
KRÁTKODOBÉ ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIA ORGANIZOVANÉ A VYKONÁVANÉ
 ŠTATISTICKÝM ÚRADOM SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Preh�ad zis�ovaní

  1. Org 1—04 Súborný list štvr�ročného závodného zis�ovania
Čas� A
Čas� B

  2. Poi P 3—04 Štvr�ročný podnikový výkaz v pois�ovníctve
  3. Pen P 3a—04 Štvr�ročný podnikový výkaz v peňažníctve
  4. Pen P 3b—04 Štvr�ročný podnikový výkaz investičných spoločností a investičných fondov
  5. Obyv 1—12 Hlásenie o uzavretí manželstva
  6. Obyv 2—12 Hlásenie o narodení
  7. Obyv 3—12 Hlásenie o úmrtí
  8. Obyv 4—12 Hlásenie o rozvode
  9. Inv 4—99 Výkaz o dokončených bytoch
10. Inv 1—04 Štvr�ročný výkaz o investíciách
11. Tech P 3—04 Štvr�ročný podnikový výkaz vo vede a výskume
12. Tech Z 2—04 Štvr�ročný výkaz závodnej jednotky vo vede a výskume
13. Práca 5—99 Výkaz o štrajku (výluke)
14. Práca 2—04 Štvr�ročný výkaz o práci
15. KPESC 1—12 Karta prvotnej evidencie zis�ovania spotrebite,ských cien
16. Ceny Les 1—12 Mesačný výkaz o pohybe cien v lesnom hospodárstve
17. Ceny NC Po, 1—12 Mesačný výkaz o cenách po,nohospodárskych výrobkov
18. Ceny Vod 1—12 Mesačný výkaz o pohybe cien vo vodnom hospodárstve
19. Ceny VC 1—12 Mesačný výkaz o pohybe cien priemyselných výrobcov
20. Ceny VC 1a—02 Parametrické porovnanie úžitkových vlastností výrobkov (príloha k výkazu Ceny VC 1—12)
21. Ceny VC 1b—02 Tabu,kový komentár (príloha k výkazu Ceny VC 1—12)
22. Ceny D Po, 1—04 Štvr�ročný výkaz o cenách dodávok osiva, sadby a sadeníc do po,nohospodárstva
23. Ceny D Po, 2—04 Štvr�ročný výkaz o cenách služieb pre po,nohospodárstvo
24. Ceny D Po, 3—04 Štvr�ročný výkaz o cenách plemenárskych služieb pre po,nohospodárstvo
25. Ceny D Po, 4—04 Štvr�ročný výkaz o cenách dodávok do po,nohospodárstva
26. Ceny Stav 1—04 Štvr�ročný výkaz o pohybe cien PSV v stavebníctve
27. Ceny Stav 2—04 Štvr�ročný výkaz o pohybe cien HSV v stavebníctve pre pozemné stavite,stvo
28. Ceny Stav 3—04 Štvr�ročný výkaz o pohybe cien HSV v stavebníctve pre priemyselné stavite,stvo
29. Ceny Stav 4—04 Štvr�ročný výkaz o pohybe cien HSV v stavebníctve pre inžinierske stavite,stvo
30. Ceny Stav 5—04 Štvr�ročný výkaz o pohybe cien HSV v stavebníctve pre vodné stavite,stvo
31. Ceny Stav 6—04 Štvr�ročný výkaz o pohybe cien HSV pre stavebné práce pri budovaní technologických
 zariadení
32. Ceny Stav 7—04 Štvr�ročný výkaz o pohybe cien HSV v stavebníctve pre opravy a údržbu stavebnej povahy
 a demolácie
33. Ceny Stav 8—04 Štvr�ročný výkaz o pohybe cien v stavebníctve — doplnenie reprezentantov
34. Ceny Stav 9—04 Štvr�ročný výkaz o pohybe cien montážnych prác v stavebníctve
35. Po, 1—12 Mesačný výkaz o živočíšnej výrobe
36. Po, 2—12 Mesačný výkaz o predaji po,nohospodárskych výrobkov z prvovýroby
37. Po, P 3—04 Štvr�ročný podnikový výkaz v po,nohospodárstve
38. Po, Z 2—04 Štvr�ročný výkaz závodnej jednotky v po,nohospodárstve
39. Po, 6—04 Štvr�ročný výkaz o bilancii obilia
40. Osev 3—01 Výkaz o plochách osiatych po,nohospodárskymi plodinami
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41. Po, 6 Odhad úrody po,nohospodárskych plodín pod,a stavu k 20. 6.
42. Po, 7 Odhad úrody po,nohospodárskych plodín pod,a stavu k 15. 7.
43. Po, 8 Odhad úrody po,nohospodárskych plodín pod,a stavu k 15. 8.
44. Po, 9 Odhad úrody po,nohospodárskych plodín pod,a stavu k 15. 9.
45. Po, 10 Odhad úrody po,nohospodárskych plodín pod,a stavu k 15. 10.
46. Les P 3—04 Štvr�ročný podnikový výkaz v lesnom hospodárstve
47. Les Z 2—04 Štvr�ročný výkaz závodnej jednotky v lesníctve
48. Vod 3—04 Štvr�ročný výkaz o prevádzke vodných tokov vo vodnom hospodárstve
49. Vod 4—04 Štvr�ročný výkaz o výrobe a rozvode vody vo vodnom hospodárstve
50. Vod 5—04 Štvr�ročný výkaz o odvádzaní odpadových vôd vo vodnom hospodárstve
51. Priem P 1—12 Mesačný podnikový výkaz priemyselnej organizácie
52. Priem P 3—04 Štvr�ročný podnikový výkaz priemyselnej organizácie
53. Priem Z 2—04 Štvr�ročný výkaz závodnej jednotky v priemysle
54. Stav P 1—12 Mesačný podnikový výkaz stavebnej organizácie
55. Stav P 3—04 Štvr�ročný podnikový výkaz v stavebníctve
56. Stav Z 2—04 Štvr�ročný výkaz závodnej jednotky v stavebníctve
57. VTS P 3—04 Štvr�ročný podnikový výkaz organizácie poskytujúcej vybrané trhové služby
58. VTS Z 2—04 Štvr�ročný výkaz závodnej jednotky poskytujúcej vybrané trhové služby
59. OPU P 1—12 Mesačný podnikový výkaz maloobchodu, pohostinstva a ubytovania
60. OPU P 3—04 Štvr�ročný podnikový výkaz v obchode, pohostinstve a ubytovaní
61. OPU Z 2—04 Štvr�ročný výkaz závodnej jednotky v obchode, pohostinstve a ubytovaní
62. OPU P 9—04 Štvr�ročný podnikový výkaz o činnosti ubytovacích zariadení
63. Dop P 1—12 Mesačný podnikový výkaz dopravnej organizácie
64. Dop P 3—04 Štvr�ročný podnikový výkaz v doprave
65. Dop Z 2—04 Štvr�ročný výkaz závodnej jednotky v doprave
66. Spoj P 3—04 Štvr�ročný podnikový výkaz v spojoch
67. Spoj Z 2—04 Štvr�ročný výkaz závodnej jednotky v spojoch
68. Nem Úr 1—12 Mesačný výkaz o pracovnej neschopnosti pre chorobu a úraz
69. Energ P 1—04 Štvr�ročný podnikový výkaz o zdrojoch a rozdelení palív a energie
70. P 13—04 Štvr�ročný podnikový výkaz malej organizácie
71. Org 1—99 Výkaz o vzniku, zmene, oprave a zániku ZÚJ
72. Org 2—99 Výkaz o vzniku, zmene, oprave a zániku ÚTJ
73. Org 3—99 Dotazník na zaradenie novovzniknutého subjektu do registra štatistických jednotiek
74. Zdp 2—04 Štvr�ročný výkaz zdravotnej pois�ovne
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Charakteristiky zis�ovaní

 1. Názov zis�ovania: Súborný list štvr�ročného zá-
vodného zis�ovania
 Čas� A: Preh�ad závodných 
              (činnostných) jednotiek
 Čas� B: Zmenový list

Značka štatistického formulára: Org 1—04

a) Účel a využitie výsledkov zis�ovania
Účelom zis�ovania je získa� informácie o počte
závodných (činnostných) jednotiek, za ktoré
organizácia v sledovanom období predkladá vý-
kazy, údaje o počte predkladaných výkazov,
o zmenách alebo opravách atribútov závodných
(činnostných) jednotiek alebo o vymedzení novej
závodnej (činnostnej) jednotky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane
ukazovate+ov
Druh štatistického zis�ovania: výkaz.
 Použitá metóda: vyčerpávajúce zis�ovanie.
 Charakteristika navrhnutých ukazovate,ov:
počet závodných (činnostných) jednotiek, počet
predložených výkazov, evidenčný počet pra-
covníkov vo fyzických osobách (súčet za závodné
jednotky), názov závodnej (činnostnej) jednotky,
jej číslo a adresa.

c) Okruh spravodajských jednotiek
Podnikate,ské subjekty s počtom pracovníkov
25 a viac zapísané v obchodnom registri
a príspevkové organizácie za svoje závodné
(činnostné) jednotky s činnos�ou v pro-
dukčných odvetviach národného hospodárstva.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie šta-
tistických údajov
Periodicita zis�ovania: štvr�ročná.
 Lehota na odovzdanie štatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho
dňa po sledovanom období.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie
a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie: Šta-
tistický úrad SR.
 Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický
úrad SR.

 2. Názov zis�ovania: Štvr�ročný podnikový výkaz
v pois�ovníctve

Značka štatistického formulára: Poi P 3—04

a) Účel a využitie výsledkov zis�ovania
Účelom zis�ovania je získa� základné informácie
o finančnom hospodárení, o pracovníkoch
a mzdách v odvetví pois�ovníctva. Výsledky
zis�ovania sa využijú pri príprave štvr�ročných
národných účtov a na analytické účely štatisti-
ky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane
ukazovate+ov
Druh štatistického zis�ovania: výkaz.
 Použitá metóda: vyčerpávajúce zis�ovanie.
 Charakteristika navrhnutých ukazovate,ov: fi-
nančné ukazovatele tokové (hospodársky výsle-
dok, náklady, pridaná hodnota, spotreba mate-
riálu, energie a služieb, odpisy, sociálne poistenie
a sociálne náklady, úroky, prijaté a vyplatené
poistné náhrady, tržby z predaja nehmotného
a hmotného majetku); finančné ukazovatele sta-
vové (odpisovaný nehmotný a hmotný investičný
majetok, oprávky, zásoby, vlastný majetok, zá-
väzky, pokladničná hotovos�, cenné papiere, stav
rezerv životných dôchodkových poistení), mzdy,
ostatné osobné náklady, evidenčný počet pra-
covníkov a odpracované hodiny.

c) Okruh spravodajských jednotiek
Podnikate,ské subjekty bez oh,adu na počet
pracovníkov zapísané v obchodnom registri
a príspevkové organizácie s prevažujúcou
činnos�ou v pois�ovníctve (oddiel 66 a skupina
672 Odvetvovej klasifikácie ekonomických
činností).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie šta-
tistických údajov
Periodicita zis�ovania: štvr�ročná.
 Lehota na odovzdanie štatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho
dňa po sledovanom období.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie
a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie: Šta-
tistický úrad SR. 
 Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický
úrad SR.

 3. Názov zis�ovania: Štvr�ročný podnikový výkaz
v peňažníctve

Značka štatistického formulára: Pen P 3a—04

a) Účel a využitie výsledkov zis�ovania
Účelom zis�ovania je získa� základné informácie
o finančnom hospodárení, o pracovníkoch
a mzdách a špecifické údaje v odvetví pe-
ňažníctva (s výnimkou investičných spo-
ločností, investičných fondov a podielových
fondov). Výsledky zis�ovania sa využijú pri
príprave štvr�ročných národných účtov a na
analytické účely štatistiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane
ukazovate+ov
Druh štatistického zis�ovania: výkaz.
 Použitá metóda: vyčerpávajúce zis�ovanie.
 Charakteristika navrhnutých ukazovate,ov: fi-
nančné ukazovatele tokové (hospodársky výsle-
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dok, náklady, pridaná hodnota, spotreba mate-
riálu, energie a služieb, odpisy, sociálne poistenie
a sociálne náklady, úroky, poplatky a provízie,
tržby z predaja nehmotného a hmotného ma-
jetku); finančné ukazovatele stavové (odpisova-
ný nehmotný a hmotný investičný majetok,
oprávky, zásoby, vlastný majetok, pokladničná
hotovos�, cenné papiere), mzdy, ostatné osobné
náklady, evidenčný počet pracovníkov a  odpra-
cované hodiny.

c) Okruh spravodajských jednotiek
Podnikate,ské subjekty bez oh,adu na počet
pracovníkov zapísané v obchodnom registri,
príspevkové organizácie s prevažujúcou
činnos�ou v peňažníctve (oddiel 65 a skupina
671 Odvetvovej klasifikácie ekonomických
činností okrem investičných spoločností,
investičných fondov a podielových fondov) a Ná-
rodná banka Slovenska.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie šta-
tistických údajov
Periodicita zis�ovania: štvr�ročná.
 Lehota na odovzdanie štatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho
dňa po sledovanom období.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie
a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie: Šta-
tistický úrad SR. 
 Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický
úrad SR.

 4. Názov zis�ovania: Štvr�ročný podnikový výkaz
investičných spoločností a
investičných fondov

Značka štatistického formulára: Pen P 3b—04

a) Účel a využitie výsledkov zis�ovania
Účelom zis�ovania je získa� základné informácie
o finančnom hospodárení, o pracovníkoch
a mzdách a špecifické údaje na úseku
investičných spoločností, investičných fondov,
podielových fondov a leasingových spoločností v
rámci odvetvia peňažníctva. Výsledky zis�ovania
sa využijú pri príprave štvr�ročných národných
účtov a na analytické účely štatistiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane
ukazovate+ov
Druh štatistického zis�ovania: výkaz.
 Použitá metóda: vyčerpávajúce zis�ovanie.
 Charakteristika navrhnutých ukazovate,ov: fi-
nančné ukazovatele tokové (hospodársky výsle-
dok, náklady, pridaná hodnota, spotreba mate-
riálu, energie a služieb, odpisy, sociálne poiste-
nie a sociálne náklady, úroky, tržby z predaja
nehmotného a hmotného majetku); finančné
ukazovatele stavové (odpisovaný nehmotný
a hmotný investičný majetok, oprávky, zásoby,
vlastný majetok, záväzky, pokladničná hoto-

vos�, cenné papiere, emisie cenných papierov),
mzdy, ostatné osobné náklady, evidenčný počet
pracovníkov a odpracované hodiny.

c) Okruh spravodajských jednotiek
Podnikate,ské subjekty bez oh,adu na počet
pracovníkov zapísané v obchodnom registri
a príspevkové organizácie s prevažujúcou
činnos�ou v peňažníctve (z oddielu 65 a skupiny
671 Odvetvovej klasifikácie ekonomických
činností, investičné spoločnosti, investičné
fondy, podielové fondy a leasingové spo-
ločnosti).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie šta-
tistických údajov
Periodicita zis�ovania: štvr�ročná.
 Lehota na odovzdanie štatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho
dňa po sledovanom období.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie
a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie: Šta-
tistický úrad SR.
 Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický
úrad SR.

 5. Názov zis�ovania: Hlásenie o uzavretí manželstva
Značka štatistického formulára: Obyv 1—12

a) Účel a využitie výsledkov zis�ovania
Účelom zis�ovania je získa� informácie pre po-
treby demografickej štatistiky. Výsledky zis�o-
vania majú široké využitie v spoločenských ve-
dách a v regionálnom plánovaní.

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane
ukazovate+ov
Druh štatistického zis�ovania: hlásenie.
 Použitá metóda: vyčerpávajúce zis�ovanie.
 Charakteristika navrhnutých ukazovate,ov:
dátum uzavretia manželstva, osobné údaje že-
nícha a nevesty (rodné číslo, rodinný stav, vzde-
lanie, národnos�, miesto trvalého pobytu), pora-
die manželstva, dátum rozvodu alebo ovdovenia.

c) Okruh spravodajských jednotiek
Matriky obvodných úradov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie šta-
tistických údajov
Periodicita zis�ovania: mesačná.
 Lehota na odovzdanie štatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 5. kalendárneho
dňa po sledovanom období.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie
a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie: Šta-
tistický úrad SR.
 Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický
úrad SR.
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 6. Názov zis�ovania: Hlásenie o narodení
Značka štatistického formulára: Obyv 2—12

a) Účel a využitie výsledkov zis�ovania
Účelom zis�ovania je získa� informácie pre po-
treby demografickej štatistiky. Výsledky zis�o-
vania majú široké využitie v spoločenských ve-
dách a v regionálnom plánovaní.

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane
ukazovate+ov
Druh štatistického zis�ovania: hlásenie.
 Použitá metóda: vyčerpávajúce zis�ovanie.
 Charakteristika navrhnutých ukazovate,ov:
dátum narodenia die�a�a, jeho rodné číslo, kód
štátneho občianstva die�a�a, pohlavie, údaje
o pôrode, dátum sobáša rodičov a Aalšie osobné
údaje o rodičoch.

c) Okruh spravodajských jednotiek
Matriky obvodných úradov v súčinnosti so zdra-
votníckymi zariadeniami.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie šta-
tistických údajov
Periodicita zis�ovania: mesačná.
 Lehota na odovzdanie štatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 1. pracovného dňa
po narodení die�a�a.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie
a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie: Šta-
tistický úrad SR.
 Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický
úrad SR.

 7. Názov zis�ovania: Hlásenie o úmrtí
Značka štatistického formulára: Obyv 3—12

a) Účel a využitie výsledkov zis�ovania
Účelom zis�ovania je získa� informácie pre po-
treby demografickej štatistiky. Výsledky zis�o-
vania majú široké využitie v spoločenských ve-
dách a v regionálnom plánovaní.

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane
ukazovate+ov
Druh štatististického zis�ovania: hlásenie.
 Použitá metóda: vyčerpávajúce zis�ovanie.
 Charakteristika navrhnutých ukazovate,ov:
osobné údaje zomrelého, dátum úmrtia, rodné
číslo pozostalého manžela, príčina smrti, údaje
o pitve a Aalšie podrobnejšie údaje o de�och
zomretých do jedného roka.

c) Okruh spravodajských jednotiek
Matriky obvodných úradov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie šta-
tistických údajov
Periodicita zis�ovania: mesačná.
 Lehota na odovzdanie štatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 5. kalendárneho
dňa po sledovanom období.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie
a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie: Šta-
tistický úrad SR.
 Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický
úrad SR.

 8. Názov zis�ovania: Hlásenie o rozvode
Značka štatistického formulára: Obyv 4—12

a) Účel a využitie výsledkov zis�ovania
Účelom zis�ovania je získa� informácie pre po-
treby demografickej štatistiky. Výsledky zis�o-
vania majú široké využitie v spoločenských ve-
dách a v regionálnom plánovaní.

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane
ukazovate+ov
Druh štatistického zis�ovania: hlásenie.
 Použitá metóda: vyčerpávajúce zis�ovanie.
 Charakteristika navrhnutých ukazovate,ov:
údaje o dôvodoch rozvodu, o priebehu
a výsledku rozvodového konania, osobné údaje
manželov, poradie rozvodu, príčina rozvratu
manželstva.

c) Okruh spravodajských jednotiek
Súdy (obvodné, okresné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie šta-
tistických údajov
Periodicita zis�ovania: mesačná.
 Lehota na odovzdanie štatistických údajov
spravodajskou jednotkou: 15. a posledný ka-
lendárny deň v mesiaci.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie
a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie: Šta-
tistický úrad SR.
 Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický
úrad SR.

 9. Názov zis�ovania: Výkaz o dokončených bytoch
Značka štatistického formulára: Inv 4—99

a) Účel a využitie výsledkov zis�ovania
Účelom zis�ovania je získa� informácie o do-
končených bytoch z h,adiska územnej
štruktúry (regióny), základné údaje o ich
ve,kosti a počte, o charaktere stavby a druhu
vlastníctva, o počte rodinných domov a o neby-
tových priestoroch ako podklad pre národné
účtovníctvo za úsek bytového hospodárstva, na
hodnotenie stavu a vývojových tendencií
výstavby bytov vo vnútornej ekonomike a na
medzinárodné porovnávanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane
ukazovate+ov
Druh štatistického zis�ovania: výkaz.
 Použitá metóda: vyčerpávajúce zis�ovanie.
 Charakteristika navrhnutých ukazovate,ov:
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ukazovatele týkajúce sa dokončených bytov;
charakter stavby, druh jej vlastníctva, počet
bytov, ve,kos� bytov, počet druhov nebytových
priestorov.

c) Okruh spravodajských jednotiek
1. Investor za každú dokončenú (skolaudovanú)

stavbu na bývanie a za každú zmenu do-
končených stavieb, ktorou sa získal nový byt,
ktorých investorom je obec alebo bytové
družstvo.

2. Stavebný úrad v zmysle zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpi-
sov, a to za všetky dokončené (skolaudované)
rodinné domy a zmeny dokončených stavieb,
ktorých investormi sú fyzické osoby nezapí-
sané v obchodnom registri. Stavebný úrad
predloží do 5. dňa po skončení sledovaného
mesiaca zoznam investorov pod,a bodov 1, 3
a 4, u ktorých vykonal kolaudáciu.

3. Investor (právnická osoba a fyzická osoba
zapísaná v obchodnom registri) za každú do-
končenú (skolaudovanú) stavbu na bývanie
a za každú zmenu dokončených stavieb, kto-
rou sa získal nový byt alebo byty, ktorých
investorom nie je obec ani bytové družstvo.

4. Investor za každú (novú aj staršiu) stavbu
neurčenú na bývanie, ktorej súčas�ou sú aj
byty, prípadne v ktorej sa po úprave získal
nový byt alebo byty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie šta-
tistických údajov
Periodicita zis�ovania: nepravidelná.
 Lehota na odovzdanie štatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho
dňa od oslovenia územným štatistickým orgá-
nom SR, stavebné úrady do 20. kalendárneho
dňa od skončenia kalendárneho mesiaca.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie
a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie: Šta-
tistický úrad SR. 
 Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický
úrad SR.

10. Názov zis�ovania: Štvr�ročný výkaz o investí-
ciách

Značka štatistického formulára: Inv 1—04

a) Účel a využitie výsledkov zis�ovania
Účelom zis�ovania je získa� informácie o vývoji
obstaraných hmotných a nehmotných investí-
cií pod,a činností a v technologickej štruktúre,
o zdrojoch financovania a hlavnom smere ich
zamerania. Výsledky zis�ovania sa využijú pre
národné účtovníctvo, na hodnotenie vývoja ná-
rodného hospodárstva a na medzinárodné po-
rovnávanie.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika vrátane
ukazovate+ov
Druh štatistického zis�ovania: výkaz.
 Použitá metóda: vyčerpávajúce zis�ovanie.
 Charakteristika navrhnutých ukazovate,ov:
objemové ukazovatele týkajúce sa obstaraných
hmotných investícií pod,a druhu, nákup použi-
tého majetku, bezplatný prevod a obstarané
nehmotné investície. Údaje v peňažnom vy-
jadrení sú pod,a činností a zdrojov financova-
nia.

c) Okruh spravodajských jednotiek
Všetky právnické subjekty (vrátane tých, ktoré
nemajú povinnos� zapísa� sa do obchodného
registra) a fyzické osoby zapísané v obchodnom
registri bez oh,adu na počet pracovníkov, ktoré
v sledovanom období realizujú investície.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie šta-
tistických údajov
Periodicita zis�ovania: štvr�ročná.
 Lehota na odovzdanie štatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho
dňa po sledovanom období.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie: Šta-
tistický úrad SR.
 Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický
úrad SR.

11. Názov zis�ovania: Štvr�ročný podnikový výkaz
vo vede a výskume

Značka štatistického formulára: Tech P 3—04

a) Účel a využitie výsledkov zis�ovania
Účelom zis�ovania je získa� základné informácie
o finančnom hospodárení, o pracovníkoch
a mzdách, o cestnej neverejnej doprave a o
tržbách z obchodu, pohostinstva, ubytovania a
služieb.

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane
ukazovate+ov
Druh štatistického zis�ovania: výkaz.
 Použitá metóda: vyčerpávajúce zis�ovanie.
 Charakteristika navrhnutých ukazovate,ov: fi-
nančné ukazovatele tokové (výnosy — tržby za
výrobky a služby, za prepravnú činnos�, za
tovar, z predaja nehmotného a hmotného ma-
jetku; náklady — spotreba materiálu, energie
a služieb, na nákup tovaru, sociálne poistenie a
sociálne náklady, odpisy, úroky; hospodársky
výsledok, pridaná hodnota); finančné ukazova-
tele stavové (odpisovaný nehmotný a hmotný
investičný majetok, oprávky, zásoby, vlastný
majetok, záväzky, poh,adávky, pokladničná ho-
tovos�); mzdy, ostatné osobné náklady, evi-
denčný počet pracovníkov, odpracované hodiny,
prepravné výkony, spotreba pohonných látok,
maloobchodný obrat a tržby za vlastné výrobky,
za služby, za ubytovanie a pohostinstvo.
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c) Okruh spravodajských jednotiek
Podnikate,ské subjekty s počtom pracovníkov
25 a viac zapísané v obchodnom registri
a príspevkové organizácie s prevažujúcou
činnos�ou vo vede a výskume.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie šta-
tistických údajov
Periodicita zis�ovania: štvr�ročná.
 Lehota na odovzdanie štatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho
dňa po sledovanom období.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie
a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie: Šta-
tistický úrad SR.
 Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický
úrad SR.

12. Názov zis�ovania: Štvr�ročný výkaz závodnej
jednotky vo vede a výskume

Značka štatistického formulára: Tech Z 2—04

a) Účel a využitie výsledkov zis�ovania
Účelom zis�ovania je získa� informácie, ktoré
umožňujú prepočet základných makroukazova-
te,ov z oblasti produkčných a Aalších účtov vrá-
tane ich dezagregácie do odvetvia. Na základe
výsledkov zis�ovania bude možné analyzova� aj
údaje o pracovníkoch a mzdách v odvetvovom
a územnom členení.

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane
ukazovate+ov
Druh štatistického zis�ovania: výkaz.
 Použitá metóda: vyčerpávajúce zis�ovanie.
 Charakteristika navrhnutých ukazovate,ov:
hrubý obrat, medzispotreba, priemerný počet
pracovníkov a mzdy.

c) Okruh spravodajských jednotiek
Podnikate,ské subjekty s počtom pracovníkov
25 a viac zapísané v obchodnom registri
a príspevkové organizácie za svoje závodné
jednotky s prevažujúcou činnos�ou vo vede
a výskume.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie šta-
tistických údajov
Periodicita zis�ovania: štvr�ročná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spra-
vodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa
po sledovanom období.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie
a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie: Šta-
tistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický
úrad SR.

13. Názov zis�ovania: Výkaz o štrajku (výluke)

Značka štatistického formulára: Práca 5—99

a) Účel a využitie výsledkov zis�ovania
Účelom zis�ovania je získa� informácie charak-
terizujúce rozsah a výsledky štrajkov (výluk).
Výsledky zis�ovania sa využijú pri vyhodnocova-
ní vplyvu štrajkov (výluk) na ekonomiku, prí-
padne sa poskytnú medzinárodným organizá-
ciám pod,a platných medzinárodných dohôd.

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane
ukazovate+ov
Druh štatistického zis�ovania: výkaz.
 Použitá metóda: vyčerpávajúce zis�ovanie pri
uskutočnení štrajku (výluky).
Charakteristika navrhnutých ukazovate,ov:
dátum začatia a ukončenia štrajku (výluky),
dôvod zastavenia práce, počet hodín, počas kto-
rých trval štrajk (výluka), hlavný dôvod štrajku
(výluky), celkový počet pracovníkov organizácie,
z toho počet nepracujúcich v čase štrajku (výlu-
ky), objem miezd, ktoré neboli pracovníkom
vyplatené z dôvodu štrajku, a charakteristika
výsledkov štrajku (výluky).

c) Okruh spravodajských jednotiek
Všetky spravodajské jednotky, v ktorých sa
štrajk (výluka) uskutočnil.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie šta-
tistických údajov
Periodicita zis�ovania: v prípade uskutočnenia
štrajku (výluky).
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spra-
vodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa
po sledovanom období.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie
a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie: Šta-
tistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický
úrad SR.

14. Názov zis�ovania: Štvr�ročný výkaz o práci
Značka štatistického formulára: Práca 2—04

a) Účel a využitie výsledkov zis�ovania
Účelom zis�ovania je získa� informácie o počte
pracovníkov, mzdách a o počte odpracovaných
hodín. Výsledky zis�ovania sa využijú na hodno-
tenie vývoja zamestnanosti, mzdového vývoja
a priemerných hodinových zárobkov v SR.

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane
ukazovate+ov
Druh štatistického zis�ovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zis�ovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate,ov:
priemerný počet pracovníkov vo fyzických oso-
bách a v prepočítaných počtoch, počet pra-
covníkov so skráteným pracovným časom,
počet odpracovaných hodín, mzdy a ostatné
osobné náklady.

c) Okruh spravodajských jednotiek
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Rozpočtové, príspevkové a spoločenské organi-
zácie (okrem podnikate,ských organizácií) bez
oh,adu na počet pracovníkov a prevažujúcu
činnos�.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie šta-
tistických údajov
Periodicita zis�ovania: štvr�ročná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spra-
vodajskou jednotkou: do 14. kalendárneho dňa
po sledovanom období.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie
a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie: Šta-
tistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický
úrad SR.

15.  Názov zis�ovania: Karta prvotnej evidencie
zis�ovania spotrebite+ských
cien

Značka štatistického formulára: KPESC 1—12

a) Účel a využitie výsledkov zis�ovania
Účelom zis�ovania je získa� informácie o spotre-
bite,ských cenách reprezentantov univerzálne-
ho spotrebného koša vybraných tovarov a slu-
žieb celoplošne za SR. Vypočítané indexy spo-
trebite,ských cien a životných nákladov sú
podkladom na valorizáciu dôchodkov a miezd,
na posudzovanie vplyvu vývoja cien na životné
minimum, na analytické účely hodnotenia vývo-
ja vnútornej ekonomiky a na medzinárodné po-
rovnávanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane
ukazovate+ov
Druh štatistického zis�ovania: karta prvotnej
evidencie.
Použitá metóda: výberové zis�ovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate,ov: sle-
dovanie indexov spotrebite,ských cien repre-
zentantov univerzálneho spotrebného koša
vybraných tovarov a služieb pod,a vopred urče-
ného zoznamu a životných nákladov, pod,a so-
ciálnych skupín obyvate,stva a ich príjmových
pásiem.

c) Okruh spravodajských jednotiek
Vybrané predajne a prevádzky štátneho,
družstevného a súkromného sektora v každom
okrese SR a v Bratislave.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie šta-
tistických údajov
Periodicita zis�ovania: mesačná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spra-
vodajskou jednotkou: do 22. kalendárneho dňa
sledovaného mesiaca.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie
a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie: Šta-
tistický úrad SR.

Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický
úrad SR.

16. Názov zis�ovania: Mesačný výkaz o pohybe cien
v lesnom hospodárstve

Značka štatistického formulára: Ceny Les 1—12

a) Účel a využitie výsledkov zis�ovania
Účelom zis�ovania je získa� informácie potrebné
na výpočet indexov cien vybraných výrobkov
ihličnatých a listnatých sortimentov surového
dreva.

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane
ukazovate+ov
Druh štatistického zis�ovania: výkaz.
Použitá metóda: výberové zis�ovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate,ov:
realizácia dodávok vybraných sortimentov (vo
fyzických jednotkách a hodnotovom vyjadrení)
pre tuzemsko.

c) Okruh spravodajských jednotiek
Vybrané organizácie, ktoré �ažia drevo a reali-
zujú dodávky surového dreva.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie šta-
tistických údajov
Periodicita zis�ovania: mesačná.
 Lehota na odovzdanie štatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 16. kalendárneho
dňa po sledovanom období.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie
a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie: Šta-
tistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický
úrad SR.

17. Názov zis�ovania: Mesačný výkaz o cenách po+-
nohospodárskych výrobkov

Značka štatistického formulára: Ceny NC Po+ 1—12

a) Účel a využitie výsledkov zis�ovania
Účelom zis�ovania je získa� informácie o cenách
vybraných druhov po,nohospodárskych vý-
robkov, ktoré sa platia výrobcovi za jeho vý-
robky. Výsledky zis�ovania sa využijú na výpo-
čet indexov cien v po,nohospodárstve a na ziste-
nie cenového vývoja v tomto odvetví.

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane
ukazovate+ov
Druh štatistického zis�ovania: výkaz.
Použitá metóda: výberové zis�ovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate,ov: ceny
vybraných po,nohospodárskych výrobkov, preda-
né množstvo výrobkov vo fyzických jednotkách,
hodnota predaja vo finančnom vyjadrení.

c) Okruh spravodajských jednotiek
Vybrané organizácie po,nohospodárskej prvový-
roby.
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d) Periodicita a lehoty na poskytovanie šta-
tistických údajov
Periodicita zis�ovania: mesačná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spra-
vodajskou jednotkou: do 22. kalendárneho dňa
sledovaného mesiaca.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie
a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie: Šta-
tistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický
úrad SR.

18. Názov zis�ovania: Mesačný výkaz o pohybe cien
vo vodnom hospodárstve

Značka štatistického formulára: Ceny Vod 1—12

a) Účel a využitie výsledkov zis�ovania
Účelom zis�ovania je získa� informácie potrebné
na výpočet indexov cien za dodávky pitnej vody
a odvod kanalizovaných vôd.

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane
ukazovate+ov
Druh štatistického zis�ovania: výkaz.
 Použitá metóda: výberové zis�ovanie.
 Charakteristika navrhnutých ukazovate,ov:
cena fakturovanej pitnej vody za m3, cena odka-
nalizovanej vody za m3, a to v členení za do-
mácnosti a ostatných odberate,ov, jedenkrát
ročne hrubý obrat.

c) Okruh spravodajských jednotiek
Vybrané organizácie, ktorých hlavnou činnos�ou
sú dodávky vody a odvod odkanalizovaných vôd.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie šta-
tistických údajov
Periodicita zis�ovania: mesačná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spra-
vodajskou jednotkou: do 15. kalendárneho dňa
po sledovanom období.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie
a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie: Šta-
tistický úrad SR.
 Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický
úrad SR.

19. Názov zis�ovania: Mesačný výkaz o pohybe cien
priemyselných výrobcov

Značka štatistického formulára: Ceny VC 1—12

a) Účel a využitie výsledkov zis�ovania
Účelom zis�ovania je získa� informácie potrebné
na výpočet indexov cien vybraných priemy-
selných výrobkov a na sledovanie vývoja cenovej
hladiny v priemysle.

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane
ukazovate+ov
Druh štatistického zis�ovania: výkaz.

 Použitá metóda: výberové zis�ovanie.
 Charakteristika navrhnutých ukazovate,ov:
ceny vybraných priemyselných výrobkov (repre-
zentantov), jedenkrát ročne tržby za minulý rok.

c) Okruh spravodajských jednotiek
Vybrané priemyselné podniky.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie šta-
tistických údajov
Periodicita zis�ovania: mesačná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spra-
vodajskou jednotkou: do 15. kalendárneho dňa
sledovaného mesiaca.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie
a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie: Šta-
tistický úrad SR.
 Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický
úrad SR.

20. Názov zis�ovania: Parametrické porovnanie úžit-
kových vlastností výrobkov
(príloha k výkazu Ceny VC 1—12)

Značka štatistického formulára: Ceny VC 1a—02

a) Účel a využitie výsledkov zis�ovania
Účelom zis�ovania je získa� informácie potrebné
na kvantifikáciu rozdielov úžitkových vlastností
výrobkov v prípadoch, keA sa doteraz sledovaný
výrobok prestal vyrába� a predáva� a bol nahra-
dený iným, slúžiacim na ten istý účel, avšak
s odchylnými parametrami. Porovnaním indexu
úžitkových vlastností, vyjadrujúceho súhrnne
tieto rozdiely, s reláciou cien starého a nového
výrobku sa zabezpečuje vylúčenie mimoceno-
vých vplyvov.

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane
ukazovate+ov
Druh štatistického zis�ovania: príloha k výkazu.
Použitá metóda: výberové zis�ovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate,ov:
označenie výrobku, cien a skutočných nákladov
na mernú jednotku a ukazovatele charak-
terizujúce kvalitu doteraz sledovaného
a náhradného (nového) výrobku.

c) Okruh spravodajských jednotiek
Vybrané podniky hutníckeho, strojárskeho, ko-
vospracujúceho a elektrotechnického prie-
myslu.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie šta-
tistických údajov
Periodicita zis�ovania: polročná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spra-
vodajskou jednotkou: do 16. 4. a do 16. 10. sle-
dovaného roka.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie
a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie: Šta-
tistický úrad SR.
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Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický
úrad SR.

21. Názov zis�ovania: Tabu+kový komentár
 (príloha k výkazu Ceny VC 1—12)

Značka štatistického formulára: Ceny VC 1b—02

a) Účel a využitie výsledkov zis�ovania
Účelom zis�ovania je získa� informácie potrebné
na kvantifikáciu rozdielov úžitkových vlastností
výrobkov v prípadoch, keA sa doteraz sledovaný
výrobok prestal vyrába� a predáva� a bol nahra-
dený iným, slúžiacim na ten istý účel, avšak
s odchylnými parametrami. Porovnaním indexu
úžitkových vlastností, vyjadrujúceho súhrnne
tieto rozdiely, s reláciou cien starého a nového
výrobku sa zabezpečuje vylúčenie mimoceno-
vých vplyvov.

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane
ukazovate+ov
Druh štatistického zis�ovania: príloha k výkazu.
Použitá metóda: výberové zis�ovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate,ov:
označenie výrobku, cien a skutočných nákladov
na mernú jednotku a ukazovatele charak-
terizujúce kvalitu doteraz sledovaného
a náhradného (nového) výrobku.

c) Okruh spravodajských jednotiek
Vybrané podniky textilného, odevného a ko-
žiarskeho priemyslu.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie šta-
tistických údajov
Periodicita zis�ovania: polročná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spra-
vodajskou jednotkou: do 16. 4. a do 16. 10. sle-
dovaného roka.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie
a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie: Šta-
tistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický
úrad SR.

22. Názov zis�ovania: Štvr�ročný výkaz o cenách do-
dávok osiva, sadby a sadeníc
do po+nohospodárstva

Značka štatistického formulára: Ceny D Po+ 1—04

a) Účel a využitie výsledkov zis�ovania
Účelom zis�ovania je získa� informácie o úrovni
cien vybraných druhov dodávok do po,nohospo-
dárstva, t. j. cien, za ktoré nakupuje výrobca
zabezpečujúci po,nohospodársku prvovýrobu
dodávky pre vlastnú spotrebu. Výsledky zis�o-
vania sa využijú na výpočet indexov cien.

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane
ukazovate+ov
Druh štatistického zis�ovania: výkaz.

Použitá metóda: výberové zis�ovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate,ov:
cena dodávky osiva, sadby a sadeníc v sledova-
nom štvr�roku, odbyt pre po,nohospodárstvo
v predchádzajúcom štvr�roku v hodnotovom vy-
jadrení.

c) Okruh spravodajských jednotiek
Vybrané organizácie, ktoré predávajú osivo,
sadbu a sadenice po,nohospodárskym organi-
záciám.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie šta-
tistických údajov
Periodicita zis�ovania: štvr�ročná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spra-
vodajskou jednotkou: do 22. kalendárneho dňa
posledného mesiaca sledovaného štvr�roka.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie
a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie: Šta-
tistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický
úrad SR.

23. Názov zis�ovania: Štvr�ročný výkaz o cenách slu-
žieb pre po+nohospodárstvo

Značka štatistického formulára: Ceny D Po+ 2—04

a) Účel a využitie výsledkov zis�ovania
Účelom zis�ovania je získa� informácie o úrovni
cien vybraných druhov služieb (technických), za
ktoré platí výrobca zabezpečujúci po,nohospo-
dársku prvovýrobu. Výsledky zis�ovania sa vyu-
žijú na výpočet indexov cien.

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane
ukazovate+ov
Druh štatistického zis�ovania: výkaz.
Použitá metóda: výberové zis�ovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate,ov:
cena služby v sledovanom štvr�roku, odbyt pre
po,nohospodárstvo v predchádzajúcom štvr�ro-
ku v hodnotovom vyjadrení.

c) Okruh spravodajských jednotiek
Vybrané organizácie poskytujúce služby po,no-
hospodárstvu.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie šta-
tistických údajov
Periodicita zis�ovania: štvr�ročná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spra-
vodajskou jednotkou: do 22. kalendárneho dňa
posledného mesiaca sledovaného štvr�roka.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie
a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie: Šta-
tistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický
úrad SR.
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24. Názov zis�ovania: Štvr�ročný výkaz o cenách
plemenárskych služieb pre
po+nohospodárstvo

Značka štatistického formulára: Ceny D Po+ 3—04

a) Účel a využitie výsledkov zis�ovania
Účelom zis�ovania je získa� informácie o úrovni
cien vybraných druhov služieb (pleme-
nárskych), za ktoré platí výrobca zabezpečujúci
po,nohospodársku prvovýrobu. Výsledky zis�o-
vania sa využijú na výpočet indexov cien.

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane
ukazovate+ov
Druh štatistického zis�ovania: výkaz.
Použitá metóda: výberové zis�ovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate,ov:
cena služby v sledovanom štvr�roku, odbyt pre
po,nohospodárstvo v predchádzajúcom štvr�ro-
ku v hodnotovom vyjadrení.

c) Okruh spravodajských jednotiek
Vybrané organizácie zabezpečujúce pleme-
nárske služby pre po,nohospodárstvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie šta-
tistických údajov
Periodicita zis�ovania: štvr�ročná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spra-
vodajskou jednotkou: do 22. kalendárneho dňa
posledného mesiaca sledovaného štvr�roka.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie
a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie: Šta-
tistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický
úrad SR.

25. Názov zis�ovania: Štvr�ročný výkaz o cenách do-
dávok do po+nohospodárstva

Značka štatistického formulára: Ceny D Po+ 4—04

a) Účel a využitie výsledkov zis�ovania
Účelom zis�ovania je získa� informácie o úrovni
cien vybraných druhov dodávok do po,nohospo-
dárstva, za ktoré nakupuje výrobca zabezpe-
čujúci po,nohospodársku prvovýrobu. Výsledky
zis�ovania sa využijúW1 na výpočet indexov
cien.

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane
ukazovate+ov
Druh štatistického zis�ovania: výkaz.
Použitá metóda: výberové zis�ovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate,ov:
cena druhu dodávky (rašelina, kompost,
záhradný substrát) v sledovanom štvr�roku,
odbyt pre po,nohospodárstvo
v predchádzajúcom štvr�roku v hodnotovom vy-
jadrení.

c) Okruh spravodajských jednotiek
Vybrané organizácie.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie šta-
tistických údajov

Periodicita zis�ovania: štvr�ročná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spra-
vodajskou jednotkou: do 22. kalendárneho dňa
posledného mesiaca sledovaného štvr�roka.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie
a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie: Šta-
tistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický
úrad SR.

26. Názov zis�ovania: Štvr�ročný výkaz o pohybe
cien PSV v stavebníctve

Značka štatistického formulára: Ceny Stav 1—04

a) Účel a využitie výsledkov zis�ovania
Účelom zis�ovania je získa� informácie o cenách
vybraných stavebných prác pre práce pridruže-
nej stavebnej výroby v stavebníctve. Výsledky
zis�ovania sa využijú predovšetkým na posúde-
nie vývoja vnútornej ekonomiky a na medziná-
rodné porovnávanie.W1C1

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane
ukazovate+ov
Druh štatistického zis�ovania: výkaz.
Použitá metóda: výberové zis�ovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate,ov: sle-
dovanie cien vybraných stavebných prác pod,a
vopred určeného zoznamu.

c) Okruh spravodajských jednotiek
Podnikate,ské subjekty s počtom pracovníkov
25 a viac zapísané v obchodnom registri s pre-
važujúcou stavebnou činnos�ou.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie šta-
tistických údajov
Periodicita zis�ovania: štvr�ročná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárne-
ho dňa posledného mesiaca sledovaného
štvr�roka.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie
a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie: Šta-
tistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický
úrad SR — Národné centrum informatiky.

27. Názov zis�ovania: Štvr�ročný výkaz o pohybe
cien HSV v stavebníctve pre
pozemné stavite+stvo

Značka štatistického formulára: Ceny Stav 2—04

a) Účel a využitie výsledkov zis�ovania
Účelom zis�ovania je získa� informácie o cenách
vybraných stavebných prác pre práce hlavnej
stavebnej výroby v pozemnom stavite,stve.
Výsledky zis�ovania sa využijú predovšetkým na
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posúdenie vývoja vnútornej ekonomiky a na
medzinárodné porovnávanie.W1C1

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane
ukazovate+ov
Druh štatistického zis�ovania: výkaz.
Použitá metóda: výberové zis�ovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate,ov: sle-
dovanie cien vybraných stavebných prác pod,a
vopred určeného zoznamu.

c) Okruh spravodajských jednotiek
Podnikate,ské subjekty s počtom pracovníkov
25 a viac zapísané v obchodnom registri s pre-
važujúcou stavebnou činnos�ou.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie šta-
tistických údajov
Periodicita zis�ovania: štvr�ročná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spra-
vodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa
posledného mesiaca sledovaného štvr�roka.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie
a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie: Šta-
tistický úrad SR. 
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický
úrad SR — Národné centrum informatiky.

28. Názov zis�ovania: Štvr�ročný výkaz o pohybe
cien HSV v stavebníctve pre
priemyselné stavite+stvo

Značka štatistického formulára: Ceny Stav 3—04

a) Účel a využitie výsledkov zis�ovania
Účelom zis�ovania je získa� informácie o cenách
vybraných stavebných prác pre práce hlavnej
stavebnej výroby v priemyselnom stavite,stve.
Výsledky zis�ovania sa využijú predovšetkým na
posúdenie vývoja vnútornej ekonomiky a na
medzinárodné porovnávanie.W1C1

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane
ukazovate+ov
Druh štatistického zis�ovania: výkaz.
Použitá metóda: výberové zis�ovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate,ov: sle-
dovanie cien vybraných stavebných prác pod,a
vopred určeného zoznamu.

c) Okruh spravodajských jednotiek
Podnikate,ské subjekty s počtom pracovníkov
25 a viac zapísané v obchodnom registri s pre-
važujúcou stavebnou činnos�ou.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie šta-
tistických údajov
Periodicita zis�ovania: štvr�ročná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spra-
vodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa
posledného mesiaca sledovaného štvr�roka.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie
a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie: Šta-
tistický úrad SR. 

Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický
úrad SR — Národné centrum informatiky.

29. Názov zis�ovania: Štvr�ročný výkaz o pohybe
cien HSV v stavebníctve pre
inžinierske stavite+stvo

Značka štatistického formulára: Ceny Stav 4—04

a) Účel a využitie výsledkov zis�ovania
Účelom zis�ovania je získa� informácie o cenách
vybraných stavebných prác pre práce hlavnej
stavebnej výroby v inžinierskom stavite,stve.
Výsledky zis�ovania sa využijú predovšetkým
naW1C1 posúdenie vývoja vnútornej ekonomiky
a na medzinárodné porovnávanie.W1C1

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane
ukazovate+ov
Druh štatistického zis�ovania: výkaz.
Použitá metóda: výberové zis�ovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate,ov: sle-
dovanie cien vybraných stavebných prác pod,a
vopred určeného zoznamu.

c) Okruh spravodajských jednotiek
Podnikate,ské subjekty s počtom pracovníkov
25 a viac zapísané v obchodnom registri s pre-
važujúcou stavebnou činnos�ou.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie šta-
tistických údajov
Periodicita zis�ovania: štvr�ročná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spra-
vodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa
posledného mesiaca sledovaného štvr�roka.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie
a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie: Šta-
tistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický
úrad SR — Národné centrum informatiky.

30. Názov zis�ovania: Štvr�ročný výkaz o pohybe
cien HSV v stavebníctve pre
vodné stavite+stvo

Značka štatistického formulára: Ceny Stav 5—04

a) Účel a využitie výsledkov zis�ovania
Účelom zis�ovania je získa� informácie o cenách
vybraných stavebných prác pre práce hlavnej
stavebnej výroby vo vodnom stavite,stve.
Výsledky zis�ovania sa využijú predovšetkým na
posúdenie vývoja vnútornej ekonomiky a na
medzinárodné porovnávanie.W1C1

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane
ukazovate+ov
Druh štatistického zis�ovania: výkaz.
Použitá metóda: výberové zis�ovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate,ov: sle-
dovanie cien vybraných stavebných prác pod,a
vopred určeného zoznamu.

c) Okruh spravodajských jednotiek
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Podnikate,ské subjekty s počtom pracovníkov
25 a viac zapísané v obchodnom registri s pre-
važujúcou stavebnou činnos�ou.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie šta-
tistických údajov
Periodicita zis�ovania: štvr�ročná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spra-
vodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa
posledného mesiaca sledovaného štvr�roka.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie
a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie: Šta-
tistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický
úrad SR — Národné centrum informatiky.

31. Názov zis�ovania: Štvr�ročný výkaz o pohybe
cien HSV pre stavebné práce
pri budovaní technologických
zariadení

Značka štatistického formulára: Ceny Stav 6—04

a) Účel a využitie výsledkov zis�ovania
Účelom zis�ovania je získa� informácie o cenách
vybraných stavebných prác pre práce hlavnej
stavebnej výroby pri budovaní technologických
zariadení. Výsledky zis�ovania sa využijú pre-
dovšetkým na posúdenie vývoja vnútornej eko-
nomiky a na medzinárodné porovnávanie.W1C1

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane
ukazovate+ov
Druh štatistického zis�ovania: výkaz.
Použitá metóda: výberové zis�ovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate,ov: sle-
dovanie cien vybraných stavebných prác pod,a
vopred určeného zoznamu.

c) Okruh spravodajských jednotiek
Podnikate,ské subjekty s počtom pracovníkov
25 a viac zapísané v obchodnom registri s pre-
važujúcou stavebnou činnos�ou.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie šta-
tistických údajov
Periodicita zis�ovania: štvr�ročná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spra-
vodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa
posledného mesiaca sledovaného štvr�roka.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie
a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie: Šta-
tistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický
úrad SR — Národné centrum informatiky.

32. Názov zis�ovania: Štvr�ročný výkaz o pohybe
cien HSV v stavebníctve pre
opravy a údržbu stavebnej po-
vahy a demolácie

Značka štatistického formulára: Ceny Stav 7—04

a) Účel a využitie výsledkov zis�ovania
Účelom zis�ovania je získa� informácie o cenách
vybraných stavebných prác pre práce hlavnej
stavebnej výroby v stavebníctve zameranej na
opravy a údržbu stavebnej povahy a demolácie.
Výsledky zis�ovania sa využijú predovšetkým na
posúdenie vývoja vnútornej ekonomiky a na
medzinárodné porovnávanie.W1C1

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane
ukazovate+ov
Druh štatistického zis�ovania: výkaz.
Použitá metóda: výberové zis�ovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate,ov: sle-
dovanie cien vybraných stavebných prác pod,a
vopred určeného zoznamu.

c) Okruh spravodajských jednotiek
Podnikate,ské subjekty s počtom pracovníkov
25 a viac zapísané v obchodnom registri s pre-
važujúcou stavebnou činnos�ou.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie šta-
tistických údajov
Periodicita zis�ovania: štvr�ročná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spra-
vodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa
posledného mesiaca sledovaného štvr�roka.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie
a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie: Šta-
tistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický
úrad SR — Národné centrum informatiky.

33. Názov zis�ovania: Štvr�ročný výkaz o pohybe
cien v stavebníctve — doplne-
nie reprezentantov

Značka štatistického formulára: Ceny Stav 8—04

a) Účel a využitie výsledkov zis�ovania
Účelom zis�ovania je získa� informácie o cenách
vybraných stavebných prác pre stavebné práce,
ktoré nie sú uvedené v predchádzajúcich výka-
zoch, ale napriek tomu patria u respondenta
k objemovo významným. Výsledky zis�ovania sa
využijú predovšetkým na posúdenie vývoja
vnútornej ekonomiky a na medzinárodné po-
rovnávanie.W1C1%0

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane
ukazovate+ov
Druh štatistického zis�ovania: výkaz.
Použitá metóda: výberové zis�ovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate,ov: sle-
dovanie cien stavebných prác u respondenta
objemovo významných, ale v predchádzajúcich
výkazoch neuvedených.

c) Okruh spravodajských jednotiek
Podnikate,ské subjekty s počtom pracovníkov
25 a viac zapísané v obchodnom registri s pre-
važujúcou stavebnou činnos�ou.

d)
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Periodicita a lehoty na poskytovanie šta-
tistických údajov
Periodicita zis�ovania: štvr�ročná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spra-
vodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa
posledného mesiaca sledovaného štvr�roka.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie
a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie: Šta-
tistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický
úrad SR — Národné centrum informatiky.

34. Názov zis�ovania: Štvr�ročný výkaz o pohybe
cien montážnych prác v sta-
vebníctve

Značka štatistického formulára: Ceny Stav 9—04

a) Účel a využitie výsledkov zis�ovania
Účelom zis�ovania je získa� informácie o ce-
nách vybraných stavebných prác —
montážnych prác v stavebníctve. Výsledky
zis�ovania sa využijú predovšetkým na posúde-
nie vývoja vnútornej ekonomiky a na medziná-
rodné porovnávanie.W1C1

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane
ukazovate+ov
Druh štatistického zis�ovania: výkaz.
Použitá metóda: výberové zis�ovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate,ov: sle-
dovanie cien vybraných stavebných prác pod,a
vopred určeného zoznamu.

c) Okruh spravodajských jednotiek
Podnikate,ské subjekty s počtom pracovníkov
25 a viac zapísané v obchodnom registri s pre-
važujúcou stavebnou  činnos�ou.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie šta-
tistických údajov
Periodicita zis�ovania: štvr�ročná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spra-
vodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa
posledného mesiaca sledovaného štvr�roka.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie
a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie: Šta-
tistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický
úrad SR — Národné centrum informatiky.

35. Názov zis�ovania: Mesačný výkaz o živočíšnej
výrobe

Značka štatistického formulára: Po+ 1—12

a) Účel a využitie výsledkov zis�ovania
Účelom zis�ovania je získa� informácie
o počte, reprodukcii, úžitkovosti hospo-
dárskych zvierat a o živočíšnej výrobe.
Výsledky zis�ovania sa využijú ako podklady

pre Bulletin ŠÚ SR, ročenky, na analytické
účely, monitoring a na posúdenie vývoja po,no-
hospodárskej prvovýroby.

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane
ukazovate+ov
Druh štatistického zis�ovania: výkaz.
Použitá metóda: výberové zis�ovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate,ov:
stavy zvierat, úžitkovos� a výroba živočíšnych
výrobkov.

c) Okruh spravodajských jednotiek
Po,nohospodárske podniky so živočíšnou výro-
bou zapísané v po,nohospodárskom registri.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie šta-
tistických údajov
Periodicita zis�ovania: mesačná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spra-
vodajskou jednotkou: do 4. kalendárneho dňa
po sledovanom období.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie
a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie: Šta-
tistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický
úrad SR.

36. Názov zis�ovania: Mesačný výkaz o predaji po+-
nohospodárskych výrobkov
z prvovýroby

Značka štatistického formulára: Po+ 2—12

a) Účel a využitie výsledkov zis�ovania
Účelom zis�ovania je získa� informácie o záso-
bovaní trhu po,nohospodárskymi surovinami
a potravinami. Výsledky zis�ovania budú
podkladom na prípravu Bulletinu ŠÚ SR, pre
Štátny fond trhovej regulácie SR, štatistické
ročenky a analýzy.

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane
ukazovate+ov
Druh štatistického zis�ovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zis�ovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate,ov:
predaj rastlinných a živočíšnych výrobkov v na-
turálnej a hodnotovej forme, hlavné smery pre-
daja a nerealizovaný predaj (ponuka), výnosy
spolu, hospodársky výsledok.

c) Okruh spravodajských jednotiek
Všetky podniky s po,nohospodárskou výrobou
zapísané v po,nohospodárskom registri.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie šta-
tistických údajov
Periodicita zis�ovania: mesačná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spra-
vodajskou jednotkou: do 15. kalendárneho dňa
po sledovanom období.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie
a spracovanie
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Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie: Šta-
tistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický
úrad SR.

37. Názov zis�ovania: Štvr�ročný podnikový výkaz
v po+nohospodárstve

Značka štatistického formulára: Po+ P 3—04

a) Účel a využitie výsledkov zis�ovania
Účelom zis�ovania je získa� základné informácie
o finančnom hospodárení a investíciách, o pra-
covníkoch a mzdách, o ukazovate,och spotreby
palív a elektriny, ako aj dopravy v po,nohospo-
dárstve. Výsledky zis�ovania sa využijú na ana-
lytické účely štatistiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane
ukazovate+ov
Druh štatistického zis�ovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zis�ovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate,ov: fi-
nančné ukazovatele tokové (hospodársky výsle-
dok, náklady, pridaná hodnota, spotreba materiá-
lu, energie a služieb, odpisy, sociálne poistenie
a sociálne náklady, úroky); finančné ukazovatele
stavové (odpisovaný nehmotný a hmotný
investičný majetok, oprávky, zásoby, vlastný ma-
jetok, záväzky, poh,adávky, pokladničná hoto-
vos�); nadobudnutie nehmotných a hmotných
investícií, tržby z predaja nehmotného a hmotné-
ho majetku, mzdy, ostatné osobné náklady, evi-
denčný počet pracovníkov, spotreba palív
a energie, spotrebite,ské zásoby palív, ma-
loobchodný obrat a tržby za vlastné výrobkyW1.

c) Okruh spravodajských jednotiek
Podnikate,ské subjekty s počtom pracovníkov
25 a viac zapísané v obchodnom registri
a príspevkové organizácie s prevažujúcou
po,nohospodárskou činnos�ou.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie šta-
tistických údajov
Periodicita zis�ovania: štvr�ročná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spra-
vodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa
po sledovanom období.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie
a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie: Šta-
tistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický
úrad SR.

38. Názov zis�ovania: Štvr�ročný výkaz závodnej
jednotky v po+nohospo-
dárstve

Značka štatistického formulára: Po+ Z 2—04

a) Účel a využitie výsledkov zis�ovania
Účelom zis�ovania je získa� informácie, ktoré

umožňujú prepočet základných makroukazova-
te,ov z oblasti produkčných a Aalších účtov vrá-
tane ich dezagregácie do odvetvia. Na základe
výsledkov zis�ovania bude možné analyzova� aj
údaje o pracovníkoch a mzdách v odvetvovom
a územnom členení.

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane
ukazovate+ov
Druh štatistického zis�ovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zis�ovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate,ov:
hrubý obrat, medzispotreba, priemerný evi-
denčný počet pracovníkov a mzdy.

c) Okruh spravodajských jednotiek
Podnikate,ské subjekty s počtom pracovníkov
25 a viac zapísané v obchodnom registri
a príspevkové organizácie za svoje závodné
jednotky s prevažujúcou po,nohospodárskou
činnos�ou.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie šta-
tistických údajov
Periodicita zis�ovania: štvr�ročná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spra-
vodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa
po sledovanom období.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie
a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie: Šta-
tistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický
úrad SR.

39. Názov zis�ovania: Štvr�ročný výkaz o bilancii
obilia

Značka štatistického formulára: Po+ 6—04

a) Účel a využitie výsledkov zis�ovania
Účelom zis�ovania je získa� informácie o bi-
lančnom stave obilnín v po,nohospodárskych
podnikoch. Výsledky zis�ovania sa využijú ako
podklady pre Bulletin ŠÚ SR, na analytické účely,
na reguláciu vnútorného trhu a dovozu a vývozu.

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane
ukazovate+ov
Druh štatistického zis�ovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zis�ovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate,ov: príjmo-
vé a výdavkové položky spolu a ich jednotlivé druhy
v štvr�ročných intervaloch, výpočet zásob.

c) Okruh spravodajských jednotiek
Po,nohospodárske podniky s rastlinnou výro-
bou zapísané v po,nohospodárskom registri.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie šta-
tistických údajov
Periodicita zis�ovania: štvr�ročná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spra-
vodajskou jednotkou: do 18. kalendárneho dňa
po sledovanom období.

e)
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Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie
a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie: Šta-
tistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad
SR.

40. Názov zis�ovania: Výkaz o plochách osiatych po+-
nohospodárskymi plodinami

Značka štatistického formulára: Osev 3—01

a) Účel a využitie výsledkov zis�ovania
Účelom zis�ovania je získa� informácie o oseve
jednotlivými druhmi po,nohospodárskych plo-
dín, ktoré sú podkladom pre časové rady uka-
zovate,ov, Bulletin ŠÚ SR, medzinárodné šta-
tistiky, správy o vývoji národného hospodárstva
a pre prognózy.

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane
ukazovate+ov
Druh štatistického zis�ovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zis�ovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate,ov:
obsahom zis�ovania sú ukazovatele týkajúce sa
osiatych plôch pod,a druhov plodín v hektá-
roch.

c) Okruh spravodajských jednotiek
Po,nohospodárske podniky s rastlinnou výro-
bou zapísané v po,nohospodárskom registri.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie šta-
tistických údajov
Periodicita zis�ovania: ročná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spra-
vodajskou jednotkou: do 25. 5. sledovaného
roka.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie
a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie: Šta-
tistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický
úrad SR.

41. Názov zis�ovania: Odhad úrody po+nohospo-
dárskych plodín pod+a stavu
k 20. 6.

Značka štatistického formulára: Po+ 6

a) Účel a využitie výsledkov zis�ovania
Účelom zis�ovania je získa� informácie týkajúce
sa odhadov hektárových úrod po,nohospo-
dárskych plodín pod,a stavu k 20. 6., ktoré sú
podkladom pre Bulletin ŠÚ SR a pre správy
o vývoji národného hospodárstva.

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane
ukazovate+ov
Druh štatistického zis�ovania: výkaz.
Použitá metóda: výberové zis�ovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate,ov:

obsahom zis�ovania sú ukazovatele týkajúce sa
očakávanej výšky celkovej úrody a hektárových
úrod vybraných plodín.

c) Okruh spravodajských jednotiek
Po,nohospodárske podniky s rastlinnou výro-
bou zapísané v po,nohospodárskom registri — vý-
berový súbor.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie šta-
tistických údajov
Periodicita zis�ovania: ročná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 20. 6. sledované-
ho roka.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie
a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie: Šta-
tistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický
úrad SR.

42. Názov zis�ovania: Odhad úrody po+nohospo-
dárskych plodín pod+a stavu
k 15. 7.

Značka štatistického formulára: Po+ 7

a) Účel a využitie výsledkov zis�ovania
Účelom zis�ovania je získa� informácie týkajúce
sa odhadov úrody po,nohospodárskych plodín
pod,a stavu k 15. 7., ktoré sú podkladom pre
Bulletin ŠÚ SR, správy o vývoji národného hos-
podárstva a pre prognózy zásobovania.

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane
ukazovate+ov
Druh štatistického zis�ovania: výkaz.
Použitá metóda: výberové zis�ovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate,ov:
obsahom zis�ovania sú ukazovatele týkajúce sa
očakávanej výšky úrody vybraných plodín
a hektárových úrod.

c) Okruh spravodajských jednotiek
Po,nohospodárske podniky a súkromne hospo-
dáriaci ro,níci, ktorí sa zameriavajú na
rastlinnú výrobu, zapísaní v po,nohospo-
dárskom registri — výberový súbor.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie šta-
tistických údajov
Periodicita zis�ovania: ročná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 15. 7. sledované-
ho roka.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie
a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie: Šta-
tistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický
úrad SR.
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43. Názov zis�ovania: Odhad úrody po+nohospo-
dárskych plodín pod+a stavu
k 15. 8.

Značka štatistického formulára: Po+ 8

a) Účel a využitie výsledkov zis�ovania
Účelom zis�ovania je získa� informácie týkajúce
sa odhadov úrody po,nohospodárskych plodín
pod,a stavu k 15. 8., ktoré sú podkladom pre
Bulletin ŠÚ SR, správy o vývoji národného hos-
podárstva a pre prognózy zásobovania.

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane
ukazovate+ov
Druh štatistického zis�ovania: výkaz.
Použitá metóda: výberové zis�ovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate,ov:
obsahom zis�ovania sú ukazovatele týkajúce sa
očakávanej výšky úrody vybraných plodín
a hektárových úrod.

c) Okruh spravodajských jednotiek
Po,nohospodárske podniky a súkromne hospo-
dáriaci ro,níci, ktorí sa zameriavajú na
rastlinnú výrobu, zapísaní v po,nohospo-
dárskom registri — výberový súbor.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie šta-
tistických údajov
Periodicita zis�ovania: ročná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spra-
vodajskou jednotkou: do 15. 8. sledovaného roka.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie
a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie: Šta-
tistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický
úrad SR.

44. Názov zis�ovania: Odhad úrody po+nohospo-
dárskych plodín pod+a stavu
k 15. 9.

Značka štatistického formulára: Po+ 9

a) Účel a využitie výsledkov zis�ovania
Účelom zis�ovania je získa� informácie týkajúce
sa odhadov úrody po,nohospodárskych plodín
pod,a stavu k 15. 9., ktoré sú podkladom pre
Bulletin ŠÚ SR, správy o vývoji národného hos-
podárstva a pre prognózy zásobovania.

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane
ukazovate+ov
Druh štatistického zis�ovania: výkaz.
Použitá metóda: výberové zis�ovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate,ov:
obsahom zis�ovania sú ukazovatele týkajúce sa
očakávanej výšky úrody vybraných plodín
a hektárových úrod.

c) Okruh spravodajských jednotiek
Po,nohospodárske podniky a súkromne hospo-
dáriaci ro,níci, ktorí sa zameriavajú na
rastlinnú výrobu, zapísaní v po,nohospo-
dárskom registri — výberový súbor.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie šta-
tistických údajov
Periodicita zis�ovania: ročná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spra-
vodajskou jednotkou: do 15. 9. sledovaného
roka.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie
a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie: Šta-
tistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický
úrad SR.

45. Názov zis�ovania: Odhad úrody po+nohospo-
dárskych plodín pod+a stavu
k 15. 10.

Značka štatistického formulára: Po+ 10

a) Účel a využitie výsledkov zis�ovania
Účelom zis�ovania je získa� informácie týkajúce
sa odhadov úrody po,nohospodárskych plodín
pod,a stavu k 15. 10., ktoré sú podkladom pre
Bulletin ŠÚ SR, správy o vývoji národného hos-
podárstva a pre prognózy zásobovania.

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane
ukazovate+ov
Druh štatistického zis�ovania: výkaz.
Použitá metóda: výberové zis�ovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate,ov:
obsahom zis�ovania sú ukazovatele týkajúce sa
očakávanej výšky úrody vybraných plodín
a hektárových úrod.

c) Okruh spravodajských jednotiek
Po,nohospodárske podniky a súkromne hospo-
dáriaci ro,níci, ktorí sa zameriavajú na
rastlinnú výrobu, zapísaní v po,nohospo-
dárskom registri — výberový súbor.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie šta-
tistických údajov
Periodicita zis�ovania: ročná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spra-
vodajskou jednotkou: do 15. 10. sledovaného
roka.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie
a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie: Šta-
tistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický
úrad SR.

46. Názov zis�ovania: Štvr�ročný podnikový výkaz
v lesnom hospodárstve

Značka štatistického formulára: Les P 3—04

a) Účel a využitie výsledkov zis�ovania
Účelom zis�ovania je získa� informácie o fi-
nančnom hospodárení a investíciách, o pra-
covníkoch a mzdách, o ukazovate,och spotreby
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palív, elektriny a dopravy v lesníctve, informá-
cie o dodávkach surového dreva na vnútorný trh
a na vývoz pod,a jednotlivých sortimentov
dreva, o zalesňovaní, �ažbe, výkupe a predaji
surového dreva a základné údaje o lesnom
pôdnom fonde. Výsledky zis�ovania sa využijú
na analytické účely štatistiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane
ukazovate+ov
Druh štatistického zis�ovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zis�ovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate,ov: fi-
nančné ukazovatele tokové (hospodársky výsle-
dok, náklady, pridaná hodnota, spotreba materiá-
lu, energie a služieb, odpisy, sociálne poistenie
a sociálne náklady, úroky); finančné ukazovatele
stavové (odpisovaný nehmotný a hmotný
investičný majetok, oprávky, zásoby, vlastný ma-
jetok, záväzky, pokladničná hotovos�); nado-
budnutie nehmotných a hmotných investícií,
tržby z predaja nehmotného a hmotného majetku,
mzdy, ostatné osobné náklady, evidenčný počet
pracovníkov, prepravné výkony, spotreba po-
honných látok, maloobchodný obrat a tržby za
vlastné výrobky, spotreba palív a elektriny, spo-
trebite,ská zásoba palív, dodávky surového
dreva pod,a jednotlivých sortimentov a smery
ich určenia, predaj dodávok dreva, zásoby
dreva, zalesňovanie, �ažba dreva, náhodná
�ažba, výkup dreva, predaj dreva, základné
údaje o lesnom pôdnom fonde.W1C1

c) Okruh spravodajských jednotiek
Podnikate,ské subjekty s počtom pracovníkov
25 a viac zapísané v obchodnom registri
a príspevkové organizácie s prevažujúcou
lesníckou činnos�ou.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie šta-
tistických údajov
Periodicita zis�ovania: štvr�ročná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spra-
vodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa
po sledovanom období.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie
a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie: Šta-
tistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický
úrad SR.

47. Názov zis�ovania: Štvr�ročný výkaz závodnej
jednotky v lesníctve

Značka štatistického formulára: Les Z 2—04

a) Účel a využitie výsledkov zis�ovania
Účelom zis�ovania je získa� informácie, ktoré
umožňujú prepočet základných makroukazova-
te,ov z oblasti produkčných a Aalších účtov vrá-
tane ich dezagregácie do odvetvia. Na základe
výsledkov zis�ovania bude možné analyzova� aj

údaje o pracovníkoch a mzdách v odvetvovom
a územnom členení.

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane
ukazovate+ov
Druh štatistického zis�ovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zis�ovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate,ov:
hrubý obrat, medzispotreba, priemerný evi-
denčný počet pracovníkov a mzdy.

c) Okruh spravodajských jednotiek
Podnikate,ské subjekty s počtom pracovníkov
25 a viac zapísané v obchodnom registri a prí-
spevkové organizácie za svoje závodné jednotky
s prevažujúcou lesníckou činnos�ou.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie šta-
tistických údajov
Periodicita zis�ovania: štvr�ročná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spra-
vodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa
po sledovanom období.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie
a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie: Šta-
tistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický
úrad SR.

48. Názov zis�ovania: Štvr�ročný výkaz o prevádzke
vodných tokov vo vodnom
hospodárstve

Značka štatistického formulára: Vod 3—04

a) Účel a využitie výsledkov zis�ovania
Účelom zis�ovania je získa� informácie o pre-
vádzke významných vodných tokov na území
SR. Výsledky zis�ovania sa využijú na analytické
účely štatistiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane
ukazovate+ov
Druh štatistického zis�ovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zis�ovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate,ov: do-
dávky povrchovej vody za odplatu pod,a odbera-
te,ov, odplaty za dodávky povrchovej vody, odpla-
ty za odber podzemnej vody, pracovníci a mzdy.

c) Okruh spravodajských jednotiek
Podnikate,ské subjekty s počtom pracovníkov
25 a viac zapísané v obchodnom registri s pre-
važujúcou činnos�ou v oblasti prevádzky
vodných tokov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie šta-
tistických údajov
Periodicita zis�ovania: štvr�ročná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spra-
vodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa
po sledovanom období.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie
a spracovanie
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Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie: Šta-
tistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický
úrad SR.

49. Názov zis�ovania: Štvr�ročný výkaz o výrobe
a rozvode vody vo vodnom
hospodárstve

Značka štatistického formulára: Vod 4—04

a) Účel a využitie výsledkov zis�ovania
Účelom zis�ovania je získa� informácie o výrobe
a rozvode vody. Výsledky zis�ovania sa využijú
na analytické účely štatistiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane
ukazovate+ov
Druh štatistického zis�ovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zis�ovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate,ov: voda
pitná vyrobená vo vlastných vodohospodárskych
zariadeniach, voda prevzatá, voda odovzdaná be-
zodplatne, voda určená na realizáciu, voda faktu-
rovaná pitná, vodné, pracovníci a mzdy.

c) Okruh spravodajských jednotiek
Podnikate,ské subjekty s počtom pracovníkov
25 a viac zapísané v obchodnom registri
s činnos�ou v oblasti výroby a rozvodu vody.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie šta-
tistických údajov
Periodicita zis�ovania: štvr�ročná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spra-
vodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa
po sledovanom období.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie
a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie: Šta-
tistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický
úrad SR.

50. Názov zis�ovania: Štvr�ročný výkaz o odvádzaní
odpadových vôd vo vodnom
hospodárstve

Značka štatistického formulára: Vod 5—04

a) Účel a využitie výsledkov zis�ovania
Účelom zis�ovania je získa� informácie
o odvádzaní odpadových vôd. Výsledky zis�ova-
nia sa využijú na analytické účely štatistiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane
ukazovate+ov
Druh štatistického zis�ovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zis�ovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate,ov:
odpadové vody vypúš�ané do vodných tokov ve-
rejnou kanalizácou, množstvo čistených odpa-
dových vôd, stočné, pracovníci a mzdy.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podnikate,ské subjekty s počtom pracovníkov
25 a viac zapísané v obchodnom registri
s činnos�ou v oblasti odvádzania odpadových
vôd.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie šta-
tistických údajov
Periodicita zis�ovania: štvr�ročná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spra-
vodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa
po sledovanom období.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie
a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie: Štatistický
úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

51. Názov zis�ovania: Mesačný podnikový výkaz
priemyselnej organizácie

Značka štatistického formulára: Priem P 1—12

a) Účel a využitie výsledkov zis�ovania
Účelom zis�ovania je získa�  informácie charak-
terizujúce činnos� priemyselnej organizácie v krátko-
dobom poh,ade, získa� podklady na výpočet indexu
fyzického objemu priemyselnej produkcie a údaje o vý-
robe vybraných výrobkov. Výsledky zis�ovania sa vyu-
žijú na verejné informácie o vývoji základných ukazo-
vate,ov za priemysel a na medzinárodné porovnávanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane
ukazovate+ov
Druh štatistického zis�ovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zis�ovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate,ov: vý-
roba tovaru, predaj, priemerný evidenčný počet
pracovníkov, mzdy, odpracované hodiny, výno-
sy spolu, hospodársky výsledok, výroba vý-
robkov na výpočet fyzického objemu priemy-
selnej produkcie, výroba vybraných výrobkov
(pod,a stanoveného zoznamu).

c) Okruh spravodajských jednotiek
Podnikate,ské subjekty s počtom pracovníkov 25
a viac zapísané v obchodnom registri a príspevkové
organizácie s prevažujúcou priemyselnou činnos�ou.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie šta-
tistických údajov
Periodicita zis�ovania: mesačná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spra-
vodajskou jednotkou: do 17. kalendárneho dňa
po sledovanom období.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie
a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie: Šta-
tistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad
SR.

52. Názov zis�ovania: Štvr�ročný podnikový výkaz
priemyselnej organizácie
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Značka štatistického formulára: Priem P 3—04

a) Účel a využitie výsledkov zis�ovania
Účelom zis�ovania je získa� informácie o fi-
nančnom hospodárení, o pracovníkoch a mzdách,
o  ukazovate,och spotreby palív a elektriny, ako aj
dopravy v priemysle. Výsledky zis�ovania sa vyu-
žijú na analytické účely štatistiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane
ukazovate+ov
Druh štatistického zis�ovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zis�ovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate,ov: fi-
nančné ukazovatele tokové (výnosy — tržby za
výrobky a služby, za prepravnú činnos�, za
tovar, z predaja nehmotného a hmotného ma-
jetku, ostatné výnosy; náklady — spotreba mate-
riálu, energie a služieb, na nákup tovaru, so-
ciálne poistenie a sociálne náklady, odpisy,
úroky; hospodársky výsledok, pridaná hodno-
ta); finančné ukazovatele stavové (odpisovaný
nehmotný a hmotný investičný majetok,
oprávky, zásoby, vlastný majetok, záväzky,
poh,adávky, pokladničná hotovos�); mzdy,
ostatné osobné náklady, evidenčný počet pra-
covníkov, odpracované hodiny, prepravné výko-
ny, spotreba pohonných látok, maloobchodný
obrat a tržby za vlastné výrobky, za služby, za
ubytovanie a pohostinstvo, spotreba palív
a elektriny, spotrebite,ské zásoby palív.

c) Okruh spravodajských jednotiek
Podnikate,ské subjekty s počtom pracovníkov
25 a viac zapísané v obchodnom registri
a príspevkové organizácie s prevažujúcou prie-
myselnou činnos�ou.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie šta-
tistických údajov
Periodicita zis�ovania: štvr�ročná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spra-
vodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa
po sledovanom období.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie
a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie: Šta-
tistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický
úrad SR.

53. Názov zis�ovania: Štvr�ročný výkaz závodnej
jednotky v priemysle

Značka štatistického formulára: Priem Z 2—04

a) Účel a využitie výsledkov zis�ovania
Účelom zis�ovania je získa� informácie, ktoré
umožňujú prepočet základných makroukazova-
te,ov z oblasti produkčných a Aalších účtov vrá-
tane ich dezagregácie do odvetvia. Na základe
výsledkov zis�ovania bude možné analyzova� aj
údaje o pracovníkoch a mzdách v odvetvovom a
územnom členení.

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane
ukazovate+ov
Druh štatistického zis�ovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zis�ovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate,ov:
hrubý obrat, medzispotreba, priemerný evi-
denčný počet pracovníkov a mzdy.

c) Okruh spravodajských jednotiek
Podnikate,ské subjekty s počtom pracovníkov
25 a viac zapísané v obchodnom registri
a príspevkové organizácie za svoje závodné
jednotky s prevažujúcou priemyselnou
činnos�ou.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie šta-
tistických údajov
Periodicita zis�ovania: štvr�ročná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spra-
vodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa
po sledovanom období.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie
a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie: Šta-
tistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický
úrad SR.

54. Názov zis�ovania: Mesačný podnikový výkaz sta-
vebnej organizácie

Značka štatistického formulára: Stav P 1—12

a) Účel a využitie výsledkov zis�ovania
Účelom zis�ovania je získa� informácie o sta-
vebných prácach a pracovníkoch, ktoré sa vyu-
žijú na posúdenie vývoja stavebnej výroby v
krátkodobom poh,ade.

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane
ukazovate+ov
Druh štatistického zis�ovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zis�ovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate,ov: sta-
vebné práce vykonané pod,a dodávate,ských
zmlúv, stavebné práce vykonané v poddodávke
pre iné organizácie, poddodávky stavebných prác
prijaté od iných organizácií, stavebné práce vyko-
nané vlastnými pracovníkmi, dokončené byty,
priemerný evidenčný počet pracovníkov, prie-
merný evidenčný počet robotníkov, odpracované
hodiny pracovníkov, odpracované hodiny robotní-
kov, mzdy, výnosy spolu, hospodársky výsledok.

c) Okruh spravodajských jednotiek
Podnikate,ské subjekty s počtom pracovníkov
25 a viac zapísané v obchodnom registri
a príspevkové organizácie s prevažujúcou sta-
vebnou činnos�ou.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie šta-
tistických údajov
Periodicita zis�ovania: mesačná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spra-
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vodajskou jednotkou: do 17. kalendárneho dňa
po sledovanom období.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie
a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie: Šta-
tistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický
úrad SR.

55. Názov zis�ovania: Štvr�ročný podnikový výkaz
v stavebníctve

Značka štatistického formulára: Stav P 3—04

a) Účel a využitie výsledkov zis�ovania
Účelom zis�ovania je získa� informácie o fi-
nančnom hospodárení, o pracovníkoch
a mzdách, o zákazkách stavebných prác, o uka-
zovate,och spotreby palív a elektriny, ako aj
dopravy v stavebníctve. Výsledky zis�ovania sa
využijú na analytické účely štatistiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane
ukazovate+ov
Druh štatistického zis�ovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zis�ovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate,ov: fi-
nančné ukazovatele tokové (výnosy — tržby za
výrobky a služby, za prepravnú činnos�, za
tovar, z predaja nehmotného a hmotného ma-
jetku; náklady — spotreba materiálu, energie
a služieb, na nákup tovaru, sociálne poistenie a
sociálne náklady, odpisy, úroky; hospodársky
výsledok, pridaná hodnota); finančné ukazova-
tele stavové (odpisovaný nehmotný a hmotný
investičný majetok, oprávky, zásoby, vlastný
majetok, záväzky, poh,adávky, pokladničná ho-
tovos�); mzdy, ostatné osobné náklady, evi-
denčný počet pracovníkov, odpracované hodiny,
prepravné výkony, spotreba pohonných látok,
maloobchodný obrat a tržby za vlastné výrobky,
za služby, za ubytovanie a pohostinstvo, spotre-
ba palív a elektriny, spotrebite,ské zásoby palív,
zákazky stavebných prác „S“ (vykonaných pod,a
dodávate,ských zmlúv).

c) Okruh spravodajských jednotiek
Podnikate,ské subjekty s počtom pracovníkov
25 a viac zapísané v obchodnom registri
a príspevkové organizácie s prevažujúcou sta-
vebnou činnos�ou.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie šta-
tistických údajov
Periodicita zis�ovania: štvr�ročná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spra-
vodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa
po sledovanom období.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie
a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie: Šta-
tistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický
úrad SR.

56. Názov zis�ovania: Štvr�ročný výkaz závodnej
jednotky v stavebníctve

Značka štatistického formulára: Stav Z 2—04

a) Účel a využitie výsledkov zis�ovania
Účelom zis�ovania je získa� informácie, ktoré
umožňujú prepočet základných makroukazova-
te,ov z oblasti produkčných a Aalších účtov vrá-
tane ich dezagregácie do odvetvia. Na základe
výsledkov zis�ovania bude možné analyzova� aj
údaje o pracovníkoch a mzdách v odvetvovom a
územnom členení.

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane
ukazovate+ov
Druh štatistického zis�ovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zis�ovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate,ov:
hrubý obrat, medzispotreba, priemerný evi-
denčný počet pracovníkov a mzdy.

c) Okruh spravodajských jednotiek
Podnikate,ské subjekty s počtom pracovníkov
25 a viac zapísané v obchodnom registri
a príspevkové organizácie za svoje závodné
jednotky s prevažujúcou stavebnou činnos�ou.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie šta-
tistických údajov
Periodicita zis�ovania: štvr�ročná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spra-
vodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa
po sledovanom období.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie
a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie: Šta-
tistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický
úrad SR.

57. Názov zis�ovania: Štvr�ročný podnikový výkaz
organizácie poskytujúcej
vybrané trhové služby

Značka štatistického formulára: VTS P 3—04

a) Účel a využitie výsledkov zis�ovania
Účelom zis�ovania je získa� informácie o fi-
nančnom hospodárení a investíciách, o pra-
covníkoch a mzdách, Aalej zabezpeči� vybraný
okruh ukazovate,ov spotreby palív a elektriny,
dopravy a špecifické údaje z odvetvia vybraných
trhových služieb. Informácie sa využijú na ana-
lytické účely štatistiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane
ukazovate+ov
Druh štatistického zis�ovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zis�ovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate,ov: fi-
nančné ukazovatele tokové (hospodársky vý-
sledok, náklady, pridaná hodnota, spotreba
materiálu, energie a služieb, odpisy, sociálne
poistenie a sociálne náklady, úroky), finančné
ukazovatele stavové (odpisovaný nehmotný
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a hmotný investičný majetok, oprávky, záso-
by, vlastný majetok, záväzky, pokladničná ho-
tovos�), nadobudnutie nehmotných
a hmotných investícií, tržby z predaja
nehmotného a hmotného majetku, mzdy,
ostatné osobné náklady, evidenčný počet pra-
covníkov, prepravné výkony, spotreba po-
honných látok, maloobchodný obrat a tržby za
vlastné výrobky, tržby za vybrané trhové
služby v podrobnejšom členení.

c) Okruh spravodajských jednotiek
Podnikate,ské subjekty s počtom pracovníkov
25 a viac zapísané v obchodnom registri
a príspevkové organizácie s prevažujúcou
činnos�ou v oblasti nehnute,ností, prenájmu
strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personá-
lu, prenájmu tovaru osobnej potreby a pre do-
mácnos�, spracovania dát a súvisiacej činnosti,
iných obchodných služieb, školstva, zdra-
votníctva, sociálnej činnosti, ostatných ve-
rejných, sociálnych a rekreačných služieb,
kultúrnych a športových činností a ostatných
služieb.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie šta-
tistických údajov
Periodicita zis�ovania: štvr�ročná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spra-
vodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa
po sledovanom období.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie
a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie: Šta-
tistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický
úrad SR.

58. Názov zis�ovania: Štvr�ročný výkaz závodnej
jednotky poskytujúcej vybra-
né trhové služby

Značka štatistického formulára: VTS Z 2—04

a) Účel a využitie výsledkov zis�ovania
Účelom zis�ovania je získa� informácie, ktoré
umožňujú prepočet základných makroukazova-
te,ov z oblasti produkčných a Aalších účtov vrá-
tane ich dezagregácie do odvetvia. Na základe
výsledkov bude možné analyzova� aj údaje
o pracovníkoch a mzdách v odvetvovom a
územnom členení.

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane
ukazovate+ov
Druh štatistického zis�ovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zis�ovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate,ov:
hrubý obrat, medzispotreba, priemerný evi-
denčný počet pracovníkov, mzdy.

c) Okruh spravodajských jednotiek
Podnikate,ské subjekty s počtom pracovníkov
25 a viac zapísané v obchodnom registri
a príspevkové organizácie za svoje závodné

jednotky s prevažujúcou činnos�ou vo vybra-
ných trhových službách.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie šta-
tistických údajov
Periodicita zis�ovania: štvr�ročná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spra-
vodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa
po sledovanom období.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie
a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie: Šta-
tistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický
úrad SR.

59. Názov zis�ovania: Mesačný podnikový výkaz
maloobchodu, pohostinstva
a ubytovania

Značka štatistického formulára: OPU P 1—12

a) Účel a využitie výsledkov zis�ovania
Účelom zis�ovania je získa� informácie
o činnosti obchodných organizácií, ktoré sa
využijú na výpočet celkového maloobchodného
predaja a jeho hlavnej štruktúry.

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane
ukazovate+ov
Druh štatistického zis�ovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zis�ovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate,ov:
údaje o maloobchodnom obrate, o tržbách za
vlastné výrobky, za pohostinstvo, ubytovanie, za
opravy motorových vozidiel a spotrebného tova-
ru, o priemernom evidenčnom počte pracovní-
kov, mzdách, výnosoch spolu, hospodárskych
výsledkoch.

c) Okruh spravodajských jednotiek
Podnikate,ské subjekty s počtom pracovníkov
25 a viac zapísané v obchodnom registri
a príspevkové organizácie s prevažujúcou
činnos�ou v maloobchode, pohostinstve a uby-
tovaní.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie šta-
tistických údajov
Periodicita zis�ovania: mesačná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spra-
vodajskou jednotkou: do 17. kalendárneho dňa
po sledovanom období.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie
a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie: Šta-
tistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický
úrad SR.

60. Názov zis�ovania: Štvr�ročný podnikový výkaz
v obchode, pohostinstve a uby-
tovaní
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Značka štatistického formulára: OPU P 3—04

a) Účel a využitie výsledkov zis�ovania
Účelom zis�ovania je získa� základné informácie
o finančnom hospodárení a investíciách, o pra-
covníkoch a mzdách, Aalej vybraný okruh uka-
zovate,ov v doprave a špecifické údaje z odvetvia
obchodnej činnosti, pohostinstva a ubytovania.
Informácie sa využijú na analytické účely štatistiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane
ukazovate+ov
Druh štatistického zis�ovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zis�ovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate,ov: fi-
nančné ukazovatele tokové (hospodársky výsle-
dok, náklady, pridaná hodnota, spotreba materiá-
lu, energie a služieb, odpisy, sociálne poistenie
a sociálne náklady, úroky), finančné ukazovatele
stavové (nehmotný a hmotný investičný majetok
odpisovaný, oprávky, zásoby, vlastný majetok,
záväzky, pokladničná hotovos�), nadobudnutie
nehmotných a hmotných investícií, tržby z preda-
ja nehmotného a hmotného majetku, mzdy,
ostatné osobné náklady, evidenčný počet pra-
covníkov, maloobchodný obrat a tržby za vlastné
výrobky v podrobnejšom členení, tržby za služby
(vrátane ubytovania), tržby za pohostinstvo, ma-
loobchodná marža, ve,koobchodný obrat, spotre-
bite,ská provízia, ve,koobchodná marža.

c) Okruh spravodajských jednotiek
Podnikate,ské subjekty s počtom pracovníkov
25 a viac zapísané v obchodnom registri
a príspevkové organizácie s prevažujúcou
činnos�ou v obchode, pohostinstve a ubytovaní.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie šta-
tistických údajov
Periodicita zis�ovania: štvr�ročná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spra-
vodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa
po sledovanom období.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie
a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie: Šta-
tistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický
úrad SR.

61. Názov zis�ovania: Štvr�ročný výkaz závodnej
jednotky v obchode, pohos-
tinstve a ubytovaní

Značka štatistického formulára: OPU Z 2—04

a) Účel a využitie výsledkov zis�ovania
Účelom zis�ovania je získa� údaje, ktoré umožňujú
prepočet základných makroukazovate,ov z oblasti
produkčných a Aalších účtov vrátane ich dezagre-
gácie do odvetvia. Na základe výsledkov bude
možné analyzova� aj údaje o pracovníkoch
a mzdách v odvetvovom a územnom členení.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika vrátane
ukazovate+ov
Druh štatistického zis�ovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zis�ovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate,ov:
hrubý obrat, medzispotreba, priemerný evi-
denčný počet pracovníkov, mzdy.

c) Okruh spravodajských jednotiek
Podnikate,ské subjekty s počtom pracovníkov
25 a viac zapísané v obchodnom registri
a príspevkové organizácie za svoje závodné
jednotky s prevažujúcou činnos�ou v obchode,
pohostinstve a ubytovaní.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie šta-
tistických údajov
Periodicita zis�ovania: štvr�ročná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spra-
vodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa
po sledovanom období.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie
a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie: Šta-
tistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický
úrad SR.

62. Názov zis�ovania: Štvr�ročný podnikový výkaz
o činnosti ubytovacích zaria-
dení

Značka štatistického formulára: OPU P 9—04

a) Účel a využitie výsledkov zis�ovania
Účelom zis�ovania je získa� informácie o kapaci-
tách a výkonoch ubytovacích zariadení. Výsledky
sú podkladom na výpočet jednodňových
návštevníkov. Údaje sa využijú na analýzu
vnútornej ekonomiky a na medzinárodné po-
rovnávanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane
ukazovate+ov
Druh štatistického zis�ovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zis�ovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate,ov:
počet návštevníkov a prenocovaní v ubytova-
cích zariadeniach v členení pod,a štátnej
príslušnosti návštevníkov a v členení pod,a
typu ubytovacích zariadení, ukazovatele cha-
rakterizujúce kapacitu ubytovacích zariadení
a tržby za ubytovanie návštevníkov.

c) Okruh spravodajských jednotiek
Podnikate,ské subjekty bez oh,adu na počet
pracovníkov a kód prevažujúcej činnosti
Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností
zapísané v obchodnom registri, ktoré poskytujú
prechodné ubytovanie v ubytovacích zariade-
niach na komerčnom základe.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie šta-
tistických údajov
Periodicita zis�ovania: štvr�ročná.
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Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou
jednotkou: do 15. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie
a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie: Šta-
tistický úrad SR. 
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický
úrad SR.

63. Názov zis�ovania: Mesačný podnikový výkaz
dopravnej organizácie

Značka štatistického výkazu: Dop P 1—12

a) Účel a využitie výsledkov zis�ovania
Účelom zis�ovania je získa� informácie charak-
terizujúce činnos� organizácií v železničnej, cest-
nej, riečnej a leteckej doprave. Výsledky sa vyu-
žijú na posúdenie vývoja v tejto oblasti v krátko-
dobom poh,ade.

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane
ukazovate+ov
Druh štatistického zis�ovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zis�ovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate,ov:
základné dopravné ukazovatele — prepravený
náklad, tonokilometre, nakládka, počet prepra-
vených osôb, osobokilometre, priemerný evi-
denčný počet pracovníkov, mzdy, výnosy spolu,
hospodársky výsledok.

c) Okruh spravodajských jednotiek
Podnikate,ské subjekty s počtom pracovníkov
0 a viac zapísané v obchodnom registri
a príspevkové organizácie s prevažujúcou
činnos�ou v železničnej, cestnej, riečnej a le-
teckej doprave.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie šta-
tistických údajov
Periodicita zis�ovania: mesačná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spra-
vodajskou jednotkou: do 17. kalendárneho dňa
po sledovanom období.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie: Šta-
tistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický
úrad SR.

64. Názov zis�ovania: Štvr�ročný podnikový výkaz
v doprave

Značka štatistického výkazu: Dop P 3—04

a) Účel a využitie výsledkov zis�ovania
Účelom zis�ovania je získa� informácie o fi-
nančnom hospodárení, o pracovníkoch
a mzdách, Aalej obmedzený okruh ukazovate,ov
spotreby palív a elektriny, tržby z obchodu, po-
hostinstva, ubytovania a služieb, špecifické

údaje o výkonoch v doprave. Výsledky zis�ova-
nia sa využijú na analytické účely štatistiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane
ukazovate+ov
Druh štatistického zis�ovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zis�ovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate,ov:
cestná verejná a neverejná doprava —
nákladný park, autobusy, osobné automobily
v členení: preprava tovaru (osôb), výkony, na-
jazdené kilometre, spotreba nafty, spotreba
benzínu, zásielky prepravované linkami
osobnej dopravy.
Potrubná doprava — prepravený objem ropy,
plynu.
Železničná doprava (realizovaná na železničných
cestách) — nakládka, počet naložených vozových
jednotiek, spotreba pohonných látok a spotreba
elektrickej energie na pohon trakčných jednotiek.
Mestská hromadná doprava — počet preprave-
ných osôb a miestové kilometre spolu.
Letecká doprava — počet prepravených osôb,
osobokilometre, prepravený náklad v tonách,
tonokilometre, ošetrená plocha v tisícoch ha.
Preprava osôb pod,a výšky cestovného, počet
liniek dopravy.
Tržby za dopravu — nákladnú, osobnú. Pracovníci
a mzdy, spotreba palív a elektriny, spotrebite,ské
zásoby paliva, finančné ukazovatele v tisícoch Sk,
aktíva a pasíva v tisícoch Sk, tržby z obchodu,
pohostinstva, ubytovania a služieb.

c) Okruh spravodajských jednotiek
Podnikate,ské subjekty s počtom pracovníkov
25 a viac zapísané v obchodnom registri
a príspevkové organizácie s prevažujúcou
dopravnou činnos�ou.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie šta-
tistických údajov
Periodicita zis�ovania: štvr�ročná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spra-
vodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa
po sledovanom období.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie: Šta-
tistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický
úrad SR.

65. Názov zis�ovania: Štvr�ročný výkaz závodnej
jednotky v doprave

Značka štatistického formulára: Dop Z 2—04

a) Účel a využitie výsledkov zis�ovania
Účelom zis�ovania je získa� informácie, ktoré
umožňujú prepočet základných makroukazova-
te,ov z oblasti produkčných a Aalších účtov vrá-
tane ich dezagregácie do odvetvia. Na základe
výsledkov bude možné analyzova� aj údaje
o pracovníkoch a mzdách v odvetvovom a
územnom členení.

Strana 1582 Zbierka zákonov č. 349/1994 Čiastka 91



b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane
ukazovate+ov
Druh štatistického zis�ovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zis�ovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate,ov:
hrubý obrat, medzispotreba, priemerný evi-
denčný počet pracovníkov, mzdy.

c) Okruh spravodajských jednotiek
Podnikate,ské subjekty s počtom pracovníkov
25 a viac zapísané v obchodnom registri
a príspevkové oganizácie za svoje závodné
jednotky s prevažujúcou dopravnou činnos�ou.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie šta-
tistických údajov
Periodicita zis�ovania: štvr�ročná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spra-
vodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa
po sledovanom období.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie: Šta-
tistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický
úrad SR.

66. Názov zis�ovania: Štvr�ročný podnikový výkaz
v spojoch

Značka štatistického formulára: Spoj P 3—04

a) Účel a využitie výsledkov zis�ovania
Účelom zis�ovania je získa� informácie o fi-
nančnom hospodárení, o pracovníkoch, mzdách
a špecifických údajoch v telekomunikáciách
a v cestnej neverejnej doprave. Výsledky zis�o-
vania sa využijú na analytické účely štatistiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane
ukazovate+ov
Druh štatistického zis�ovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zis�ovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate,ov: fi-
nančné ukazovatele tokové (produkcia, tržby za
prepravnú činnos�, tržby za tovar, tržby z pre-
daja nehmotného a hmotného majetku, ostatné
výnosy, náklady, hospodársky výsledok pred
zdanením, pridaná hodnota), finančné ukazova-
tele stavové (odpisovaný nehmotný a hmotný
investičný majetok, oprávky, zásoby, poh,a-
dávky, finančný majetok, stav hotovosti v slo-
venskej mene, pasíva, vlastný majetok, cudzie
zdroje, záväzky), maloobchodný obrat a tržby za
vlastné výrobky v podrobnejšom členení, mzdy,
ostatné osobné náklady, evidenčný počet pra-
covníkov, odpracované hodiny, ukazovatele cest-
nej neverejnej dopravy (nákladný park, autobusy,
tržby za nákladnú dopravu bez DPH, tržby
osobnej dopravy bez DPH), ukazovatele spojov (te-
lefónne stanice, mobilné rádiotelefóny, telefaxy,
stanice prenosu údajov, stanice rádiotelefónnej
siete, nevybavené žiadosti o zriadenie telefónnej
stanice).

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podnikate,ské subjekty bez oh,adu na počet
pracovníkov zapísané v obchodnom registri
a príspevkové organizácie s prevažujúcou
činnos�ou v spojoch.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie šta-
tistických údajov
Periodicita zis�ovania: štvr�ročná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spra-
vodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa
po sledovanom období.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie: Šta-
tistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický
úrad SR.

67. Názov zis�ovania: Štvr�ročný výkaz závodnej
jednotky v spojoch

Značka štatistického formulára: Spoj Z 2—04

a) Účel a využitie výsledkov zis�ovania
Účelom zis�ovania je získa� informácie, ktoré
umožňujú prepočet základných makroukazovate-
,ov z oblasti produkčných a Aalších účtov vrátane
ich dezagregácie do odvetvia. Na základe výsledkov
bude možné analyzova� aj údaje o pracovníkoch
a mzdách v odvetvovom a územnom členení.

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane
ukazovate+ov
Druh štatistického zis�ovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zis�ovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate,ov:
hrubý obrat, medzispotreba, priemerný evi-
denčný počet pracovníkov, mzdy.

c) Okruh spravodajských jednotiek
Podnikate,ské subjekty bez oh,adu na počet
pracovníkov zapísané v obchodnom registri
a príspevkové organizácie za svoje závodné
jednotky s prevažujúcou činnos�ou v spojoch.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie šta-
tistických údajov
Periodicita zis�ovania: štvr�ročná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spra-
vodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa
po sledovanom období.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie: Šta-
tistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický
úrad SR.

68. Názov zis�ovania: Mesačný výkaz o pracovnej ne-
schopnosti pre chorobu a úraz

Značka štatistického formulára: Nem Úr 1—12

a) Účel a využitie výsledkov zis�ovania
Účelom zis�ovania je získa� informácie o pra-
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covnej neschopnosti pre chorobu a úraz na me-
sačné hodnotenie vývoja ukazovate,ov.

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane
ukazovate+ov
Druh štatistického zis�ovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zis�ovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate,ov: prie-
merný počet nemocensky poistených, počet novo-
nahlásených prípadov pracovnej neschopnosti,
počet kalendárnych dní pracovnej neschopnosti.

c) Okruh spravodajských jednotiek
Všetky spravodajské jednotky, ktoré adminis-
tratívne vykonávajú agendu nemocenského poiste-
nia bez oh,adu na počet pracovníkov a prevažujúcu
činnos�.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie šta-
tistických údajov
Periodicita zis�ovania: mesačná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spra-
vodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa
po sledovanom období.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie
a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie: Šta-
tistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický
úrad SR.

69. Názov zis�ovania: Štvr�ročný podnikový výkaz
o zdrojoch a rozdelení palív
a energie

Značka štatistického formulára: Energ P 1—04

a) Účel a využitie výsledkov zis�ovania
Účelom zis�ovania je získa� informácie na zo-
stavenie palivovo—energetickej bilancie. Výsledky
sa využijú na hodnotenie stavu hospodárenia
s palivami v krátkodobom poh,ade.

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane
ukazovate+ov
Druh štatistického zis�ovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zis�ovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate,ov: bi-
lancia približne 26 druhov vybraných palív,
resp. energie, t. j. zdroje a potreby (počiatočná
zásoba, �ažba, dovoz) a rozdelenie (predaj v tu-
zemsku, vývoz, straty).

c) Okruh spravodajských jednotiek
Podnikate,ské subjekty s počtom pracovníkov
25 a viac zapísané v obchodnom registri
a príspevkové organizácie s prevažujúcou prie-
myselnou, obchodnou a dopravnou činnos�ou
(organizácie obchodu s palivami od počtu pra-
covníkov 1).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie šta-
tistických údajov
Periodicita zis�ovania: štvr�ročná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spra-

vodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa
po sledovanom období.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie
a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie: Šta-
tistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický
úrad SR.

70. Názov zis�ovania: Štvr�ročný podnikový výkaz
malej organizácie

Značka štatistického formulára: P 13—04

a) Účel a využitie výsledkov zis�ovania
Účelom zis�ovania je získa� informácie o dyna-
micky sa rozvíjajúcej drobnej podnikate,skej
sfére, v ktorej výrazne dominuje súkromný sek-
tor. Výsledky zis�ovania budú súčas�ou makro-
dát na analytické účely štatistiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane
ukazovate+ov
Druh štatistického zis�ovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zis�ovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate,ov: fi-
nančné ukazovatele (produkcia, náklady, hos-
podársky výsledok, pridaná hodnota, zásoby),
základné ukazovatele o práci (počet pracovní-
kov, mzdy), tržby za vybrané trhové služby, sta-
vebné práce „S“ v tuzemsku, nová výstavba, sta-
vebná výroba, tržby obchodu, pohostinstva
a ubytovania, dopravné ukazovatele (nákladná
a osobná doprava, tržby za dopravu).

c) Okruh spravodajských jednotiek
Podnikate,ské subjekty s počtom pracovníkov
do 24 vrátane zapísané v obchodnom registri
a príspevkové organizácie s prevažujúcou
činnos�ou v priemysle, stavebníctve, doprave,
vo vede a výskume, vybraných trhových
službách a v obchode, pohostinstve, ubytovaní
a v cestovných kanceláriách.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie šta-
tistických údajov
Periodicita zis�ovania: štvr�ročná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spra-
vodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa
po sledovanom období.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie
a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie: Šta-
tistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický
úrad SR.

71. Názov zis�ovania: Výkaz o vzniku, zmene, opra-
ve a zániku ZÚJ

Značka štatistického formulára: Org 1—99

a) Účel a využitie výsledkov zis�ovania

Strana 1584 Zbierka zákonov č. 349/1994 Čiastka 91



Účelom zis�ovania je získa� podklady na aktua-
lizáciu registra priestorových jednotiek.

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane
ukazovate+ov
Druh štatistického zis�ovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zis�ovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate,ov:
dôvod vyhotovenia výkazu, počet katastrálnych
území tvoriacich územný obvod základnej
územnej jednotky, IČZÚJ, do ktorej sa ZÚJ zlu-
čujú, IČZÚJ a názvy obcí v prípade rozdelenia.

c) Okruh spravodajských jednotiek
Katastrálne úrady SR.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie šta-
tistických údajov
Periodicita zis�ovania: nepravidelná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spra-
vodajskou jednotkou: priebežne.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie
a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie:
Ústav geodézie, kartografie a katastra SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický
úrad SR.

72. Názov zis�ovania: Výkaz o vzniku, zmene, opra-
ve a zániku ÚTJ

Značka štatistického formulára: Org 2—99

a) Účel a využitie výsledkov zis�ovania
Účelom zis�ovania je získa� podklady na aktua-
lizáciu registra priestorových jednotiek.

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane
ukazovate+ov
Druh štatistického zis�ovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zis�ovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate,ov:
dôvod vyhotovenia výkazu, IČZÚJ, gramatické
číslo názvu, názov ÚTJ, ktorá sa zmenou alebo
zánikom ÚTJ mení.

c) Okruh spravodajských jednotiek
Katastrálne úrady SR.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie šta-
tistických údajov
Periodicita zis�ovania: nepravidelná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spra-
vodajskou jednotkou: priebežne.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie
a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie:
Ústav geodézie, kartografie a katastra SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický
úrad SR.

73. Názov zis�ovania: Dotazník na zaradenie no-
vovzniknutého subjektu do re-
gistra štatistických jednotiek

Značka štatistického formulára: Org 3 — 99

a) Účel a využitie výsledkov zis�ovania
Účelom zis�ovania je získa� štatistické charak-
teristiky novovzniknutého právneho subjektu
zapísaného v obchodnom registri potrebné pre
štatistický register.

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane
ukazovate+ov
Druh štatistického zis�ovania: dotazník.
Použitá metóda: zámerný výber.
Charakteristika navrhnutých ukazovate,ov:
spôsob vzniku právneho subjektu, IČO
predchodcu, predmet prevažujúcej ekonomickej
činnosti, lokality ekonomickej činnosti,
vlastníctvo, podiel zahraničného kapitálu, počet
pracovníkov, korešpondenčná adresa.

c) Okruh spravodajských jednotiek
Novovzniknuté právne subjekty pod,a uznesení
o zápise do obchodného registra.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie šta-
tistických údajov
Periodicita zis�ovania: nepravidelná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spra-
vodajskou jednotkou: do 15 dní po prijatí do-
tazníka.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie
a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie: Šta-
tistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický
úrad SR.

74. Názov zis�ovania: Štvr�ročný výkaz zdravotnej
pois�ovne

Značka štatistického formulára: Zdp 2—04

a)  Učel a využitie výsledkov zis�ovania
Účelom zis�ovania je získa� základné informácie
o finančnom hospodárení zdravotných
pois�ovní, o pracovníkoch a osobných nákla-
doch, o prijatom zdravotnom poistnom, o
poistencoch a úhradách výdavkov za
poskytnutú zdravotnú starostlivos�. Výsledky
zis�ovania sa využijú pri príprave štvr�ročných
národných účtov a na analytické účely sociálnej
štatistiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane
ukazovate+ov
Druh štatistického zis�ovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zis�ovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate,ov: fi-
nančné ukazovatele tokové (hospodársky výsle-
dok, náklady, pridaná hodnota, spotreba mate-
riálu, energie a služieb, tržby z predaja
nehmotného a hmotného majetku, odpisy,
úroky výnosové a nákladové, tržby za predaj
tovaru, náklady na predaný tovar, výroba, vý-
robná spotreba); finančné ukazovatele stavové
(odpisovaný nehmotný a hmotný investičný ma-
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jetok, oprávky, zásoby, cenné papiere, vlastné
imanie, záväzky, hotovos� v slovenskej mene,
rezervy na zdravotné poistenie); zdravotné
poistné (od zamestnancov, zamestnávate,ov, sa-
mostatne zárobkovo činných osôb, spolupra-
cujúcich osôb, osôb s vlastnými príjmami, sa-
moplatite,ov, nerezidentov, hradené štátom, z
Fondu zamestnanosti Slovenskej republiky);
poistenci zdravotnej pois�ovne, úhrady vý-
davkov za poskytnutú zdravotnú starostlivos�
(ambulantnú, stomatologickú, za ostatné
služby v zdravotníctve, liečivá, špeciálny zdra-
votný materiál, do zahraničia a ostatné úhrady
.

c) Okruh spravodajských jednotiek
Pois�ovne za činnos� „Zdravotné poistenie“ bez
oh,adu na počet pracovníkov (Všeobecná zdra-

votná pois�ovňa, rezortné, odvetvové, podnikové
a občianske zdravotné pois�ovne).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie šta-
tistických údajov
Periodicita zis�ovania: štv�ročná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spra-
vodajskou jednotkou: do 10. 5., 10. 8. a 10. 11.
sledovaného roka a do 9. 2. nasledujúceho ka-
lendárneho roka.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie a
spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie:
Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie:
Štatistický úrad SR.
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