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Štatistické zisťovania za ŽP vykonávané ŠÚ SR (zahrnuté v PŠŠZ, príloha 1)

- samostatné štatistické zisťovanie údajov o ŽP:

ŽP 6-01  Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce

modul 265 „Komunálne a drobné stavebné odpady z obce”

modul 528 „Ochrana životného prostredia - finančné ukazovatele za obec”

 spravodajské jednotky: obce SR

 periodicita: ročne

 lehota na predloženie údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka 

 charakteristika premenných štatistického zisťovania:

M265 - množstvo komunálneho odpadu podľa druhov komunálneho odpadu a podľa 
spôsobu nakladania s komunálnym odpadom

M528 - vybrané finančné ukazovatele vynaložené obcami na ochranu ŽP podľa jednotlivých 

oblastí ochrany ŽP

 publikovanie prvých výstupov: koncom mája nasledujúceho roka (za odpad), koncom septembra 
nasledujúceho roka (za finančné ukazovatele)

Zber, sprístupňovanie a publikovanie štatistických údajov o životnom prostredí v SR

ZBER ÚDAJOV ZA ŠTATISTIKU ŽP







Štatistické zisťovania za ŽP vykonávané ŠÚ SR (zahrnuté v PŠŠZ, príloha 1)

- modul zahrnutý v rámci zisťovania za podnikovú štatistiku:

Roč 1-01  Ročný výkaz produkčných odvetví

modul 527 „Ochrana životného prostredia - finančné ukazovatele za podniky”

 spravodajské jednotky: podniky s počtom zamestnancov 20 a viac, ktoré sú vedené v RO ŠÚ SR

 periodicita: ročne

 lehota na predloženie údajov spravodajskou jednotkou: do 30. apríla nasledujúceho roka

 charakteristika premenných štatistického zisťovania:

M527 - vybrané finančné ukazovatele vynaložené podnikmi na ochranu ŽP podľa jednotlivých 

oblastí ochrany ŽP

 publikovanie prvých výstupov: koncom septembra nasledujúceho roka

Zber, sprístupňovanie a publikovanie štatistických údajov o životnom prostredí v SR

ZBER ÚDAJOV ZA ŠTATISTIKU ŽP





Administratívne zdroje údajov za ŽP na účely štátnej štatistiky (PŠŠZ, príloha 3)

Inštitúcie disponujúce AZÚ za ŽP: Preberané údaje:

 Ministerstvo životného prostredia SR chránené územia, odpad z hospodárstva SR, povodne

- Slovenský hydrometeorologický ústav emisie, kvalita ovzdušia, klimatické podmienky, AEA

- Výskumný ústav vodného hospodárstva verejné vodovody a kanalizácie

- Environmentálny fond SR pokuty v oblasti ŽP

- Slovenská inšpekcia životného prostredia mimoriadne zhoršenie vôd

 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

- Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohosp. prípravky na ochranu rastlín

- Národné lesnícke centrum lesníctvo, poľovníctvo

 Úrad verejného zdravotníctva kvalita vody v rekreačných jazerách a vodných nádržiach

Dohody o vzájomnej spolupráci v oblasti štatistiky s MŽP SR a MPRV SR – za účelom vzájomného 
poskytovania a výmeny údajov a informácií v oblasti štatistiky ŽP. 

ZBER ÚDAJOV ZA ŠTATISTIKU ŽP

Zber, sprístupňovanie a publikovanie štatistických údajov o životnom prostredí v SR



Administratívne zdroje údajov za ŽP špecifikované 
v prílohe 3 PŠŠZ

Charakteristiky administratívnych zdrojov údajov 
za ŽP – ukážka 



ŠÚ SR pravidelne zverejňuje údaje za štatistiku ŽP:

 v publikáciách vydávaných ŠÚ SR v oblasti štatistiky ŽP:
‐ zaradené v Edičnom programe ŠÚ SR – časť životné prostredie
‐ dostupné v PDF formáte na internetovej stránke ŠÚ SR – Štatistiky > Životné prostredie > Publikácie
‐ zahrnuté sú metodické vysvetlivky
‐ jazyková verzia: SK/EN
‐ periodicita a termín vydania: ročne, november/december

 vo verejnej databáze ŠÚ SR – DATAcube.:
‐ dostupné na internetovej stránke ŠÚ SR – Databázy > DATAcube.
‐ údaje za ŽP v priečinku 5. Životné prostredie a 8. Viacstranné štatistiky (2. Vodné hospodárstvo)
‐ údaje prezentované vo forme multidimenzionálnych tabuliek (kociek) v ročných časových radoch
‐ vybrané ukazovatele dostupné na regionálnej úrovni (oblasti SR, kraje SR)
‐ výstupy možné exportovať do dátových formátov: PDF a XLS (Excel 97-2003)
‐ prístup k údajom nie je podmienený registráciou, údaje sú k dispozícii zdarma
‐ jazyková verzia: SK/EN
‐ periodicita aktualizácie údajov: ročne

PUBLIKOVANIE ÚDAJOV ZA ŠTATISTIKU ŽP

Zber, sprístupňovanie a publikovanie štatistických údajov o životnom prostredí v SR



Publikácia obsahuje prierezové údaje a informácie o 
životnom prostredí:
Kapitola 1. Zložky životného prostredia
- chránené územia, pôda, zver (podkapitola 1.2)

- ovzdušie (podkapitola 1.3)

- voda (podkapitola 1.4)

Kapitola 2. Vplyv vybraných ekonom. činností na ŽP
- odpad (podkapitola 2.1)

- prípravky na ochranu rastlín (podkapitola 2.2)

- ťažba dreva (podkapitola 2.3)

Kapitola 3. Ekonomické nástroje v ochrane ŽP

Publikácia obsahuje údaje o odpade:
- odpad vytvorený ekonomickou činnosťou 

(v členení podľa krajov, podľa NACE)

- komunálny odpad 
(v členení podľa krajov)

- vybrané ukazovatele v oblasti nakladania 
s komunálnym odpadom 

Publikácie ŠÚ SR v oblasti životného prostredia



Publikácia obsahuje údaje o účte 
materiálových tokov:
- biomasa, nerastné suroviny (v podrobnom 

členení kategórií materiálov)

- dovoz/vývoz (v podrobnom členení kategórií 

materiálov)

- ukazovatele za účet materiálových tokov
- priamy materiálový vstup
- domáca materiálová spotreba
- produktivita zdrojov

Kapitola 27 obsahuje prierezové údaje a 
informácie o životnom prostredí:
- chránené územia (T 27-1, T 27-2)

- ekonomické nástroje v ochrane ŽP (T 27-3, T 27-4)

- lesníctvo (T 27-5 až T 27-8)

- poľovníctvo (T 27-9, T 27-10)

- odpad (T 27-11, T 27-12, T 27-13)

- ovzdušie (T 27-14 až T 27-20)

- voda (T 27-21 až T 27-26)

Publikácie ŠÚ SR v oblasti životného prostredia



Verejná databáza ŠÚ SR – DATAcube.



Tabuľky v DATAcube. – ukážka



Tabuľky v DATAcube. – ukážka



Tabuľky v DATAcube. – ukážka



Tabuľky v DATAcube. – export údajov



Slovník pojmov

‐ dostupný na internetovej stránke ŠÚ SR – Metaúdaje > Slovník pojmov
‐ obsahuje definície premenných/ukazovateľov publikovaných ŠÚ SR 
‐ ukazovatele za ŽP – oblasť: Životné prostredie, okruh: Životné prostredie
‐ ukazovatele za vodné hospodárstvo – oblasť: Viacstranné štatistiky, okruh: Vodné hospodárstvo 



POSKYTOVANIE ÚDAJOV ZA ŠTATISTIKU ŽP VEREJNOSTI

Zber, sprístupňovanie a publikovanie štatistických údajov o životnom prostredí v SR

ŠÚ SR poskytuje informácie a údaje verejnosti:

‐ v zmysle zákona NR SR č. 540/2001 Z. z. o štátnej 
štatistike (§ 31)

‐ služby zákazníkom zabezpečuje Informačný servis 
ŠÚ SR - info@statistics.sk

 odpovede na telefonické, e-mailové a písomné 
požiadavky o údaje

 konzultačná a poradenská činnosť
 zabezpečovanie spracovania údajov podľa 

požiadaviek používateľov na základe objednávky
 zabezpečenie výberov údajov z databáz ŠÚ SR
 navigácia návštevníkov internetovej stránky pri 

hľadaní štatistických informácií

‐ objednávka štatistických informácií prostredníctvom 
elektronického formulára – Služby > Napíšte nám > 
Objednávka štatistických informácií

mailto:info@statistics.sk


POSKYTOVANIE ÚDAJOV ZA ŠTATISTIKU ŽP EUROSTATU

Zber, sprístupňovanie a publikovanie štatistických údajov o životnom prostredí v SR

ŠÚ SR poskytuje do Eurostatu nasledovné údaje:

 údaje o odpade podľa nariadenia 2150/2002 o 
štatistike o odpadoch

 údaje o komunálnom odpade (ukazovateľ TUR)
 údaje za environmentálne účty podľa nariadenia 

691/2011 európskych environmentálnych 
ekonomických účtoch (MFA, AEA, Envi dane, EPEA, 
EGSS, PEFA)

 údaje o predaji prípravkov na ochranu rastlín podľa 
nariadenia 1185/2009 o štatistike pesticídov

 údaje o vode v spojenom dotazníku OECD/Eurostatu
o vnútrozemskej vode

‐ údaje sú validované Eurostatom a publikované vo 
verejnej databáze Eurostatu: 
http://ec.europa.eu/eurostat/ Data > Database

http://ec.europa.eu/eurostat/


Verejná databáza Eurostatu – údaje za štatistiku ŽP



Tabuľky v databáze Eurostatu – ukážka



Tabuľky v databáze Eurostatu – ukážka



ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ

E-mail: Eva.Smelkova@statistics.sk
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