Dátové sety a odkazy k otvoreným údajom pre prípravu, vykonávanie a
monitorovanie Akčných plánov najmenej rozvinutých okresov a efektivity
financovania nástrojov rozvoja NRO– verzia 24.01.2019
Geografická charakteristika
Položka / Ukazovateľ
Geomorfolické členenie
Slovenska pre potreby
popísania územia okresu
Celková výmera územia
okresu (rozloha)
Hustota obyvateľstva
Mapa okresu (nutné spraviť
printscreen a výrez za okres
v nadväznosti na
vnútroštátne alebo aj
cezhraničné centrá rozvoja)
Rozvojové osí z Komplexného
urbanistického návrhu

Zdroj
https://apl.geology.sk/mapportal/img/pdf/tm19a.pdf

Zoznam prírodných zdrojov
rozvoja územia (geotermálne
pramene, klimatické
podmienky, hydrografia
a hydrologické pomery,
pôdne pomery a biota)
Zoznam nevyužívaných
priemyselno-výrobných
Brownfieldov (hnedých zón)

Je nutné čerpať z miestnych zdrojov informácií, Produkčný
potenciál pôd
http://www.podnemapy.sk/portal/verejnost/bh_pp/bh.aspx
Atlas krajiny Slovenskej republiky
https://geo.enviroportal.sk/atlassr/

Datacube (pl5001rr)
Datacube (om7015rr) – odsleodvať vývoj za posledných 10 rokov
https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/archiv?bm=worldHillshad
e&z=10&c=21.553921,49.451606&sc=n#
– aj vo vzťahu k širším vzťahom

https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemneplanovanie/dokumenty/uplne-znenie-kurs2001-v-znenikurs2011/vykresy-02-zip-8-37-mb

Je nutné čerpať z miestnych zdrojov informácií v okrese, MH
Invest, Sario

Existujúce strategické dokumenty
Položka / Ukazovateľ
Národná stratégia
regionálneho rozvoja SR
Koncepcia územného rozvoja
Slovenska so zapracovanými
zmenami a doplnkami z roku
2011 – (KURS 2011)
Programy hospodárskeho
a sociálneho rozvoja Vyšších
územných celkov
Územné plány
samosprávnych krajov
Územné plány obcí

Zdroj
http://www.vlada.gov.sk/data/files/6951_narodna_strategia_.pdf
https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemneplanovanie/dokumenty/uplne-znenie-kurs2001-v-zneni-kurs2011

http://www.vlada.gov.sk/programy-hospodarskeho-a-socialnehorozvoja-vuc/
Nutné sledovať webové sídlo dotknutého samosprávneho kraja
(alternatívny zdroj informácie o existencii materiálu:
http://www.uzemneplany.sk/zoznam-uzemnych-planov )
Nutné sledovať webové sídlo dotknutej obce
(alternatívny zdroj informácie o existencii materiálu:
http://www.uzemneplany.sk/zoznam-uzemnych-planov )

Programy hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obcí

Nutné sledovať webové sídlo dotknutej obce
(alternatívny zdroj informácie o existencii materiálu:
https://app.otvorenestrategie.sk/repozitar/prehlad)

Partnerstvá
Položka / Ukazovateľ
Spoločné obecné úrady
Členovia ZMOS

Členovia Únie miest

Združenia Miestnych akčných
skupín pre obdobie 2014-2020
Medzinárodný zoznam
euroregiónov
Regionálne Rozvojové
Agentúry aktívne
spolupracujúce s VÚC
Register Európskych zoskupení
územnej spolupráce

Zdroj
https://www.minv.sk/?spolocne-obecne-urady
https://www.zmos.sk/regionalne-zdruzeniazmos.phtml?id3=26558&module_action__58222__id_art=1080
3#m_58222
http://www.uniamiest.sk/vismo/dokumenty2.asp?id_org=600175&id=2070&p1=
1317

http://www.nsrv.sk/?pl=91
https://www.aebr.eu/en/members/list_of_regions.php
Nutné zistiť na odbore pre regionálny rozvoj alebo strategické
plánovanie na VÚC

http://ezus.vlada.gov.sk/

Finančné zdravie a správa majetku verejných inštitúcií
Položka / Ukazovateľ
Informácie o čerpaných eurofondoch,
grantoch a projektoch
Celkový dlh obcí vo VÚC (alebo v
okrese)
Celkový dlh obcí vo VÚC (alebo v
okrese) na obyvateľa
Databáza majetku štátu

Zdroj
https://www.itms2014.sk/
cpu@datacentrum.sk
cpu@datacentrum.sk

https://www.majetokstatu.sk/sk/vyhladavanie

Technická infraštruktúra (Dopravná charakteristika, bývanie, ostatná - Základná Infraštruktúra)
Položka / Ukazovateľ
Stav existujúcej cestnej siete
Existujúca železničná sieť
Zoznam letísk
Plánovaná dopravná infraštruktúra

Zdroj
http://www.cdb.sk/sk/Vystupy-CDB/Mapy-cestnejsiete-SR/SR/Mapy-o-stave-vozoviek.alej
https://www.zsr.sk/files/dopravcovia/infrastruktur
a/mapa-siete/siet_gvd2018.jpg?v=1518682840
http://letectvo.nsat.sk/letiska-astavby/letiska/zoznam-letisk-a-heliportov/
1. https://www.ndsas.sk/uploads/media/413
6ea55fff8f2bd5bcd2e2de07bdc1ce386c6f0.
jpeg

Počet dokončených bytov v danom
sledovanom roku
Počet dokončených bytov na 1000
obyvateľov
Požadovaná dotácia na výstavbu
nájomných bytových jednotiek

Pomer dokončených nájomných bytov z
celkového počtu dokončených bytov

Dokončené 3-izbové byty za posledných
5 rokov v bytových domoch
Priemerná plocha obytného bytu
Obložnosť bytov ako podiel obyvateľov
s trvalým bydliskom ku obývaným
bytom
Podiel obyvateľov zásobovaných vodou
z verejných vodovodov
Objem spotreby pitnej vody (za
domácnosti)
Podiel obyvateľov pripojených na
verejnú kanalizačnú sieť s ČOV*
Plán rozvoja verejných vodovodov a
verejných kanalizácií
Podiel materiálovo alebo energetického
zhodnoteného, alebo podiel
zneškodnenia odpadu skládkovaním
Podiel zhodnocovaného komunálneho
odpadu
Spotreba palív, elektriny, tepla,
zemného plynu a motorovej nafty

2. KURS 2011 – Záväzná časť
3. EURÓPSKA DOHODA O NAJDÔLEŽITEJŠÍCH
TRASÁCH MEDZINÁRODNEJ
KOMBINOVANEJ DOPRAVY A PRÍSLUŠNÝCH
OBJEKTOCH – AGTC
http://www.intermodal.sk/dohovor-agtc-okombinovanej-doprave/152s
4. Rozvoj multimodálnej siete TEN-T
http://www.cdb.sk/files/img/zakladnemapy-cs/tahy/tahy_ten_t.jpg
Datacube (st3004rr)
Výpočet podľa Datacube (st3004rr) a Datacube
(om7102rr)
https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba5/bytova-politika/dotacie/zoznam-schvalenychziadosti/zoznam-poskytnutych-dotacii-naobstaranie-najomnych-bytov
Pomer údajov o celkovom počte z Datacube
(st3004rr) a počtu podporených nájomných bytov
od MDV SR https://www.mindop.sk/ministerstvo1/vystavba-5/bytova-politika/dotacie/zoznamschvalenych-ziadosti/zoznam-poskytnutych-dotaciina-obstaranie-najomnych-bytov
Datacube (st3006rr)
Datacube (st3004rr)
Sčítanie obyvateľov SOBD

Na požiadanie od Slovenského
vodohospodárskeho podniku infozakon@svp.sk
Datacube (vh5003rr)
Na požiadanie od Slovenského
vodohospodárskeho podniku infozakon@svp.sk
http://www.minzp.sk/sekcie/temyoblasti/voda/koncepcne-aplanovaciedokumenty/plan-rozvoja-verejnych-vodovodovverejnych-kanalizacii-uzemie-sr.html
http://cms.enviroportal.sk/odpady/verejneinformacie.php?rok=B2016&kr=6&kat%5B%5D=v
http://cms.enviroportal.sk/odpady/verejneinformacie.php?rok=B2016&kr=6&kat%5B%5D=v
Datacube (en3001rr)

Obyvateľstvo (Nezamestnanosť, Zamestnanosť, Zloženie, Migrácia, ...)
Položka / Ukazovateľ
Počet obyvateľov k 31.12
Počet žien k 31.12
Priemerný vek
Stredná dĺžka života pri narodení
mužov / žien
Podiel mestského obyvateľstva ako
stupeň urbanizácie
Prirodzený prírastok obyvateľov
Celkový prírastok obyvateľov
Migračné saldo (celkový rozdiel medzi
prisťahovanými a vysťahovanými
obyvateľmi)
Podiel obyvateľstva so zmenenou
adresou bydliska smerom do
zahraničia (vysťahovaní)
Index ekonomického zaťaženia osôb
Podiel obyvateľov podľa vekových
skupín (0-14), (15-64), 65+) rokov
Bilancia obyvateľstva podľa rodinného
stavu vo veku 25 - 40 rokov
Bilancia podľa národnosti a pohlavia
Zomrelí podľa príčin smrti
Ekonomicky aktívne obyvateľstvo –
EAO
Štruktúra EAO podľa odvetvia
ekonomickej činnosti (pre potrebu
identifikácie špecializácie okresu)
EAO, ktorí ešte nikdy nepracovali
(so slovenskou príslušnosťou)
EAO, ktorí ešte nikdy nepracovali
(so zahraničnou príslušnosťou)
Počet EAO – so skúsenosťou
s pobytom v zahraničí (potenciál pre
zvýšenie kvality služieb)
Absolútny počet evidovaných
uchádzačov o zamestnanie
Absolútny počet dlhodobo evidovaných
uchádzačov o zamestnanie nad 12
mesiacov
Podiel dlhodobo nezamestnaných ku
celkovému počtu nezamestnaných
Miera zamestnanosti (20-64 rokov) na
úrovni krajov
Disponibilný počet uchádzačov
o zamestnanie (nezamestnaní)
Miera nezamestnanosti evidovaných
uchádzačov o zamestnanie

Zdroj
Datacube (om7102rr)
Datacube (om7102rr)
Datacube (om7005rr)
ŠÚ SR na požiadanie: info@statistics.sk

ŠÚ SR na požiadanie: info@statistics.sk
Datacube (om7106rr)
Datacube (om7106rr)
Datacube (om7046rr)
Prepočet na základe údajov Datacube (om7046rr)
a Datacube (om7102rr)
Datacube (om7005rr)
Datacube (om7005rr)
Datacube (om7004rr)
Datacube (om7002rr)
Datacube (om7035rr)
Datacube (pr3108rr)

Na základe sčítania obyvateľstva (SOBD 2011,
Datacube HC16)
Na základe sčítania obyvateľstva (SOBD 2011,
Datacube HC16)
Na základe sčítania obyvateľstva (SOBD 2011,
Datacube HC16)
Na základe sčítania obyvateľstva (SOBD 2011,
Datacube HC35)
Datacube (pr5001rr)
Datacube (pr3106rr)
Výpočet na základe údajov Datacube (pr3106rr) a
Datacube (pr3108rr)
Datacube (pr3102qr)
Datacube (pr3108rr)
Podiel EAO a disponibilného počtu uchádzačov
o zamestnanie z Datacube (Pr3108rr)

Miera dlhodobej nezamestnanosti
evidovaných uchádzačov
o zamestnanie nad 12 mesiacov

Miera dlhodobej nezamestnanosti ako podiel EAO
Datacube (pr3108rr) a počtu dlhodobo
nezamestnaných – Datacube (pr3106rr)

Mesačná štatistika o počte a štruktúre
uchádzačov o zamestnanie podľa
najvyššieho dosiahnutého vzdelania
v SR
Podiel žien z uchádzačov o zamestnanie

Tab12:
http://www.upsvar.sk/statistiky/nezamestnanostmesacne-statistiky/2018.html?page_id=771790

Podiel uchádzačov o zamestnanie podľa
vekových skupín (do 25 rokov, 25-54
rokov, 55 rokov a viac)
Podiel absolventov z uchádzačov o
zamestnanie

Nezamestnanosť absolventov
jednotlivých stredných škôl
Prehľad o počte a štruktúre UoZ
absolventov škôl podľa skončeného
študijného odboru a doby evidencie v
SR (konkrétny mesiac v roku)
Nezamestnanosť absolventov
jednotlivých stredných škôl
Podiel nezamestnaných evidovaných
osôb s ukončenou alebo neukončenou
základnou školou ako najvyšším
stupňom dosiahnutého vzdelania
Počet voľných pracovných miest
v jednotlivých mesiacoch (i podľa
požadovaného vzdelania)
Dochádzka a odchádzka do
zamestnania a školy

Počet vytvorených pracovných miest
v okresoch zaradených do programu
podpory NRO, a taktiež o údaje
o počte podaných a schválených
žiadostí na príspevky na
presťahovanie/ vycestovanie za prácou
na úrovni jednotlivých okresov

Prepočet podľa TAB5:
http://www.upsvar.sk/statistiky/nezamestnanostmesacne-statistiky/
Prepočet podľa TAB15:
http://www.upsvar.sk/statistiky/nezamestnanostmesacne-statistiky/
Prepočet podľa TAB5:
http://www.upsvar.sk/statistiky/nezamestnanostmesacne-statistiky/
http://www.cvtisr.sk/skolstvo/regionalneskolstvo/aktualne-analyzy-nezamestnanostiabsolventov-strednych-skol.html?page_id=10648
http://www.upsvar.sk/statistiky/nezamestnanostabsolventi-statistiky.html?page_id=1252

http://www.cvtisr.sk/skolstvo/regionalneskolstvo/aktualne-analyzy-nezamestnanostiabsolventov-strednych-skol.html?page_id=10648

Výpočet na základe údajov z hárka 12 v mesačných
štatistikách:
http://www.upsvr.gov.sk/statistiky/nezamestnanostmesacne-statistiky.html?page_id=1254
Hárok Tab23 a Tab27 v mesačných štatistikách
nezamestnanosti UPSVARu
http://www.upsvar.sk/statistiky/nezamestnanostmesacne-statistiky.html?page_id=1254&page=2
statistics.sk treba preklikať :Štatistiky >
Demografia a sociálne štatistiky > Sčítanie
obyvateľov, domov a bytov > Ukazovatele >
Dochádzka a odchádzka do zamestnania a školy

Miestna pobočka Ústredia práce, sociálnych vecí
a rodiny
alebo
Sekcia ekonomiky, odbor metodiky informačných
systémov, Oddelenie štatistík a zberu údajov na
Ústredí práce v BA

Údaje ku problematike rómskych
komunít (pripravuje sa nový Atlas
2019)

https://www.minv.sk/?atlas_2013

Poľnohospodárstvo a lesníctvo
Položka / Ukazovateľ
Výmera územia, využitie pôdy
Podiel lesnej, vodnej, ornej pôdy
a zastavaného územia z celkového
výmeru územia
Hektárové úrody vybraných
poľnohospodárskych plodín (obilniny,
olejniny, zrniny,...)
Intenzita chovu hospodárskych zvierat
Skupiny kvality pôdy
Veterná alebo vodná erózia pôdy

Zdroj
Datacube (pl5001rr)
Výpočet na základe údajov Datacube (pl5001rr)

Datacube (pl3001rr)

Datacube (pl3004rr)
https://portal.vupop.sk/portal/apps/webappviewer/ind
ex.html?id=1b9830b956ac411e9789aac54effa744
http://www.podnemapy.sk/regional_gis/viewer.htm?a
ctivelayer=0&layers=000000001

Priemysel (Zahraničné investície, poskytnuté dotácie investorom, a miestna ekonomika)
Položka / Ukazovateľ
Podiel priamych zahraničných
investícií (PZI) na jedného obyvateľa

Zoznam subjektov, ktorým bola
schválená investičná pomoc od MH SR
Podiel výdavkov na výskum a vývoj z
HDP na obyvateľa
Podniky (počet)
Fyzické osoby – podnikatelia (počet)
Podniky v RO podľa veľkostnej
kategórie počtu zamestnancov* 0-49,
50-249, 250+ i nezistené
Živnostníci podľa vybraných
ekonomických činností (SK NACE
Rev. 2)
Podniky podľa ekonomických činností (SK
NACE Rev. 2)
Výpis top 10 zamestnávateľov podľa
počtu zamestnancov
Vytvorená pridaná hodnota v
priemyselných závodoch nad 20
zamestnancov
Hrubý obrat v priemyselných
závodoch nad 20 zamestnancov

Zdroj
Prepočet počtu obyvateľstva k danému roku
a údajov o PZI https://www.nbs.sk/sk/statistickeudaje/statistika-platobnej-bilancie/priamezahranicne-investicie
http://www.economy.gov.sk/uploads/files/KC8g9mtI
.xlsx
Podiel je možné vypočítať zo strany ŠÚ SR na
základe údajov od Sociálnej poisťovne.
Datacube (og3003rr)
Datacube (og3011rr)
Datacube (og3009rr)

Datacube (og3002rr)

Datacube (og3005rr)
Príslušné úrady práce
Datacube (pm3002rr)

Datacube (pm3002rr)

Medzispotreba v priemyselných
závodoch nad 20 zamestnancov
Priemerná nominálna mesačná mzda
zamestnaca aj podľa SK NACE –
vhodné zverejniť osobitne mužov
a žien !

Datacube (pm3002rr)
Datacube (np3110rr)

Cestovný ruch a ochrana krajiny
Položka / Ukazovateľ
Počet lôžok v ubytovacích zariadeniach
Návštevníci v ubytovacích
zariadeniach cestovného ruchu SR
Počet prenocovaní v ubytovacích
zariadeniach
Mapy cyklotrás
Zoznam svetového dedičstva UNESCO

Prehľad chránených území Slovenskej
republiky
Štátny zoznam osobitne chránených
častí prírody SR
Zoznam vtáčích území v SR
Zoznam Natura 2000 v SR
Mapa územia európskeho významu
Natura 2000 v cezhraničnom kontexte
Evidencia národných kultúrnych
pamiatok na Slovensku

Zdroj
Datacube (cr3002rr)
Datacube (cr3002rr)
Datacube (cr3002rr)

https://mapa.cyklokoalicia.sk/
http://www.unesco-slovakia.sk/sk/menu/pamiatkyunesco-na-slovensku
http://www.sopsr.sk/web/?cl=16
http://uzemia.enviroportal.sk/
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&lang=
sk&sec=20
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&lang=
sk&sec=4
http://natura2000.eea.europa.eu/
https://www.pamiatky.sk/sk/page/evidencianarodnych-kulturnych-pamiatok-na-slovensku

Zdravie
Položka / Ukazovateľ
Počet preventívnych kontrol u lekárov
detí, dospelých a u stomatológov na
obyvateľa
Počet pracovných miest lekárov v
ambulanciách v odbore všeobecná
starostlivosť o deti a dorast prepočítaný
na 10 000 obyvateľov 0 – 17-ročných
podľa územia sídla činnosti ambulancie
Počet pracovných miest lekárov v
ambulanciách v odbore všeobecné
lekárstvo prepočítaný na 10 000
obyvateľov 18 a viac ročných podľa
územia sídla činnosti ambulancie
Počet pracovných miest v ambulanciách v
odbore zubné lekárstvo na 10 000
obyvateľov podľa územia sídla činnosti
ambulancie

Zdroj
sú zisťované, a je nutné kontaktovať Mediálny odbor
NCZI
Na požiadanie: info@nczisk.sk alebo prepočítať cez
Datacube (zd5001rr) a Datacube (om7102rr)

Na požiadanie: info@nczisk.sk alebo prepočítať cez
Datacube (zd5001rr) a Datacube (om7102rr)

Na požiadanie: info@nczisk.sk alebo prepočítať cez
Datacube (zd5001rr) a Datacube (om7102rr)

Počet samovrážd na 1000 obyvateľov
podľa územia trvalého bydliska
Počet pokusov o samovraždu na 1000
obyvateľov podľa územia trvalého
bydliska
Počet zomretých následkom nádorového
ochorenia na 1000 obyvateľov
Kultúrna činnosť
Položka / Ukazovateľ
Ročný výkaz o kultúrno-osvetovej
činnosti
Podiel podporených verejných
kultúrnych podujatí z prostriedkov
samospráv
Štatistiky v oblasti kultúry (návštevnosť
múzeí a galérií a podobne)
Kapacita sedadiel v divadlách
Kultúra znevýhodnených skupín
obyvateľstva
Aktivity samosprávnych krajov v
oblasti podpory národnostných
menšín

sú zisťované, a je nutné kontaktovať Mediálny odbor
NCZI
sú zisťované, a je nutné kontaktovať Mediálny odbor
NCZI
sú zisťované, a je nutné kontaktovať Mediálny odbor
NCZI
Zdroj
dostupné od júna 2019 po aktualizovaní digitálnej
platformy MK SR
dostupné od júna 2019 po aktualizovaní digitálnej
platformy MK SR
Na vyžiadanie z Národného osvetového centra:
statistika@nocka.sk
Datacube (ku5004rr)
Info od
skdmk@culture.gov.sk
Príloha správy o postavení a právach príslušníkov
národnostných menšín
http://www.narodnostnemensiny.gov.sk/spravy-akoncepcne-materialy/

Remeslá
Položka / Ukazovateľ
Súčasné lokálne produkty a historické
remeselné činnosti v danom území

Zdroj
Miestne pramene informácií, štúdie a podobne

Občianska vybavenosť – Sociálna infraštruktúra (Vzdelávanie, Sociálne služby, Zdravotníctvo,...)
Položka / Ukazovateľ
Podiel počtu detí v materských školách na
1000 obyvateľov
Kapacita škôl

Počet žiakov v 1.-9. ročníku (spolu i
samostatne ako štátne, cirkevné a
súkromné)
Podiel žiakov, ktorí opakovali ročník 0.-4.
na ZŠ

Počet žiakov v školskom veku v špeciálnych
školách
Počet tried v špeciálnych materských
školách

Zdroj
Datacube (sv5001rr) a Datacube (om7102rr)

http://web.uips.sk/rs/register.html
(t.j. Register škôl a školských zariadení v
Slovenskej republike)
Datacube (sv5002rr)

http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedeckakniznica/informacie-oskolstve/statistiky/statisticka-rocenkapublikacia/statisticka-rocenka-zakladneskoly.html?page_id=9601
Datacube (sv5006rr)
http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedeckakniznica/informacie-o-skolstve/publikacie-

Počet tried v základných školách

Počet žiakov stredných odborných škôl SOU, ZSŠ
Prehľad odborov stredných škôl podľa
jednotlivých akademických rokov, okresov
a stredných škôl
Počet miest pri stoloch v školských
jedálňach ZŠ a SŠ
Kapacita lôžok v domovoch mládeže (v
internátoch)
Výsledky monitorovania úspešnosti žiakov
– Testovanie 5 na okresnej úrovni
Výsledky monitorovania úspešnosti žiakov
– Testovanie 9 na okresnej úrovni
Výsledky monitorovania žiakov – Maturita
na krajskej úrovni
Počet miest v sociálnych zariadeniach
Poskytovatelia sociálnej a zdravotníckej
starostlivosti
Kapacita zariadení sociálnej
a zdravotníckej starostlivosti na 1000
obyvateľov
Počet pracovných miest lekárov v
ambulanciách v odbore všeobecná
starostlivosť o deti a dorast prepočítaný na
10 000 obyvateľov 0 – 17-ročných podľa
územia sídla činnosti ambulancie
Počet pracovných miest lekárov v
ambulanciách v odbore všeobecné lekárstvo
prepočítaný na 10 000 obyvateľov 18 a viac
ročných podľa územia sídla činnosti
ambulancie
Počet pracovných miest v ambulanciách v
odbore zubné lekárstvo na 10 000
obyvateľov podľa územia sídla činnosti
ambulancie

casopisy.../zistovaniekvalifikovanosti/prehlad-specialnych-ms-aspecialnych-tried-pri-ms.html?page_id=9578
http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedeckakniznica/informacie-o-skolstve/publikaciecasopisy.../zistovaniekvalifikovanosti/prehlad-zakladnychskol.html?page_id=9577
Datacube (sv5004rr)
http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedeckakniznica/informacie-o-skolstve/publikaciecasopisy.../zistovaniekvalifikovanosti/prehlad-strednychskol.html?page_id=9574
Datacube (sv5008rr)
Datacube (sv5009rr)
http://www.nucem.sk/sk/testovanie_5
http://www.nucem.sk/sk/testovanie_9
http://www.nucem.sk/sk/maturita

Datacube (so3005rr)
Nutné kontaktovať príslušný odbor
konkrétneho VÚC
Nutné kontaktovať príslušný odbor
konkrétneho VÚC
Na požiadanie: info@nczisk.sk

Na požiadanie: info@nczisk.sk

Na požiadanie: info@nczisk.sk

Bezpečnosť (Riziká v území, kriminalita, environmentálne hrozby)
Položka / Ukazovateľ
Prehľad kritických nehodových lokalít na
cestách I. a II. triedy

Výška škôd spôsobená prírodnými živlami

Povodňové mapa

Mapa zosuvov a svahových deformácií
Zoznam environmentálnych záťaží
Produkcia tuhých emisií
Produkcia oxidu uhoľnatého
Vymedzenie oblastí riadenia kvality
ovzdušia
Mapa trestných činov

Zdroj
http://www.ssc.sk/sk/cinnosti/rozvoj-cestnejsiete/bezpecnost-cestnej-premavky/kritickenehodove-lokality-a-opatrenia-na-nich.ssc
Je nutné kontaktovať Sekciu krízového
riadenia MV SR. Údaje sa verejne zverejňujú
dvojročnom období za celé SR v rámci Správy
o priebehu a následkoch povodní na území
SR. Sekcia tiež vedie prehľad vynaložených
finančných prostriedkov pri vyhlásených
mimoriadných situáciách
http://www.minzp.sk/sekcie/temyoblasti/voda/ochrana-predpovodnami/manazment-povodnovychrizik/povodnove-mapy.html
http://apl.geology.sk/geofond/zosuvy/
https://envirozataze.enviroportal.sk/
Datacube (zp3003rr)
Datacube (zp3003rr)
http://www.shmu.sk/sk/?page=2186

https://www.minv.sk/?Mapy_TC_v_SR_2017

Analytické výstupy orgánov štátnej správy, ktoré môžu byť prospešné pre
prípravu, vykonávanie a monitorovanie využívania nástrojov na financovanie
rozvoja NRO
Názov materiálu
Správa o realizácii aktualizovanej Národnej
stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky
Ekonomické analýzy Inštitútu finančnej
politiky, MF SR
Komentáre Inštitútu finančnej politiky, MF SR

Zdroj
https://www.nro.vicepremier.gov.sk/regionalnyrozvoj/index.html
https://www.mfsr.sk/sk/financie/institutfinancnej-politiky/publikacie-ifp/ekonomickeanalyzy/
https://www.mfsr.sk/sk/financie/institutfinancnej-politiky/publikacie-ifp/komentare/

Doplňujúce údaje dostupné na regionálnej úrovni NUTS3 alebo vyššej úrovni
NUTS2 a NUTS1, ktoré pomôžu pri príprave analytickej časti návrhu Akčných
plánov
Položka / Ukazovateľ
Dĺžka vybudovaných cestných komunikácii
podľa I., II. a III. Triedy, a iných objektov
(mosty, podjazdy, železničné priecestia,
tunely) za jednotlivé roky
Dĺžka narušených úsekov cestných
komunikácií podľa závažnosti pozdĺžnej
nerovnosti a priečnej nerovnosti
Prehľad počtu mostov v najkritickejšom
stavebnom stave
Prehľad podielu cestnej komunikácií I., a II.
triedy v havarijnom stave podľa krajov
Počet dopravných nehôd s usmrtením

Počet osôb prepravených v cestnej verejnej
doprave bez MHD
Počet osôb prepravených v železničnej
verejnej doprave
Intenzita cestnej dopravy podľa celoštátneho
sčítania dopravy (aktualizácia prebieha
každých 5 rokov)
Počet návštevníkov v ubytovacích
zariadeniach
Počet prenocovaní návštevníkov v ubytovacích
zariadeniach
Návštevnosť divadelných predstavení
Počet lôžok v ubytovacích zariadeniach
(Hotely, Penzióny, Kempingy)
Počet návštevníkov v ubytovacích
zariadeniach (Hotely, Penzióny, Kempingy)
Počet prenocovaní návštevníkov v ubytovacích
zariadeniach (Hotely, Penzióny, Kempingy)
Počet návštevníkov v galériach
Počet kultúrno-výchovných a vzdelávacích
aktivít usporiadaných galériami
Počet návštevníkov v múzeách
Počet kultúrno-výchovných a vzdelávacích
aktivít usporiadaných múzeami
Násilné a majetkové trestné činy – vraždy
Násilné trestné činy spolu
Štatistiky kriminality

Zdroj
Je to možné vypočítať na základe rozdielov hodnôt
v jednotlivých ročenkách Slovenskej správy ciest
(http://www.cdb.sk/sk/Vystupy-CDB/Statistickeprehlady.alej)
http://www.cdb.sk/sk/Vystupy-CDB/Statistickeprehlady.alej
http://www.cdb.sk/sk/Vystupy-CDB/Statistickeprehlady.alej
http://www.cdb.sk/sk/Vystupy-CDB/Statistickeprehlady.alej
Datacube (do3006rr) alebo
https://www.minv.sk/?statisticke-ukazovatelesluzby-dopravnej-policie
Datacube (do3001rr)
Datacube (do1005rs)
http://www.ssc.sk/sk/cinnosti/rozvoj-cestnejsiete/dopravne-inzinierstvo.ssc
Datacube (cr3001rr)
Datacube (cr3001rr)
Datacube (ku3002rr)
Datacube (cr3001rr)
Datacube (cr3001rr)
Datacube (cr3001rr)
Datacube (ku3003rr)
Datacube (ku3003rr)
Datacube (ku3004rr), pre okresnú úroveň je nutné
kontaktovať Národné osvetové centrum
Datacube (ku3004rr), pre okresnú úroveň je nutné
kontaktovať Národné osvetové centrum
Datacube (sk3002rr)
Datacube (sk3002rr)
https://www.minv.sk/?statistika-kriminality-vslovenskej-republike-csv

Počet lôžok v zdravotníckych zariadeniach
Počet miest v zariadeniach pre seniorov
(448/2008 Z. z, §35)
Počet miest v útulkoch pre osoby v
nepriaznivej sociálnej situácii u verejných i
neverejných poskytovateľov (448/2008 Z. z,
§26)
Počet miest v domovoch sociálnych služieb u
verejných i neverejných poskytovateľov
(448/2008 Z. z, §38)
Počet miest v špecializovaných zariadeniach u
verejných i neverejných poskytovateľov
(448/2008 Z. z, §39)
Počet miest v denných stacionároch u
verejných i neverejných poskytovateľov
(448/2008 Z. z, §40)
Podiel pediatrických obvodov s nižšou
zaočkovanosťou detí ako 90%
Podiel lôžok v zdravotníckych zariadeniach na
obyvateľa
Podiel miest v zariadeniach pre seniorov na
obyvateľa
Informácie ohľadom ukazovateľov zdravotne
obmedzených EHIS a SILCu na krajskej úrovni
Poskytnuté úvery pre obyvateľstvo a iné
sektory podľa krajov
Priemerné ceny nehnuteľnosti na bývanie

Hrubá pridaná hodnota v bežných cenách
Čisté peňažné príjmy domácností
Čisté peňažné výdavky domácností
Bilancia medzi čistými príjmami a výdavkami
domácností
Výpočet finančnej dostupnosti bývania (pomer
ceny za 1m2 ku priemernému čistému príjmu
domácnosti)

Krátkodobá migrácia za prácou do zahraničia
Podiel intelektuálnych činnosti na tvorbe
hrubého fixného kapitálu
Podiel obyvateľov kraja z celkového počtu
obyvateľov SR
Miera pracujúcich s ukončeným
vysokoškolským vzdelaním

Datacube (zd3004rr)
ŠÚ SR, sekcia sociálnych štatistík a demografie,
odbor štatistiky práce a vzdelávania)
ŠÚ SR, sekcia sociálnych štatistík a demografie,
odbor štatistiky práce a vzdelávania

ŠÚ SR, sekcia sociálnych štatistík a demografie,
odbor štatistiky práce a vzdelávania
ŠÚ SR, sekcia sociálnych štatistík a demografie,
odbor štatistiky práce a vzdelávania
ŠÚ SR, sekcia sociálnych štatistík a demografie,
odbor štatistiky práce a vzdelávania
Vyhodnotenie administratívnej kontroly očkovania
s komentármi http://www.uvzsr.sk/
Výpočet na základe Datacube (zd3004rr) a
Datacube (om7102rr)
Výpočet na základe údajov Datacube (om7102rr) a
od Ministerstva práce a ŠÚ SR
Na požiadanie ŠÚ SR, Odbor štatistiky životnej
úrovne obyvateľstva Sekcia sociálnych štatistík a
demografie
https://www.nbs.sk/sk/statisticke-udaje/financneinstitucie/banky/statisticke-udaje-penaznychfinancnych-institucii/uvery
https://www.nbs.sk/sk/statisticke-udaje/vybranemakroekonomicke-ukazovatele/cenynehnutelnosti-na-byvanie/ceny-nehnutelnosti-nabyvanie-podla-krajov
Datacube (nu3007rr)
Datacube (ps3001rr)
Datacube (ps3002rr)
Výpočet rozdielu medzi čistými príjmami a čistými
výdavkami domácností
Výpočet podielu údajov NBS a príjmu z datacube
(ps3001rr) https://www.nbs.sk/sk/statistickeudaje/vybrane-makroekonomickeukazovatele/ceny-nehnutelnosti-na-byvanie/cenynehnutelnosti-na-byvanie-podla-krajov
Datacube (pr3105qr)
Výpočet podielov vytvoreného fixného kapitálu z
intelektuálnych oblastí ku celkovému súčtu
vytvoreného hrubého fixného kapitálu
Výpočet podielu kraja z počtu na celoštátnej
úrovni na základe Datacube (om7102rr)
Výpočet podielu pracujúcich EAO s ukončeným VŠ
ku celkovému počtu EAO (Datacube pr3103q /
nu3003rr)

Počet EAO na základe údajov VZPS (pre
medzinárodné porovnania a výpočty počtov
zamestnancov v zahraničí)
Produktivita práce z tržieb za vlastné výkony a
tovar (v oblasti priemyslu v podnikoch nad 20
zamestnancov)
Celkový počet pracujúcich
Celkový počet pracujúcich s ukončeným
vysokoškolským vzdelaním
Tvorba hrubého fixného kapitálu
Tvorba hrubého fixného kapitálu - v
odborných, vedeckých a technických
činnostiach(M,N)
Regionálny hrubý domáci produkt
Populácia ohrozená chudobou a sociálnym
vylúčením
Osoby pod hranicou chudoby
Miera rizika chudoby - 60% mediánu v kraji
Regionálny HDP
Ukazovatele Európy 2020

HDP na obyvateľa v PKS (EÚ 28=100) podľa
ESA2010

Tempo rastu HDP (v stálych cenách), rovnaké
obdobie predchádzajúceho roku = 100
Tvorba hrubého fixného kapitálu za súkromný
sektor ako % z HDP
Podiel čistých disponibilných dôchodkov
domácností na obyvateľa podľa ESA2010 NUTS 2
Podiel čistých disponibilných dôchodkov
domácností na obyvateľa podľa ESA2010 NUTS1
Produktivita práce (EÚ 28=100) podľa ESA2010

Emisná náročnosť hospodárstva
Podiel obyvateľov zásobovaných vodou z
verejných vodovodov
Podiel obyvateľov pripojených na verejnú
kanalizačnú sieť
Emisie skleníkových plynov okrem emisií z EÚ
ETS

Datacube (pr3102qr)

Datacube (pm3001rr)

Datacube (nu3003rr)
Datacube (pr3103qr)
Datacube (nu3008rr)
Datacube (nu3008rr)

Datacube (nu3001rr)
ŠÚ SR iba na požiadanie (Máj/Jún)
Datacube (ps3003rr)
Datacube (ps3003rr)
Datacube (nu3001rr)
http://ec.europa.eu/eurostat/web/europe-2020indicators/europe-2020-strategy/headlineindicators-scoreboard
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=t
able&init=1&language=en&pcode=tec00114&plugi
n=1
Výpočet na základe percentuálneho rozdielu
medziročných hodnôt
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/
refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1
&pcode=tec00011&language=en
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do
?dataset=nama_10r_2hhinc&lang=en
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?
tab=table&init=1&plugin=1&pcode=tec00113&lan
guage=en
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=t
able&
init=1&plugin=1&pcode=tec00116&language=en
Výpočet podielu objemu vytvorených emisií ku
regionálnemu HDP
Datacube (vh3001rr)
Datacube (vh3001rr)
https://www.eea.europa.eu/airs/2017/resourceefficiency-and-low-carbon-economy/greenhousegas-emission

Podiel obnoviteľných zdrojov energie na
hrubej konečnej energetickej spotrebe
Podiel chráneného územia z plochy kraja Natura 2000 i národná sústava CHÚ
Množstvo komunálneho odpadu na obyvateľa
Počet absolventov gymnázií
Počet absolventov konzervatórií

Počet absolventov stredných odborných škôl

Podiel maturantov SŠ pokračujúci v štúdiu na
VŠ

Podiel všetkých prijatých a zapísaných osôb na
VŠ v SR podľa krajského trvalého bydliska
uchádzačov
Počet nevybavených žiadostí o umiestnenie vo
vysokoškolskom internáte

Výdavky na výskum a vývoj - štátne zdroje
Podiel populácie vo vekovej skupine 18-24
rokov s predčasne ukončenou školskou
dochádzkou
Výdavky na výskum a vývoj
(Odhad) Miera vysokoškolsky vzdelanej
populácie vo vekovej skupine 30 až 34 rokov

Položka / Ukazovateľ
Ukazovatele Európy 2020

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=t
able&init=1
&language=en&pcode=t2020_31&plugin=1
Na požiadanie: branislav.fasko@sopsr.sk (stačí si
to aktializovať raz za 5 rokov, lebo to generujú z
GIS máp)
Datacube (zp3002rr)
Datacube (sv3012rr)
Datacube (sv3022rr), T25
http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedeckakniznica/informacie-oskolstve/statistiky/statisticka-rocenkapublikacia/statisticka-rocenkakonzervatoria.html?page_id=9598
Datacube (sv3018rr) CVTISR
http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedeckakniznica/informacie-o-skolstve/publikaciecasopisy.../zistovanie-kvalifikovanosti/prehladstrednych-skol.html?page_id=9574
T19: http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedeckakniznica/informacie-oskolstve/statistiky/statistika-prijimacieho-konaniana-vysoke-skoly-sr.html?page_id=9723
T18: http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedeckakniznica/informacie-oskolstve/statistiky/statistika-prijimacieho-konaniana-vysoke-skoly-sr.html?page_id=9723
T3 http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedeckakniznica/informacie-oskolstve/statistiky/statisticka-rocenkapublikacia/statisticka-rocenka-vysokoskolskeinternaty.html?page_id=9588
Datacube (vt3002rr)
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do
?dataset=edat_lfse_16&lang=en
ŠÚ SR iba na požiadanie
https://slovak.statistics.sk - treba ručne sa
preklikávať + individuálne vypočítať:
Štatistiky/Obyvateľstvo a migrácia/ Štruktúra
obyvateľstva SR podľa najvyššie dosiahnutého
vzdelania (odhad). Na krajskej úrovni údaje to
je nutné, aby ŠÚ SR prepočítalo na základe
výberového zisťovania pracovných síl (VZPS).
Zdroj
http://ec.europa.eu/eurostat/web/europe-2020indicators/europe-2020-strategy/headlineindicators-scoreboard

