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Príloha č. 1

k dohode o vzájo31ne|sgolupľáci 
v oblastištatistiky meozí śü'šn, [,lH sR a SIEA

č. dohody za ŠÚ sR: DoH-2-2 5/2o17_3oo
č. dohody za MH SR: 336/201 7-2060-4120
č. dohody za SIEA: 1 1glzo1zĺsEt
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Príloha ě. 1

č.dohody za
č. za
ö. za

v oblasti Štatistlky

1 lnformácie o dokumente

4-01 a

Pripravĺl: tng. M. LexovďMgr. M. Macková

zo
6-01

EAMH SB aSl

Dátum verzĺe dokumentu: 06'1 1 .2017

Verzla dokumentu č.: o.4
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k dohode,o vzájomneJ spolupráci
pledzlSU SB, MH SB a $tEA
SU SR: aoH-2ą5l2oĺ 7.3oo
MH SR: 33612017 -2060-4120
SIEA: í13/2017/sEČ

2 okruhy poskytovaných údajov
V nasleduJúceJ tabuľke Je uvedený 9kľuh Rosk1toyqných..údajov ŠÚ sn pre MH sR/slEA. Všetky obsahovóa technologlcké špeciÍlkácle sú v pĺlońá oäńáoy ďaleJ vzľahovanó k tomuto okruhu.

Pľĺloha č. 1

l. dohody za
ö. dohody za
Ö. dohodv za

v oblastl štallstiky

ö. Názov dát
1 oÚoa,Je obnovlteľných azdroJoch VpalÍv energle rozsahu štatlstickóho zlstbvan la 3-01Energ
2, oÚoa1e avýrobe Velektrlny rozsahutepla štatlstĺckéhozĺsťovanla 4-0ĺEnerg
3. oÚo4e azdroJoch rozdelenÍ apalÍv veneľgle ľozsahu štatlstlckéhozlstbvan ia 6-01Energ
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PľÍloha č. l
Ö. dohody za
č.dohody za

V obĺastĺ štatistĺky

č.dohody za

1

3 špecifikácia poskytovaných Údajov
Úoa;e o obnovitel'ných zdrojoch palív a eneľgie

3,1.1 Chaľakteristiky poskytovanla údajov

3.2 Úoa;e o výľobe elektriny a tepla
3.2.1 Chaľakterlstlky poskytovanla Údajov

3.1

Chara kterlsÜka
Časovéobdobie Táto

za obdobie T-1.Vecn ý obsah údajov súÚoa1e poskytované zo zlstbvanla 3-01 oEneľga VO Íorrne zdroJochs palĺvúborov obsah V 4.Periodicita
Údaie su poskytované roÖne.

Spľavodajskéjednotky súÚoa1e poskytované za všetkyorgan izácle, ktorépredkladajú výkaz 3-0ĺEneľg- lndividuálne údaje Áno
- Agregované údaje Nie

oľrnF a poskytovania

č.4.
öasti

V

V za

Termíny
odovzdávania

3í. august v roku T

tasovéobdobie Táto
T-2.za obdobieVecný obsah údajov

súborov
Úoaie sú zo zistbvanla o4-01Energ výrobe aolektriny VOtepla Íormeobsah Vuvedon 4,Periodicita Úoąe sú poskytované roÖne.

Spravodajskéjednotky súÚoaje poskytované za všetky ktoréorganizácie, predkladajú výkaz 4-01Energ- lndividuálne údaje Áno
- Agregované údaje Nie

aFoľm poskytovania

ě.4.

v za časti
ts

V

ra

Term íny 15. Január v roku T
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Prĺloha č. ĺ k dohod.eg vzájomnej spolupráci v oblasti štatistiky
medzlŠÚ sH, MH SB a SIEA

č. dohody za ŠÚ sn: Do{-2-25t2o17-300
č. dohody za MH SR:336/20ĺ7-2060-4120
ö. dohody za SIEA: 1 13/2017/sEt

3.3 Úa{e o zdroioch a rozdelení palív a energle

3.3.1 Charakterlstlky poskytovan|a úda|ov

Chaľakteľtstlka Popls
tasové obdobie Tálo pľÍloha pokrýva poskytnutie roöných údalov za obdoble T-1.

Vecný obsah údaJov Úo4e su poskýované zo zistbvanla Energ 6-01 o zdroJoch a rozdelenÍ palÍv a
eneľgie vo forme súboľov, kloľých obsah je uvedený v kapltole 4.

Periodiclta
poskvtovania

Úoąe sú poskýovanó roöne.

Spravodajskó jednotky Úoaje sú poskytovanó za všetky organlzácle, ktoró predkladaJú výkaz Energ 6-01.

_ lndlvlduálne údaje Áno

_ Agregovanó údaJe Nie

Forma poskytovania
údaiov

UdaJe sú poskytované v súboroch za jednotlivé časti zisťovania'

PodrobneišÍ popis spÔsobu poskytovania Je v kapltole č. 4.

Termíny
odovzdávania

31. august v roku T
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Pľíloha č. 1

č. dohody za
č. dohody za

v oblaslĺ štatlstiky

č'/ za

4 Forma a spôsob
4.'| Úoa|e za Všetky 3 okruh
Foľmát a štruktúra sÚboru pre poskýovanie

4.1.1 Foľmát a štruktúra súboľov

odovzdávania rÍdaiov
y vymenované v kapitole 2
údajov boli navľhnuté v spolupráci ŠÚ sn a MH SH/SIEA.

zák ladná
v súborochsú časlízistbvania.Formát súborov: csv

Štľuktúra súboľov:
V č.6.

ŠtruktÚľasúboru
Názvy sÚborov:

NAZOV SUBORU-TYP_VERZIA-CISLO MODULU, KdE:
- NAZOV SUBOBU je:

o ENEBG301
o ENEBG401
o ENERG60ĺ

:išiłł{''ľ!ľłůl'iiff 
Hlr::'ĺ'ĺľlÍ];búod:Ĺřavný(o)- clslo MODULU -číslo modulu 

' 
p'ĺ.lusÄäľ,o výkazu

Príklad názvu súboru:
ENEBG4Oĺ 

-N_201 6-706.csv
ENERG601- o-eolďzárcw

4.1.2 Pravidtá a spôsob odovzdávanla stiborov
Pravldlá odovzdávanla súboľov
1' odovzdávané sri jodnotlivé súbory v zodpovedajúcom formáte a štruktúre.2. Prvé odovzdanie uľčitó súboru p ízoyl oä"öonó ako ,,N,,(nový).

: .ryĺT?,:;ül'ä3ľ,;:il5,.,:'ľľi:j:'#|7;i".n'.*lläi 1opravny;' opľavný súbor vŽdy obsahuJe- 
:'^ľůHrślstoné 

chyby stiborov nuJŕo"rproslredne ľiošené v spolupráci oprávnených osÔb ŠÚ sn

Spôsob odovzdávanta súboľov

Pľimárny spôsob odovzdávanĺa;
kanálprenosový cez zabezpečenÚ schránku ŠÚ SR

Poskytovanie sÚborov na cD-BOM alebo USB kľúÖiosobe oprávnenejMH sB/S IEA, na základe néhopĺsom proberacĺehoprotokolu.
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Pľĺloha o' ' Yľľ,1t"ďJň:l'iln5ÄTgľÄ"' 
v oblasĺ štatisliky

č. dohody za ŠtJ SR: Do{-2-25l2o17.3oo
ö. dohody za MH SB: 336/2017-2060-4120
č. dohodv za SlEA: 1ĺ3/2017lSEČ

5 oprávnené osoby
5.1 opľávnené osoby za MH sR

5.2 opľávnené osoby za slEA

5'3 oprávnené osoby za šÚ sR

Osoba TeleÍón Emall
Miroslav Mariaš +421 2 485 41 720 miroslav.marias@mhsr sk

Novák +421 2 485 41 921 hsr.sk
DanlelKaras +421 2 485 47 061 danĺel.karas@mhsr.sk

Osoba Telefón Email
Dr Kvetoslava CSc. +421 90Ę493298 kvetos lava.soltesova @ .sk

lvan +421 907 954072 lvan
Peteľ +421 917 410506 sk
Viktoľ Medzi +42'l 905 624784 vlktor .sk

. Branislav Kollár +421 905 9s8752 branislav. kollar @ siea, gov.s k

Osoba TeleÍón Emall
Máľia Lexová +421 2 502 36 S9g marla. lexova @ statĺstlcs.sk
Petra Motúzová +421 2 502 36 591 petra.motuzova @ statisilcs. sk
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Pľĺloha ě. ĺ k dohodg,o vzájomneJ spolupľácl

'modzĺsU sR, MH sB a S|EA
SU SR: DOH-z-zStzOl z.gOO

łĹl
.'í't

V oblasti štatlstiky

Ö. dohody za
ö. dohody za MH SH: 336/201 Z -2060-4120
č.dohody za SIEA: 1191201 7/sEÖ

6 Príloha
6'ĺ Úa4e z ľo_čného výkazu o obnovitel'ných zdro|och palív a energleEneľg 3-01

6.1.1 Popls dátových častísúboľu

[ľ,ť#l"ľł}óýJę'u' 
identiÍikaěných údajov a lch názvy budú uvedené v textovom súbore

6.2 Úoa|e z ročného výkazu o výľobe elektriny a tepta Energ 4.01
6.2,1 Popls dátovrých častí sÚboľu

[ľ'g#li]'[äýśę'', identiÍikaÖných údajov a ĺch názvy budú wedené v textovom súbore

6'3 Úoaie z ľoćného výkazu o zdro|och a ľozde|enÍ palív a energieEnerg 6-01

6.3.ĺ Popls dátor4ých častí súboľu

[íť#l"đ:[äýśę'u' identiÍikačných údaJov a ich názvy budú uvedenó v textovom súbore
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