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Princíp 

CoP 
Aktivita na zlepšenie 

 
 

Termín 
dohodnutý 

na Peer 
Review 

Aktivita  k 
decembru 2011 
1 - je ukončená 
2 - sa priebežne plní 
3 - sa ešte nezačala 
plniť 

 
Vyhodnotenie plnenia aktivity k decembru 2010 

 
Poznámka - či bola 

aktivita zmenená alebo sa 
zmenil termín 

1 Dôsledné dodržiavanie zásad týkajúcich sa 
nezávislosti a objektívnosti pri zverejňovaní 
štatistických údajov, ako aj platných 
predpisov a smerníc na zabezpečenie 
vykonávania verejných vyhlásení. 

Priebežne 1 Správa štátnych hmotných rezerv SR ďalej len “SŠHR 
SR” poskytuje výstupy zo štatistických sledovaní 
príslušným medzinárodným organizáciám a na 
požiadanie vláde a vecne príslušným orgánom štátnej 
správy v súlade s platnými predpismi a smernicami. 
Spôsob poskytovania údajov a informácii je upravený 
internými normami (napr. Smernica predsedu SŠHR 
SR číslo 4/2001 - Štátne štatistické zisťovanie Správy 
štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 
v oblasti energetiky v znení dodatku č. 1 z 13. 1. 
2009; Smernica predsedu SŠHR SR číslo 5/2010 – 
Zabezpečenie jednotného postupu pri aplikácii 
zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov), ktorými je 
zabezpečené dôsledné dodržiavanie zásad 
nezávislého a objektívneho poskytovania informácii 
pre prijímateľov.  

 

2 Zlepšenie komunikácie so spravodajskými 
jednotkami s cieľom získať dobrovoľnú 
spoluprácu a pozitívny postoj k povinnostiam 
vyplývajúcim z poskytovania štatistických 
údajov a až po zlyhaní komunikácie 
uplatňovať postihy spravodajských jednotiek 
za nesplnenie si svojej spravodajskej 

Priebežne 1 Na komunikáciu so spravodajskými jednotkami sú 
využívané všetky dostupné spôsoby komunikácie 
(telefón, fax, e-mail, písomný styk atď.). V rámci tejto 
komunikácie sa uplatňuje dôstojný a ústretový postoj 
zo strany SŠHR SR s cieľom vysvetliť a presvedčiť 
spravodajskú jednotku o užitočnosti vzájomnej 
spolupráce na báze dobrovoľnosti a získať pozitívny 
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povinnosti v zmysle § 18 zákona č. 540/2001 
Z.z. 

postoj k vyplývajúcim povinnostiam. Počas 
sledovaného obdobia SŠHR SR nezaznamenala žiadny 
prípad, pri ktorom by bolo potrebné siahnuť 
k uplatňovaniu postihov za nesplnenie spravodajskej 
povinnosti. 

3 Zabezpečenie dostatočného a kvalitného 
počtu pracovníkov na spracovanie údajov, 
skvalitnenie výpočtovej techniky a 
softvérového vybavenia pracovísk 
spracuvávajúcich štatistické údaje. 

Priebežne 1 Internou smernicou č. 4/2001 - Štátne štatistické 
zisťovanie Správy štátnych hmotných rezerv 
Slovenskej republiky v oblasti energetiky  je 
v podmienkach SŠHR SR zabezpečené realizačné, 
organizačné a technické zabezpečenie štatistického 
zisťovania v nadväznosti na organizačný poriadok 
SŠHR SR a personálnu politiku SŠHR SR na 
zabezpečenie činnosti v oblasti štatistických sledovaní 
(systemizácia pracovných miest, výberové konania, 
školenia). Problematikou štatistických sledovaní sa  
zaoberá vymedzený počet zamestnancov, ktorý tvorí 
odborne zdatný a stabilizovaný kolektív so 
vzájomnou zastupiteľnosťou. 

 

4 Dodržiavanie zásad, ktoré sú zakotvené vo 
Vyhlásení európskeho štatistického systému 
o kvalite, dôsledné prenášanie požiadaviek 
na spracovanie a výstupy štatistických 
údajov, korektnosť a objektívnosť výstupov v 
rámci procesu spracovania štatistických 
údajov. 

Trvale 1 Dodržiavanie uvedených zásad a požiadaviek je 
jednou z priorít a  základných vyžadovaných 
povinností, či kladených nárokov na príslušných 
zamestnancov zo strany predstavených, ktorí sa 
zúčastňujú na spracovávaní a výstupoch štatistických 
sledovaní a podľa ktorých sa prihliada pri  hodnotení 
zamestnancov na kvalitu plnenia úloh v rámci 
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zabezpečovanej pracovnej činnosti a výkonnosť 
príslušných zamestnancov. Tieto povinnosti sú 
zakotvené v opise pracovných činností týchto 
zamestnancov. Dodržiavanie zásad a požiadaviek na 
kvalitné výstupy, korektnosť a objektívnosť údajov zo 
štatistického sledovania  je zamestnancami SŠHR SR 
 vyžadovaná aj od spravodajských jednotiek. 

5 Dôsledné dodržiavanie zákona č. 540/2001 
Z.z. v oblasti práce ochrany s dôvernými 
štatistickými údajmi. 

Priebežne 1 Dodržiavanie ochrany dôverných štatistických údajov 
a manipulácia s nimi v súlade so zákonom č. 
540/2001 Z. z. je v podmienkach SŠHR SR upravená 
Internou smernicou č. 4/2001 - Štátne štatistické 
zisťovanie Správy štátnych hmotných rezerv 
Slovenskej republiky v oblasti energetiky.  Príslušní 
zamestnanci  sa riadili citovanou smernicou a 
dôsledne dodržiavali požiadavky na ochranu údajov, 
o čom nasvedčuje skutočnosť, že v tejto oblasti 
v sledovanom období nebolo zaznamenané žiadne 
porušenie povinností.    

 

6 Dôsledné dodržiavanie zásad korektného 
spracovania štatistických údajov a 
informovanosti verejnosti o výstupoch zo 
štatistického sledovania. 

Priebežne 1 Dodržiavanie zásad korektnosti spracovania 
štatistických údajov  je jednou z priorít a   
vyžadovaných povinností, ktoré sú  kladené na 
príslušných zamestnancov SŠHR SR. Korektnosť 
spracovania štatistických údajov  je pod stálym 
odborným dohľadom a dôsledne  preverovaná. 
Podporným prvkom systémového riadenia tohto 
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procesu je  neustále zdokonaľovanie odborných 
zručností zamestnancov a permanentné vzdelávanie 
zodpovedných zamestnancov v tejto oblasti. 
Zodpovední zamestnanci SŠHR SR striktne dbali na 
dodržiavanie príslušných predpisov a  zásad k 
zaisteniu korektnej informovanosti. 

7 Dodržiavanie metodiky ŠÚ SR a zosúladenie s 
Nariadeniami ES, metodikou EUROSTAT-u a 
IEA pri štatistickom zisťovaní. 

Priebežne 1 Je zabezpečený objektívny a nezávislý spôsob zberu a 

spracovávania údajov štatistického zisťovania 

pre zachytenie reálneho obrazu skutočnosti. 

Štatistiky sú vypracované v súlade s definovanými 

normami a potrebami Európskej únie 

a Medzinárodnej energetickej agentúry ako aj SŠHR 

SR. 

Podľa požiadaviek SŠHR SR aktuálne zapracovala 

a realizovala návrhy v rezortnom výkazníctve 

v štruktúre vyhovujúcej medzinárodným databázam. 

SŠHR SR zasiela štatistické údaje pravidelne, 

v predpísaných termínoch a formáte do 

medzinárodných databáz eMOS, eDAMIS a eDC.  

 

8 Konzultovnie problematiky štatistického 
sledovania so zainteresovanými stranami s 
cieľom optimalizovať postupy vykazovania a 

Priebežne 1 Poverení odborní zamestnanci SŠHR SR pravidelne 
konzultujú štatistickú problematiku so štatistickou 
divíziou Medzinárodnej energetickej agentúry v 
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spracovania štatistických údajov k 
dosiahnutiu hodnoverných výstupov zo 
štatistického sledovania. 

Paríži, Štatistickým úradom SR, Európskou úniou 
a Colným riaditeľstvom SR. V sledovanom období 
SŠHR SR zapracovala aktuálne požiadavky 
a realizovala návrhy v rezortnom výkazníctve 
v štruktúre vyhovujúcej medzinárodným databázam. 

9 Postupné nahradzovanie štatistických 
výkazov v papierovej forme elektronickou 
formou podľa možnosti respondentov, 
zamedzovanie duplicity v štatistickom 
zisťovaní. 

31. 12. 2012 2 SŠHR SR v sledovanom období uprednostňovala 
v styku so spravodajskými jednotkami elektronickú 
formu komunikácie, a to spôsobom dohodnutým 
s ohľadom na možnosti spravodajských jednotiek 
s cieľom zamedziť duplicitu a znížiť administratívnu 
záťaž. Príkladom odstraňovania duplicity 
v štatistickom sledovaní môžeme uviesť prípad, keď 
SŠHR SR pre štatistické potreby Štatistického úradu 
SR pravidelne poskytuje údaje týkajúce sa predajných 
cien pohonných hmôt na čerpacích staniciach v SR.   

 

10 Aplikovať zasielanie štatistických výkazov 
elektronickou formou podľa možnosti 
respondentov. Pravidelné školenia 
zamestnancov zabezpečujúcich štatistický 
zber a spracovanie údajov na zvýšenie ich 
výkonnosti. 

Priebežne 1 SŠHR SR v rámci plánu vzdelávacích aktivít priebežne 
zabezpečuje systémové vzdelávanie zamestnancov 
zamerané na získanie zručností potrebné pri výkone 
pracovnej činnosti. Zamestnanci zabezpečujúci oblasť 
štatistických zisťovaní sú odborne fundovaní 
s primeranými znalosťami využívania aplikačného 
vybavenia výpočtovej techniky a technicky vybavení 
zaistiť elektronickú komunikáciu a spracovanie 
štatistických údajov. V sledovanom období 
zamestnanci SŠHR SR uplatňovali v styku so 
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spravodajskými jednotkami elektronickú komunikáciu 
a elektronické zasielanie štatistických výkazov, ako 
jednu z preferovaných foriem spolupráce so 
spravodajskými jednotkami. 

11 Aktualizácia a zavádzanie vzniknutých 
požiadaviek do štatistického zisťovania. 

Priebežne 1 Poverení odborní zamestnanci SŠHR SR pravidelne 
konzultujú štatistickú problematiku so štatistickou 
divíziou Medzinárodnej energetickej agentúry v 
Paríži, Štatistickým úradom SR, Európskou úniou 
a Colným riaditeľstvom SR, zapracovávali aktuálne 
požiadavky a realizovali návrhy v rezortnom 
výkazníctve v štruktúre vyhovujúcej medzinárodným 
databázam. Intenzívne komunikovali so 
spravodajskými jednotkami a na základe podnetných 
návrhov zohľadnili potreby a požiadavky 
spravodajských jednotiek v procese zberu 
a spracovania štatistických údajov.   

 

12 Hodnotenie presnosti a spoľahlivosti 
databáz, priebežných výsledkov a 
štatistických výstupov; porovnávanie 
štatistických výsledkov alebo ich častí podľa 
dostupnosti z iných zdrojov. 
 

Priebežne 1 Vstupné údaje a spracované výstupy boli 
porovnávané s dostupnými údajmi z iných zdrojov. 
V tejto oblasti SŠHR SR spolupracovala s Colným 
riaditeľstvom SR, Štatistickým úradom SR a 
Slovenskou asociáciou petrolejárskeho priemyslu 
a obchodu (SAPPO). 

 

13 Dodržiavať stanovené termíny pre zasielanie 
a zverejňovanie štatistických údajov. 

Priebežne 1 Dodržiavanie stanovených termínov pre zasielanie 
a zverejňovanie štatistických údajov  je neustále a 
dôsledne  preverované. Táto povinnosť bola počas 
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sledovaného obdobia zo strany predstavených 
striktne vyžadovaná od príslušných zamestnancov, 
ktorí sa zúčastňovali na spracovávaní a výstupoch 
štatistických sledovaní a zohľadňovalo sa jej plnenie 
pri hodnotení  pracovnej činnosti a výkonnosti 
príslušných zamestnancov. Tieto povinnosti sú 
zakotvené v opise pracovných činností zodpovedných 
zamestnancov. 

14 Zabezpečenie a zosúladenia národnej 
štatistiky s Nariadeniami ES a požiadavkami 
európskej štatistiky a IEA pre plnenie 
medzinárodných dotazníkov. 

Priebežne 1 Poverení odborní zamestnanci SŠHR SR priebežne 
konzultovali štatistickú problematiku a boli 
v neustálom kontakte so štatistickou divíziou 
Medzinárodnej energetickej agentúry v Paríži, 
Štatistickým úradom SR, Európskou úniou a Colným 
riaditeľstvom SR, zapracovávali aktuálne požiadavky 
a realizovali návrhy v rezortnom výkazníctve 
v štruktúre vyhovujúcej medzinárodným databázam.  
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15 Pravidelne informovať o relevantných 
výstupoch zo štatistického sledovania. 

Priebežne 1 SŠHR SR poskytla v stanovených termínoch výstupy 
zo štatistických sledovaní príslušným medzinárodným 
organizáciám a na požiadanie vláde a vecne 
príslušným orgánom štátnej správy v súlade s 
platnými predpismi a smernicami. Pravidelne k 30. 
júnu SŠHR SR  informuje o stave zabezpečenia 
núdzových zásob výbor NR SR pre obranu a 
bezpečnosť.   

 

 

Princípy CoP: 
 
1. Odborná nezávislosť 
2. Oprávnenie získavať údaje 
3. Primeranosť zdrojov 
4. Záväzok kvalitného spracovania 
5. Dôvernosť štatistických informácií 
6. Nestrannosť a objektivita 
7. Správna metodika 
8. Vhodné štatistické postupy 
9. Zamedzovanie nadmernému zaťažovaniu respondentov 
10. Úspornosť nákladov 
11. Relevantnosť štatistiky 
12. Presnosť a spoľahlivosť 

13. Včasnosť a časová presnosť 
14. Koherencia a porovnateľnosť 
15. Prístupnosť a jasnosť 


