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Národný štatistický systém
Rezortné štatistické výkazníctvo
Štatistický úrad Slovenskej republiky zostavuje v súlade so zákonom č. 540/2001 Z. z. a v súčinnosti s ministerstvami a štátnymi organizáciami každoročne Program
štátnych štatistických zisťovaní na príslušný rok .
Krátkodobé a dlhodobé zisťovania, organizované MPSVR SR uvádzame nižšie.
Štvrťročný výkaz o cene práce (ISCP(MPSVR SR) 1-04)
Polročný výkaz o platoch zamestnancov štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (PLATY(MPSVR SR) 1-02)
Štvrťročný výkaz o pracovných miestach u SZČO (PM(MPSVR SR) 1-04)
Ročný výkaz o vykonávaní vybraných opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (V(MPSVR SR) 13-01)
Ročný výkaz o vykonávaní poradensko-psychologických služieb
Ročný výkaz o poskytovaní starostlivosti a výchovy deťom v centre pre deti a rodiny (V/A(MPSVR SR)5-01, V/B(MPSVR SR)05-01 a V/C(MPSVR SR)05-01)
Ročný výkaz o pracovných podmienkach a nákladoch na podnikovú sociálnu politiku (V(MPSVR SR) 6-01)
Ročný výkaz o vybraných druhoch sociálnych služieb (V(MPSVR SR) 10-01)
Ročný výkaz o neverejných poskytovateľoch sociálnych služieb (V(MPSVR SR) 7-01)
Ročný výkaz o vybraných druhoch sociálnych služieb pre obce (V(MPSVR SR) 11-01)

Administratívne zdroje údajov
Administratívne zdroje sú údaje z registrov a iné súbory informácií, ktoré sú potrebné pre štátnu štatistiku, a ktoré získali, zhromaždili, spracovali alebo uchovali orgány verejnej
moci alebo verejnoprávne inštitúcie a právnické osoby zriadené osobitnými zákonmi alebo na základe osobitných zákonov.
Administratívne zdroje údajov pod gesciou MPSVR SR:
Ročný výkaz o vykonávaní poradensko-psychologických služieb
Ročný výkaz o vykonávaní opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (V(MPSVR SR) 12-01)

Kódex postupov
Kódex postupov pre európsku štatistiku je základom spoločného rámca kvality Európskeho štatistického systému. Je samoregulačným nástrojom a vychádza zo 16 zásad,
ktoré sa týkajú inštitucionálneho prostredia, štatistických procesov a štatistických výstupov. Súbor ukazovateľov najlepších postupov a noriem pre jednotlivé zásady poskytuje
usmernenia a referenčné kritériá pre preskúmavanie vykonávania kódexu postupov, čím sa v rámci Európskeho štatistického systému zvyšuje transparentnosť.
Štatistické orgány, medzi ktoré patria štatistický orgán Európskej únie (Eurostat), národné štatistické úrady a iné vnútroštátne orgány zodpovedné za rozvoj, tvorbu a šírenie
európskej štatistiky (zaradené do zoznamu v súlade s čl. 5 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 z 11. marca 2009 o európskej štatistike), sa
zaväzujú, že budú dodržiavať Kódex postupov pre európsku štatistiku.
Kódex postupov pre európsku štatistiku (.pdf)

Správca obsahu a technický prevádzkovateľ web sídla: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Špitálska 4,6,8 Bratislava 816 43 | Tel.:+421 2 2046 0000 | web@employment.gov.sk | Informácie o web sídle

