickú agentúru a Európsku 

komisiu (Eurostat). 

 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania 

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce. 

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: ťažba, výroba, nákup a predaj z domácich 

a zahraničných zdrojov a zásoby ropy, ropných výrobkov a zemného plynu. 

 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Podniky zapísané v obchodnom registri bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú 

činnosť podľa SK NACE: 

19.20.0 – Výroba rafinovaných ropných produktov,  

06.10.0 – Ťažba ropy, 

06.20.0 – Ťažba zemného plynu, 

46.71.0 – Veľkoobchod s pevnými, kvapalnými a plynnými palivami a  súvisiacimi produktmi, 

49.50.1 – Potrubná doprava plynu, 

49.50.2 – Potrubná doprava ropy a  

52.10.0 – Skladovanie a uskladňovanie. 

 

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne. 

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. dňa po sledovanom 

období. 

 

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky. 


