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Úvod 

Štatistický úrad SR (ďalej len "ŠÚ SR") je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť 

štátnej štatistiky. Spolu s ministerstvami a štátnymi organizáciami, ktoré vykonávajú 

Európsky štatistický program alebo program štátnych štatistických zisťovaní (ďalej len 

"povinné osoby" alebo PO) tvorí Národný štatistický systém SR (ďalej len „NŠS“). ŠÚ 

SR zodpovedá za koordináciu NŠS. 

Projekt Reforma zberu a spracovania štatistických údajov vo verejnej správe (ďalej aj 

„RZU“ alebo „tento projekt“) má reagovať na požiadavky Eurostatu na vytvorenie 

národnej metodiky, jej následnú štandardizáciu k povinným osobám národného 

štatistického systému, ktorá umožní štandardizovať proces zberu a spracovania 

štatistických údajov a šírenia štatistických výstupov naprieč všetkými PO aj ochranu a 

bezpečnosť zbieraných a spracúvaných údajov. Ďalej má nastaviť a implementovať 

optimálny procesný model jeho fungovania u povinných osôb a tým realizáciu 

koordinačnej role ŠÚ SR. 

Účelom tohto dokumentu je plnenie plánu harmonizácie, konkrétne spracovanie prehľadu 

diseminačných lokalít štatistických produktov a inventarizácii produktov vytvorených na 

základe PŠŠZ.  

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len „RÚ“) je 

v súlade so zákonom č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií 

a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v platnom znení regulačným a cenovým orgánom a vykonáva štátny dohľad v oblasti 

elektronických komunikácií a poštových služieb, spolupracuje s ministerstvami a 

ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy, orgánmi Európskej únie a s inými 

medzinárodnými orgánmi alebo organizáciami v oblasti svojej pôsobnosti a vykonáva 

ďalšiu pôsobnosť podľa osobitných predpisov.  

RÚ v oblasti poštových služieb podľa zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vykonáva: 

 štátnu reguláciu poštových služieb a poštového platobného styku, 

 štátny dohľad nad poskytovaním poštových služieb a poštového platobného styku, 

 spoluprácu s regulačnými orgánmi iných štátov v oblasti poštových služieb, 

 funkciu notifikačného orgánu v oblasti štátnej regulácie voči orgánom Európskej 

únie a voči príslušným orgánom členských štátov Európskej únie a členským 

štátom Európskeho združenia voľného obchodu, 

 ďalšie činnosti podľa zákona, 

 štatistické zisťovanie pre oblasť poštových služieb. 
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1 Kalendár prvého zverejnenia 

1.1 Produkt 1: Štatistické údaje o poštovom trhu  

Štatistické údaje o poštovom trhu budú zverejnené v termíne do 31.10.2021 na webovom 

sídle Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb. 

Údaje o poštovom trhu 

1.2 Produkt 2: Grafické spracovanie údajov o poštovom trhu 

Grafické spracovanie údajov o poštovom trhu bude zverejnené v termíne do 31.10.2021 

na webovom sídle Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb. 

Grafické spracovanie údajov o poštovom trhu 

https://www.teleoff.gov.sk/udaje-o-postovom-trhu/
https://www.teleoff.gov.sk/udaje-o-postovom-trhu/
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2 Rozdelenie zodpovedností 

Na zverejňovaní sa podieľajú tieto organizačné zložky Úradu pre reguláciu 

elektronických komunikácií a poštových služieb alebo podriadené organizácie: 

Odbor regulácie poštových služieb, referát normy kvality a štatistika. 

Referát normy kvality a štatistika (zodpovedá za tvorbu štatistických produktov). 

Kancelária predsedu úradu, referát vonkajšej komunikácie (zverejnenie štatistických 

produktov na webovej stránke RÚ). 

 


