
ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE SLOVENSKÝCH HFCS ÚDAJOV NA VÝSKUMNÉ ÚČELY 

0. Pokyny

Dáta HFCS sú citlivé údaje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov 
ako aj s európskou legislatívou o dôvernosti osobných údajov. Národná banka Slovenska ich 
poskytuje výskumným pracovníkom na výlučne nekomerčné výskumné účely. Špecifiká 
údajov HFCS1 a práca s nimi si vyžaduje primeranú úroveň znalostí štatistických metód 
a softvérov ako Stata, R, SAS, SPSS. 

Prosím vyplňte prázdne polia požadovanými údajmi. Polia označené * sú povinné. Pred 
schválením je dostatočné Vašu žiadosť poslať elektronicky bez podpisu na e-mailovú 
adresu hfcs@nbs.sk. Do predmetu správy uveďte, o ktorú vlnu zisťovania máte záujem. 
Vaša žiadosť bude následne prehodnotená na schválenie. Po schválení je potrebné doručiť 
Vašu podpísanú žiadosť. 

V prípade spoločného návrhu výskumného projektu je potrebné vyplniť len jednu žiadosť 
o poskytnutie údajov a to hlavným autorom projektu. Za študenta bakalárskeho
alebo magisterského štúdia, ktorý má záujem použiť údaje HFCS pre svoju prácu,
zasiela jeho pedagóg ako vedúci práce/ hlavný autor.

Výskumné práce s využitím údajov HFCS je potrebné zaslať na e-mailovú adresu 
hfcs@nbs.sk. 

1. Identifikácia

1.1 Osobné údaje 

Meno a priezvisko: * 
Adresa: * 

Obec: * 
PSČ: * 

Krajina: * 
Email: * 

Telefón:   

1.2 Pracovná  afiliácia 

Pracovná pozícia: * 
Názov inštitúcie: * 

Odbor:   
Web:   

Adresa: * 
Obec: * 

PSČ: * 
Krajina: * 

1 Napr. viacnásobne imputované chýbajúce hodnoty u premenných, odhadovanie deskriptívnych štatistík 

pomocou váh – z dôvodu zachovania reprezentatívnosti, štatistické inferencie (odhad štandardných chýb) 
použitím replikovaných váh. 

mailto:hfcs@nbs.sk
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2. Plán výskumu

2.1  Popis plánovaného výskumného projektu 

Popíšte prosím predmet navrhovaného výskumu, cieľ projektu, metodológiu a 
zdôvodnenie, prečo sú  HFCS dáta relevantné a potrebné pre výskumný projekt (cca. 100 
slov). * 

2.2 Spoločný projekt 

Pokiaľ ide o spoločný projekt s ďalšími výskumníkmi, prosím uveďte mená a pracovnú 
afiliáciu spoluautorov. 

2.3 Spracovávanie údajov 

Úroveň ovládania softvéru Stata/ R/ SAS/ SPSS. * 

     Začiatočník    Mierne pokročilý     Pokročilý 

2.4 Výskumná činnosť * 

Uveďte prosím Vaše najvýznamnejšie publikácie, ideálne z oblasti spracovávania mikroúdajov. 



3. Použitie výsledkov výskumu

3.1  Dostupnosť výsledkov 

Zamýšľate sprístupniť výsledky výskumu vedeckej komunite obvyklou cestou 
(publikácie, konferencie, výskumné štúdie, diskusné štúdie, webstránky…)?*  

    Áno   Nie 

Prosím, uveďte detaily * 

3.2  Použitie na interné projekty 

Budú výsledky výskumu alebo ich cǎsť použité na cǐsto interné úcěly?*

           Áno Nie     Neviem s istotou

Ak “Ano” alebo “Neviem s istotou”, prosı́m uveďte podrobnejšie: 

3.3  Iné použitie výsledkov výskumu 

Prosím uveďte ostatné zamýšľané použitie výsledkov výskumu (napr. kontrakty na 
konzultácie alebo iné  nie výskumné účely a/alebo publikácie)  

☐ Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov.

V   dňa  

Podpis: 

https://www.nbs.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov
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