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Úvod

 úloha štatistických zisťovaní – poskytnutie kvalitných výstupov 
pre proces rozhodovania

 úloha RÚ - poskytnúť údaje pre:
 analýzy životnej úrovne

 tvorbu sociálnej politiky

 iné štatistiky (NÚ, spotrebiteľské ceny) 

 vzdelávacie a výskumné inštitúcie

 verejnosť...
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Spoločné znaky RÚ v krajinách V4

 realizácia RÚ dlhodobo, od vstupu do EÚ na základe 
„gentlemantskej dohody“

 metodika a odporúčanie pre harmonizáciu

 COICOP-5

 Cieľ – ukazovatele o štruktúre výdavkov a spotrebe

 Predmet zisťovania – peňažné, nepeňažné výdavky a 
spotreba (peňažné a naturálne príjmy, charakteristika 
domácnosti a jej členov, údaje o vybavenosti)

 Jednotka zisťovania – súkromná hospodáriaca domácnosť
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https://circabc.europa.eu/sd/a/021b6b4d-7ab8-4eca-8fd3-cdc5ac601ee2/Methodology 2003 (Working Copy).pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=COICOP_5&StrLanguageCode=EN&IntPcKey=&StrLayoutCode=HIERARCHIC


Zisťovanie RÚ v SR
História

 od polovice 50-tych rokov 20. storočia každoročne, 
riadené celorepublikovo 

 od roku 1993 ŠÚ SR

 od r. 1997 COICOP, výpočet čistých peňažných hodnôt

 do roku 2004 kvótový výber, údaje zisťované počas celého 
roka, národné číselníky

 od roku 2004 náhodný výber, úprava nástrojov zisťovania

 rok 2010 – vzorka „nízkopríjmových domácností“

 2013 a 2014 zber údajov iba v 1. štvrťroku

 2013 až 2015 príprava redizajnu a realizácia RÚ novým 
spôsobom
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Zisťovanie RÚ v SR
Redizajn

 udržanie kvality pri znížení nákladov na zisťovanie

 zníženie zaťaženosti spravodajských jednotiek

 použitie progresívnych metód pri zbere údajov (mixový
zber údajov, PAPI , CAPI)

 príprava podmienok na zavedenie mikrosimulačného
modelu,

 harmonizácia zisťovaní sociálnych štatistík (otestovanie 
prepojenia zisťovaní EU SILC  a RÚ),

 skvalitnenie výberu vzorky,

 príprava nového spôsobu spracovania údajov
7



Zisťovanie RÚ v SR
Súčasnosť

 opora výberu – súbor bytových domácností z databázy SODB 
2011

 proporcionálny, stratifikovaný dvojstupňový výber

 veľkosť vzorky 4785 domácností (r. 2015)

 realizácia RÚ 
 ŠÚ SR, sekcia demografie a sociálnych štatistík, odbor štatistiky živ. 

úrovne obyvateľstva  a sekcia všeobecnej metodiky a registrov 
(metodika, spracovanie)

 Sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v 
Banskej Bystrici (nábor domácností, zber údajov, vytvorenie databáz)

 Formuláre
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Prehľad o zložení a o príjmoch domácnosti
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Pravidelné a veľké výdavky
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Denník bežných výdavkov domácnosti



Publikované výstupy
 zloženie domácnosti (priemerný počet členov, ekonomicky 

aktívnych, závislých detí, dôchodcov, ostatných členov)

 hrubé a čisté peňažné príjmy (z pracovnej činnosti, sociálne 
príjmy)

 naturálne príjmy

 výdavky - podľa odborov COICOP, príp. podľa skupín, tried, 
kategórií

Príjmy a výdavky - v publikácii na osobu a rok – zverejňovanie ročne (júl)
v Slovstate - na osobu a mesiac – zverejňovanie štvrťročne
Podľa rôznych typov domácností – podľa ekonomického postavenia 
prednostu, podľa počtu ekonomicky aktívnych členov, podľa počtu 
nezaopatrených detí, podľa typu obce...
letáky

17



18

Odkaz na publikáciu Príjmy, výdavky a spotreba súkromných domácností SR 2012 a 
publikáciu Výdavky a príjmy súkromných domácností v SR 2014 (simulované údaje)
Odkaz na databázu Slovstat Peňažné výdavky súkromných domácností podľa účelu 
použitia

http://slovak.statistics.sk/wps/portal/559f18f6-55cd-4ae5-9c45-da11bb68164a/!ut/p/b1/hZHLkqowFEW_pT_AJuEhMAwPkShBIEFgQinYvkDxCeTrL93l5A7azuikaq1Uzt5CJiRCdlo999vVfX8-rarvezbOA9XVDAMiAFTFAi5mVuBEOgQyGIB0AMAvB4H_fY2ENnApWjghlgdfeflvgG8fBUEQzeMYOLE4Aa4EHUAYA4COX77poKmszgHQ5o4CXDRloR5IEkDSWz9UhaWQADmPDuDqz_rjuS_NRWwlLe0bnxNE9CqFprkj_e3k0SP36YTBmXn350X9CI20I-vY89TQ9XQPEgZ9QGNMrSS-s1b0yphENADUPvc3joAHTsxQmuKI95u6wasTrjfGKK2y8focdrOK6MW-72zUpYevafDx8drtzfJ_dLMUsh_kXTo_wLv6_iqATM_1RkgHTP31LzNRoK-c-8blRx4eeACHjPjd3nLAGaRMDQmrPFIuIbXSDjKIiRV60WHGPSvgUUkXZRwyAyEleEhbAQvZfl1_tkX9CT6hqKljWYSypovSMAvxIZV1S3Zbxw1zWnxF5GLbEm4hKIKJWCqjo-E26832uku0p3849tIm7h-bMu0V2fcy2cWcnxLEZxPeyG1V5PR8an1UWg80vDNzq8QtsJpGt5FyjJfsKdMobvWpvcsXylLOkbnYcILjSlt_jXBlg-f4Ot6zurEi1YzI9cKgi4KoWsKL3Wy7VqkuEIPyriSpsg27SsyxAXdGo6eT1i6nq3R0W6RBWfUPpR1hLJmG0NSMsed8HE5bqLXo4x9yXSCF/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://slovak.statistics.sk/wps/portal/0aa1ad17-7473-494b-a8dc-70b703cdd534/!ut/p/b1/hZHLkqowEIafxQdwSLiILIEgBjFISFDYWAiOCgKOolye_jhTbs5inKw6Xd9X1d2_EAsbIa6Sx-mQNKe6Ss7f_3iy9VU8NQyoA6AqCGCHI98ONAhk8ASiJwB-eTr4358SagHM9JVNHfnpKy__DfDt677vB24YAjsUZwBL0AaEcwDY5OWbtj6XVReAqWsrAOtzTjVfkoAuvfWpKqyFDZC3QQ6u3qIv6j4zVyHatKy_eAPRiXaOoGkeSX-rlqwYPDbjcGE2npuWd2pEXWC1gFltR0gKyWBJMF93xKoCtqM4yCJIwKEng-GxoujIs2kol7RwTvvy4iSVU-6NcXSOJ7uadosz0dJT31l6u6rFrh2NXru9Wf6PbNZC_IO8u84P8C6-vwIg87rcC9ETU3-dZSEK7HXn_oKHYqD5QDFDdMmQBeDApSX7XJOdBYLMIY11dGDOpQBhaWkpXsAsSJr5KgspN3Q9lzaOKThCfNqVH21afoAPKE7ViSxCeaqJ0rMWwjySt0jG7Wzpb1n6GdCpwaW4hSD1Z2Kobm184uQusvaabirax2q1UCRPs3AnZ5wd-sgxBre6ns07yA5aQSIR-3WeLpHhBtapRSrf91iuxFiMAhR516DJu7FSGWoi2tt6PdkoDbs9aLI9Et0lNi9uTRJe2zHE11wqD3efl3WDbPXruNuhcn3l9-NtM9ujXGbo6zwO0DGnTmbZF6xKsua58ZGIpTmpkFjCPMIj4VJyzh_uhM5bOG310T_DNa31/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://1miloas2.statistics.sk:7777/pls/elis/objekt.send?uic=2324&m_sso=2&m_so=40&ic=42


Zisťovanie RÚ v Maďarsku
História

 od roku 1949 každoročne

 1983 -1993 v dvojročných intervaloch

 od 2008 spájanie vzorky so zisťovaním EU SILC 

Súčasnosť

 veľkosť vzorky – približne 10 000 domácností

 rozdelené podľa geografických celkov (7 regiónov NUTS2) 
na všetky mesiace v roku

 domácnosť v zisťovaní 4 roky (štvorročný panel)

 ročne obmena ¼ vzorky
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Zisťovanie RÚ v Maďarsku
Súčasnosť

 výber - náhodný, stratifikovaný viacstupňový

 výberová jednotka - byt 

 spravodajská jednotka - súkromná hospodáriaca domácnosť

 nástroje zberu – denník o príjmoch a výdavkoch, vypĺňa počas 
dvoch týždňov - údaje o všetkých príjmoch a výdavkoch, 
zapisuje mesačné výdavky

 retrospektívny rozhovor o svojich príjmoch a veľkých 
výdavkoch. Záznam údajov CAPI alebo CAWI  (od roku 2015)

 Výstup zo zisťovania publikácia s ročnou periodicitou 

 Výsledky zisťovania na internetovej stránke Maďarského 
štatistického úradu
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http://www.ksh.hu/apps/shop.kereses?p_lang=HU&p_session_id=259111263299724&p_szo=h%E1ztart%E1sok+fogyaszt%E1sa
http://www.ksh.hu/


Zisťovanie RÚ v Českej republike
História
 do roku 1993 spoločná so Slovenskom

 prechod na využitie medzinárodnej klasifikácie COICOP v roku 1999

Súčasnosť (2015)

 výber jednotiek na základe kvótového výberu

 veľkosť vzorky približne 3 000 domácností

 zloženie výberu podľa zvolených výberových znakov zodpovedá štruktúre 
domácností v ČR

 jednotka výberu a spravodajská jednotka je hospodáriaca domácnosť

 osoba na čele domácnosti je v úplných rodinách vždy muž, v neúplných 
rodinách prevažne rodič, v  domácnostiach nerodinného typu člen s 
najvyšším príjmom
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Zisťovanie RÚ v Českej republike

Súčasnosť 

 údaje o príjmoch, výdavkoch a spotrebe zapisuje domácnosť za všetkých 
členov domácnosti do denníka spravodajskej domácnosti počas dvoch 
mesiacov v roku

 v zostávajúcich mesiacoch oznamuje iba celkovú sumu výdavkov

 domácnostiam sa za vyplnené denníky vypláca odmena 

 výstupy zo zisťovania – publikácia, prezentované na internetovej stránke 
ČSÚ
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https://www.czso.cz/csu/czso/prijmy-vydaje-a-zivotni-podminky-domacnosti


Zisťovanie RÚ v Českej republike

Redizajn

 na základe záverov z auditov štatistiky RÚ z rokov 2005 a 2013, zo správy o 
kvalite RÚ vydanej za rok 2010 Eurostatom, konzultácií s inými národnými 
štatistickými úradmi, najmä so ŠÚ SR  a na základe záverov z workshopu k 
zisťovaniu RÚ (Praha, jún 2015)

 príprava redizajnu 2014 – 2015

 schválený vedením ČSÚ v novembri 2015

 realizácia zisťovania 2016 (redukovaný výber), od roku 2017 novým 
spôsobom

 prechod z kvótového na náhodný výber

 integrácia so zisťovaním EU SILC

 zníženie záťaže respondentov (možnosť vyplnenia denníka elektronicky, 
umožnené odovzdanie pokladničných bločkov)

 dĺžka referenčného obdobia 2 x 4 týždne
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Zisťovanie RÚ v Poľskej republike

 od roku 1957 každoročne

 výber náhodný, dvojstupňový

 veľkosť vzorky viac ako 37 000 domácností rozdelených do 
územných celkov (16 vojvodstiev)

 štatistiku RÚ vykonáva 16 regionálnych štatistických úradov, 
ktoré riadi Centrálny štatistický úrad

 dvojročný panel, dĺžka referenčného obdobia 1 mesiac

 opytovatelia – zamestnanci štatistického úradu
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Zisťovanie RÚ v Poľskej republike
 formuláre – počet 5

 formulár pre opytovateľa, 

 záznam sociálno-demografických charakteristík domácnosti a jej členov, údajov o bývaní a 
výdavkoch na bývanie,

 denník príjmov a výdavkov, vrátane spotreby,

 záznam veľkých výdavkov (štvrťročné výdavky),

 záznam o naturálnych príjmoch (každých 5 rokov - údaje pre zaslanie do  Eurostatu)

 Výstup – publikácia s ročnou periodicitou

 v súčasnosti vyhodnotenie použitia formy zberu údajov CAPI a CAWI 
(vyplnenie denníka príjmov a výdavkov prostredníctvom internetu)

 ostatné formuláre vypĺňané spôsobom CAPI

 po vyhodnotení výsledkov pilotného zisťovania rozhodne Centrálny 
štatistický úrad o ďalšom využívaní spôsobov CAPI a CAWI pri zbere 
údajov
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http://stat.gov.pl/en/topics/living-conditions/living-conditions/household-budget-survey-in-2014,2,9.html


Porovnanie charakteristík zisťovania RÚ v krajinách V4
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Charakteristika
Krajina

Česká republika Slovenská republika Maďarsko Poľská republika

Hlavní užívatelia údajov RÚ

Interní užívatelia (ČSÚ): 
národné účty, 
spotrebiteľské ceny, 
poľnohosp. štatistika
Externí užívatelia: 
ministerstvá univerzity, 
výskumné ústavy

Interní užívatelia (ŠÚ SR): 
národné účty, 
spotrebiteľské ceny, 
Externí užívatelia: 
ministerstvá, univerzity, 
výskumné ústavy, 
spoločnosti

Interní užívatelia (KSH): 
národné účty, 
spotrebiteľské ceny, 
Externí užívatelia: 
ministerstvá, univerzity, 
výskumné ústavy, 
spoločnosti

Interní užívatelia (GUS): 
národné účty, 
spotrebiteľské ceny, 
Externí užívatelia: 
ministerstvá, univerzity, 
výskumné ústavy, 
spoločnosti

Periodicita ročne

do roku 2012: ročne
od roku 2015: 
pravdepodobne každé 3 
roky

ročne ročne

Výber

2015: kvótový 
2016: redukovaný 
kvótový, pilotné 
zisťovanie - náhodný 
2017: náhodný 

náhodný, dvojstupňový, 
stratifikovaný

náhodný, dvojstupňový, 
stratifikovaný

náhodný, dvojstupňový, 
stratifikovaný



Porovnanie charakteristík zisťovania RÚ v krajinách V4
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Charakteristika
Krajina

Česká republika Slovenská republika Maďarsko Poľská republika

Približná veľkosť vzorky 
(vyšetrený počet 
domácností)

2015: 3 000 
2016: 1 750 (kvót. výber), 
400 (pilotné zisťovanie)
2017: 1 600 

4 700 10 000 37 000 

Integrácia s inými 
zisťovaniami

2015: Nie
2016: pilotné zisťovanie -
domácnosti z EU SILC (4. 
vlna)
2017: domácnosti z EU 
SILC

Nie EU SILC Nie

Forma zberu údajov
2015: PAPI
2017: PAPI denník, CAPI 
rozhovor

PAPI denník,
CAPI rozhovor

PAPI, CAPI, CAWI PAPI, CAPI, CAWI



Porovnanie charakteristík zisťovania RÚ v krajinách V4
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Charakteristika
Krajina

Česká republika Slovenská republika Maďarsko Poľská republika

Sieť opytovateľov
zamestnanci 14 krajských 
správ ČSÚ

zamestnanci Sekcie zberu 
a spracovania dát v 
priemysle a terénnych 
zisťovaní ŠÚ SR

zamestnanci Centra pre 
štatistické analýzy, sídla v 
7 regionálnych úradoch 
KSH

opytovatelia -
zamestnanci štatistického 
úradu

Dĺžka referenčného obdobia 
(vypĺňanie denníka 
domácnosťou)

2015: 12 x 1mesiac
2016: pilot: 2 x 4 týždne

1 mesiac 2 týždne 1 mesiac

Otázky o príjmoch
2015: áno
2017: súčasť otázok EU 
SILC

Áno
Áno (súčasť otázok EU 

SILC)
áno

Odmena pre domácnosť
2015: 160 EUR (za 12 
mesiacov) 
2016: 64 EUR 

47,47 € dar dar



Porovnanie spotrebných výdavkov v krajinách V4 v roku 2010 na odbory 
COICOP v eurách na domácnosť a rok
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Krajina
Odbor COICOP

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Česká rep. 1 986 285 513 2 223 642 280 1 097 469 1 046 70 515 677

Maďarsko 1 648 232 286 3 434 278 350 797 428 564 62 276 459

Poľsko 2 089 229 445 3 007 435 403 806 369 679 108 195 439

Slovensko 2 324 320 559 3 568 424 320 757 552 756 39 510 427

Zdroj: Eurostat, Household Budget Survey, 2010 Wave EU Quality report
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Budúcnosť štatistiky rodinných účtov v krajinách V4

 postupné zbližovanie metodiky

 lepšia porovnateľnosť výsledkov štatistiky RÚ (aj v súvislosti s 
redizajnom RÚ)

 harmonizácia štatistiky RÚ - pripravované nariadenie komisie EU 
pre IESS (navrhovaná platnosť pre RÚ od r. 2025)

 ČR a Maďarsko – integrácia EU SILC a RÚ

 SR – mikrosimulačný model

 progresívne metódy pri zbere údajov (mixový zber údajov, PAPI , 
CAPI, CAWI)
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Záver

 cieľ – podať informáciu o zisťovaní RÚ v krajinách V4

 k získaniu prehľadu prispel najmä workshop k RÚ v júni 2015 v 
Prahe

 odlišnosti v jednotlivých krajinách

 poznatky zo zisťovania v RÚ v krajinách V4 - motivujúce k zvýšeniu 
kvality zisťovania RÚ

Pripomienky, otázky

Róbert Vlačuha

Štatistický úrad SR

Miletičova 3, 824 67 Bratislava

robert.vlacuha@statistics.sk

Jozef Kotlár

Štatistický úrad SR

Miletičova 3, 824 67 Bratislava

jozef.kotlar@statistics.sk


