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Podrobné údaje zahraničného obchodu v júni a za šesť mesiacov roku 2015 

 
V júni sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zvýšil celkový vývoz tovaru 

o 12,5 % na 6 021,3 mil. Eur a celkový dovoz o 15 % na 5 572,1 mil. Eur. 
Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 449,2 mil. Eur (o 59,1 mil. Eur  nižšie 

ako v júni 2014). 
 
Saldo zahraničného obchodu za január až jún 2015 bolo aktívne v objeme 

2 296,3 mil. Eur (o 341,9 mil. Eur nižšie ako za rovnaké obdobie minulého roku). 
Najväčšie pasívne saldo bolo v zahranično-obchodnej činnosti s Kórejskou republikou 

(1 990,6 mil. Eur), Čínou (1 932,3 mil. Eur), Ruskou federáciou (1 097,9 mil. Eur), 
Japonskom (308,4 mil. Eur), Malajziou (224,7 mil. Eur), Taiwanom (222,7 mil. Eur) a Indiou 
(112,6 mil. Eur).  

Najvyššie aktívne saldo mala Slovenská republika s Nemeckom (3 027,9 mil. Eur), 
Spojeným kráľovstvom (1 344,4 mil. Eur), Poľskom (1 230,9 mil. Eur), Rakúskom 
(1 170,6 mil. Eur), Francúzskom (880,4 mil. Eur), Českou republikou (736,4 mil. Eur), 
Talianskom (565,4 mil. Eur), Spojenými štátmi americkými (530,4 mil. Eur) a Španielskom 
(528,1 mil. Eur). 

 
Zo Slovenskej republiky sa vyviezol tovar v hodnote 33 619,5 mil. Eur. V porovnaní 

s rovnakým obdobím roku 2014 sa zvýšil celkový vývoz o 3,5 %. Vývoz agropotravinárskych 
produktov kapitoly 1-24 harmonizovaného systému dosiahol hodnotu 1 337,9 mil. Eur pri 
medziročnom poklese o 0,3 %. 

 
Z tovarového hľadiska výraznejšie vzrástol vývoz častí, súčastí a príslušenstva 

motorových vozidiel o 227,5 mil. Eur, osobných automobilov a iných motorových vozidiel 
konštruovaných hlavne na prepravu osôb o 213,7 mil. Eur, nových pneumatík z kaučuku 
o 185,8 mil. Eur, karosérií motorových vozidiel o 150 mil. Eur, ropných plynov o 85,9 mil. Eur 
a otáčkomerov, počítačov výrobkov, taxametrov o 85,2 mil. Eur. 

Najviac klesol vývoz monitorov a projektorov, televíznych prijímačov o 235,5 mil. Eur, 
prípravkov na ústnu alebo zubnú hygienu o 97,3 mil. Eur, častí a súčastí vysielacích 
prístrojov na rozhlasové alebo televízne vysielanie o 68,4 mil. Eur, vysielacích prístrojov pre 
rozhlasové alebo televízne vysielanie o 68,1 mil. Eur a tlačiarenských strojov používaných na 
tlačenie pomocou štočkov o 55,3 mil. Eur.  

V rámci najvýznamnejších obchodných partnerov sa zvýšil vývoz do Nemecka o 6,6 %, 
Českej republiky o 0,04 %, Poľska o 6,1 %, Francúzska o 13 %, Rakúska o 1,3 %, 
Spojeného kráľovstva o 9,8 %, Talianska o 6,1 %, Španielska o 27,9 % a Spojených štátov 
amerických o 32,2 %. Znížil sa vývoz do Maďarska o 3,5 %, Holandska o 2,9 %, Ruskej 
federácie o 34,8 % a Švajčiarska o 1,9 %. 

Z pohľadu hlavných ekonomických zoskupení sa zvýšil vývoz do krajín EÚ o 4,9 % (tvoril 
84,8 % celkového vývozu SR) a do krajín OECD o 5,3 % (na celkovom vývoze SR sa 
podieľal 88,5 %). 

 
Do Slovenskej republiky sa doviezol tovar v hodnote 31 323,2 mil. Eur pri medziročnom 

raste o 4,9 %. Dovoz agropotravinárskych produktov kapitoly 1-24 harmonizovaného 
systému dosiahol hodnotu 1 860,7 mil. Eur pri medziročnom poklese o 1,6 %. 

 
Z tovarového hľadiska najviac vzrástol dovoz častí, súčastí a príslušenstva motorových 

vozidiel o 273,8 mil. Eur, telefónnych súprav vrátane telefónov pre celulárnu sieť alebo 
ostatné bezdrôtové siete o 233,1 mil. Eur, sedadiel, tiež premeniteľných na lôžka 

                                                 
1)

 údaje sú predbežné (v bežných cenách v hodnote typu FOB), vypracované Štatistickým úradom SR na základe 

údajov Colnej sekcie finančného riaditeľstva SR získaných v rámci colného konania a z  INTRASTAT-SK 
hlásení poskytnutých príjemcami a odosielateľmi tovaru.  

 



o 124,5 mil. Eur, vzduchových čerpadiel alebo vývev, kompresorov o 86,8 mil. Eur, 
a monitorov a projektorov, televíznych prijímačov o 85,3 mil. Eur. 

Najviac klesol dovoz ropných olejov a olejov získaných z bitúmenových nerastov, 
surových o 277,5 mil. Eur, ropných plynov o 230,1 mil. Eur, ropných olejov a olejov 
získaných z bitúmenových nerastov, iných ako surových o 81,9 mil. Eur a železných rúd a 
koncentrátov o 63,4 mil. Eur. 

Vo vzťahu k najvýznamnejším obchodným partnerom sa zvýšil dovoz z Nemecka o 0,3 %, 
Českej republiky o 3,8 %, Číny o 14,6 %, Poľska o 3,4 %, Maďarska o 3,7%, Francúzska 
o 17,5 %, Talianska o 8,3 % a Rakúska o 2,2 %. Znížil sa dovoz z Kórejskej republiky 
o 13,4 % a Ruskej federácie o 32,2 %. 

Z hľadiska hlavných ekonomických zoskupení sa oproti rovnakému obdobiu roku 2014 
zvýšil dovoz z krajín EÚ o 10,2 % (tvoril 66,3 % z celkového dovozu) a z krajín OECD sa 
zvýšil o 3,1 % (na celkovom dovoze SR sa podieľal 63 %).  
 
 
 
 
 
 
 
 
Poznámky k tabuľkám 
 
(0) - znamená, že realizácia dovozu resp. vývozu bola menšia ako najmenšia jednotka 

vyjadrená v tabuľke 
(-)   - znamená, že jav sa nevyskytoval 
(x)  - znamená, že zápis nie je možný z logických dôvodov; 
         v stĺpci indexy x pri čísle znamená násobok 
(.)   - znamená, že údaj nie je k dispozícii alebo je nespoľahlivý 

Prípadné rozdiely na poslednom mieste sú zo zaokrúhľovania. 

 

 

 

 

 

 

 

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti žiadame uviesť 
zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky! 

 


