Reg. číslo MZV a EZ SR:
Reg. číslo ŠÚ SR:

o poskytovaní štatistických informácií o zahraničnom obchode Slovenskej
republiky
uzatvorená podľa § 31 ods. 1 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o štátnej štatistike“)

Zúčastnené strany:
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Miletičova 3, 824 67 Bratislava,
zastúpený predsedom úradu
Ing. Alexandrom Ballekom
IČO: 00166197
(ďalej len „štatistický úrad“)

a

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Hlboká cesta 2, 83336 Bratislava,
zastúpené generálnym tajomníkom služobného úradu
Pavlom Sýkorčinom
IČO: 00699021
(ďalej len „ministerstvo“)

(ďalej aj ako „zúčastnené strany dohody“, ktorými sa rozumie spoločné
označenie pre štatistický úrad a ministerstvo)
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Štatistický úrad ako „ostatný ústredný orgán štátnej správy s pôsobnosťou
zostavovať štatistiku zahraničného obchodu“ a ministerstvo
uzatvárajú
podľa zákona. o štátnej štatistike, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.
223/2009 z 11. marca 2009 o európskej štatistike a o zrušení nariadenia (ES,
Euratom) č. 1101/2008 o prenose dôverných štatistických údajov Štatistickému úradu
Európskych spoločenstiev, nariadenia Rady (ES) č. 322/97 o štatistike Spoločenstva
a rozhodnutia Rady 89/382/EHS, Euratom o založení Výboru pre štatistické
programy Európskych spoločenstiev, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(ES) č. 638/2004 z 31. marca 2004 o štatistike spoločenstva o obchodovaní
s tovarom medzi členskými štátmi a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 3330/91,
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 zo 6. mája 2009
o štatistike spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami
a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1172/95 , túto dohodu o poskytovaní
štatistických informácií o zahraničnom obchode Slovenskej republiky (ďalej len
„dohoda“).

Článok I
Predmet dohody
1.

Predmetom dohody je poskytovanie štatistických informácií o zahraničnom
obchode Slovenskej republiky (ďalej len „informácie o zahraničnom obchode“)
ministerstvu štatistickým úradom podľa čl. II tejto dohody.

Článok II
Poskytovanie informácií o zahraničnom obchode
1.

Štatistický úrad poskytne ministerstvu agregované predbežné mesačné
a definitívne ročné informácie o zahraničnom obchode, v deň zverejnenia podľa
kalendára prvého zverejnenia za príslušný mesiac a rok, v bežných cenách
v hodnote typu FOB, a podľa krajiny pôvodu/určenia.

2.

Charakteristika informácií o zahraničnom obchode podľa bodu 1 tohto článku je
uvedená v prílohe č. 1 tejto dohody.

3.

Spôsob odovzdávania informácií o zahraničnom obchode podľa bodu 1 tohto
článku štatistickým úradom ministerstvu vrátane zoznamu oprávnených osôb
poverených poskytovaním a preberaním týchto informácií o zahraničnom
obchode sú uvedené v prílohe č. 2 tejto dohody.

4.

Na požiadanie ministerstva môže štatistický úrad poskytnúť aj ďalšie informácie
o zahraničnom obchode nad rámec dohodnutý v tejto dohode.

5.

Informácie o zahraničnom obchode podľa bodu 1 tohto článku nemajú povahu
dôverných štatistických údajov.
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Článok III
Spoločné a záverečné ustanovenia
1.

Štatistickému úradu patrí výhradné právo poskytovať a zverejňovať informácie
o zahraničnom obchode.

2.

Ministerstvo sa zaväzuje, že bude poskytnuté informácie o zahraničnom
obchode využívať výlučne na štatistické účely a nebude ich poskytovať tretej
strane.

3.

Oprávnené osoby ministerstva pri preberaní informácií o zahraničnom obchode
prostredníctvom FTP servera štatistického úradu sú povinné dodržiavať
bezpečnostné pravidlá v rozsahu poučenia o bezpečnostných pravidlách, ktoré
vykoná bezpečnostný manažér štatistického úradu po podpise tejto dohody,
pred prvým vstupom na FTP server štatistického úradu po poskytnutí
prístupových práv oprávneným osobám ministerstva, o čom vyhotoví zápis.
Zápis vlastnoručne podpíše bezpečnostný manažér štatistického úradu
a poučené oprávnené osoby ministerstva. Poučené oprávnené osoby
ministerstva budú uvedené menovite. Tento zápis bude uložený
u bezpečnostného manažéra štatistického úradu. Štatistický úrad si vyhradzuje
právo vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných pravidiel a okamžite
ukončiť prístup na FTP server štatistického úradu tým poučeným oprávneným
osobám ministerstva, ktoré nedodržia bezpečnostné pravidlá. O uvedenom
kroku bude štatistický úrad bezodkladne informovať ministerstvo.
Zúčastnené strany dohody sa podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov dohodli, že predmet dohody bude ministerstvu poskytnutý
bezodplatne.

4.

5.

Rozpory vzniknuté nedodržaním dohodnutých podmienok bude za ministerstvo
riešiť generálny tajomník služobného úradu a za štatistický úrad predseda
úradu.

6.

Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú.

7.

Túto dohodu možno ukončiť len:
a. písomnou dohodou zúčastnených strán dohody,
b. písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zúčastnených strán dohody aj bez
udania dôvodu s trojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá začne plynúť
prvý deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná
výpoveď doručená druhej zúčastnenej strane dohody. Výpoveď sa doručuje
druhej zúčastnenej strane doporučenou zásielkou na adresu sídla
zúčastnenej strany dohody. V prípade neúspešného doručenia uvedenej
písomnosti doporučenou listovou zásielkou sa písomnosť považuje za
riadne doručenú dňom vrátenia nedoručenej písomnosti odosielateľovi a to
aj vtedy ak sa o tom adresát nedozvie. Písomnosť sa bude považovať za
riadne doručenú aj vtedy, ak ju adresát odmietne prevziať.

8.

Prílohy č. 1 a č. 2 k tejto dohode tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.
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9.

Túto dohodu a jej prílohy, s výnimkou zmien týkajúcich sa oprávnených osôb
uvedených v prílohe č. 2 tejto dohody, možno meniť alebo dopĺňať len po
vzájomnom súhlase zúčastnených strán dohody, a to formou očíslovaných
písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami zúčastnených strán
dohody.

10. Zúčastnené strany dohody sa dohodli, že zmeny týkajúce sa oprávnených osôb
uvedených v prílohe č. 2 tejto dohody, je zúčastnená strana dohody, ktorej sa
zmena týka, povinná bezodkladne písomne oznámiť druhej zúčastnenej strane
dohody, bez nutnosti uzatvoriť písomný dodatok podľa bodu 9 tohto článku. Za
písomné oznámenie sa považuje aj oznámenie zaslané prostredníctvom
Ústredného portálu verejnej správy.
11. Táto dohoda sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zo
zúčastnených strán dohody dostane dva rovnopisy.
12. Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma
oprávnenými zástupcami zúčastnených strán dohody.
13. Nadobudnutím účinnosti tejto dohody sa v plnom rozsahu zrušuje Dohoda
o poskytovaní údajov o zahraničnom obchode na štatistické účely a o ochrane
dôverných údajov a mlčanlivosti uzatvorená medzi Štatistickým úradom
Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky zo
dňa 15. júna 2011.
14. Zúčastnené strany dohody vyhlasujú, že si túto dohodu riadne prečítali, jej
obsahu porozumeli, a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali.

V Bratislave dňa ...............................
za štatistický úrad:

V Bratislave dňa ................................
za ministerstvo:

..........................................................
Ing. Alexander Ballek
predseda úradu
(podpis a pečiatka)

...........................................................
Ing. Pavol Sýkorčin
generálny tajomník služobného úradu
(podpis a pečiatka)

4

Príloha č. 1
k Dohode o poskytovaní štatistických informácií o zahraničnom obchode Slovenskej republiky

Charakteristiky poskytovaných agregovaných informácií
A.1 Agregované informácie o dovoze podľa krajín a kapitol Harmonizovaného systému (HS2)
Charakteristika

Popis

Časové obdobie

Mesačné údaje za referenčný mesiac MM a jemu predchádzajúcich
mesiacov referenčného roka RRRR spolu s mesačnými údajmi za
referenčné roky RRRR-5 až RRRR-1.
Agregované
údaje
o celkovom
dovoze
podľa
krajín,
kapitol
Harmonizovaného systému (HS2) a mesiacov
Mesačne
Nie
Áno
Údaje sú poskytované v súboroch Excel.
Údaje sú poskytované v deň zverejnenia podrobných údajov za referenčný
mesiac MM.
Pri nedodržaní termínu sa odovzdanie bude riešiť osobitným spôsobom.

Vecný obsah údajov
Periodicita poskytovania
Individuálne údaje
Agregované údaje
Forma poskytovania údajov
Termíny odovzdávania

2. Agregované informácie o vývoze podľa krajín a kapitol Harmonizovaného systému (HS2)
Charakteristika

Popis

Časové obdobie

Periodicita poskytovania

Mesačné údaje za referenčný mesiac MM a jemu predchádzajúcich
mesiacov referenčného roka RRRR spolu s mesačnými údajmi za
referenčné roky RRRR-5 až RRRR-1.
Agregované
údaje
o celkovom
vývoze
podľa
krajín,
kapitol
Harmonizovaného systému (HS2) a mesiacov
Mesačne

Individuálne údaje

Nie

Agregované údaje

Áno

Vecný obsah údajov

Forma poskytovania údajov Údaje sú poskytované v súboroch Excel.
Termíny odovzdávania

Údaje sú poskytované v deň zverejnenia podrobných údajov za referenčný
mesiac MM.
Pri nedodržaní termínu sa odovzdanie bude riešiť osobitným spôsobom.

3. Agregované informácie o dovoze podľa krajín a podpoložiek Harmonizovaného systému (HS4)
Charakteristika

Popis

Časové obdobie

Periodicita poskytovania

Mesačné údaje za referenčný mesiac MM a jemu predchádzajúcich
mesiacov referenčného roka RRRR spolu s mesačnými údajmi za
referenčné roky RRRR-5 až RRRR-1.
Agregované údaje o celkovom dovoze podľa krajín, podpoložiek Harmonizovaného systému (HS4) vrátane ich názvov a mesiacov
Mesačne

Individuálne údaje

Nie

Agregované údaje

Áno

Forma poskytovania údajov

Údaje sú poskytované v súboroch Excel.

Termíny odovzdávania

Údaje sú poskytované v deň zverejnenia podrobných údajov za referenčný
mesiac MM.
Pri nedodržaní termínu sa odovzdanie bude riešiť osobitným spôsobom.

Vecný obsah údajov

4. Agregované informácie o vývoze podľa krajín a podpoložiek Harmonizovaného systému (HS4)
Charakteristika

Popis

Časové obdobie

Periodicita poskytovania

Mesačné údaje za referenčný mesiac MM a jemu predchádzajúcich
mesiacov referenčného roka RRRR spolu s mesačnými údajmi za
referenčné roky RRRR-5 až RRRR-1.
Agregované údaje o celkovom vývoze podľa krajín, podpoložiek Harmonizovaného systému (HS4) vrátane ich názvov a mesiacov
Mesačne

Individuálne údaje

Nie

Agregované údaje

Áno

Forma poskytovania údajov

Údaje sú poskytované v súboroch Excel.

Termíny odovzdávania

Údaje sú poskytované v deň zverejnenia podrobných údajov za referenčný
mesiac MM.
Pri nedodržaní termínu sa odovzdanie bude riešiť osobitným spôsobom.

Vecný obsah údajov

Príloha č. 2
k Dohode o poskytovaní štatistických informácií o zahraničnom obchode Slovenskej republiky

A. Pravidlá a spôsob odovzdávania súborov
Pravidlá odovzdávania súborov
1.
2.

Prípadné zistené chyby súborov budú bezprostredne riešené v spolupráci oprávnených
osôb štatistického úradu a ministerstva.
V prípade nedostupnosti elektronického prenosového kanála štatistického úradu
(primárny spôsob odovzdávania), použije sa sekundárny spôsob odovzdávania.

Spôsob odovzdávania súborov
Primárny spôsob odovzdávania Elektronický prenosový kanál cez zabezpečenú schránku
štatistického úradu (FTP server).
Sekundárny spôsob
odovzdávania

Poskytovanie súborov na CD-ROM alebo USB kľúči
oprávnenej osobe ministerstva, na základe písomného
preberacieho protokolu.

B. Zástupcovia poverení poskytovaním a preberaním štatistických informácií
o zahraničnom obchode
Oprávnené osoby za Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Osoba

Telefón

Zlata Šipošová

+421918660025 zlata.siposova@mzv.sk

Roman Michalčík

+421259783892 roman.michalcik@mzv.sk

Email

Oprávnené osoby za Štatistický úrad SR
Osoba

Telefón

Richard Bartoš

+421250236397 richard.bartos@statistics.sk

Emília Mladá

+421250236256 emilia.mlada@statistics.sk

Email

