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ÚVOD 
 
Metóda výberového zisťovania pracovných síl (VZPS) v domácnostiach je štandardnou 

metódou odporúčanou medzinárodnými inštitúciami pod patronátom Medzinárodnej 
organizácie práce (ILO). Legislatívnym základom pre vykonávanie tohto zisťovania 
v členských krajinách Európskej únie je Nariadenie rady (ES) c. 577/98 o organizácii 
výberového zisťovania pracovných síl v Spoločenstve.  

 
Výberové zisťovanie pracovných síl prebieha na území Slovenskej republiky 

nepretržite od začiatku roka 1993, pričom od roku 2006 je zabezpečená úplná harmonizácia 
zisťovania s príslušnými právnymi predpismi Európskej únie.  

 
Cieľom zisťovania je zabezpečovať pravidelné informácie o stave, štruktúre a vývoji 

trhu práce v SR na báze rovnakého metodického prístupu k meraniu zamestnanosti, 
nezamestnanosti a ekonomickej neaktivity. Výsledky zisťovania ponúkajú širokú škálu 
informácií, ktoré sú zverejňované so štvrťročnou periodicitou. 

 
 

1. ROZSAH ZISŤOVANIA 
 
 
1.1 Územný záber VZPS 
 

Zisťovanie je vykonávané u obyvateľstva na základe náhodného výberu bytov vo 
všetkých okresoch SR.  
 
1.2 Periodicita VZPS 
 

Výberové zisťovanie pracovných síl prebieha na území SR nepretržite od začiatku 
decembra 1992. Spracovanie a vyhodnocovanie výsledkov sa vykonáva so štvrťročnou 
periodicitou.  

V rokoch 1992-1999 zisťovanie vychádzalo zo sezónnych štvrťrokov (ktoré boli 
predsunuté o jeden mesiac oproti kalendárnym štvrťrokom). Od roku 2000 VZPS prešlo na 
kalendárne štvrťroky. 

 
1.3 Predmet zis ťovania 

 
Predmetom zis ťovania VZPS sú všetci obyvatelia SR, ktorí v refere nčnom týždni 

mali vo vybranom resp. náhradnom byte trvalý, prech odný alebo nehlásený (do časný) 
pobyt a nie je predpoklad, že by mohli by ť zisťovaní v danom štvr ťroku zis ťovania 
duplicitne v inom z vybraných bytov v rámci SR. Do zisťovania nezahr ňujeme 
inštitucionálne obyvate ľstvo (t.j. osoby vo výkone trestu, nesvojprávne oso by 
umiestnené v ústavoch a pod.).  

 
Obyvate ľ SR podľa VZPS je fyzická osoba s trvalým pobytom na území SR 

(t.j. občania SR a cudzinci s povolením na trvalý pobyt na území SR), v prípade cudzincov - 
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osoba s dĺžkou pobytu na území SR jeden rok a viac (pobyt cudzincov na území SR 
vymedzuje novela zákona NR SR č. 48/2002 Z.z. z 15. 12. 2005). Cudzinec s trvalým 
pobytom sa preukazuje dokladom o povolení na pobyt. 

! Predmetom zisťovania sú aj cudzinci s trvalým pobytom, ktorých dĺžka pobytu na 
Slovensku bola v čase zisťovania kratšia ako 1 rok v prípade, ak majú v úmysle ostať na 
území SR aspoň jeden rok. Cudzinci s prechodným pobytom nie sú predmetom zisťovania. 

 
! Doporu čenie 
V prípade, ak sa v zisťovanej domácnosti nachádza cudzinec, ktorý žije na Slovensku menej 
ako 1 rok, opytovateľovi odporúčame zistiť ako dlho má v úmysle na Slovensku ostať. Ak 
celková doba, ktorú na Slovensku plánuje je kratšia ako jeden rok, potom ju nezisťujeme, 
nakoľko nie je predmetom zisťovania. 

Ak doba, ktorú táto osoba na Slovensku strávila spolu s dobou, ktorú ešte zamýšľa na 
Slovensku ostať je aspoň jeden rok, potom osoba je predmetom zisťovania a opytovateľ 
pokračuje v zisťovaní. 
 

Byt  je miestnosť alebo súbor miestností s príslušenstvom, ktoré slúžia na trvalé 
bývanie a tvoria jeden stavebno-technický celok. Za byty sa považujú aj jednotlivé miestnosti 
v slobodárňach, penziónoch, domoch hotelového typu a pod., ak slúžia na ubytovanie 
trvalého charakteru. 

! Internáty, nemocnice, ústavy sociálnej starostlivosti, nápravnovýchovné zariadenia, 
hotely a pod. nepovažujeme za byty, preto v uvedených zariadeniach zisťovanie VZPS 
neprebieha. 

 
Domácnos ť tvoria osoby spoločne bývajúce a spoločne hospodáriace, t.j. tie, ktoré 

spoločne hradia hlavné výdavky domácnosti (na stravu, nájomné, údržbu bytu atď.).  

 
Ak predpokladáme, že osoba tvoriaca samostatne hospodáriacu domácnosť môže byť 

zisťovaná duplicitne v inom z vybraných bytov (napr. študent na priváte, pracujúci mladý 
človek na priváte, starý človek na návšteve svojich detí a pod.), do zisťovania sa zaradí v 
tom byte, kde v danom štvrťroku zisťovania býva dlhšie obdobie. 

 
Referenčný týžde ň je týždeň (začína pondelkom a končí nedeľou), na ktorý sa 

pýtame, nikdy nie týždeň, v ktorom uskutočňujeme rozhovor. Každá domácnosť je zaradená 
do jedného konkrétneho referenčného týždňa. 

 
V domácnosti zisťujeme aj tých členov domácnosti, ktorí sú v nej z nejakého dôvodu 

dočasne neprítomní (napr. z dôvodu práce na týždňovkách, sezónnej práce v zahraničí, 
štúdia, stáže, z dôvodu návštevy rodiny, a podobne) za podmienky, že celková doba 
neprítomnosti v domácnosti je kratšia ako jeden rok. Celková doba neprítomnosti 
v domácnosti je charakterizovaná ako doba, ktorú osoba mimo domácnosti už strávila 
a doba, počas ktorej ešte plánuje byť mimo domácnosti. 

 
Osoby, ktoré sú v domácnosti nepretržite neprítomné jeden rok a viac nie sú 

predmetom zisťovania. 
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Špecifické prípady: 

Vo vybratej domácnosti zisťujeme: 

- osoby krátkodobo neprítomné z dôvodu pobytu v nemocnici, v internáte, osoby na 
služobnej ceste ako aj osoby pracujúce na týždňovkách 

- členov domácnosti neprítomných z dôvodu dlhodobej práce v zahraničí do jedného roku, 
(napr. manžel na montážach, vykonávanie sezónnej práce v zahraničí a pod.) 

Vo vybratej domácnosti nezisťujeme: 

- členov domácnosti, ktorý sú z dôvodu dlhodobej práce v zahraničí v domácnosti neprítomní 
aspoň jeden rok 

- syn (dcéra) dlhodobo pracujúci v zahraničí väčšinou predstavuje samostatne hospodáriacu 
domácnosť, ktorú v prípade ich neprítomnosti v čase zisťovania berieme ako nezastihnutú 
(nevyšetrujeme ho v rámci domácnosti jeho rodičov) 

  

 

2. ROTÁCIA SÚBORU 
 

Súbor domácností, a tým i respondentov vstupujúcich do VZPS je pravidelne 
obmieňaný. Základné princípy systému rotácie súboru: 

a) za jeden súbor vstupujúci do spracovania sú považované údaje získané v jednom 
štvrťroku (13 referenčných týždňov) 

b) každý prvok zisťovania zostáva v súbore po dobu 5 za sebou nasledujúcich štvrťrokov, to 
znamená, že je vyšetrený celkom päťkrát. Získavame tak informácie nielen o sezónnych 
zmenách, ale i o zmenách v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka 

c) obmena súboru v každom štvrťroku je 20 % 

d) zisťovanie je kontinuálne, musí preto rešpektovať hľadisko rovnomerného rozloženia 
celého súboru v čase a priestore. 

 
Vlastná rotácia súboru je zabezpečená výberom bytov spracovaným Infostatom 

Bratislava - každý vybraný byt má vopred určený štvrťrok zaradenia do VZPS ako aj štvrťrok 
vyradenia zo zisťovania. Rovnomerné rozloženie súboru zabezpečia pracovníci stálych 
pracovísk ŠÚ SR v krajoch dodržaním pravidiel popísaných v ďalšej kapitole. 

 

3.  VÝBER 
 

Výberové zisťovanie pracovných síl (VZPS) je kontinuálne štvrťročné výberové 
zisťovanie  s rotujúcim panelom. Výberový súbor tvorí 10 250 bytov. Každý štvrťrok 
2 050 bytov (t.j. 20 %) výberový súbor opúšťa a 2 050 „nových“ bytov doň vstupuje. 

 
Vypracovaním metodiky výberu bytov a aj jeho realizáciou bol poverený Infostat 

Bratislava. Výber bol uskutočnený zo súborov Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) 
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v roku 2001 pre každý okres Slovenskej republiky na obdobie 1. štvrťrok 2008 až 4. štvrťrok 
2012. 

 

3.1 Popis výberu bytov 

Pre VZPS v rokoch 2008 – 2012 bol realizovaný oblastný proporcionálny 
dvojstup ňový výber  predstavujúci kombináciu viacerých druhov výberu: 

a) oblastný proporcionálny výber 

Oblasťami sú okresy, t. j. výber sa uskutočnil nezávisle pre každý okres. Požadovaná 
veľkosť výberového súboru je 10 250 bytov v SR, čo zodpovedá počtu 2 050 sčítacích 
obvodov (v každom vybranom sčítacom obvode bolo vybraných 5 bytov). Počet vybraných 
sčítacích obvodov v danom kraji (následne v okrese) proporcionálne zodpovedá počtu 
obyvateľov vo veku 15-74 rokov k 31. 12. 2006 v tomto kraji (následne v okrese). 

b) dvojstupňový výber 

1. stupeň: výber s čítacích obvodov  s pravdepodobnosťou výberu priamoúmernou 

počtu bytov v sčítacom obvode s opakovaním − sčítací obvod môže byť 
vybraný v danom štvrťroku viackrát 

2. stupeň: oblastný prostý náhodný výber bytov (oblasťami sú sčítacie obvody 
vybrané v 1. stupni). V každom vybranom sčítacom obvode bolo vybraných 
5 bytov. Ak bol sčítací obvod vybraný v danom štvrťroku 2-krát, spolu bolo v 
ňom vybraných v tomto štvrťroku 10 bytov (ak 3-krát, potom 15 bytov atď.). 

  

3.3 Práca s výberovým súborom na úrovni pracovísk Š Ú SR v krajoch 

Nakoľko zo súborov bytov zo SODB 2001 nebolo možné získať presnú adresu 
vybraného bytu s názvom ulice a orientačným číslom domu, každý vybraný byt vo 
výberovom súbore je určený nasledujúcimi charakteristikami:  

� kód obce (názov obce sa zistí z číselníka 0051 „Číselník obcí“) 
� číslo sčítacieho obvodu 
� súpisné číslo domu 
� číslo budovy  
� číslo bytu 

 
Informácie o adrese každého vybraného bytu získajú opytovatelia z materiálov 

SODB 2001, ktoré sa nachádzajú na pracoviskách ŠÚ SR v krajoch, konkrétne z formulára 
„Popis sčítacieho obvodu“ (značka: SODB OT-B1):  

a) pred začiatkom každého štvrťroka zisťovania opytovateľ zistí zo sčítacích materiálov 
potrebné informácie o bytoch vybraných pre daný štvrťrok - na ich záznam je určený 
formulár „Zoznam vybraných bytov“  

b) podľa charakteristík „obec“ a „číslo sčítacieho obvodu“ uvedených vo „Výberovom súbore 
bytov“ vyhľadá vyplnený formulár „Popis sčítacieho obvodu“ pre daný sčítací obvod  
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c) na základe „súpisného čísla domu“, „čísla budovy“ a „čísla bytu“ uvedených 
vo „Výberovom súbore bytov“ pre konkrétny vybraný byt zistí opytovateľ z údajov 
v „Popise sčítacieho obvodu“ presnú adresu vybraného bytu – ulicu, číslo domu a číslo 
bytu, prípadne si zaznamená ďalšie informácie o tomto byte.  
 

Opytovatelia rozpíšu všetky vybrané byty pre aktuálny štvrťrok do jednotlivých 
referenčných týždňov. Pri rozpise je potrebné dodržať nasledovné pravidlá: 

a) sčítacie obvody (SO) veľkých miest rozpisovať rovnomerne do jednotlivých týždňov 
celého štvrťroka 

b) SO určené k vyradeniu v rovnakom štvrťroku zaraďovať do rôznych referenčných 
týždňov 

c) SO ležiace geograficky blízko seba zaraďovať do jedného referenčného týždňa (úspora 
cestovných nákladov) 

d) pri rozpise bytov, ktoré už boli zisťované, vychádzať zo základného pravidla, že byty 
treba navštevovať v štvrťročných intervaloch (každých 13 týždňov), preto byty 
s 2. až 5. návštevou umiestniť do referenčného týždňa, ktorý zodpovedá referenčnému 
týždňu v predchádzajúcom štvrťroku. 

   

4. PRÍPRAVA VLASTNÉHO ZIS ŤOVANIA 
 

Pred zahájením vlastného zisťovania musí opytovateľ vykonať nasledovné prípravné 
práce zabezpečujúce jeho hladký priebeh: 
 

1) Opytovateľ musí byť dobre oboznámený s účelom VZPS, musí pochopiť jeho 
význam a stotožniť sa s ním, aby mohol respondentom presvedčivo zdôvodniť celú akciu, 
pri ktorej ich žiada o spoluprácu. Musí svedomito preštudovať dotazníky a ďalšie pomocné 
materiály, aby dokonale poznal ich obsah, význam jednotlivých otázok a charakter možných 
odpovedí. Dôkladná príprava je zárukou, že sa priebeh rozhovoru nebude zbytočne 
predlžovať a opytovateľ bude schopný pohotovo reagovať na odpovede respondentov. 
Vedenie rozhovoru nesmie vyvolať dojem nedostatočnej profesionálnej pripravenosti 
opytovateľa. 

 
2) V týždennom pláne opytovateľa by mala byť dodržaná základná zásada, že pre 

nevyhnutné koordinačné práce, porady, školenia, konzultácie, prípravné činnosti, 
spracovanie výsledkov a ďalšie činnosti dôležité pre úspešnosť VZPS, si je potrebné 
vyhradiť 1 deň v každom týždni (odporúčame 5. deň v týždni). 

  
3) Doporučuje sa, aby si opytovateľ pravidelne vypracovával plán zabezpečenia 

zisťovania vo vybraných bytoch, a to vždy na obdobie nasledujúceho týždňa zisťovania. 
Plán by mal obsahovať: 

� dopravné spojenie do jednotlivých obcí  
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� rozvrhnutie zisťovania vybraných bytov z vybraných obcí do jednotlivých dní týždňa 
- systém vychádza z predpokladu, že opytovateľ vykoná zisťovanie každý deň 
(pondelok až štvrtok) v piatich bytoch. 

 
Pri určovaní doby návštevy je potrebné počítať s tým, že pre podstatnú časť 

rozhovorov je najvhodnejšia doba na zisťovanie popoludnie a podvečer, aj keď určité typy 
domácností je vhodnejšie navštíviť v dopoludňajších hodinách (domácnosti dôchodcov, 
domácnosti s osobou na materskej dovolenke, domácnosti s pracujúcimi na zmeny a pod.). 

 
4) Je vhodné vopred si pripraviť ako pomôcku pri otázkach s rozsiahlejšími 

možnosťami odpovedí sadu samostatných kartičiek, ktoré predložíte respondentovi, 
aby mohol súčasne vizuálne sledovať ponúkané odpovede. Využitie týchto pomôcok je 
vhodné zvážiť podľa situácie a skúsenosti opytovateľa. 

 
5) Vopred je potrebné vyplniť pracovné formuláre a identifikačnú časť dotazníkov 

doposiaľ známymi identifikátormi.  
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5. PRIEBEH ZISŤOVANIA 
 
 
5.1 Termín zis ťovania 
 

Opytovateľ vykoná zisťovanie v domácnostiach vybraného bytu v priebehu týžd ňa 
nasledujúceho po referen čnom týždni . Vtedy je pravdepodobné, že informácie získané 
od respondentov budú z dôvodu malého časového odstupu skreslené len minimálne. 
V mimoriadnych prípadoch môže byť zisťovanie posunuté, maximálne však do 2 týždňov po 
referenčnom týždni. 

! V prípade, ak došlo k posunu zisťovania, je nevyhnutné upozorniť respondenta 
a pripomenúť mu, na ktorý týždeň sa ho pýtame. Odporúčame uviesť presný dátum, ktorým 
daný týždeň začína a končí. 

 
Je povinnosťou zodpovedných vedúcich pracovníkov jednotlivých pracovísk ŠÚ SR 

zabezpečiť nerušený priebeh zisťovania VZPS v prípade, že opytovateľ nemôže vykonať 
zisťovanie v uvedenom termíne (z dôvodu čerpania dovolenky, PN, OČR a pod.).  

 
5.2 Vyhľadávanie bytov 
 

Opytovateľ navštívi a vykoná zisťovanie v bytoch zaradených do „Zoznamu vybraných 
bytov“ pre príslušný štvrťrok zisťovania. Vybraný byt bude zisťovaný pod číslom uvedeným 
v tomto zozname, a to po celú dobu, ako bude postupne navštevovaný. 

 
Pred zahájením zisťovania odporúčame skontaktovať sa s obecným úradom obce, 

v ktorej sa nachádzajú vybrané byty a v rámci možností vopred zistiť informácie, ktoré môžu 
uľahčiť zisťovanie a ktoré sú potrebné pre nadviazanie kontaktu s bytovou domácnosťou 
(napr. overiť obývanosť bytu, zistiť meno užívateľa bytu a pod.). 

 
Pri vyhľadávaní konkrétneho bytu v teréne opytovateľ vychádza z presnej adresy bytu 

uvedenej v „Zozname vybraných bytov“. Pokiaľ ide o byt v dome s viacerými bytovými 
jednotkami, je potrebné sa orientovať v prvom rade podľa čísiel bytov. V prípade, že byty nie 
sú číslované, postupuje sa podľa štandardného pravidla - poradie bytov sa určuje po špirále 
od najnižšieho poschodia, začínajúc bytom umiestneným ako prvým vľavo od vstupu 
do domu. 

 
5.3 Základné typy nezistenia údajov a spôsob ich ri ešenia 
 

Ak sa opytovateľovi nepodarí získať údaje za vybranú bytovú domácnosť, je potrebné 
rozlišovať dôvody nezistenia údajov a na základe toho zvoliť ďalší postup. 
 
Typy nezistenia údajov v rámci 1. návštevy : 

� byt neexistuje alebo je neobývaný, dlhodobá neprítomnosť majiteľa - okamžite sa 
do zisťovania vyberie náhradný byt podľa nižšie uvedených pravidiel. Náhradný byt sa 
uvedie pod novým číslom (pozri kapitolu 7.1 - číslo bytu) a pôvodný byt bude označený 
ako neobývaný. Do počítačového spracovania pôjde len náhradný byt. 
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� podmienené odmietnutie alebo dočasná, krátkodobá neprítomnosť majiteľa - byt sa 
nevyraďuje, ale opakuje sa 1. návšteva. Pokiaľ sa ani pri treťom pokuse o návštevu 
nepodarí získať informácie, uvedie sa dôvod nezistenia údajov.  

Typy nezistenia údajov v rámci ďalších návštev: 

� Ak za konkrétnu domácnosť boli aspoň jedenkrát zistené údaje a v ďalšom štvrťroku 
nemožno domácnosť zastihnúť, je možné údaje z predchádzajúceho rozhovoru použiť 
pre daný štvrťrok (odpísať predchádzajúci rozhovor namiesto skutočného rozhovoru, 
pričom odpísaný rozhovor sa hodnotí ako „zistená domácnosť"). Uvedenú skutočnosť je 
potrebné uviesť v dotazníku, pretože v konkrétnej domácnosti možno náhradné riešenie 
použiť len raz (!) . Ak sa v ďalšom štvrťroku rozhovor uskutoční, pokračuje sa v spolupráci 
s domácnosťou bez problémov ďalej.  

� Ak je domácnosť v ďalšom štvrťroku opäť „nezastihnutá" (po opakovaných pokusoch 
o návštevu v rôznom čase), postupujeme nasledovne: 

- ak je vybraný byt obývaný len 1 domácnosťou, do zisťovania je potrebné vybrať 
náhradný byt. Pôvodná domácnosť sa vyradí pomocou kódu „10" v dotazníku A 
(otázka č. 1) a pri spracovaní na PC ju zrušíme, pretože nahrávame údaje len za 
náhradný byt. Domácnosti v náhradnom byte číslujeme od čísla 1. 

- ak je vybraný byt obývaný viacerými domácnosťami, pričom aspoň za jednu 
domácnosť údaje zistíme, pri nezastihnutej domácnosti uvedieme kód výsledku 
zisťovania podľa skutočného stavu - „3, 4, 5, 6" (teda nevyberáme náhradný byt). 

� V prípade, že domácnosť kategoricky odmietne spoluprácu, uvedie sa dôvod nezistenia 
údajov a domácnosť sa ďalej nezisťuje. 

 
5.4 Výber náhradného bytu 
 

Ak je pred zahájením vlastného zisťovania jednoznačne zrejmé, že vybraný byt 
nemôže byť zisťovaný, nahradí sa bytom s najbližším väčším poradovým číslom. Ako druhý 
náhradný byt s poradovým číslom o 1 menším ako je číslo pôvodne vybraného bytu 
(napr. ak v dome s viacerými bytovými jednotkami je vybraný byt č. 7, prvá náhrada bude byt 
č. 8 a druhá náhrada byt č. 6). 

 
5.5 Základné zásady pre vedenie rozhovoru 
 
! Nezabudnite si so sebou vziať:  

� preukaz totožnosti a služobný preukaz pracovníka ŠÚ SR – stáleho pracoviska 

� list riaditeľa, príp. vedúceho odboru ŠÚ SR – stáleho pracoviska 

� dostatočný počet dotazníkov A, dotazníkov B a v 2. štvrťroku dotazníkov C 
(pre doplnkové zisťovanie) 

� číselníky potrebné pre priame zisťovanie v domácnosti  

� písacie potreby, kalkulačku 

� administratívne tlačivá („Denník opytovateľa“) 
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Úvod do rozhovoru, nadviazanie kontaktu 

Nepodceňujte formu nadviazania kontaktu. Odporúčame nasledovný postup: 

� predstaviť sa, preukázať sa služobným preukazom, nadviazať kontakt 

� oznámiť účel akcie (stručne, vecne, presvedčivo) 

� vysvetliť potrebu spoluúčasti respondenta na VZPS 

� zdôrazniť anonymitu a ochranu údajov 

� zdôrazniť, že ide o náhodný výber 

� informovať o predpokladanej dĺžke rozhovoru 

Rozhovor 

� požiadať o sústredenú pozornosť  

� zistiť, koľko je v byte domácností 

� zistiť osobu na čele domácnosti 

� otázky čítať presne z dotazníka (je nevyhnutné dodržiavať poradie otázok) a nechať 
respondenta, aby sa sústredil len na odpovede 

� otázku vždy prečítať celú, so správne intonovanou interpunkciou (mohla by sa 
vysvetľovať rôznymi spôsobmi) 

Záver rozhovoru 

� oceniť ochotu a význam spolupráce domácnosti so ŠÚ SR 

� v prípade potreby opakovaného stretnutia s niektorým z členov domácnosti dohodnúť 
termín, resp. spôsob dodatočného kontaktu (napr. telefonicky) 

� poďakovať za rozhovor a ospravedlniť sa za stratu času 

� v domácnostiach, kde prebieha posledná návšteva, nezabudnite poďakovať 
za spoluprácu a oznámiť, že ich účasť vo VZPS končí 

Všeobecne 

� ak nie je vhodná situácia (členovia domácnosti sú na odchode, majú hostí a pod.), 
ospravedlniť sa a dohodnúť si iný termín 

� poznať presne význam a zmysel otázok, nehovoriť „neviem" 

� vedieť poradiť správnu odpoveď (po otázke na popis konkrétnej situácie) 

� všímať si reakcie respondentov a následne upozorniť príslušného pracovníka pracoviska 
ŠÚ SR na nevhodnosť otázky, na ktorú respondenti neradi odpovedajú 

� získané poznatky si poznamenať a oznámiť ich prostredníctvom svojho koordinátora 
na ŠÚ SR 

� pri druhej a ďalšej návšteve sa môžete stretnúť s pripomienkou respondenta, že v ich 
domácnosti k žiadnej zmene nedošlo. V tomto prípade je potrebné presvedčiť 
respondenta (aj dôchodcu), že napriek tomu je žiadúce všetky otázky dotazníkov opäť 
prejsť, nakoľko aj menšia zmena môže byť pre nás veľmi dôležitá (napr. údaje 
o odpracovaných hodinách a pod.).     
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6. DOTAZNÍKY K VZPS A ICH CHARAKTERISTIKA  
 
Pri výberovom zisťovaní pracovných síl sa pri zbere údajov využívajú dva typy 

dotazníkov: Dotazník „A“ pre vybranú domácnosť  
 Dotazník „B“ pre členov domácnosti vo veku od 15 rokov. 

 
Dotazníky sú koncipované ako kyvadlové, t. j. sú určené pre opakované použitie 

v ďalšom období - tlačivo každého dotazníka bude vyplnené postupne v 5-tich rozhovoroch v 
tej istej domácnosti. Každý kompletný dotazník za domácnosť sa skladá z jedného 
dotazníka A a toľkých dotazníkov B, koľko žije v domácnosti osôb vo veku od 15 rokov. 
Všetky dotazníky za danú domácnosť majú zhodné identifikácie. 

 
6.1 Dotazník „A“ pre vybranú domácnos ť 
  

Dotazník A sa vypĺňa za každú samostatne hospodáriacu domácnosť. Zároveň slúži 
ako obal pre všetky dotazníky B, ktoré boli v danej domácnosti vyplnené - dotazníky sa 
vkladajú v rovnakom poradí, v akom sú zisťované osoby uvádzané v dotazníku A. 

 
Dotazník A je určený na: 

- zistenie všetkých osôb každej domácnosti bývajúcej vo vybranom byte v súlade 
s predmetom VZPS 

- vymedzenie vzťahov jednotlivých členov domácnosti k osobe na čele tejto domácnosti, 
ako aj vzájomných príbuzenských vzťahov 

- zistenie veku, vzdelania, národnosti, ekonomického postavenia a ďalších základných 
informácií o členoch domácnosti. 

 
6.2 Dotazník „B“ pre členov domácnosti vo veku od 15 rokov  
 

Základným kritériom pre vyplnenie (resp. nevyplnenie) dotazníka B je veková hranica 
15 rokov. Dotazník B je určený pre všetkých členov domácnosti vo veku 15 rokov a starších 
(vrátane žiakov ZŠ od 15 rokov). Za každú osobu, ktorá spĺňa uvedené kritériá, sa vyplní 
samostatné tlačivo dotazníka B. Dotazník B slúži predovšetkým na zistenie podkladov pre analýzu 
trhu práce. 

  
 

7. POSTUP PRI VYPLŇOVANÍ DOTAZNÍKOV 
 

Dotazníky A a B sú vzájomne previazané spoločnými identifikáciami, ktoré sú uvedené 
na prvej strane a musia byť vyplnené vo všetkých dotazníkoch. Identifikačné údaje sa 
vypĺňajú na predpísaný počet miest daný počtom políčok pri jednotlivých položkách. Prvá a 
posledná strana dotazníkov A a B je zároveň určená na poznámky opytovateľa vzťahujúce 
sa na zisťovanú domácnosť (resp. osobu), prípadne na podrobnejšie rozpísanie niektorých 
odpovedí. 
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V dotazníkoch sa vyskytujú 3 typy otázok, na ktoré sa odpoveď vyznačuje jedným 
z nasledujúcich spôsobov: 

- zakrúžkovaním (resp. v dotazníku A vypísaním) príslušného kódu 

- priamym vyplnením číselnej hodnoty 

- vypísaním slovnej odpovede, ktorá sa zakóduje podľa predpísaných číselníkov dodatočne 
po ukončení rozhovoru. 

 

7.1 Identifika čná časť dotazníkov A a B 
 
Číslo okresu - trojmiestny kód okresu, v ktorom sa nachádza vybraný byt. Kóduje sa podľa 
číselníka okresov OKRES96-0048. 
 
Číslo obce - šesťmiestny kód obce podľa číselníka obcí ICZUJ-0051; preberá sa zo 
„Zoznamu vybraných bytov“. 
 
Číslo bytu - všetky byty zaradené do VZPS musia byť očíslované poradovými číslami 
vo formulári „Zoznam vybraných bytov“ ešte pred začatím zisťovania v teréne, pričom každý 
okres má pre číslovanie bytov založený vlastný číselný rad (začiatok číslovania bytov: 
od 1. štvrťroka 1999). Číslo konkrétneho zisťovaného bytu musí byť jednoznačné. Pod 
číslom priradeným v „Zozname vybraných bytov“ vystupuje každý byt po celú dobu 
zisťovania.  

Pri číslovaní bytov uvedených v „Zozname vybraných bytov“ sa využívajú posledné 
štyri miesta 5-miestneho kódu. Prvé miesto tohto kódu je vyhradené len pre náhradné byty, 
v prípade ktorých sa na prvé miesto priradí číslica 9 a na zvyšné miesta sa vypíše číslo 
pôvodne vybraného bytu, za ktorý bolo potrebné vybrať náhradu. 

 
Poradové číslo domácnosti v rámci bytu prideľuje opytovateľ jednotlivým samostatne 
hospodáriacim domácnostiam, ktoré spoločne bývajú v jednej bytovej jednotke. Číslovanie 
začína v každom byte od čísla „1“. 
 
Zisťovaný člen domácnosti je osoba, za ktorú sa vypĺňa samostatný dotazník B. Údaj 
v identifikačnej časti dotazníka B musí byť rovnaký ako poradové číslo tohto člena 
domácnosti v dotazníku A (záhlavie dotazníka A - poradové číslo osoby). 
 
Štvrťrok zaradenia - uvedie sa poradové číslo štvrťroka uvedené v „Zozname vybraných 
bytov“ (začiatok číslovania štvrťrokov: od 1. štvrťroka 1999).  
 
Štvrťrok vyradenia - uvedie sa poradové číslo štvrťroka uvedené v „Zozname vybraných 
bytov“.  
 
Číslo opytovateľa - opytovateľ uvedie svoje číslo, ktoré mu bolo pridelené krajským 
koordinátorom.  
 
Referenčný týždeň - udáva sa poradovým číslom týždňa v kalendárnom roku a posledným 
dvojčíslom letopočtu (napr. 0209 je referenčný týždeň VZPS trvajúci od 5.1. do 11.1.2009). 
Ako prvý týždeň nového roka sa uvádza vždy ten týždeň, v ktorom je prvý štvrtok príslušného roka. 
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Ak 31. december padne na štvrtok, v tom prípade sa týždeň na prelome rokov vynecháva zo 
zisťovania.  
 
Dátum uskutočnenia rozhovoru uvedie sa v poradí deň, mesiac, rok (posledné dvojčíslie). 
Jedná sa o dátum prvého uskutočneného (úspešného) rozhovoru s členmi domácnosti 
vybraného bytu v sledovanom štvrťroku, resp. dátum posledného neúspešného pokusu 
o kontakt s domácnosťou (ak domácnosť nebola zistená). Ak zisťovanie vo vybranom byte 
neprebehlo z dôvodu kategorického odmietnutia v predchádzajúcom štvrťroku, uvedie sa 
dátum posledného dňa zisťovania v aktuálnom štvrťroku. 
 
Odpovedajúci člen domácnosti - uvedie sa poradové číslo, pod ktorým je odpovedajúca 
osoba vedená v dotazníku A. Cieľom opytovate ľa má by ť uskuto čnenie osobného 
rozhovoru s každým respondentom vo veku od 15 rokov , nako ľko je to nevyhnutné 
z hľadiska kvality údajov!  Za osoby mladšie ako 15 rokov by mala odpovedať osoba na 
čele domácnosti (pri vypĺňaní dotazníka A).  

 

7.2 Zmena identifikácie dotazníkov 
 

V priebehu zisťovania sa opytovateľ môže stretnúť so situáciami, na ktoré je potrebné 
reagovať zmenou identifikácie dotazníkov. Jedná sa o nasledujúce prípady: 

 
� Niektorá osoba domácnosti v byte už nebýva (napr. z  dôvodu úmrtia, ods ťahovania, 

dlhodobej neprítomnosti aspo ň jeden rok)  

Postup riešenia: 

- osobu vyraďte zo zisťovania v dotazníku A - v otázke č. 1: v riadku príslušnej návštevy 
u osoby, ktorú chcete vyradiť, vyznačte kód „10 - vyradený(á) z evidencie“  
 
� V byte žijú úplne iní obyvatelia (pôvodne zis ťovaná domácnos ť sa pres ťahovala, 

osoba tvoriaca domácnos ť zomrela) 

Postup riešenia: 

- nadviazanie kontaktu s novými obyvateľmi bytu, je nevyhnutné im vysvetliť účel zisťovania 
so zdôvodnením, že vyberáme byt a nie konkrétnu domácnosť  

- vyradenie pôvodnej domácnosti: v dotazníku A za pôvodnú domácnosť (resp. 
domácnosti), ktorá už v byte nebýva, uveďte ako odpovedajúceho člena domácnosti 
ktorúkoľvek osobu, ktorá v byte bývala (najlepšie osobu na čele domácnosti). Zároveň v 
otázke č. 1 (dotazník A) vyznačte u všetkých osôb v riadku príslušnej návštevy kód „10 - 
vyradený(á) z evidencie“ - týmto bude dotazník A definitívne uzavretý a dotazníky B sa u 
vyradených osôb nevyplňujú. Pri spracovaní na PC pôvodnú domácnosť zrušte (Ctrl+F2) 
a nahrajte údaje za novú domácnosť. 

- zaradenie novej domácnosti: novú domácnosť (resp. domácnosti) obývajúcu vybraný byt 
očíslujte prvým voľným číslom domácnosti (napr. ak pôvodní obyvatelia tvorili domácnosti 
č. 1 a 2, noví obyvatelia rovnakého bytu budú predstavovať domácnosť č. 3); 
nová domácnosť už neabsolvuje všetkých 5 rozhovorov! 

 



 17

� Niektorá z pôvodných domácností v byte už nebýva (n apr. úmrtie babi čky, ktorá 
hospodárila samostatne; ods ťahovanie sa samostatne hospodáriacej rodiny 
„mladých“ a pod.)  

Postup riešenia:  

- domácnosť vyraďte postupom uvedeným v druhom bode - vyradenie pôvodnej domácnosti 
 
� V byte vznikla nová domácnos ť (napr. oženil sa syn, prijali do bytu podnájomníka  

a pod.)  

Postup riešenia: 

- pre novú domácnosť založte v rámci bytu nový dotazník A vrátane dotazníkov B podľa 
známych pravidiel 

- je potrebné si uvedomiť, že pokiaľ sa napr. oženil syn (vydala dcéra) a mladomanželia žijú 
spolu s rodičmi v jednom byte ako samostatne hospodáriaca domácnosť, musíte syna 
(dcéru) v dotazníku A pôvodnej domácnosti vyradiť v otázke č. 1 kódom „10“ (pokiaľ 
mladomanželia hospodária spoločne s rodičmi, nepribudla žiadna domácnosť, len sa 
pôvodná domácnosť rozšírila o nového člena; „kód 4 - zať, nevesta“) 

- pre definovanie samostatnosti domácnosti je určujúci spôsob hospodárenia ! 

- pre každú novovzniknutú domácnosť a jej členov sa zakladá vždy celá sada dotazníkov!, 
t.j. dotazník A a potrebný počet dotazníkov B (dotazníky B nie je možné preraďovať 
z jednej domácnosti do druhej, i keď sa týkajú tej istej osoby). 

 

 



 18

8. METODICKÉ VYSVETLIVKY K DOTAZNÍKOM 
 

8.1 Postup pri zakladaní dotazníka A 

� V zisťovanom byte sa označia jednotlivé domácnosti poradovými číslami od 1 a za každú 
z nich sa založí samostatný dotazník A. Do zisťovania sa zaradia všetky osoby v zmysle 
predmetu zisťovania.  

� Opytovateľ zistí, kto je osobou na čele domácnosti a zaznamená jednotlivých členov 
do dotazníka A tak, aby na prvom mieste bola uvedená osoba na čele domácnosti, ďalej 
osoby od 15 rokov a nakoniec deti podľa veku od najstaršieho po najmladšieho. Pri viac ako 
10 členoch domácnosti použije ďalší formulár dotazníka A, kde bude pokračovať v číslovaní 
poradia osôb číslami od 11, 12, atď. 

� Každý člen domácnosti má svoje stále  „poradové číslo osoby“ (viď hlavička dotazníka A), 
pod ktorým je vedený v priebehu všetkých piatich rozhovorov! Pokiaľ vznikne potreba zaradiť 
do domácnosti ďalšiu osobu, zaraďuje sa dodatočne za poslednú osobu uvedenú v 
dotazníku A a v prípade, že sa jedná o osobu vo veku od 15 rokov, založí sa pre ňu aj 
dotazník B.  
 
! Upozornenie  
V prípade, ak sa vyradený člen domácnosti opäť do domácnosti vráti, pridelí sa mu pôvodné 
poradové číslo, pod ktorým už bol v minulosti vedený (nie nové)! 

 
 
8.2 Vysvetlivky k otázkam dotazníka „A“ pre vybratú  domácnos ť 
 

A1 Vzťah k osobe na čele spoločne hospodáriacej domácnosti  

 
Pri určení osoby na čele domácnosti sa uprednostňuje osoba s vlastníckym alebo 

užívateľským právom na byt. Až následne nastupujú iné kritériá, napr. ekonomická závislosť, 
pohlavie, prípadne ďalšie. V prípade, že úlohu osoby na čele domácnosti prevezme iná 
osoba domácnosti, je potrebné prehodnotiť vzťahy všetkých osôb k osobe na čele 
domácnosti. 

 
Kód 3  – syn/dcéra osoby na čele domácnosti alebo syn/dcéra manžela alebo 

manželky (jej druha/jeho družky) osoby na čele domácnosti. 
 
Osobou „vyradenou z evidencie“ (kód „10“) je osoba, ktorá do konca zisťovania danej 

domácnosti nebude nikdy zisťovaná (odsťahovanie, úmrtie a pod.). Počínajúc návštevou, 
kedy uvedená skutočnosť nastala, sa nezisťujú za danú osobu ani ďalšie otázky dotazníkov 
A a B. Dôvody vyradenia uvedenej osoby uvedie opytovateľ na poslednej strane dotazníka A 
v rámci poznámok.  

 
!Upozornenie 
V prípade, ak sa vyradený člen domácnosti opäť do domácnosti vráti, pridelí sa mu 

pôvodné poradové číslo, pod ktorým už bol v minulosti vedený, to znamená osoba sa 
nepovažuje za nového člena domácnosti! 
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A2 Vzťahy medzi členmi domácnosti 

 
Cieľom otázky je identifikovať príbuzenské vzťahy medzi jednotlivými členmi 

domácnosti.  
 
O každom respondentovi (aj u osôb do 15 rokov) zisťujeme, či s ním žijú v spoločnej 

domácnosti jeho manžel (manželka), druh (družka), otec (prípadne adoptívny, nevlastný 
otec) a matka (prípadne adoptívna, nevlastná matka). Ak áno, do dotazníka A sa 
do príslušného políčka zaznačí „poradové číslo osoby“ (uvedené v záhlaví dotazníka), 
ktorá je partnerom, otcom alebo matkou zisťovaného respondenta.  

Ak tento respondent nemá partnera alebo s ním nežije v spoločnej domácnosti, 
v otázke A2 sa v tabuľke 2a zaznačí „0“ (aj v prípade, že žijú v jednom byte, ale v inej 
domácnosti).  
 

V otázke A2 v tabuľke 2b, 2c zaznačí „0“ len v prípade, ak respondent nemá otca 
alebo matku alebo s nimi nežije v spoločnej domácnosti (aj v prípade, že žijú v jednom byte, 
ale v inej domácnosti).  

 
Výnimkou je prípad ak v spoločnej domácnosti žije s respondentom jeho adoptívny 

resp. nevlastný rodič, v otázke A2 sa do príslušného políčka 2b, 2c musí zaznačiť poradové 
číslo tohto rodiča, aj napriek tomu že jeho biologický rodič môže žiť v inej domácnosti. 

 

Príklad: 
V spoločnej domácnosti žijú manžel (poradové číslo osoby = 1), manželka (PČO=2), dcéra 
(PČO=3), zať (PČO=4), syn manželky z prvého manželstva (PČO=5) a matka manželky 
(PČO=6). Dcéra so zaťom nehospodária samostatne, takže netvoria samostatnú 
domácnosť. 

A2  Poradové číslo osoby 

1 2 3 4 5 6 

2a (partner) 2 1 4 3 0 0 

2b (otec) 0 0 1 0 1 0 

2c (matka) 0 6 2 0 2 0 

Na príklade vidíme, že manželkin syn z prvého manželstva má v kolónke 2b (otec) uvedené 
ako otca poradové číslo osoby 1, aj napriek tomu, že sa nejedná o jeho biologického otca 
a jeho otec žije v inej domácnosti napr. aj v byte oproti a má s ním stále dobrý vzťah alebo 
už zomrel. 

 
Z príkladu vidíme, že do tabuliek 2a, 2b a 2c sa ako kódy použijú poradové čísla osôb 

uvedené v záhlaví dotazníka. 
 
! Upozornenie 
Svokor alebo svokra zisťovanej osoby sa v tabuľkách 2b (otec) resp. 2c (matka) kódujú 
kódom 0 (pozri vyššie uvedený príklad). 
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! V prípade, že niektorý člen domácnosti bude z domácnosti vyradený alebo naopak 
pribudne nový člen domácnosti, je potrebné prehodnotiť aj príbuzenské vzťahy v otázke A2. 

 

A3 Pohlavie 

 
Uvedú sa kódy podľa dotazníka. 

 

A4 Dátum narodenia 

 
Deň, mesiac a rok narodenia sa vypĺňa dvojmiestnymi číslami (rok posledným 

dvojčíslom letopočtu, pri nahrávaní do programu sa vypíše celé číslo roka). Pri 100-ročných 
a starších osobách sa nahradí dvojčíslie roku narodenia hodnotou o 1 vyššou ako je 
posledné dvojčíslie roka zisťovania (pri zisťovaní v roku 2003 hodnota „04“ ). Algoritmus 
výpočtu veku je zabudovaný v programe – pri 100 a viacročných osobách bude vypočítaný 
vek 99 rokov.  

 
! Plný dátum narodenia je potrebný pre výpočet veku respondenta. V programe je prepojený 
na viacero väzieb a testov, preto nie je možné zadať neúplný údaj.  
 
! Upozornenie 
Ak respondent odmieta uviesť plný dátum narodenia, môže uviesť priamo vek. V tomto 
prípade sa ho opytovateľ následne spýta, či dátum jeho narodenín spadá do obdobia 
od 1. januára do konca referenčného týždňa, alebo do obdobia po referenčnom týždni. 
Túto otázku položí respondentovi pri každej návšteve! 
 
Postup pri zadávaní do PC: 
 
Dátum narodenia zostane prázdny a pomocou „ENTER“ sa posunie do kolónky „vek“ (ktorú 
pri zadanom dátume narodenia vyplní počítač automaticky) a zadá vek. Je dôležité upozorniť 
respondenta na to, že to musí byť vek, aký mal v referenčnom týždni. Napr. opytovateľ príde 
do domácnosti v 4. týždni v stredu; referenčný týždeň je 3. týždeň v roku. V prípade, že má 
respondent narodeniny vo 4. týždni - napr. 30 rokov, zadá vek, ktorý mal v 3. týždni - 
t.j. 29 rokov. Po zadaní veku sa otvorí otázka DNRT – dátum narodenia vo vzťahu ku koncu 
referenčného týždňa. Opytovateľ zadá kód 1 v prípade, ak respondent má narodeniny medzi 
1. januárom a koncom referenčného týždňa. Ak má respondent narodeniny po konci 
referenčného týždňa, uvedie sa kód 2. Táto otázka sa povinne zisťuje a vypĺňa v každom 
štvrťroku, viaže sa však len k prípadom, keď nie je zistený dátum narodenia.  
 
! Upozornenie 
Kvôli sledovaniu tokov pracovných síl medzi jednotlivými štvrťrokmi je dôležité, aby každá 
zistená osoba bola jasne identifikovateľná počas všetkých štvrťrokov, ktoré sa nachádza 
vo výbere. Z tohto dôvodu musí by ť dátum narodenia rovnaký po celých 5 štvr ťrokov.  

V prípadoch, keď respondent nebol ochotný uviesť dátum narodenia a uviedol vek priamo, 
opytovateľ nesmie zabudnú ť aktualizova ť vek respondenta (to znamená raz za 
5 štvr ťrokov zvýši ť vek o 1 rok), nako ľko ho zis ťujeme po čas 5 štvr ťrokov! 
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A5 Rodinný stav 

 
Rodinný stav sa uvádza podľa právneho stavu, okrem kódu 5 (druh, družka), ktorý sa 

kóduje na základe prehlásenia respondenta. Pri deťoch do 15 rokov sa uvedie kód 1 - 
slobodný(á). 
 

A6 Národnosť 

 
Ide o deklaratívny ukazovateľ, t.j. každý sa sám slobodne rozhoduje a hlási k svojej 

národnosti. Zoznam národností obsahuje všetky národnostné menšiny a etnické skupiny 
oficiálne uznané vládou SR. 

 
A7 Štátne občianstvo 

  
Cieľom je analyzovať štruktúru trhu práce podľa štátnej príslušnosti. Ukazovateľ patrí 

medzi kľúčové indikátory sociálnej štatistiky a je nevyhnutný pre monitorovanie integrácie 
občanov a migrantov na trhu práce. 

 
V otázke zisťujeme štátne občianstvo respondenta. U osôb s viacnásobným 

občianstvom, z ktorých jedno je slovenské, sa uvedie kód „SK“. U osôb s viacnásobným 
občianstvom, z ktorých jedno je občianstvom členskej krajiny EU (za predpokladu, že ani 
jedno nie je slovenské), sa uvedie kód príslušnej členskej krajiny EU. Ak ani jedno 
občianstvo nie je slovenské resp. sa nejedná o občianstvo jednej z členských krajín EU, 
je na respondentovi, ktoré občianstvo si uvedie. 

 
Ukazovateľ sa kóduje podľa číselníka krajín dvojmiestnym abecedným kódom. Ak nie 

je možné zistiť krajinu priamo, opytovateľ zistí informáciu aspoň o území (skupine krajín), 
odkiaľ respondent pochádza (v číselníku vyznačené numerickým kódom). Výnimkou sú 
európske krajiny, ktoré sa musia vždy zakódova ť individuálnym alfabetickým kódom.  
V prípade, ak opytovateľ nevie zistiť, o ktorú európsku krajinu sa jedná, uvedie sa kód 
„nezistený“. Skupinové kódy 01 až 04 pre európske krajiny sa nep oužívajú!  Osobe bez 
štátneho občianstva bude priradený kód „14“ - Ostatné. 

  
A8 Krajina narodenia 

 
V prípade pochybností, je krajina narodenia respondenta definovaná ako krajina 

trvalého pobytu matky respondenta v čase jeho narodenia. Pri určovaní krajiny pôvodu sa 
berú do úvahy súčasné národné hranice.  

Ukazovateľ sa kóduje podľa číselníka krajín dvojmiestnym abecedným kódom. Ak nie 
je možné zistiť krajinu priamo, opytovateľ zistí informáciu aspoň o území (skupine krajín), 
odkiaľ respondent pochádza (v číselníku vyznačené numerickým kódom). Výnimkou sú 
európske krajiny, ktoré sa musia vždy zakódovať individuálnym kódom príslušnej krajiny! V 
prípade, ak opytovateľ nevie zistiť, o ktorú európsku krajinu sa jedná, uvedie sa kód 
„nezistený“. Skupinové kódy 01 až 04 pre európske krajiny sa nep oužívajú!  
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A9 Dĺžka pobytu v SR (v rokoch) 

 
Dĺžku pobytu na území SR zisťujeme jednak u cudzincov s trvalým pobytom na území 

SR (pozri definíciu „obyvateľ SR“), ako aj u štátnych občanov SR, ktorých Slovensko nie je 
krajinou pôvodu (napr. osoby narodené v ČR, ktoré majú slovenské štátne občianstvo). 
Zaujíma nás len dĺžka respondentovho posledného pobytu na Slovensku! 
 

Do tabuľky o dĺžke pobytu v SR sa osobám s pobytom kratším ako 1 rok priradí 
kód „1“; osobám s pobytom dlhším ako 1 rok vrátane a menej ako 2 roky kód „2“; osobám 
s pobytom dlhším ako 2 roky vrátane a menej ako 3 roky sa priradí kód „3“atď. 

Ak osoba prerušila svoj pobyt v SR minimálne na 1 rok, do dĺžky pobytu sa započíta 
len obdobie po ukončení tohto prerušenia, to znamená dĺžka jeho posledného pobytu na 
Slovensku. Prerušenia do 1 roka sa neberú do úvahy, nemajú vplyv na dĺžku pobytu v SR 
a započítavajú sa do celkovej dĺžky pobytu v SR. 

 
A10 Zmena miesta (okresu, krajiny) pobytu v porovnaní so situáciou pred rokom 

 
Jedná sa o filtrovaciu otázku pre ukazovatele A11 a A12, ktorých cieľom je sledovať 

vnútornú a medzinárodnú migráciu obyvateľstva.  
 
V otázke nás zaujíma, či respondent rok pred zisťovaním mal miesto svojho pobytu 

(trvalý, prechodný alebo nehlásený pobyt) na adrese bytu, ktorý obýva v čase zisťovania, 
alebo či jeho miesto pobytu bolo v inom okrese či inej krajine. Zmenu miesta pobytu v rámci 
okresu nezisťujeme.  
 

A11 Okres pobytu pred rokom 

 
Opytovateľ zaznamená v stĺpci „NČ“ číslo návštevy, ktorá prebieha a do stĺpca „PČO“ 

poradové číslo osoby (prípadne viacerých osôb), ktorej sa týka zmena miesta pobytu. Okres 
pobytu pred rokom sa vypíše slovne a dodatočne sa zakóduje podľa číselníka okresov 
(OKRES96-0048). 

 
 

A12 Krajina a región pobytu pred rokom (región uviesť len v prípade európskej krajiny) 

 
Vyplnenie otázky v domácnosti: opytovateľ zaznamená v stĺpci „NČ“ číslo návštevy, 

ktorá prebieha a do stĺpca „PČO“ poradové číslo osoby (prípadne viacerých osôb), ktorej sa 
týka zmena miesta pobytu.  

 
V odpovedi sa slovne uvedie krajina, resp. územie (skupina krajín). V prípade, že sa 

jedná o európsku krajinu, ktorá je vyznačená v číselníku krajín farebne, je potrebné získať aj 
informáciu o regióne pobytu. Opytovateľ si preto zaznačí mesto pobytu, pričom región určí 
dodatočne. Ak nebude vedieť zaradiť mesto do regiónu, môže sa obrátiť na ŠÚ SR -
 odd.622.  
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Kódovanie: Odpoveď sa zakóduje dodatočne podľa číselníka krajín a číselníka 

regiónov Európy. Krajina a región pobytu pred rokom sa kóduje podľa číselníka krajín 
dvojmiestnym abecedným kódom.  

 
! Upozornenie  
Skupinové kódy 01 až 04 pre európske krajiny sa nep oužívajú!  Európske krajiny, sa 
musia vždy zakódovať individuálnym kódom príslušnej krajiny! V prípade, ak opytovateľ 
nevie zistiť, o ktorú európsku krajinu sa jedná, uvedie sa kód „nezistený“. 
 

A13 Ekonomické postavenie 

 
Údaje sa zisťujú za všetkých členov domácnosti. Cieľom otázky nie je sledovať aktivitu 

respondenta na trhu práce (či pracuje alebo nie), táto skutočnosť sa zisťuje v dotazníku B. 
 
Prvoradým cieľom je získať informácie o skutočnom postavení respondenta v období 

referenčného týždňa, ktoré v dotazníku B nezistíme (napr. pracujúci študent - v dotazníku B 
o ňom zistíme, že pracuje, ale nie to, že sa jedná o študenta, pričom táto informácia je pre 
nás tiež dôležitá). Preto sa do kategórie pracujúcich (kód „10“) zaradia len tie pracujúce 
osoby, ktoré nepatria do niektorej z ostatných kategórií (uvedených pod kódmi „1“ až „9“ a 
„12“)! 
 

 
Kódom 1  sa sledujú deti v predškolskom veku a žiaci základnej školy (vrátane žiakov 

9. ročníka ZŠ a žiakov 1. až 4. ročníka 8-ročných gymnázií).  
 
Študent pracujúci na brigáde sa zaradí pod kód 3 alebo 4  podľa toho, či ide o 

stredoškoláka alebo vysokoškoláka. 
 
Kód 5  zahŕňa osoby na materskej dovolenke. Materská dovolenka  je ospravedlnené 

voľno v práci, patrí výhradne zamestnankyni, ktorá má na ňu právny nárok. V súvislosti 
s pôrodom a starostlivosťou o narodené dieťa má osoba nárok na materskú dovolenku v 
trvaní 34 týždňov (zmena od 1. 1. 2011), ak mala žena dve alebo viac detí patrí jej 43 
týždňov (zmena od 1. 1. 2011), v prípade ak ide o osamelú ženu, počet týždňov sa 
nezvyšuje a ostáva v dĺžke 37 týždňov dovolenky. Samostatne zárobková osoba môže byť 
na materskej dovolenke len v prípade, ak počas MD svoju činnosť nevykonáva a nemá 
príjem zo živnosti alebo iného zdroja. 
 
! Upozornenie 
To, že osoba poberá materský príspevok ešte neznamená, že musí byť na materskej 
dovolenke. 

 
Kód 6  zahŕňa osoby na rodičovskej dovolenke. Rodi čovská dovolenka  sa definuje 

ako osobná a riadna starostlivosť o vlastné dieťa, patrí výhradne zamestnanej osobe, začína 
spravidla hneď po skončení materskej dovolenky a môže trvať do 3. alebo 6. roku veku 
dieťaťa za predpokladu, že ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom 
vyžadujúcim si osobitú starostlivosť. 

 Novela Zákonníka práce od 1.9.2011 umožňuje, aby sa zamestnanec dohodol so 
zamestnávateľom na tom, že si rodičovskú dovolenku rozdelí do viacerých úsekov. To 
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znamená, že ak zamestnanec rodičovskú dovolenku v plnom rozsahu nevyužil, môže 
nevyčerpanú časť dovolenky minúť neskôr. Obdobie v ktorom si zamestnanec môže čerpať 
rodičovskú dovolenku končí dňom, v ktorom dieťa dovŕši päť rokov veku (resp. osem rokov v 
prípade dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom) a to najviac v rozsahu, v 
ktorom sa táto dovolenka v období do 3. (resp. 6. roku) veku dieťaťa nečerpala. 

 
! Upozornenie 
Osoba, ktorá sa starala o dieťa do veku 3 rokov (príp. 6 rokov), ktorá však nemala 
zamestnanecký vzťah k žiadnej organizácii, sa nepovažuje za osobu na rodičovskej 
dovolenke. To, že osoba poberá rodičovský príspevok ešte neznamená, že musí byť na 
rodičovskej dovolenke. 
 

Pracujúci dôchodca sa zaradí do skupiny „starobný dôchodca (dôchodkyňa)“ a použije 
sa kód 8 . Tento zahŕňa aj predčasných a výsluhových dôchodcov. 
 

Kód 11 - Nezamestnaný je osoba, ktorá nemá zamestnanie, ale aktívne si ho hľadá, 
pričom nie je rozhodujúce, či je alebo nie je evidovaná na úrade práce. 

 

A14 Najvyššie dosiahnuté vzdelanie 

 
V otázke zisťujeme len najvyššie úspešne ukončené vzdelanie sledovanej osoby.  
 
V dotazníku uvedené stupne vzdelania sú upravené tak, aby bola zabezpečená ich 

prevoditeľnosť na medzinárodnú klasifikáciu ISCED. 
 

0 - bez školského vzdelania : do skupiny sa zaraďujú osoby s neukončeným 
1. stupňom základnej školy, prípadne bez akejkoľvek školy. 

1 - základné - 1. stupe ň: tento stupeň zahŕňa ukončený 1. - 4. ročník základnej alebo 
špeciálnej školy. To znamená, že ak respondent ukončil 4. ročník získava tento stupeň 
vzdelania. 

2 - základné - 2. stupe ň: uvedie sa v prípade ukončeného 9. ročníka základnej či 
špeciálnej školy alebo 4. ročníka 8-ročného gymnázia alebo 2. ročníka 6-ročného gymnázia.  

3 - učňovské bez maturity a bez výu čného listu : je stredné odborné vzdelanie 
získané na odbornom učilišti, strednom odbornom učilišti (SOU), učňovskej škole alebo 
strednej odbornej škole (SOŠ) ukončené zaučením alebo zacvičením. Trvanie tohto typu 
vzdelávania je zvyčajne 1 rok ale môže sa jednať aj o 1,5 alebo 2 roky.  

4 - učňovské bez maturity a s výu čným listom : je stredné odborné vzdelanie 
získané na odbornom učilišti, strednom odbornom učilišti (SOU), učňovskej škole alebo 
strednej odbornej škole (SOŠ) vykonaním učňovskej záverečnej skúšky a získaním 
výučného listu. Od predchádzajúcej skupiny sa líši dĺžkou, ktorá je zvyčajne 3 roky a viac. 

5 - stredné bez maturity a bez vysved čenia o závere čnej skúške : patrí sem 
ukončené vzdelanie na bývalej odbornej škole alebo nižšej odbornej škole (najmä 
poľnohospodárskej a zdravotníckej), bývalej podnikovej technickej škole, bývalom 
konzervatóriu (1 ročné štúdium) alebo dievčenskej škole (1 ročné štúdium) a pod.  
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6 - stredné bez maturity a s vysved čením o závere čnej skúške : patrí sem 
ukončené vzdelanie na bývalej odbornej škole alebo nižšej odbornej škole (najmä 
poľnohospodárskej a zdravotníckej), bývalej podnikovej technickej škole, bývalom 
konzervatóriu (2-ročné štúdium) a v súčasnosti na 3-ročnej dievčenskej odbornej škole alebo 
2-ročnom štúdiu na obchodnej akadémii a pod.  

7 - učňovské s maturitou: je úplné stredné odborné vzdelanie získané na strednom 
odbornom učilišti, učňovskej škole alebo strednej škole pre pracujúcich ukončené maturitou, 
ktorej súčasťou je aj záverečná učňovská skúška. 

8 - úplné stredné všeobecné : za úplné stredné všeobecné vzdelanie sa považuje 
vzdelanie ukončené maturitou na gymnáziu, na bývalej reálke a strednej 
všeobecnovzdelávacej škole (11 a 12-ročná stredná škola). 

9 - úplné stredné odborné  vzdelanie je vzdelanie ukončené maturitou na strednej 
odbornej škole, na konzervatóriu (4-ročné štúdium), na bývalej vyššej odbornej škole (napr. 
vyššia priemyselná škola, vyššia hospodárska škola a obchodná akadémia, 
poľnohospodárska, lesnícka a technická škola a pod.), na bývalej podnikovej škole (4-
štúdium) alebo na školách im podobných. Uvedený stupeň zahrňuje aj absolventa gymnázia 
alebo odbornej strednej školy s nadstavbou. 

10 - vyššie odborné (pomaturitné) : za vyššie odborné vzdelanie pomaturitné sa 
považuje pomaturitné kvalifikačné štúdium, inovačné štúdium, vyššia odborná škola 
a doplňujúce pedagogické štúdium (pre absolventov s úplným stredným odborným 
vzdelaním). Jedná sa aj o technické smery ako napr. mechanik počítačových sietí. Pre vstup 
do tohto typu štúdia je nutné ukončenie stredného vzdelania maturitou a je ukončené 
maturitnou alebo pomaturitnou skúškou.  

11 - vyššie odborné (neuniverzitné) : za vyššie odborné vzdelanie neuniverzitné sa 
považuje špecializačné štúdium ukončené absolutóriom, v minulosti podnikový inštitút, 8-
ročné tanečné konzervatórium , 5., 6. prípadne vyšší ročník konzervatória alebo 6-ročného 
vzdelávacieho programu na strednej odbornej škole. Ukončené je absolutóriom, a nie 
maturitou. V súčasnosti sa jedná najmä o zdravotnícke, humanitné alebo umelecké odbory 
napr.: diplomovaný rádiologický asistent, učiteľ v základnej umeleckej škole,... . V niektorých 
prípadoch je sprevádzané aj získaním titulu DiS tj. diplomovaný absolvent (napr.: DiS.art - 
diplomovaný umelec, diplomovaný technik, diplomovaná sestra,...). 

12 - VŠ - bakalárske: vzdelanie je najnižšou formou univerzitného vzdelania, ktoré sa 
získava na vysokej škole 3 až 4-ročným štúdiom ukončeným štátnou záverečnou skúškou 
a získaním titulu bakalár. Do tejto skupiny patrí len titul Bc. 

13 - VŠ - Mgr., Ing., Dr.:  je to typ vzdelania, ktoré sa získava štúdiom na vysokej škole 
a je ukončené štátnou záverečnou alebo rigoróznou skúškou. Do tejto skupiny patria tituly: 
Mgr., Ing., MUDr., MVDr., Ing. arch., MgA. a pod.; a na základe rigoróznej skúšky: JUDr., 
PhDr., RNDr., PharmDr., PaedDr., ThDr., a pod; 

14 - VŠ - vedecká kvalifikácia (PhD.):  je vzdelanie ukončené získaním vedeckého 
titulu na vysokých školách a externých vzdelávacích inštitúciách (napr. Akadémia vied), ako: 
PhD., CSc., DrSc., Doc., Prof.  
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A15 Odbor vzdelania 

 
Odbor vzdelania sa kóduje podľa „Klasifikácie študijných odborov“. Od 1.1.2009 sa 

odbor štúdia kóduje na všetky tri miesta. 
 
V prípade, že sa vyskytne osoba s dvoma alebo viacerými odbormi rovnakého stupňa 

vzdelania, v otázke 15 sa uvedie: (1) posledný dokončený odbor alebo (2) odbor bližší 
súčasnému zamestnaniu. 
 

A16 Rok, v ktorom bolo dosiahnuté najvyššie vzdelanie 

 
Uvedie sa posledné dvojčíslie roka, v ktorom osoba dosiahla najvyššie vzdelanie 

uvedené v otázke A14. 
 
V prípade, že osoba nevie uviesť presný rok (napr. otázka sa zisťuje v zastúpení), 

potom osoba odhadne rok, v ktorom zisťovaná osoba dosiahla toto najvyššie vzdelanie. 
 

A17 
Nová testovacia otázka od roku 2013! 
Rozumiete alebo sa dohovoríte 

 
Táto otázka bola zavedená od roku 2013 ako testovacia a jej cieľom je zistiť jazykové 

zručnosti respondentov.  

 
Odpovede sú zaznamenávané na základe vlastného uváženia respondenta  pod ľa 

úrovne ovládania jazyka , to znamená, že jazyky treba zoradi ť od najvyššej úrovne 
jazyka , o ktorom respondent prehlási, že ho ovláda najlepšie! Respondent sám posúdi, či 
miera do akej jazyk ovláda je dostatočná pre porozumenie alebo dohovorenie sa v bežných 
životných situáciách .  

 
Medzi jazyky, ktoré sú zaznamenávané patrí aj jazyk materinský . Napríklad ak 

respondent hovorí iba po slovensky je použitý iba kód 1. Materinský jazyk sa použije aj 
v prípade malých detí, ktoré ešte nerozprávajú. Celkovo môže respondent uviesť až sedem 
jazykov, nakoľko najmä v prihraničných oblastiach ľudia bežne rozumejú viacerým jazykom. 
Jazyky sú rozdelené do dvoch stĺpcov, pričom prvý stĺpec obsahuje jazyky, ktoré sa bežne 
vyskytujú na území Slovenska alebo sú slovenčine jazykovo blízke. Je možné, že na základe 
skúseností z terénu dôjde v budúcnosti k zaradenie resp. vyradeniu niektorých jazykov zo 
zoznamu. 

 
Otázka sa kladie iba pri prvej návšteve resp. pri p ríchode nového člena do 

domácnosti!  
 
! Výnimkou je prvý štvr ťrok 2013, v ktorom bude otázka kladená všetkým 

domácnostiam.    
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Kód 16 - v prípade ak osoba ovláda jazyk, ktorý nie je uvedený v ponuke, je nutné 
uviesť o aký jazyk sa jedná. V prípade papierového dotazníka to znamená vypísať skratku 
do príslušného políčka. V prípade elektronického zisťovania je nutné uviesť o ktorý jazyk sa 
jedná v „pripinke“ k odpovedi. 

Ak osoba už žiaden ďalší jazyk neovláda zostanú ďalšie políčka prázdne. Napríklad ak 
ovláda len dva jazyky budú vyplnené len prvé dve políčka a ďalších päť bude prázdnych.  

Pri zadávaní do počítača po vypísaní všetkých ovládaných jazykov do nasledujúceho 
políčka sa zadá číslo „17“ a prípadné ďalšie políčka sa už neotvoria. 
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8.3 Vysvetlivky k otázkam dotazníka „B“ pre členov domácnosti vo veku od 15 rokov 
 

Dotazník B pre členov domácností od 15 rokov je tematicky rozdelený do 8 základných 
blokov, čo umožňuje jednoduchšiu prácu s dotazníkom pri priamom zisťovaní v domácnosti.  

 

Názov bloku Čísla 
otázok 

Skupina respondentov vo veku 15+,  
ktorá vypĺňa príslušný blok 

Úvodné otázky 1 - 5 � všetci respondenti 15+ 

Pracujúci - hlavné zamestnanie 6 - 31 � pracujúci  

Pracujúci - ďalšie zamestnanie 40 - 45 � pracujúci  

Pracujúci - hľadanie si zamestnania 47 - 49b � pracujúci (okrem osôb na RD a na 
dlhodobom neplatenom voľne) 

Nepracujúci - posledné zamestnanie 50 - 57 

 

� nepracujúci, ktorí mali v posledných 
8 rokoch nejaké zamestnanie 

� nepracujúci, ktorí nemali v posledných 
8 rokoch nejaké zamestnanie (50 – 52) 

Hľadanie si zamestnania 60 - 77 � nepracujúci, ktorí si hľadajú prácu 

� pracujúci, ktorí si hľadajú iné alebo 
ďalšie zamestnanie  

� osoby na RD  

� osoby na dlhodobom neplatenom voľne 

� otázky 75 až 77 – všetci respondenti 15+ 

Situácia pred rokom 80 - 82 � všetci respondenti 15+ 

Vzdelávanie 90 - 97 � všetci respondenti 15+ 

Mzda v hlavnom zamestnaní 101 - 103 � zamestnanci pracujúci za mzdu, plat 
alebo iný druh odmeny (B10/1-4) alebo 
členovia produkčných družstiev (B10/5) 
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I. ÚVODNÉ OTÁZKY 
 

Cieľom úvodného bloku otázok je správne určenie ekonomického postavenia 
respondenta na trhu práce. Nakoľko sa jedná o kľúčové otázky je nevyhnutné im venovať 
zvýšenú pozornosť a čas. 

 

B1  

Cieľová skupina Všetky osoby vo veku od 15 rokov vrátane 

Otázka 

Vykonávali ste v uplynulom týždni aspoň 1 hodinu akúkoľvek prácu za 
mzdu, plat alebo iný druh odmeny alebo s cieľom dosiahnutia zisku 
(príp. neplatenú prácu vypomáhajúceho člena domácnosti v rodinnom 
podniku)? 

 � áno 1 

 � nie 2 
 

! V prípade, ak došlo k posunu týždňa, v ktorom prebieha zisťovanie, je nevyhnutné 
upozorniť respondenta a pripomenúť mu, na ktorý týždeň sa ho pýtame. Odporúčame uviesť 
presný dátum, ktorým daný týždeň začína a končí. 
 

Kód 1  - rozumie sa akákoľvek práca vykonávaná v referenčnom týždni aspoň 1 hodinu 
za mzdu, plat alebo iný druh odmeny alebo práca s cieľom dosiahnutia zisku vrátane: 

- neplatenej práce vypomáhajúcich členov domácnosti v rodinnom podniku, 

- platenej odbornej praxe učňov a praktikantov (počas referenčného týždňa), 

- práce študentov, 

- práce dôchodcov, 

- sezónnych zamestnancov, ale len po čas sezóny  (mimo sezóny, keď nepracujú sa 
sem nezaraďujú), 

- osôb, ktoré mali prácu a zúčastnili školenia alebo vzdelávacej aktivity počas celého 
referenčného týždňa v prípade, ak platí aspoň jedna s nasledujúcich podmienok: 

- účasť na školení alebo vzdelávacej aktivite bola požadovaná zamestnávateľom, 

- školenie alebo vzdelávacia aktivita sa uskutočnila počas normálneho pracovného 
času respondenta,  

- alebo školenie (vzdelávacia aktivita) priamo súvisí s jeho súčasným hlavným 
zamestnaním, 

- osôb zabezpečujúcich starostlivosť formou opatrovateľskej služby na základe 
pracovno-právneho vzťahu s obcou, 

- osôb, ktoré sú evidované na úrade práce ako uchádzači o zamestnanie a vykonávali 
zárobkovú činnosť, za ktorú mzda alebo odmena nepresahuje 65 % zo sumy životného 
minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, (za zárobkovú činnosť sa považuje osobné 
vykonávanie činností na základe pracovnoprávneho vzťahu alebo iného právneho 
vzťahu), 

- osôb na aktivačných prácach, to znamená uchádzač o zamestnanie, ktorý sa počas 
referenčného týždňa zúčastnil na vykonávaní menších obecných služieb alebo 
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dobrovoľníckych prác uskutočňovaných na základe dohody s úradom alebo obcou 
a poberá resp. bude poberať aktivačný príspevok, 

- osôb na absolventskej praxi 

- osôb, ktoré sa venujú poľnohospodárskej produkcii a ich produkty sú určené na predaj 
alebo obchod, nejedná sa o záhradkárov a pestovateľov, pre ktorých je táto činnosť 
koníčkom 

 
! Upozorňujeme na špeciálnu kategóriu respondentov, ktorí sa doma starajú o rodinných 
príslušníkov a majú za túto starostlivosť nejakú formu príjmu.  
 
Existujú a je potrebné rozlišovať dve formy starostlivosti tohto druhu: 
 
1. starostlivosť zabezpečovaná opatrovate ľskou službou  - starostlivosť o osobu 
vyžadujúcu si nejakú formu starostlivosti môžu zabezpečovať cudzie osoby, ale aj rodinní 
príslušníci. Vykonáva sa na základe pracovno-právneho vz ťahu  (pracovný pomer, 
dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) medzi obcou ako 
zamestnávateľom a občanom ako zamestnancom (kód 1)  
 
2. celodenná starostlivosť o ťažko zdravotne postihnutých rodinných príslušníkov - za čo 
poberajú peňažný príspevok za opatrovanie  - jeho poskytovanie patrí do pôsobnosti 
úradov práce. Ak osoby okrem tejto starostlivosti o ťažko zdravotne postihnutého rodinného 
príslušníka nevykonávali akúkoľvek prácu podľa vyššie stanovenej definície, použije sa 
kód 2.  (podobne ako u osôb na RD, osoba mnohokrát nemá na výber a musí odísť zo 
svojho zamestnania a starať sa o svojho odkázaného príbuzného pod.) 
 
! Medzi pracujúcich sa zara ďujú len osoby zabezpe čujúce starostlivos ť formou 
opatrovate ľskej služby na základe pracovno-právneho vz ťahu s obcou! 

 
Kód 2  sa uplatní v prípade, ak respondent uvedie, že v referenčnom týždni: 

-  neodpracoval ani 1 hodinu 

- pracoval len pre vlastnú domácnosť (t.j. ženy v domácnosti nepracovali) 

- vykonával neplatenú prácu dobrovoľníka alebo pre charitu  

- patrí sem aj odborná prax učňov a praktikantov, ktorá ale nie je platená  

 
! Upozornenie 
Kód 2 sa použije vždy aj pre skupinu osôb, ktorá si síce prácu našla, ale v nej ešte 
nepracovala a nastúpi do nej až niekedy v budúcnosti. 
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B2  

Cieľová skupina B1=2 

Otázka Aj keď ste nepracovali, mali ste nejaké zamestnanie alebo 
podnikateľskú činnosť, kde ste však neboli prítomný(á)? 

 � áno 1 

 � nie 2 
 
Otázka je dôležitá pre správne určenie ekonomického postavenia respondenta a jej 

cieľom je rozdeliť respondentov, ktorí na otázku B1 odpovedali záporne na dve skupiny:  

Prvú skupinu tvoria osoby, ktoré síce v referenčnom týždni neodpracovali ani hodinu, 
ale mali zamestnanie alebo prácu, v ktorej boli z nejakého dôvodu dočasne neprítomní. 

Druhá skupina respondentov je tvorená osobami, ktoré nemali žiadnu prácu a tiež 
osobami, ktoré si už prácu síce našli, ale ešte v nej nepracovali a nastúpia do nej až niekedy 
v budúcnosti. 

 
Kód 1  sa uplatní v prípade, ak osoba mala v minulom týždni zamestnanie alebo prácu 

dočasnú, príležitostnú či sezónnu, ale v referenčnom týždni z nejakého dôvodu nepracovala 
(očakáva sa, že sa osoba po ukončení absencie znovu vrátia do práce, ktorú z dôvodu 
absencie dočasne prerušila). 

  
B3  

Cieľová skupina B2=1 

Otázka Uveďte hlavný dôvod, prečo ste v minulom týždni nepracovali 

 � pracovná neschopnosť pre chorobu alebo úraz 1 

 � dovolenka na zotavenie 2 

 � materská dovolenka 3 

 � rodičovská dovolenka 4 

 � náhradné voľno alebo variabilný pracovný čas 5 

 � voľno z technických alebo ekonomických dôvodov 
(z iniciatívy zamestnávateľa)  

6 

 � nepriaznivé poveternostné podmienky  7 

 � štrajk alebo výluka 8 

 � študijné voľno alebo školenie 9 

 � osobné alebo rodinné dôvody 10 

 � iné dôvody 11 
 
Cieľom otázky je zistiť, prečo osoba v referenčnom týždni nepracovala napriek tomu, 

že mala nejakú prácu resp. podnikateľskú činnosť. 
 

Ako odpoveď sa uvedie sa vždy iba jeden hlavný dôvod. V prípade viacerých dôvodov, 
sa uvedie ten, z dôvodu ktorého respondent neodpracoval vyšší počet hodín.  
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Kód 5  - „náhradné vo ľno alebo variabilný pracovný čas “  zahŕňa neprítomnosť 
v práci z dôvodu kompenzácie vo forme voľna za prácu nadčas, vo sviatok alebo v sobotu, 
nedeľu (platí len v prípade pracovnej doby od pondelka do piatku, to znamená respondent 
počas soboty a nedele zvyčajne nepracuje), ako aj všetky absencie vo vzťahu s pružným 
pracovným časom (napr. kompenzácia kreditných hodín dňami voľna). Vyskytne sa len 
výnimočne, napr. v týždňoch, kde je veľa štátnych sviatkov.  

Prípady, kedy má osoba pracovný čas rozvrhnutý tak, že jeden týždeň pracuje a druhý 
neodpracuje ani hodinu, patria pod tento kód. 

 
Kód 6 pokrýva prípady spojené s nedostatkom materiálu, surovín, energií, finančné 

problémy pokazeným strojom a podobne. Patrí sem aj prípad, ak automobilka musí odstaviť 
výrobu, ale nie je nútená prepúšťať.  

 
Kód 8  sa použije len v prípade, ak bola osoba priamo zainteresovaná do štrajku alebo 

výluky. Ostatné osoby, ktoré nemohli pracovať resp. vyrábať z dôvodu štrajku alebo výluky 
mimo podniku, sa zakódujú kódom 6 – „voľno z technických alebo ekonomických dôvodov“. 

 

Kód 9 pokrýva len tie vzdelávacie aktivity a školenia, ktoré nespĺňajú ani jednu 
z nasledujúcich podmienok: 

� účasť bola požadovaná zamestnávateľom 

� vzdelávacia aktivita alebo školenie sa uskutočnilo počas normálneho pracovného 
času respondenta 

� a priamo súvisia s jeho súčasným hlavným zamestnaním 

 
Kód 10  - osobné alebo rodinné dôvody  zahrňuje všetky absencie týkajúce sa 

osobných alebo rodinných dôvodov respondenta ako je napr. neprítomnosť v práci z dôvodu 
ošetrovania dieťaťa, dospelého člena rodiny, poskytovania starostlivosti o chorého rodiča, 
a pod. 

 
Kód 11  - iné dôvody  sa uvedie v prípade, ak hlavný dôvod, pre ktorý respondent 

v minulom týždni nepracoval, sa nezhoduje s možnosťami 1 až 10. Tento „iný“ dôvod musí 
byť vždy konkretizovaný v mieste vyznačenom pre písomnú odpoveď! 
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B4  

Cieľová skupina B3=6 až 11 

Otázka Aká je dĺžka Vášho pracovného voľna? 

 � menej ako 3 mesiace (vrátane) 1 

 � viac ako 3 mesiace  2 
 

Pod pracovným voľnom rozumieme neprítomnosť v práci z dôvodov uvedených 
v otázke B 3. 
 
! Upozornenie 
Sledujeme celkovú dĺžku pracovného voľna. Ak osoba nevie určiť celkovú dĺžku, potom sa 
dĺžka pracovného voľna musí určovať od začiatku pracovného voľna do konca referenčného 
týždňa.  

 
 

 

B5  

Cieľová skupina B4=2 

Otázka Poberali ste počas pracovného voľna aspoň polovicu Vašej mzdy? 

 � áno 1 

 � nie 2 

 � otázka sa ma netýka som podnikateľ 3 
 
Cieľom otázky je zistiť, či respondent počas svojho pracovného voľna v trvaní dlhšie 

ako 3 mesiace, poberal aspoň polovicu mzdy. 

Na otázku odpovedajú (to znamená vyberajú si len medzi kódmi 1-áno a 2-nie) všetci okrem 
podnikateľov. Podnikateľom sa priradí kód 3 automaticky! 

 
! V prípade pochybností (v tejto otázke ešte presne nevieme, kto je napr. podnikateľom 
alebo kto vypomáhajúcim členom domácnosti v rodinnom podniku) je potrebné zistiť 
odpovede 1 alebo 2, ktoré budú neskôr v rámci programu na základe otázky B10 
zosúladené a opravené. 

 
! Kódom 2 sa vy členia osoby na dlhodobom neplatenom vo ľne, ktoré podľa metodiky 
musia poskytnúť informácie o svojom zamestnaní, to znamená skáču na blok „pracujúci“! 
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II. PRACUJÚCI - hlavné zamestnanie 
 
Na základe úvodných otázok sa respondent zatriedil medzi pracujúcich alebo medzi 

nepracujúcich. V prípade, že respondent má nejaké zamestnanie, je v prvom rade potrebné 
zistiť charakter zamestnania podľa súbehu činností, t.j. na základe nižšie uvedenej definície 
určiť hlavné zamestnanie zisťovanej osoby, prípadne jej ďalšie zamestnanie. Následne 
pokračujeme v zisťovaní blokom otázok č. 6 až 45 (PRACUJÚCI), kde sa pýtame na 
zamestnanie respondenta bez ohľadu na to, či v referenčnom týždni pracoval alebo nie.  

 
! Upozornenie 
Ak respondent zmenil zamestnanie v referenčnom týždni, zisťujeme informácie 
o zamestnaní vykonávanom na konci referenčného týždňa. 

 
Hlavné a ďalšie zamestnanie 

 
Pre účely zisťovania sa za hlavné zamestnanie považuje každé jediné zamestnanie. V 

prípade súbežných zamestnaní sa respondent sám rozhodne, ktoré považuje za svoje 
hlavné zamestnanie. V prípade, že sa nevie rozhodnúť, za hlavné zamestnanie sa považuje 
to, v ktorom respondent zvyčajne odpracuje vyšší počet hodín. Pokiaľ je zvyčajný počet 
odpracovaných hodín rovnaký u všetkých jeho zamestnaní, potom je hlavným zamestnaním 
zamestnanie s najvyšším príjmom. 

 

Špecifické prípady: 

1) Ak osoba na materskej alebo rodičovskej dovolenke nepracuje, hlavným zamestnaním je 
to, ktoré z dôvodu nástupu na MD alebo RD prerušila. Ďalším zamestnaním bude práca 
vykonávaná popri materskej resp. rodičovskej dovolenke. Ak však v čase materskej resp. 
rodičovskej dovolenky pracuje pre organizáciu, z ktorej odišla na MD alebo RD, vykonaná 
práca sa berie ako práca v hlavnom zamestnaní. 

2) Osobu, ktorá počas referenčného týždňa v jednom zamestnaní nepracovala z dôvodu 
neplateného voľna, ale zároveň vykonávala prácu v inom zamestnaní, považujeme za 
pracujúcu (na otázku B1 odpovie „áno“), pričom hlavným zamestnaním je práca vykonávaná 
v referenčnom týždni v inom zamestnaní. Zamestnanie, z ktorého odišla na neplatené voľno 
nezisťujeme. 

3) Osoba, ktorá súčasne vykonáva prácu ako zamestnanec a ako podnikateľ, sa pokladá za 
osobu s dvomi zamestnaniami (napr. lekár vykonávajúci svoju prax ako štátny lekár 
v nemocnici a zároveň má ordináciu, v ktorej vykonáva súkromnú prax). 

4) Podnikateľ, ktorý vlastní dva rôzne podniky resp. firmy, sa považuje za osobu s dvoma 
zamestnaniami. 
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B6  

Cieľová skupina Pracujúci vo veku od 15 rokov vrátane 
B1=1, B2=1, B3=1 až 4, B4=1, B5=1 až 3 

Otázka 
Uveďte rok, kedy sa začalo Vaše súčasné hlavné zamestnanie. Ak sa 
Vaše zamestnanie začalo v roku (pozri aktuálny dotazník B) alebo 
neskôr, uveďte aj mesiac. 

 � rok (posledné dvojčíslie)  

 � mesiac   
 

Otázka je zameraná na sledovanie stability na pracovnom trhu a na identifikáciu 
oblastí ekonomickej činnosti, kde je pracovná fluktuácia rýchla alebo naopak pomalá.  

 
V odpovedi sa uvedie dátum nástupu do hlavného zamestnania alebo začatia 

podnikateľskej činnosti. Mesiac nástupu sa uvedie len vtedy, ak sa zamestnanie 
respondenta začalo v priebehu posledných troch rokov. 

 
Problematickým sa stáva zistenie správneho údaja v prípade, keď sa organizácii 

zmenila právna forma v čase, keď bol respondent VZPS jej zamestnancom 
(napr. transformácia štátneho podniku na akciovú spoločnosť - zmenila sa právna forma 
organizácie, ale respondent pracuje stále na rovnakom pracovnom mieste):  

a) zmena štátneho podniku na akciovú spoločnosť – uviesť dátum nástupu do 
štátneho podniku 

b) z materskej organizácie boli vyčlenené dcérske spoločnosti - postupujeme podobne 
ako v prípade a) 

c) z akciovej spoločnosti sa vyčlenila samostatná spoločnosť s ručením obmedzeným 
bez právnych väzieb k akciovej spoločnosti – uvedie sa dátum vzniku spol. s r.o. 

 

Špecifické prípady: 

� U predĺženého alebo opätovne dohodnutého pracovného pomeru sa ako dátum nástupu 
do hlavného zamestnania uvedie dátum, kedy osoba so zamestnávateľom uzatvorila 
pracovný pomer po prvýkrát za predpokladu, že prechod z ukončenej na obnovenú zmluvu 
bol plynulý bez prerušenia.  

� Ak v podniku alebo firme, kde respondent pracuje prebehla zmena vlastníka, sa ako 
dátum nástupu do hlavného zamestnania uvedie dátum, kedy osoba nastúpila do podniku 
alebo firmy prvýkrát a to za predpokladu, že respondent pracuje stále na rovnakom 
pracovnom mieste. V prípade, že bol respondent prepustený a následne prijatý novým 
vlastníkom, sa ako dátum nástupu do hlavného zamestnania uvedie dátum, kedy osoba 
uzavrela pracovný pomer s novým vlastníkom tohto podniku alebo firmy. 

� Dočasné pridelenie respondenta zamestnávateľom na výkon práce k inej právnickej 
osobe alebo fyzickej osobe (ďalej len užívateľský zamestnávateľ) nebude mať vplyv na 
dátum nástupu do hlavného zamestnania v prípade, ak uzatvorená zmluva s užívateľským 
zamestnávateľom ostala rovnaká. 

� V prípade, že respondent vykonáva sezónnu prácu, napr. zamestnanec mal pracovnú 
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zmluvu na dobu určitú od 01.04.2010 do 30.11.2010, vykonával sezónne práce v záhradách, 
cez zimu nepracoval a od 01.04.2011 s ním zamestnávateľ uzavrel pracovný pomer, sa ako 
dátum nástupu do hlavného zamestnania uvedie dátum, kedy osoba so zamestnávateľom 
uzatvorila pracovný pomer posledný krát (t.j. apríl 2011). 

 

B7  

Cieľová skupina Pracujúci vo veku od 15 rokov vrátane 

Otázka 
Čo sa u Vášho zamestnávateľa (resp. vo Vašej firme), kde 
vykonávate svoje hlavné zamestnanie vyrába, príp. aké služby alebo 
činnosti sa prevádzkujú? 

 
(Uveďte druh činnosti - či ide napr. o spracovanie, distribúciu, služby a 
pod., aké výrobky sa vyrábajú alebo aký materiál sa spracúva a pod.) 

 

V dôsledku ekonomického rozvoja, vzniku nových technológií, služieb a výrobkov sa 
pristúpilo k revidovaniu klasifikácie ekonomických činností. Od 1.1.2008 vstúpila do platnosti 
nová verzia SK NACE Rev.2, ktorá v plnom rozsahu nahradila doposiaľ používanú 
klasifikáciu ekonomických činností OKEČ rev. 1.1. Od roku 2009 sa ekonomická činnosť kóduje 
len v novej verzii klasifikácie SK NACE Rev.2. 

Štatistická klasifikácia ekonomických činností SK NACE Rev. 2 bola vydaná Vyhláškou 
Štatistického úradu Slovenskej republiky z 18. júna 2007 č. 306/2007 Z. z. Táto národná 
štatistická klasifikácia je vypracovaná na báze spoločnej štatistickej klasifikácie 
ekonomických činností v Európskom spoločenstve  

NACE Rev. 2, ktorú pre krajiny Európskeho Spoločenstva stanovuje Nariadenie 
Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 z 20. decembra 2006. Toto Nariadenie je 
záväzné v celom rozsahu vo všetkých členských štátoch a uplatňuje sa od 1. januára 2008. 
 
Štruktúra SK NACE Rev. 2 
 
Štruktúra klasifikácie - pomenovanie jednotlivých úrovní a ich označenie: 
1. úroveň - sekcia  - položka označená abecedným znakom 
2. úroveň - divízia  - položka označená dvojmiestnym číselným znakom 
3. úroveň - skupina - položka označená trojmiestnym číselným znakom 
4. úroveň - trieda - položka označená štvormiestnym číselným znakom 

 
Cieľom otázky je zistiť ekonomickú činnosť zamestnávateľa, u ktorého respondent 

vykonáva svoje hlavné zamestnanie. 
 
V otázke zaraďujeme respondenta do odvetvia, v ktorom pracuje. Z tohto dôvodu sa 

nepýtame na konkrétnu prácu vykonávanú respondentom na jeho pracovnom mieste, ale na 
činnosť organizácie, ktorá ho zamestnáva, konkrétne nás zaujíma činnosť miestnej jednotky. 
Ak sa jedná o podnikateľa sledujeme činnosť jeho firmy, v prípade vypomáhajúceho člena 
domácnosti zase činnosť rodinného podniku.  

 
Miestna jednotka  je podnik alebo časť podniku (napr. továreň, úrad, dielňa, sklad, 

obchod) situovaný v geograficky vymedzenom priestore, ktorý je určený adresou 
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(napr. odštepný závod, továreň, prevádzkareň, hospodárske stredisko, dielňa, pracovisko, 
sklad, depo, predajňa, stavba, stavenisko, výrobňa, opravovňa, statok, baňa, nálezisko, 
lom). Na tomto mieste vykonáva jedna alebo viacero osôb činnosť pre jeden a ten istý 
podnik. To znamená, že podnik môže mať niekoľko miestnych jednotiek, ale miestna 
jednotka nemôže patriť ku viac ako jednému podniku. 

 
Slovnú odpoveď na otázku je dôležité vyplniť čo najpodrobnejšie, aby bolo neskôr 

možné ekonomickú činnosť presne zakódovať. Ekonomická činnosť sa kóduje podľa 
klasifikácie ekonomických činností na 4 miesta. Keď nie je táto presnosť dosiahnuteľná, 
údaje možno kódovať na menší počet znakov, minimálne však na 2 miesta. Bližšie 
nešpecifikované rady sa kódujú znakom 0. 

 
! V súvislosti so správnym kódovaním si je potrebné uvedomiť, že v prípade, ak je osoba 

svojím zamestnávateľom vysielaná priamo k zákazníkovi, u ktorého vykonáva dohodnuté 
služby (ako je napríklad upratovanie, opatrovanie, zabezpečenie bezpečnostných služieb, 
poskytovanie vzdelávacích kurzov a pod.), uvedie sa ekonomická činnosť miestnej jednotky 
organizácie, ktorá respondenta zamestnáva a nie ekonomická činnosť zákazníka, u ktorého 
danú činnosť vykonáva!  

Toto pravidlo si je nevyhnutné uvedomovať hlavne pri správnom rozlišovaní a kódovaní 
osôb vo verejnej správe, aby sa predišlo nesprávnemu zaradeniu a tým k umelému 
zvyšovaniu počtu pracovníkov v rámci tohto odvetvia. 

 
Dočasní zamestnanci agentúry dočasného zamestnania uvedú v otázke B7 odvetvie 

zamestnania, v ktorom konkrétne vykonávajú svoju činnosť u užívateľského zamestnávateľa 
a nie činnos ť agentúry do časného zamestnávania! Činnosť agentúry môžu uviesť len 
stáli zamestnanci agentúry! 

 

Príklady: 

- technické služby napr.: 

- čistenie a odvod odpadových vôd - NACE 3700  

- zber iného ako nebezpečného odpadu - NACE 3811  

- zber papiera - NACE 3811 

- zber nebezpečného odpadu - NACE 3812  

- vodárne a kanalizácie - NACE 3600 - Zber, úprava a dodávka  

- kuchárka v školskej jedálni: 

- ak jedáleň patrí ku škole, kuchárka pracuje v odvetví vzdelávania (NACE 85..) 

- ak jedáleň tvorí samostatný právny subjekt prevádzkujúci závodné stravovanie (napr. 
spol. s.r.o.), respondentka je zamestnankyňou tejto organizácie, preto pridelíme NACE 
5629 - Ostatné jedálenské služby 

- rovnako postupujeme v prípade šoféra sanitky pracujúceho v nemocnici: 

- ak je zamestnancom nemocnice, zaraďujeme ho do odvetvia zdravotníctva (8610) 

- ak dopravu pre nemocnicu zabezpečuje samostatná firma, priradíme NACE firmy, 
ktorá zamestnáva šoféra sanitky 
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- upratovačka pracujúca na ministerstve  

- ak je zamestnankyňou priamo ministerstva (okrem ministerstva obrany alebo 
zahraničných vecí), použije sa NACE 8411 (v rámci sekcie O - Verejná správa 
a obrana) 

- ak je zamestnankyňou ministerstva obrany, použije sa NACE 8422 

- ak je zamestnankyňou ministerstva zahraničných vecí, použije sa NACE 8421 

- ak je upratovačka zamestnankyňou samostatného právneho subjektu poskytujúceho 
upratovacie služby (napr. spol. s.r.o.), ako ekonomická činnosť sa uvedie NACE 8121 
– Generálne čistenie budov (v rámci sekcie N - Administratívne a podporné služby) 

- bezpečnostný technik, ktorý robí pre rôzne firmy na živnosť - NACE 8010 - Súkromné 
bezpečnostné služby 

- požiarny technik pracujúci pre štátnu správu na živnosť - NACE 8010 - Súkromné 
bezpečnostné služby 

- bezpečnostná strážna služba - NACE 8010 Súkromné bezpečnostné služby  

- geologický prieskum - NACE 7112 

- geodézia - NACE 7112 - Geodetické činnosti  

- činnosť záložne - NACE 4779 Maloobchod s použitým tovarom v predajniach 

- advokátska kancelária - NACE 6910 - právne činnosti  

- opatrovateľ člena rodiny platený obcou (okrem dieťaťa)- NACE 8412 

- opatrovateľ ako zamestnanec opatrovateľskej služby- NACE 8810 - Sociálna práca bez 
ubytovania pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím  

- denná opatrovateľská služba pre zdravotne postihnuté deti NACE - 8891  

- Národná banka Slovenska - NACE 6411 - Činnosti centrálnej banky 

- VÚB, Slovenská sporiteľňa, Tatra banka a iné komerčné banky - NACE 6419 - Ostatné 
peňažné sprostredkovanie 

- au-pair - NACE 9700 - Činnosti domácností ako zamestnávateľov domáceho personálu 

- pekáreň - NACE 1071 - Výroba chleba, výroba čerstvého pečiva a koláčov 

- cukrárenská výroba - NACE - 1071 Výroba chleba, výroba čerstvého pečiva a koláčov 

- cukráreň - NACE 5610 - Reštauračné činnosti a mobilný predaj jedál 

- kožená galantéria (veľkoobchod) NACE 4616 - Sprostredkovanie obchodu s textilom, 
odevmi, obuvou a koženým tovarom  

- požičovňa svadobných šiat - NACE 7729 - Prenájom a leasing ostatných osobných potrieb 
a potrieb pre domácnosť 

- výroba kolotočov, výroba zábavných dráh - NACE 2899 - Výroba ostatných strojov na 
špeciálne účely i. n.  

- výroba radiátorov- NACE 2521 - Výroba radiátorov ústredného kúrenia a bojlerov  

- domov sociálnych služieb - NACE 8720 - Starostlivosť o osoby s mentálnym postihnutím, 
duševne choré a drogovo závislé osoby v pobytových zariadeniach 

- regionálna správa ciest - NACE 5221 - Vedľajšie činnosti v pozemnej doprave 
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- katastrálny úrad - NACE 8413 - Podpora a usmerňovanie ekonomiky 

- colný úrad - NACE 8411 - Všeobecná verejná správa 

- zamestnanci Ministerstva zahraničných vecí - NACE 8421 - Zahraničné veci 

- zamestnanci Ministerstva obrany - NACE 8422 - Obrana  

- zamestnanec vojenskej nemocnice – NACE 8610 - „Činnosti nemocníc“ 

- všetky ostatné Ministerstvá Slovenskej republiky - NACE 8411 - Všeobecná verejná správa 

- zamestnanec Ministerstva vnútra - NACE 8411 - Všeobecná verejná správa 

- zamestnanec polície - NACE 8424 - Verejná bezpečnosť a obrana“ 

- obchodné reťazce: 

- Jednota, Lidl, Billa, CBA - 4711 

- Tesco, Kaufland, Hypernova - 4719 

 
! Upozorňujeme na odlišnosť otázok č. 7 a č. 8: napr. upratovačka zamestnaná na 

základnej škole bude v otázke č. 7 vedená ako pracovníčka v odvetví vzdelávania (podľa 
novej NACE 8520 - „Základné školstvo“, ale ako zamestnanie v otázke č. 8 uvedieme kód 
ISCO - 08 9112 - „Pomocníci a upratovači...“! 

 

B8  

Cieľová skupina Pracujúci vo veku od 15 rokov vrátane 

Otázka Akú prácu Vy sami v súčasnosti robíte? 

 a) Uveďte názov zamestnania 

 b) Popíšte, čo konkrétne vo svojej práci robíte 

 
Od 1. 1. 2011 sa na zakódovanie zamestnania používa klasifikácia ISCO-08 so 

zachovaním všetkých opatrení (vyhláška Štatistického úradu SR č.407/2010) s účinnosťou 
od 15.11.2010 vzťahujúcich sa na Štatistickú klasifikáciu zamestnaní.  

Od roku 2012 sa zamestnanie kódu je len podľa ISCO-08 na 4 miesta. 
 
Otázkou chceme zistiť konkrétnu prácu (zamestnanie), ktorú respondent vykonáva u 

svojho zamestnávateľa (resp. vo svojej firme). Predmetom záujmu je teda činnos ť 
respondenta vo svojom zamestnaní a nie činnos ť podniku!  Aby opytovateľ neskôr 
mohol presne zakódovať zamestnanie podľa klasifikácie ISCO-08, uvedie do odpovedí a) a 
b) čo najpodrobnejšie údaje. Kód ISCO-08 sa uvádza len v riadkoch pri odpovediach a), 
odpovede b) majú doplnkový charakter. 

 
Pri vkladaní údajov do počítača je možnosť kódovať ISCO-08 podľa abecedného 

zoznamu alebo podľa tried, odporúča sa však mať kód zistený dopredu, nakoľko pri hľadaní 
kódu v počítači môže jednoduchšie dôjsť k odsúhlaseniu nesprávneho kódu. 

 
Zaraďovanie majiteľov súkromných podnikov podľa ISCO-08 

- majiteľ väčšej firmy zaradenej do obchodného registra - jeho činnosť bude väčšinou 
charakterizovaná ako riadiaca (trieda 1) 
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- majiteľ živnosti - pracujúci vlastník sa klasifikuje podľa toho, či jeho úlohy a 
povinnosti sú podobné úlohám manažéra (riadiaceho pracovníka) alebo iných pracovníkov v 
rovnakej oblasti práce  

- možno predpokladať, že u podnikateľov, ktorí podnikajú len sami (prípadne 
s vypomáhajúcimi členmi rodiny) alebo s jedným až dvoma zamestnancami, bude 
prevažovať výkon vlastnej činnosti nad činnosťou manažérskou (riadiacou) 

- pri zaraďovaní do tried ISCO-08 je vhodné aplikovať pravidlá priority, napr. pekár, 
ktorý pečie a zároveň predáva, by mal byť klasifikovaný ako pekár a podobne 

 

B9  

Cieľová skupina Pracujúci vo veku od 15 rokov vrátane 

Otázka Uveďte okres, kde pracujete (pokiaľ pracujete v zahraničí, uveďte štát; 
v prípade európskej krajiny aj mesto alebo región): 

 
Cieľom otázky je identifikácia vnútornej alebo vonkajšej migrácie za prácou. 

 
Vyplnenie otázky v domácnosti:   

Opytovateľ slovne vypíše okres SR alebo štát, kde respondent v referenčnom týždni 
pracoval. Ak nie je možné zistiť priamo krajinu, opytovateľ by mal získať informáciu aspoň 
o území (skupine krajín), kde respondent pracoval (územia sú v číselníku vyznačené 
numerickým kódom). Výnimkou sú európske krajiny, ktoré sa musia vždy z akódova ť 
individuálnym alfabetickým kódom.  V prípade, ak opytovateľ nevie zistiť, o ktorú európsku 
krajinu sa jedná, uvedie sa kód „nezistený“. Skupinové kódy 01 až 04 pre európske 
krajiny sa nepoužívajú!  V prípade, že respondent pracoval v európskej krajine, ktorá je 
vyznačená v číselníku krajín farebne, je potrebné zaznamenať aj mesto, pričom región určí 
dodatočne. Ak opytovateľ nebude vedieť zaradiť mesto do regiónu, môže sa obrátiť na ŠÚ 
SR – odbor 920.  

 
Ak zisťovaná osoba má pracovisko, ktoré sa mení (služby, montáže a pod.), vtedy sa 

vykazuje okres (štát) sídla závodu (podniku), v ktorom je zamestnaný. 
 
Ak zisťovaná osoba pracuje na ambasáde SR v zahraničí, uvedie sa štát hosťujúcej 

krajiny. 
 

Kódovanie:   

(1) ak respondent pracoval v SR – odpoveď bude kódovaná podľa číselníka okresov 
(OKRES96-0048) – trojmiestny numerický kód 

(2) ak respondent pracoval v európskej krajine, ktoré je farebne vyznačená v číselníku 
krajín – odpoveď bude kódovaná podľa číselníka regiónov Európy – štvormiestny kód 

(3) ak respondent pracoval mimo územia SR alebo vybraných európskych krajín (2) – 
odpoveď bude kódovaná podľa číselníka krajín – dvojmiestny abecedný alebo 
numerický kód. 
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B10  

Cieľová skupina Pracujúci vo veku od 15 rokov vrátane 

Otázka Vo svojom hlavnom zamestnaní pracujete ako 

 - zamestnanec pracujúci za mzdu, plat alebo iný druh 
odmeny  

 � v štátnom podniku (štátnej akciovej spoločnosti alebo 
inej organizácii patriacej štátu) 1 

 � v súkromnom podniku (firme, spoločn., u živnostníka) 2 

 � v poľnohospod. družstve alebo v inej družstevnej 
organizácii 3 

 � v inom type organizácie 4 

 - člen produkčného družstva 5 

 - podnikateľ (spoločník firmy, samostatne hospod. roľník, 
slobodné povolanie) bez zamestnancov 6 

 - živnostník bez zamestnancov 7 

 - podnikateľ (spoločník firmy, živnostník, samostatne 
hospod. roľník, slobodné povolanie) so zamestnancami 8 

 - vypomáhajúci (neplatený) člen domácn. v rodinnom 
podniku  9 

 
Ukazovateľ „postavenie v zamestnaní“ patrí ku kľúčovým ukazovateľom výberového 

zisťovania pracovných síl v rámci sociálnej štatistiky. 
 
Kódy 1 až 4 - Zamestnanec  

 
Do skupiny zamestnancov v štátnom podniku (kód 1)  zaraďujeme respondentov 

pracujúcich v štátnom podniku, v akciovej spoločnosti s prevažujúcim podielom akcií vo 
vlastníctve štátu (podiel akcií Fondu národného majetku sa považuje za podiel štátu) alebo v 
inej organizácii patriacej štátu (napr. štátna správa a pod.), ako aj zamestnancov organizácie 
s vlastníctvom územnej samosprávy (resp. prevažujúcim VÚS). 

 
Medzi zamestnancov v súkromnom podniku (kód 2)  patria osoby zamestnané 

v obchodnej spoločnosti (t.j. v spoločnosti s ručením obmedzeným, vo verejnej obchodnej 
spoločnosti alebo v komanditnej spoločnosti), vo firme, u fyzickej osoby (u živnostníka, u 
osoby so slobodným povolaním) alebo v akciovej spoločnosti s prevažujúcim podielom akcií 
v súkromnom vlastníctve. Každé zahraničné vlastníctvo považujeme za súkromné. 

 
Kód 3  - iný typ organizácie predstavujú združenia, politické strany, cirkevné 

organizácie, nadácie a pod. 
Z uvedeného vyplýva, že pri určení typu organizácie zamestnávajúcej respondenta 

vychádzame z druhu vlastníctva tejto organizácie. Pomôckou pri kódovaní zamestnancov 
(kódy „1“ až „4“) je nasledujúca tabuľka vymedzujúca druh vlastníctva pre jednotlivé typy 
zamestnávateľských organizácií: 
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Zamestnanec v danom type 

organizácie  

Druh 
vlastníctva *)  

Zamestnanec pracujúci za mzdu, 
plat alebo iný druh odmeny 

 

- v štátnom podniku 4, 5, 1 
- v súkromnom podniku 2, 7, 8 
- v poľnohospodárskom družstve 
alebo inej družstevnej organ. 3 

- v inom type organizácie 6 

*) podľa číselníka 0036-Druh vlastníctva 
 
 
 
 
 

 
Kód Druh vlastníctva 

organizácie 
zamestnávajúcej 

respondenta 

0 Zatiaľ nezistené 
1 Medzinárodné s prevažujúcim 

verejným sektorom 
2 Súkromné tuzemské 

3 Družstevné 

4 Štátne 

5 Vlastníctvo územnej 
samosprávy 

6 Vlastníctvo združení, 
politických strán a cirkví 

7 Zahraničné 

8 Medzinárodné s prevažujúcim 
súkromným sektorom 
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Fenomén živnostníkov z donútenia je jedným z novodobých problémov trhu práce. 
Z tohto dôvodu sa pre identifikáciu skupiny živnostníkov z donútenia z pôvodného kódu 6 
do samostatného kódu 7 vyčlenili živnostníci bez zamestnancov .  

 
Kód 6 - patria sem podnikatelia (napr. spoločník firmy, samostatne hospod. roľník, 

slobodné povolanie) bez zamestnancov okrem živnostníkov bez zamestnancov! 
 
Kód 7 sa použije len pre skupinu živnostníkov bez zamestnancov. 
 
Kód 8 zahŕňa aj podnikateľa, ktorému pri chode podniku pomáhajú neplatení členovia 

domácnosti.  
 
Kód 9  „Vypomáhajúci (neplatený) člen domácnosti v rodinnom podniku“- jedná sa o 

osoby, ktoré pomáhajú inému členovi rodiny pri chode rodinného podniku, pričom táto práca 
nie je platená. 

 
Osoby vykonávajúce slobodné povolanie  sú vo všeobecnosti kódované ako 

podnikatelia v prípade, že svoje výkony poskytujú ekonomicky samostatne a nezávisle, 
a tým znášajú podnikateľské riziko napr. lekár vykonávajúci slobodné povolanie v rámci 
vlastnej súkromnej praxe sa zakóduje kódom 6 resp. 8, v závislosti od toho či má alebo 
nemá zamestnancov.  

Na druhej strane, osoba vykonávajúca slobodné povolanie bude zakódovaná ako 
zamestnanec v prípade, že pracuje ako zamestnanec, má so svojím zamestnávateľom 
uzatvorenú pracovno-právnu zmluvu a podľa zákonníka práce sa na neho vzťahujú práva 
a povinnosti zamestnanca (napr. lekár vykonávajúci slobodné povolanie je zamestnaný ako 
lekár v štátnej klinike, mladý zubár je zamestnaný v súkromnej ambulancii iného zubára 
a pod.) 

 

Špecifické príklady: 

� osoba, ktorá poskytuje súkromné hodiny (napr. výučba cudzieho jazyka, spevu, tanca, 
doučovanie matematiky a podobne) sa považuje za podnikateľa resp. živnostníka v prípade, že je 
platená priamo svojím študentom resp. objednávateľom služby (pričom nezáleží či osoba má na 
túto činnosť zriadenú živnosť alebo nie) 

� opatrovateľka poskytujúca domácu starostlivosť o jedno alebo viac detí (alebo iné odkázané 
osoby) môže byť zakódovaná dvomi spôsobmi: 

1) ako zamestnanec, a to v prípade, ak pracuje v rodine ako au-pair; ak pracuje ako 
zamestnanec opatrovateľskej firmy resp. organizácie alebo na základe pracovno-právnej 
zmluvy s obcou, 

2) ako podnikateľ v prípade, že poskytuje svoje služby starostlivosti v rámci slobodného 
povolania resp. poskytuje svoje služby súkromne  

� upratovačka môže byť zakódovaná dvomi spôsobmi:  

1) ako zamestnanec, v prípade, že pracuje ako zamestnanec upratovacej firmy,  

2) ako živnostník v prípade, že poskytuje svoje služby v rámci svojej živnosti resp. poskytuje 
svoje služby súkromne bez nej 



 
44 
 

 

 

B10a  

Cieľová skupina Živnostník bez zamestnancov 
B10=7 

Otázka 

Má Vaša práca charakter závislej práce zamestnanca?  

(ide o prácu vykonávanú vo vzťahu nadriadenosti zamestnávateľa a 
podriadenosti zamestnanca, osobne pre zamestnávateľa, podľa jeho 
pokynov, v jeho mene, v stanovenom prac. čase, za mzdu alebo 
odmenu)  

 � áno 1 

 � nie 2 
 

! ZMENA od roku 2013  – charakteristika závislej práce bola pozmenená podľa novely 
Zákonníka práce. 

 
Cieľom zaradenia  otázky je identifikovať skupinu živnostníkov z donútenia – tzn. osôb, 

ktoré sa na základe okolností (požiadavky zamestnávateľa, finančné podmienky a pod.) 
rozhodli prejsť na živnosť. Často krát sa samotná práca osoby vôbec nezmenila (pracuje pre 
svojho bývalého zamestnávateľa, na rovnakom mieste) alebo je osoba prijímaná do 
„zamestnania“ pod podmienkou, že si založí živnosť. Zvyčajne pritom na prácu využíva 
priestory, stroje alebo nástroje svojho "zamestnávateľa". Fenomén živnostníkov z donútenia 
je jedným z problémov trhu práce. 
 

Závislá práca  je vykonávaná vo vzťahu nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti 
zamestnanca, jedná sa o výlučne osobný výkon práce zamestnanca pre zamestnávateľa, 
ktorý pozostáva prevažne z opakovania určených činností, podľa pokynov zamestnávateľa, v 
jeho mene, za mzdu alebo odmenu, v pracovnom čase, na náklady zamestnávateľa, jeho 
výrobnými prostriedkami a na zodpovednosť zamestnávateľa. 

 

Špecifické príklady: 

� osoby, ktoré zamestnávateľ prinútil odísť, aby sa k nemu vzápätí vrátili ako externí dodávatelia, 

� osobe by v prípade nevybavenia si živnosti hrozila výpoveď, 

� predavačka v hypermarkete pracujúca na živnostenský list, pričom má stanovené o koľkej 
presne má byť v práci, kedy má ísť na prestávku a pracuje s firemnou pokladnicou, 

� lesníci najímaní na rúbanie dreva, používajú traktory a techniku firmy, ktorá si ich prenajala, 
majú stanovenú pracovnú dobu  

 

B11  

Cieľová skupina 
Zamestnanci a členovia produkčných družstiev vo veku od 15 rokov 
vrátane 
B10=1 až 5 

Otázka Zastávate funkciu vedúceho alebo inak riadite ľudí vo svojej práci? 

 � áno 1 

 � nie 2 
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Otázka sa týka len zamestnancov a členov produkčných družstiev a jej cieľom je zistiť 

či respondent zastáva vo svojom hlavnom zamestnaní funkciu vedúceho pracovníka alebo či 
nejakým iným spôsobom riadi aspoň jednu osobu.  
! Upozornenie  
Sledujeme zvyčajnú situáciu respondenta a nie len situáciu počas referenčného týždňa! 
 

Riadenie je formálna zodpovednosť za priame riadenie iných zamestnancov 
(minimálne aspoň za jedného). 

 

Kód 1  - Patria sem všetky osoby, ktoré vo svojej práci riadia aspoň jednu inú osobu, 
nesú zodpovednosť za prácu iných zamestnancov, vedú ich prácu (to znamená či je 
uspokojivo realizovaná a splnená). Patria sem aj osoby s viacerými funkciami, ak je aspoň 
jedna z nich riadiaca. 

 

! Pod tento kód nepatrí: 
- osoba dočasne (krátkodobo) zastupujúca riadiacu osobu 
- osoba kontrolujúca kvalitu produktov iných zamestnancov (napr. kontrolór) 
- osoba poskytujúca konzultácie iným zamestnancom 
- osoba starajúca sa o deti alebo odkázané osoby 
- osoba, ktorá má zodpovednosť len  za riadenie a vedenie učňov, praktikantov a pod. 

počas ich praxe (napr. lekár, ktorý má na starosti medikov v rámci ich praxe; učiteľka 
v materskej škole, ktorá vedie praktikantky z pedagogickej školy počas ich praxe) 

 
! Upozornenie 
V niektorých prípadoch môže byť názov zamestnania respondenta zavádzajúci alebo z neho 
nie je jasné, či naozaj riadi iného zamestnanca alebo nie. Preto je potrebné dôkladne 
pristupovať k zisťovaniu tejto otázky a ak si to situácia vyžaduje doplňujúcimi otázkami zistiť, 
o aký prípad sa v skutočnosti jedná (napríklad v prípade hlavnej kuchárky, vedúcej 
pokladníčok alebo manažéra obchodu, táto osoba môže, ale nemusí bezprostredne vo svojej 
práci riadiť aspoň 1 inú osobu, niesť zodpovednosť za jej prácu). 
 

 

B12, 12a, 13, 14   

 
Otázky o stabilite zamestnania sa budú sledovať len za kategóriu zamestnancov a 

členov produkčných družstiev!  
 

B12  

Cieľová skupina Zamestnanci a členovia produkčných družstiev vo veku od 15 rokov vrátane 
B10=1 až 5 

Otázka Aký charakter má Vaša práca v hlavnom zamestnaní? 

 � práca stála 1 

 � práca dočasná, príležitostná, sezónna 2 
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 � aktivačná práca (menšie obecné služby pre obec vykonáv. na 
základe dohody s obcou alebo úradom práce) 3 

 
Cieľom otázky je zistiť charakter práce v hlavnom zamestnaní z hľadiska stability 

zamestnania. Uvedené posúdenie stability zamestnania sa týka všetkých vekových kategórií, 
čiže osôb v produktívnom veku i dôchodcov. 

Stálym  zamestnaním  sa rozumie činnosť, ktorá je vykazovaná ako trvalá práca, 
t.j. práca bez časového obmedzenia alebo na základe pracovného pomeru na neurčitú dobu.  

 
Činnosť pracovníkov, ktorá nemá charakter stálej práce sa posudzuje ako dočasná, 

príležitostná alebo sezónna . V tomto zmysle je každý pracovný pomer dojednaný na určitú 
dobu považovaný za prácu dočasnú bez ohľadu na dobu jeho trvania. Za dočasnú, 
príležitostnú či sezónnu sa považuje aj práca vykonávaná na základe dohody o prácach 
vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce a dohoda o brigádnickej 
práci študentov). Za dočasnú sa považuje aj práca počas zastupovania osoby na materskej 
alebo rodičovskej dovolenke, dlhodobo práceneschopnej osoby a pod. 
 

Kód 3  - Patria sem uchádzači o zamestnanie, ktorí sa zúčastňujú na vykonávaní 
menších obecných služieb uskutočňovaných na základe dohody s úradom práce, sociálnych 
vecí a rodiny alebo obcou. Aktivačné práce alebo činnosti formou menších obecných služieb 
pre obec slúžia na podporu udržiavania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaného 
občana a sú určené na zlepšenie ekonomických , sociálnych alebo kultúrnych podmienok, 
tvorbu, ochranu, udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia obyvateľov obce, 
starostlivosť o ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva, podporu vzdelávania, rozvoj a 
poskytovanie sociálnych služieb a ďalších činností obce v sociálnej oblasti, rozvoj a ochranu 
duchovných a kultúrnych hodnôt, doplnkové vzdelávanie detí a mládeže a na rozvoj a 
podporu komunitnej činnosti. 

 

Špecifické prípady: 

- dočasné preradenie alebo prevelenie respondenta sa považuje za stálu prácu v prípade, ak má 
respondent istotu návratu do pôvodného zamestnania – použije sa kód 1 

- respondent, ktorému sa zmluva pravidelne obnovuje napr. 1x ročne sa sám rozhodne, či svoju 
prácu považuje za stálu a použije kód 1alebo za dočasnú – kód 2 

 

 

B12a  

Cieľová skupina 
Zamestnanci a členovia produkčných družstiev vo veku od 15 rokov 
vrátane 
B10=1 až 5 

Otázka Túto prácu vykonávate 

 � na dohodu (o vykonaní práce, o brigádnickej práci 
študentov, o pracovnej činnosti) 1 

 � na základe zmluvy na dobu určitú 2 

 � iným spôsobom ako je uvedené vyššie (napr. aktiv. práce) 3 
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Kód 1 – zahŕňa prácu na:  

- dohodu o vykonaní práce ( pracovná činnosť obmedzená na najviac 350 hodín 
ročne). 

- dohodu o brigádnickej práci študentov ,  
Do roku 2012 bola táto skupina respondentov kódovaná kódom 3. Tento typ 
dohody sa uzatvára medzi zamestnávateľom a fyzickou osobou, ktorá má štatút 
žiaka strednej školy alebo vysokoškolského študenta dennej formy a ktorá 
nedovŕšila 26 rokov. Rozsah práce na takúto dohodu nesmie presiahnuť 20 hodín 
týždenne v priemere.  

- dohodu o pracovnej činnosti (pracovnú činnosť v rozsahu najviac 10 hodín 
týždenne),  
 

Kód 3 - zahŕňa: 
- vykonávanie práce na základe písomnej dohody o absolventskej praxi;  
- dohodu, ktorú osoba uzatvorila s úradom alebo obcou o podmienkach vykonávania 

menších obecných služieb pre obec, 
- dohodu o zapracovaní uzatvorenú medzi úradom práce a znevýhodneným 

uchádzačom o zamestnanie,  
- vykonávanie práce na základe príkaznej zmluvy, 
- vykonávanie prác bez akejkoľvek zmluvy alebo písomnej dohody. 

 
 

B13  

Cieľová skupina B12=2 

Otázka Robili ste tento typ práce, pretože 

 � išlo o prácu v rámci praktického výcviku alebo odbornej 
praxe (učni, praktikanti, výskumní pracovníci) 

1 

 � nemohli ste nájsť stálu prácu 2 

 � tento typ práce Vám vyhovuje a stálu prácu si nehľadáte 3 
 
Cieľom otázky je identifikovať motív pre vykonávanie dočasnej, príležitostnej, sezónnej 

práce. 
 
Kód 1  - zaradia sa sem učni vykonávajúci v referenčnom týždni prax, rovnako 

praktikanti vykonávajúci odbornú prax, vedeckí a výskumní pracovníci na dočasnej stáži, 
osoby na absolventskej praxi, a podobne. 
! Upozornenie   
V prípade, že sa osoba nevie rozhodnúť medzi možnosťami 1 a 2 alebo 1 a 3, použije sa 
kód 1 „išlo o prácu v rámci praktického výcviku alebo odbornej praxe (učni, praktikanti, 
výskumní pracovníci)“. 

Zakódovaný musí byť vždy aktuálny motív respondenta, aj napriek tomu, že by sa líšil od 
prvotného dôvodu (napr. osoba prijala túto prácu z dôvodu, že si nemohla nájsť stálu prácu, 
ale neskôr zistila, že jej tento typ práce vyhovuje – použije sa kód 3, nakoľko nás zaujíma 
aktuálny motív). 
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B14  

Cieľová skupina 
Zamestnanci a členovia produkčných družstiev vo veku od 15 rokov 
vrátane 
B10=1 až 5 

Otázka Aká je celková doba trvania Vášho súčasného dočasného zamestnania 
alebo práce? 

 � menej ako 1 mesiac  

 � 1 mesiac a viac (uveďte počet mesiacov)  
 
V odpovedi je potrebné uviesť počet mesiacov celkovej doby trvania dočasného 

zamestnania, to znamená celkovú dobu, na ktorú bol kontrakt uzatvorený (dohodnutý) 
 
V prípade obnovenej pracovnej zmluvy nás zaujíma, len doba trvania aktuálneho 

kontraktu, na ktorú bola pracovná zmluva uzatvorená. 
 
Ak trvanie dočasnej práce nie je presne určené a jej ukončenie je viazané na 

vykonanie nejakej práce, respondent sa pokúsi čo najlepšie odhadnúť ako dlho mu bude 
daná práca trvať (napr. na základe predchádzajúcich skúseností s podobným typom práce). 

 
 

B15  

Cieľová skupina 
Zamestnanci a členovia produkčných družstiev vo veku od 15 rokov 
vrátane 
B10=1 až 5 

Otázka Máte uzavretú pracovnú zmluvu s agentúrou dočasného zamestnávania? 
(okrem vlastných zamestnancov agentúry) 

 � áno 1 

 � nie 2 
 

Agentúra do časného zamestnávania (ADZ)  je podľa zákona o službách 
zamestnanosti právnická alebo fyzická osoba, ktorá zamestnáva občana v pracovnom 
pomere (tzv. dočasného zamestnanca) za účelom jeho dočasného pridelenia 
k užívateľskému zamestnávateľovi. 
 

V porovnaní s inými agentúrami sprostredkovávajúcimi zamestnanie je v prípade ADZ 
dôležité to, že dočasný zamestnanec má pracovnú zmluvu uzavretú s ADZ, je ňou 
platený (!),  ale prácu vykonáva pre inú firmu. ADZ často sprostredkujú prácu pre robotnícke 
profesie (napr. stavbárske) a často aj v zahraničí. 

Ak táto osoba dočasne vykonáva pre ADZ administratívne práce použije sa kód 1 . 
 
! Stálym zamestnancom ADZ, ktorí nikdy nepracovali pre inú firmu sa priradí kód 2 ! 
! Upozornenie  
Dočasní zamestnanci ADZ uvádzajú v otázke B7 (NACE) odvetvie zamestnania, v ktorom 
konkrétne vykonávajú svoju činnosť u užívateľského zamestnávateľa (napr. stavebníctvo) a 
nie činnos ť agentúry do časného zamestnávania!!!  

Činnosť agentúry môžu uviesť len stáli zamestnanci agentúry! 
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B16  

Cieľová skupina 
Zamestnanci a členovia produkčných družstiev vo veku od 15 rokov 
vrátane 
B10=1 až 5 

Otázka Podieľal sa úrad práce na nájdení Vášho súčasného zamestnania? 

 � áno 1 

 � nie 2 
 

Cieľom otázky je zistiť, či sa úrad práce akýmko ľvek  spôsobom podieľal na nájdení 
súčasného hlavného zamestnania respondenta, to znamená či nejakým spôsobom 
skontaktoval zamestnanca a zamestnávate ľa. Podieľanie sa úradu práce treba chápať 
v širšom kontexte – napríklad, ak si respondent našiel prácu pomocou inzerátu 
uverejneného na nástenke alebo oficiálnej internetovej stránke úradu práce.  
 
! Upozornenie 
Nepatria sem rekvalifika čné kurzy a iné kurzy organizované úradom práce,  pretože ich 
účelom je zlepšenie zručností, schopností a vedomostí, zvýšenie kvalifikácie respondenta 
s cieľom lepšieho uplatnenia sa na trhu práce a nie skontaktovanie zamestnanca so 
zamestnávateľom.  
 

B17  

Cieľová skupina 
Zamestnanci a členovia produkčných družstiev vo veku od 15 rokov 
vrátane 
B10=1 až 5 

Otázka Pracujete vo svojom hlavnom zamestnaní na zmeny? 

 � áno 1 

 � nie 2 
 
Cieľom otázky je získať informácie o organizácii pracovného času a o jeho rôznych 

formách rozvrhnutia. 
 

Kód 1  - Respondent je klasifikovaný ako „pracujúci na zmeny“ v prípade, ak pracuje 
na dve alebo viac zmien. 

 
Osoba permanentne pracujúca v jednej zmene (rannej, poludňajšej alebo nočnej) sa 

nepovažuje za osobu pracujúcu na zmeny, t.j. priradí sa jej kód „2“. 
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Špecifické príklady: 
� osoba, ktorá pracuje striedavo jeden týždeň v dennej zmene a druhý týždeň v nočnej zmene 

– kód 1 

�  sestrička alebo lekár v nemocnici (napríklad na internom oddelení, na detskom oddelení, 
v pôrodnici, na traumatológii a podobne), ktorá(ý) pracuje na denné a nočné zmeny – kód 1 

� sestričky a lekári (napr. všeobecný lekár, zubný lekár, očný lekár a pod.), ktorí pracujú na 
poliklinike vo svojej ordinácii a prijímajú pacientov počas ordinačných hodín (napr. od 7:00 do 
15:00) - nepracujú na zmeny (nakoľko na poliklinike nie je zavedený zmenný režim), a to ani 
v tom prípade, ak počas mesiaca vypomáhali v nemocnici 

� vo výrobnej jednotke podniku je zavedený trojzmenný pracovný režim; robotník, ktorý 
pravidelne pracuje len v rannej zmene, sa v zmysle horeuvedenej zmeny metodiky nepovažuje 
za zamestnanca pracujúceho na zmeny a použije sa kód 2 

� vodič kamiónu, ktorý pracuje pre svojho zamestnávateľa nepravidelne - napríklad jeden 
týždeň štyri dni nepretržite za sebou, potom má voľno, druhý týždeň pracuje dva dni, ďalšie 
dva dni má voľno a potom jazdí 3 dni (jeho pracovná doba závisí od potrieb zamestnávateľa) – 
respondent nepracuje na zmeny – kód 2. 

 
 

 

B18  

Cieľová skupina 
Pracujúci vo veku od 15 rokov vrátane okrem podnikateľov bez 
zamestnancov 
B10≠6 

Otázka Koľko osôb pracuje na pracovisku, kde vykonávate svoje hlavné 
zamestnanie? 

 � 1 až 10 osôb (uveďte presný počet)  

 � 11 až 19 osôb 11 

 � 20 až 49 osôb 12 

 � 50 alebo viac osôb 13 

 � neviem presne, ale maximálne 10 osôb 14 

 � neviem presne, ale viac ako 10 osôb 15 
 
Otázka sa týka všetkých pracujúcich okrem podnikateľov bez zamestnancov a jej 

cieľom je zobraziť profil zamestnancov pracujúcich vo veľkostne rôznych podnikoch. 
Sledovaný ukazovateľ je dôležitý pre zabezpečenie porovnania s podnikovou štatistikou.  

 
Za zamestnancov sa v tejto otázke považujú všetky osoby patriace do evidenčného 

počtu zamestnancov (podľa podnikového výkazníctva), ktorí sú v pracovnom, služobnom, 
štátnozamestnaneckom alebo v členskom pomere k organizácii (v družstevných podnikoch, 
kde súčasťou členstva je pracovný vzťah) - t.j. stáli aj dočasní zamestnanci (vrátane osôb 
s kratším pracovným časom a študentov na brigáde), ktorí sú k zamestnávateľovi 
v pracovnom pomere bez ohľadu na to, či v referenčnom týždni pracovali alebo nie 
(napr. pre chorobu, dovolenku na zotavenie, vojenské cvičenie, štrajk, výluku, prestoj).  

Do evidenčného počtu zamestnancov nepatria osoby na materskej a rodičovskej 
dovolenke, učni a študenti vykonávajúci u podnikateľa prevádzkovú prax podľa školských 
predpisov. 

Pod pojmom „pracovisko“ sa rozumie tzv. miestna jednotka – pozri definíciu pri 
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otázke B7. 
 

! Upozornenie  
Podnikatelia so zamestnancami sa tiež zaraďujú do celkového počtu osôb pracujúcich v 
miestnej jednotke. 

Do celkového počtu je potrebné zahrnúť aj vypomáhajúcich (neplatených) členov 
domácnosti v rodinnom podniku . 

Dočasní zamestnanci agentúry dočasného zamestnávania sa zahrnú do celkového počtu 
zamestnancov u svojho užívateľského zamestnávateľa, kde konkrétne vykonávajú svoju 
činnosť a nie do po čtu zamestnancov agentúry do časného zamestnávania! 

 
Kódy 14 a 15  sa uvedú len v tom prípade, ak osoba nevie určiť počet osôb, ktoré 

pracujú na jeho pracovisku. 
 
 

B19  

Cieľová skupina Pracujúci vo veku od 15 rokov vrátane 

Otázka Vo Vašom hlavnom zamestnaní pracujete 

 � na plný pracovný čas 1 

 � na kratší pracovný čas 2 
 
Cieľom otázky je identifikovať rozvrhnutie pracovného času z hľadiska jeho dĺžky. 

 
Ak osoba pracuje na kratší pracovný čas, znamená to, že vykonáva prácu kratšie ako 

je ustanovený týždenný pracovný čas. Osoba pracujúca na kratší pracovný čas, je 
definovaná ako tá, ktorej zvyčajný pracovný čas v hlavnom zamestnaní je kratší ako plný 
pracovný čas zamestnanca pracujúceho v rovnakom zamestnaní a v rovnakej miestnej 
jednotke. 

 
Osobu, ktorá pracuje na delenom pracovnom mieste považujeme podľa novely 

Zákonníka práce (od 1.9.2011) za zamestnanca v pracovnom pomere na kratší pracovný 
čas. Delené pracovné miesto je pracovné miesto, na ktorom si zamestnanci v pracovnom 
pomere na kratší pracovný čas sami medzi sebou rozvrhnú pracovný čas a pracovnú náplň 
pripadajúcu na toto pracovné miesto.  
 

B20  

Cieľová skupina B19=2 

Otázka Uveďte hlavný dôvod, prečo pracujete na kratší pracovný čas 

 � nemôžem si nájsť prácu na plný pracovný čas 1 

 � z iniciatívy zamestnávateľa (nedostatok práce) 2 

 � zo zdravotných dôvodov 3 

 � starám sa o deti alebo o iné odkázané (choré, postihnuté 
alebo staré) osoby 4 

 � z iných osobných alebo rodinných dôvodov 5 

 � navštevujem školu alebo odborné kurzy 6 

 � mám ešte inú prácu (ďalšie zamestnanie) 7 
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 � práca na kratší čas mi vyhovuje 8 

 � z iných dôvodov (uveďte dôvod) 9 
 

Uvedie sa len jeden hlavný dôvod, pre ktorý respondent pracuje na kratší pracovný 
čas. Zisťujeme vždy aktuálny motív respondenta, aj napriek tomu, že by sa mohol líšiť 
od jeho prvotného dôvodu. 

Kód 3  pokrýva len vlastné zdravotné problémy (napr. invalidita, zdravotné postihnutie 
a pod.), starostlivosť o chorých rodinných príslušníkov sa sem nezahrňuje. 

 
Kód 4  „starám sa o deti alebo iné odkázané (choré, postihnuté alebo staré) osoby“. 

Uvedená starostlivosť zahŕňa:  

- starostlivosť o vlastné, partnerove alebo iné deti do 14 rokov vrátane, pričom 
nezáleží či ide o deti žijúce v rámci spoločnej domácnosti alebo mimo nej 

- starostlivosť o choré, postihnuté alebo staré osoby vo veku od 15 rokov  

Pod tento kód sa nezahrňuje:  

- starostlivosť o deti alebo odkázané osoby v prípade, ak je vykonávaná ako 
zamestnanie (napr. ako opatrovateľská služba na základe pracovno-právneho vzťahu, 
pozri B1!) 

- starostlivosť o deti alebo odkázané osoby ako dobrovoľnícka činnosť pre 
charitatívne organizácie (v tomto prípade sa použije kód 9 - iné dôvody!) 

 

B21  

Cieľová skupina B20=4 

Otázka 
Pracujete na kratší pracovný čas z dôvodu, že vhodné služby starostlivosti 
o deti alebo odkázané osoby sú vo Vašom okolí nedostupné alebo príliš 
drahé? 

 � áno 1 

 � nie 2 
 

Cieľom ukazovateľa je zistiť, do akej miery ovplyvňuje kvalita služieb starostlivosti 
respondentovu účasť na trhu práce. Zaujíma nás dostupnosť služieb starostlivosti počas 
pracovného dňa alebo v mimoriadnom čase (ráno, večer, počas víkendu, prázdnin a pod.). 
 

Pojem „vhodné“  služby starostlivosti predstavuje minimálne kvalitatívne požiadavky, 
ktoré osoba požaduje od služieb starostlivosti (napr. náplň počas dňa, kvalita personálu, 
kvalita starostlivosti, kapacita, dôveryhodnosť, spoľahlivosť, počet opatrovateľov na osoby 
vyžadujúce si starostlivosť a pod.). 

 
Pojem „dostupné“  vymedzuje primeranú vzdialenosť vzhľadom na existujúce formy 

dopravy (mestská, medzimestská, vlastná doprava), to znamená záleží to od toho, či osoba 
žije v meste alebo na vidieku alebo aká forma dopravy je pre ňu dostupná. Napríklad pre 
osobu s vlastným autom žijúcu na vidieku pojem dostupnej vzdialenosti pokrýva územie 
väčšieho rozsahu ako pre osobu žijúcu v meste, ktorá je odkázaná na medzimestskú 
dopravu, ktorá môže byť hlavne v malom meste do značnej miery obmedzená 
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Služby poskytujúce starostlivos ť o die ťa sú detské jasle, materská škôlka, denné 

detské centrá, školský klub, organizovaná rodinná starostlivosť (napr. rodinné jasle, domáca 
starostlivosť o deti zabezpečená vychovávateľom zabezpečeným organizáciou poskytujúcou 
služby starostlivosti o deti), platený(á) au-pair, platený(á) opatrovateľ(ka), guvernant(ka) 
alebo pestún(ka). Platená starostlivosť o dieťa a služby starostlivosti o deti subvencované 
štátom alebo zamestnávateľom sú sem tiež zahrnuté. 

 
Služby zabezpe čujúce starostlivos ť o odkázané osoby  zahŕňajú všetky druhy 

služieb poskytujúcich starostlivosť o túto skupinu ľudí doma, v špeciálnych zariadeniach 
určených na tento účel, platených opatrovateľov, charitatívne organizácie poskytujúce tento 
typ služieb a pod. 

 
 

B22  

Cieľová skupina B21=1 

Otázka Ktorých služieb starostlivosti sa Vaša nespokojnosť týka? 

 � služieb starostlivosti o deti 1 

 � služieb starostlivosti o odkázané osoby 2 

 � oboch uvedených foriem služieb starostlivosti 3 
 
Pozri pokyny k otázke B21. 
 

B 23 až 29   

 
Kvalitné údaje o opracovaných hodinách patria k jedným z kľúčovým ukazovateľom 

výberového zisťovania pracovných síl a tvoria nezastupiteľný podklad a zdroj informácií pre 
meranie a výpočet rôznych kľúčových štatistík. Z tohto dôvodu je nevyhnutné venovať 
tomuto bloku otázok zvýšenú pozornosť.  

 
! Nakoľko sa pri ďalších návštevách dá v otázkach o odpracovaných hodinách 

predpokladať oproti predchádzajúcej návšteve zmena, je potrebné presvedčiť respondenta, 
že je žiadúce otázky opäť prejsť, nakoľko aj menšia zmena je pre nás veľmi dôležitá 

 

! V prípade, ak došlo k posunu zisťovania, je nevyhnutné upozorniť respondenta 
a pripomenúť mu, na ktorý týždeň sa ho pýtame. Odporúčame uviesť presný dátum, ktorým 
daný týždeň začína a končí. 

 

B23  

Cieľová skupina Pracujúci vo veku od 15 rokov vrátane 

Otázka 

Koľko hodín týždenne obvykle odpracujete vo svojom hlavnom 
zamestnaní? 

(Ak sa odpracované hodiny v jednotlivých týždňoch výrazne líšia, uveďte 
priemer za posledné 4 týždne.) 

 � počet odpracovaných hodín  
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 � dlhšie ako 4 týždne nepracujem (choroba, MD a pod.)  
 
Cieľom ukazovateľa „obvykle odpracované hodiny“ je poskytnúť merítko, za základe 

ktorého môže byť meraný a analyzovaný skutočný objem vynaloženej práce, ktorý sa zisťuje 
otázkou B24 „skutočne odpracovaný počet hodín“. 
 

Počet týždenne obvykle odpracovaných hodín predstavuje všetky hodiny, ktoré 
respondent z dlhodobého hľadiska (posledné 4 týždne) v rámci týždňa zvyčajne odpracoval 
vo svojom hlavnom zamestnaní vrátane nadčasových hodín, ktoré osoba zvyčajne 
vykonávala (aj v prípade, že tieto odpracované hodiny neboli platené). 

 

V prípade, že osoba vo svojom zamestnaní pracuje kratšie ako 4 týždne, uvedie sa 
týždenný počet hodín uvedený v zmluve.  

 

Ak sa odpracované hodiny v jednotlivých týždňoch výrazne odlišujú z dôvodu 
variabilného pracovného času (napr. pružný pracovný čas, nerovnomerné rozvrhnutie 
pracovného času, práca na zmeny, práca doma a pod.) respondent by mal uviesť priemer 
hodín za posledné 4 týždne.  

 

Príklad: 

� Osoba má pracovný čas rozvrhnutý tak, že pracuje každý druhý týždeň, jeden týždeň 40 hodín 
a druhý nepracuje. Obvykle odpracovaný počet hodín sa vypočíta ako priemer za posledné 4 
týždne, to znamená uvedie sa 20 hodín. V nasledujúcich otázkach sa identifikuje dôvod, pre ktorý 
sa priemerný počet obvykle odpracovaných hodín líši od skutočne odpracovaných hodín. V 
prípade, že osoba v referenčnom týždni skutočne odpracovala 40 hodín, v otázke B27 sa uvedie 
ako dôvod kód 1 „ mám variabilný pracovný čas“. 

 
! Upozornenie 
V prípade, ak sa odpracovaný počet hodín v jednotlivých týždňoch líšil z dôvodu absencií 
uvedených v otázke B26 (okrem B26=8) ako napr. pracovná neschopnosť, dovolenka na 
zotavenie, štrajk, náhradné voľno a pod. respondent uvedie obvykle týždenne odpracovaný 
počet hodín bez ohľadu na absencie a nie priemer za posledné 4 týždne.  
 
! Odpracované hodiny uvádzajte celým číslom. 

 
V prípade zamestnancov sa budú obvykle odpracované hodiny najčastejšie pohybovať 

pravdepodobne okolo 40 hodín týždenne (novela Zákonníka práce, č. 311/2001 
Z.z. k 1.9.2007), v prípade osôb vo verejnej službe alebo v štátnej službe 37,5 hodín 
týždenne (Kolektívna dohoda vo verejnej službe a Kolektívna dohoda v štátnej službe). 
Upozorňujeme, že uvedené počty hodín sú len orientačné, nakoľko respondent by mal uviesť 
počet hodín, ktoré odpracuje obvykle a nie počet hodín stanovených zákonom. 

 
Do celkového počtu obvykle odpracovaných hodín sa započítava: 

� čas strávený cestovaním či šoférovaním v rámci zabezpečenia pracovných aktivít 
a povinností 

� čas strávený cestou za klientom ( napr. u pracovníkov rôznych servisov) 

� čas strávený prípravou na vyučovanie u pedagogických pracovníkov (za externých 
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učiteľov sa vykáže len počet skutočne odučených hodín) 
 

Do celkového počtu obvykle odpracovaných hodín sa nezapočítava: 

� čas strávený dochádzkou do práce a z práce 

� čas poskytnutej prestávky na jedenie a oddych. 

 

 

 

 

 
  

B24  

Cieľová skupina Pracujúci vo veku od 15 rokov vrátane okrem tých, ktorí viac ako 4 týždne 
nepracujú 

Otázka Koľko hodín ste odpracovali v minulom týždni vo svojom hlavnom 
zamestnaní? 

 � počet odpracovaných hodín  

 � v minulom týždni som nepracoval(a)  
 
Cieľom tohto ukazovateľa je umožniť priame meranie objemu skutočne vynaloženej 

práce a spolu s údajmi získanými pomocou otázky B44 – počet odpracovaných hodín 
v referenčnom týždni v ďalšom zamestnaní, tvorí základ pre všetky merania celkového počtu 
odpracovaných hodín. 

 
V otázke nás zaujíma počet odpracovaných hodín v referenčnom týždni. 

Pod odpracovanými hodinami v referenčnom týždni sa chápu hodiny, počas ktorých osoba 
vykonávala vo svojom hlavnom zamestnaní pracovné aktivity, pričom nerozhoduje či sa 
jedná o platené hodiny alebo nie. Pracovné aktivity a celkový počet odpracovaných hodín 
zahŕňa: 

- všetky aktivity, ktoré priamo slúžia a zabezpečujú produkciu tovarov alebo služieb 

- všetky podporné a pomocné aktivity, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie produkcie 
tovarov alebo služieb (napr. cestovanie medzi jednotlivými pracoviskami, cestovanie za 
klientom, príprava pracoviska, oprava a údržba, príprava a čistenie strojov a náradia, 
vystavenie receptov, potvrdení, faktúr, tvorba rôznych správ, personálny manažment, a pod.) 

- krátke prestávky v práci (napr. prerušenie v produkcii alebo podporných aktivít, ktoré je 
nevyhnutnou súčasťou pri organizácii práce, krátke prestávky na kávu a pod.) 

- vzdelávacie aktivity a školenia, ktoré sú nevyhnutné z hľadiska zabezpečenia produkcie 
a úspešný chod pomocných a podporných aktivít v rámci respondentovho zamestnania 
a spĺňajú aspoň jednu z nasledujúcich podmienok: 

� účasť bola požadovaná zamestnávateľom 

� vzdelávacia aktivita alebo školenie sa uskutočnilo počas normálneho pracovného času 
respondenta 

� alebo priamo súvisia s jeho súčasným hlavným zamestnaním 
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- aktívna časť pracovnej pohotovosti  

- neaktívna časť pracovnej pohotovosti na pracovisku to znamená čas, počas ktorého sa 
zamestnanec zdržiava na pracovisku a je pripravený na výkon práce, ale prácu nevykonáva  

(Definícia pracovnej pohotovosti - ak zamestnávateľ v odôvodnených prípadoch na 
zabezpečenie nevyhnutných úloh nariadi zamestnancovi alebo sa s ním dohodne, aby sa 
mimo rámca rozvrhu pracovných zmien a nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z 
vopred určeného rozvrhnutia pracovného času zdržiaval po určený čas na dohodnutom 
mieste a bol pripravený na výkon práce podľa pracovnej zmluvy, ide o pracovnú 
pohotovosť.) 

- pracovná cesta a čas priamo spojený s cestovaním na pracovnú cestu 

- neplatené odpracované hodiny (vrátane neplateného nadčasu), ktoré osoba vykonávala 
v rámci hlavného zamestnania nad rámec určeného pracovného času (na pracovisku alebo 
doma) z dôvodu splnenia pracovných úloh a za predpokladu, že sa daná práca vzhľadom na 
vyťaženosť zamestnanca v rámci jeho základného pracovného času nedá splniť 

- u pedagogických pracovníkov sa do počtu odpracovaných hodín započítavajú nielen 
odučené vyučovacie hodiny, ale aj čas strávený prípravou na vyučovanie. Do odpracovaných 
hodín sa započíta aj čas strávený ako dozor na školských výletoch (okrem hodín spánku). 
Za externých učiteľov sa vykáže len počet skutočne odučených hodín.  
 

Do celkového počtu skutočne odpracovaných hodín sa nezapočítava: 

- čas strávený dochádzkou do práce a z práce 

- čas poskytnutej prestávky na jedenie a oddych (zvyčajne trvá 30 minút)  

- práca nad rámec určeného pracovného času, ktorá bola vykonávaná z vlastnej iniciatívy 
(napr. z len profesionálneho záujmu alebo nedostatku času z dôvodu, že osoba si nechá 
prácu na poslednú chvíľu a musí odpracovať viac hodín, aby ju splnila) 

- absencia počas pracovnej doby zo zdravotných alebo osobných dôvodov napr. návšteva 
lekára, zubára, súkromná návšteva a podobne 

- vzdelávacie aktivity a školenia, ktoré nie sú nevyhnutné z hľadiska zabezpečenia 
produkcie a úspešný chod pomocných a podporných aktivít v rámci respondentovho 
zamestnania, to znamená že nespĺňajú ani jednu z nasledujúcich podmienok: 

� účasť bola požadovaná zamestnávateľom 

� vzdelávacia aktivita alebo školenie sa uskutočnilo počas normálneho pracovného času 
respondenta 

� a priamo súvisia s jeho súčasným hlavným zamestnaním 

- neaktívna časť pracovnej pohotovosti mimo pracoviska (čas, počas ktorého sa 
zamestnanec zdržiava na dohodnutom mieste mimo pracoviska a je pripravený na výkon 
práce, ale prácu nevykonáva). 
 
! Odpracované hodiny uvádzajte celým číslom.  
 

B25  

Cieľová skupina Pracujúci vo veku od 15 rokov vrátane, ktorí uviedli, že v minulom týždni 
pracovali 
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Otázka Počet hodín, ktorý ste odpracovali v minulom týždni vo svojom hlavnom 
zamestnaní bol 

 � nižší ako obvyklý pracovný čas 1 

 � rovnaký ako obvyklý pracovný čas 2 

 � vyšší ako obvyklý pracovný čas  3 
 

V otázke sa porovnáva obvyklý pracovný čas (zistený v otázke č. 23) s časom 
odpracovaným v referenčnom týždni (otázka č. 24). Túto otázku treba položiť aj tomu 
respondentovi, u ktorého odpoveď na otázky B23 alebo B24 nebola z nejakého dôvodu 
zistená. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

B26  

Cieľová skupina B25=1 

Otázka Uveďte hlavný dôvod, prečo ste v minulom týždni neodpracovali obvyklý 
pracovný čas 

 � pracovná neschopnosť pre chorobu alebo úraz 1 

 � dovolenka na zotavenie 2 

 � študijné voľno alebo školenie 3 

 � technické alebo ekonomické dôvody 4 

 � štrajk alebo výluka 5 

 � nepriaznivé poveternostné podmienky 6 

 � náhradné voľno 7 

 � variabilný pracovný čas (napr. pružný pracovný čas) 8 

 � materská alebo rodičovská dovolenka 9 

 � voľno z osobných alebo rodinných dôvodov 10 

 � štátny sviatok 11 

 � nástup do nového zamestnania v priebehu minulého 
týždňa 12 

 � ukončenie zamestnania v priebehu minulého týždňa 13 

 � iné dôvody (uveďte dôvod) 14 
 

Uvedie sa len jeden hlavný dôvod. Ak respondent uvedie viac dôvodov, prečo v 
referenčnom týždni neodpracoval obvyklý pracovný čas, za hlavný dôvod sa považuje ten, 
ktorý vysvetľuje väčší počet neodpracovaných hodín. V prípade, že nie je možné použiť toto 
kritérium, za hlavný dôvod sa berie dôvod s nižším kódom. 
 

Kód 3  pokrýva vzdelávacie aktivity a školenia, ktoré nespĺňajú ani jednu 
z nasledujúcich podmienok: 

� účasť bola požadovaná zamestnávateľom 
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� vzdelávacia aktivita alebo školenie sa uskutočnilo počas normálneho 
pracovného času respondenta 

� a priamo súvisia s jeho súčasným hlavným zamestnaním 
 
Kód 4 pokrýva prípady spojené s nedostatkom materiálu, surovín, energií, finančné 

problémy, problémy s pokazeným strojom a pod. Patrí sem aj prípad, ak automobilka musí 
odstaviť výrobu, ale nie je nútená prepúšťať.  

 
Kód 5  sa použije len v prípade, ak bola osoba priamo zainteresovaná do štrajku alebo 

výluky. Ostatné osoby, ktoré nemohli pracovať resp. vyrábať z dôvodu štrajku alebo výluky 
mimo podniku, sa zakódujú kódom 4 - „voľno z technických alebo ekonomických dôvodov. 

 

Kód 7  - „náhradné vo ľno“ zahŕňa neprítomnosť v práci z dôvodu kompenzácie vo 
forme voľna za prácu nadčas, vo sviatok alebo v sobotu, nedeľu (platí len v prípade 
pracovnej doby od pondelka do piatku, to znamená respondent počas soboty a nedele 
zvyčajne nepracuje) 

 
Kód 8  - „variabilný pracovný čas“  zahŕňa tiež neprítomnosť v práci vo vzťahu 

s pružným pracovným časom a podobne.  
Táto možnosť sa môže použiť napríklad aj pre podnikateľa v prípade, ak nemá iný 

z uvedených dôvodov.  
Tento kód pokrýva aj prípady nerovnomerne rozvrhnutého pracovného času, napr. ak 

osoba pracuje jeden týždeň 3 dni a ďalší napr. 4 dni, ak osoba jeden týždeň pracuje a druhý 
neodpracuje ani hodinu a pod. 

Pružný pracovný čas je spôsob rovnomerného alebo nerovnomerného rozvrhnutia 
pracovného času. Skladá sa zo základného (čas kedy musí byť zamestnanec na 
pracovisku), voliteľného (čas, ktorý si zamestnanec rozvrhne s cieľom odpracovať určený 
prevádzkový čas) a prevádzkového pracovného času (čas, ktorý musí zamestnanec 
odpracovať počas pružného pracovného obdobia napr. týždeň, štvortýždňové alebo iné 
pracovné obdobie).  

Konto pracovného času je spôsob nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času. 
Zamestnávateľ môže rozvrhnúť pracovný čas tak, že v prípade väčšej potreby práce 
zamestnanec odpracuje viac hodín a v prípade menšej potreby práce odpracuje menej hodín 
ako je jeho ustanovený týždenný pracovný čas alebo prácu nebude vykonávať vôbec.  

 
Kód 9  - „materská alebo rodi čovská dovolenka“  sa použije v prípade, ak osoba 

počas referenčného týždňa nastúpila na materskú alebo rodičovskú dovolenku resp. 
ukončila materskú alebo rodičovskú dovolenku 

 
Kód 10 -  „vo ľno z osobných alebo rodinných dôvodov“  zahrňuje všetky absencie 

týkajúce sa osobných alebo rodinných dôvodov respondenta ako je napr. neprítomnosť 
v práci z dôvodu ošetrovania dieťaťa, dospelého člena rodiny, neprítomnosť z dôvodu 
svadby, pohrebu a pod. 

 
Kód 14  - iné dôvody  sa uvedie v prípade, ak hlavný dôvod, pre ktorý respondent 

v minulom týždni odpracoval menej hodín ako je jeho obvyklý pracovný čas, sa nezhoduje 
s možnosťami 1 až 13. Tento „iný“ dôvod musí byť vždy konkretizovaný v mieste 
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vyznačenom pre písomnú odpoveď! 
 

B27  

Cieľová skupina B25=3 

Otázka Uveďte hlavný dôvod, prečo ste v minulom týždni pracovali dlhšie ako je 
Váš obvyklý pracovný čas 

 � mám variabilný pracovný čas (napr. pružný pracovný čas) 1 

 � pracoval(a) som nadčas 2 

 � iné dôvody  3 

 
Uvedie sa len jeden hlavný dôvod. Ak respondent uvedie viac dôvodov, prečo v 

referenčnom týždni odpracoval viac ako je obvyklý pracovný čas, za hlavný dôvod sa 
považuje ten, ktorý zdôvodňuje väčší počet odpracovaných hodín. V prípade, že nie je 
možné uplatniť toto kritérium, pretože každý dôvod je zastúpený rovnakým počtom hodín 
a súčasne jedným z dôvodom je práca nadčas, uvedie sa kód 2. V prípade, že sa 
respondent rozhoduje medzi kódom 1 a 3, vyberie sa kód 1. 

 
  

B28  

Cieľová skupina Pracujúci vo veku od 15 rokov vrátane 

Otázka Koľko nadčasových hodín ste odpracovali v minulom týždni vo svojom 
hlavnom zamestnaní?  

 � a) počet platených nadčasových hodín  

 b) počet neplatených nadčasových hodín  

 � nepracoval som nadčas 0 

 � otázka sa ma netýka, som podnikateľ(ka)  0 
 
Cieľom otázky je zistiť, či respondent pracoval v referenčnom týždni nadčas. V rámci 

otázky zisťujeme platené (odpoveď a) a neplatené nadčasové hodiny (odpoveď b).  
 
! V prípade, že respondent uvedie len platené nadčasy a neplatené odmietne uviesť, 

pri nahrávaní sa uvedie do zberného programu počet platených nadčasových hodín a do 
neplatených nadčasov sa uvedie „nezistené“.  

 
! Ak respondent odmietne uviesť aj platené aj neplatené nadčasy, do programu je 

nutné zaznamenať odpoveď „nezistené“ pre obe časti otázky, to znamená pre časť otázky a) 
tak aj pre časť otázky b)! 
 
! Upozornenie  
Nadčasové hodiny sa nesledujú u podnikate ľov.  Z tohto dôvodu túto otázku opytovateľ 
podnikateľovi nekladie, ale mu automaticky zakrúžkuje „0“ (otázka sa ma netýka som 
podnikateľ(ka)). 
 
! Práca nad čas je:  

- práca vykonávaná zamestnancom na príkaz zamestnávateľa alebo s jeho súhlasom nad 
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určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času a 
vykonávaná mimo rámca rozvrhu pracovných zmien 

- u zamestnanca s kratším pracovným časom je práca nadčas práca, presahujúca jeho 
týždenný pracovný čas (tomuto zamestnancovi nemožno nariadiť prácu nadčas 

- pri pružnom pracovnom čase je prácou nadčas práca vykonávaná zamestnancom na 
príkaz zamestnávateľa alebo s jeho súhlasom mimo základného pracovného času pri 
uplatnení: 

a) pružného pracovného dňa nad dĺžku pracovnej zmeny pripadajúcej na príslušný deň 
podľa rozvrhu týždenného pracovného času určeného zamestnávateľom, 

b) pružného pracovného týždňa nad určený týždenný pracovný čas, 

c) pružného štvortýždňového pracovného obdobia nad určený pracovný čas pripadajúci 
na toto obdobie 

 
Práca nadčas vykonávaná na príkaz zamestnávateľa alebo s jeho súhlasom sa chápe 

ako všetky priame, podporné a pomocné aktivity, ktoré nevyhnutne slúžia na zabezpečenie 
produkcie tovarov alebo služieb, na splnenie pracovných činností, úloh a povinností 
vyplývajúcich z pracovnej zmluvy resp. zamestnávateľových požiadaviek. 
 
! Prácou nad čas nie je: 

- práca, keď zamestnanec nadpracúva prácou vykonávanou nad určený týždenný pracovný 
čas pracovné voľno, ktoré mu zamestnávateľ poskytol na jeho žiadosť 

- práca, ktorou zamestnanec nadpracúva pracovný čas, ktorý odpadol pre nepriaznivé 
poveternostné vplyvy 

- práca nad rámec určeného pracovného času, ktorá bola vykonávaná z vlastnej iniciatívy 
(napr. len z profesionálneho záujmu alebo nedostatku času z dôvodu, že si osoba nechala 
prácu na poslednú chvíľu a tým musela odpracovať viac hodín, aby ju splnila) 

(Novela Zákonníka práce č.311/2001 Z.z., § 97 k 1.9.2007) 

 
! Upozornenie 
Zákonník práce stanovuje, že práca nadčas nesmie u zamestnanca presiahnuť 8 hodín 
týždenne (s výnimkou niektorých odvetví). Pri zisťovaní však uvedené nariadenie neberieme 
do úvahy, ale sa snažíme zistiť skutočný počet odpracovaných nadčasových hodín. 
 

Platené nadčasové hodiny – sú definované ako počet hodín, ktoré zamestnanec 
odpracoval nad rámec zmluvne určeného pracovného času, a za ktoré je zamestnanec 
zamestnávateľom kompenzovaný formou platu, náhradného voľna alebo formou poskytnutia 
tovarov a služieb. 

Neplatené nadčasové hodiny- sú definované ako počet hodín, ktoré zamestnanec 
odpracoval nad rámec zmluvne určeného pracovného času, pričom nie je zamestnávateľom 
kompenzované formou platu, náhradného voľna alebo formou poskytnutia tovarov a služieb. 
 

B29  

Cieľová skupina Pracujúci vo veku od 15 rokov vrátane 
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Otázka Koľko hodín týždenne by ste si želali odpracovať spolu vo všetkých svojich 
zamestnaniach? 

 � počet hodín   
 

Cieľom otázky je odhadnúť mieru podzamestnanosti a zistiť želaný počet 
odpracovaných hodín, ktoré by respondent chcel odpracovať vo všetkých svojich 

zamestnaniach. 
 
V prípade, ak osoba chce pracovať viac, opytovateľ by mal upozorniť respondenta, 

že otázka je chápaná ako želanie pracovať viac v spojitosti s potencionálne vyšším 
finančným príjmom. 

 
V prípade, že osoba by chcela pracovať menej, opytovateľ by mal upozorniť 

respondenta, že otázka je chápaná ako želanie pracovať menej aj za predpokladu možnej 
straty na finančnom príjme. To znamená, že respondent by si želal odpracovať menej hodín 
aj napriek tomu, že by sa mu znížil príjem.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

B30  

Cieľová skupina Pracujúci vo veku od 15 rokov vrátane 

Otázka 
Uveďte, ako často ste v priebehu posledných 4 týždňov (končiac 
minulým/referenčným týždňom) uplatňovali vo svojom hlavnom 
zamestnaní nasledujúce formy práce: 

 a) večerná práca (od 18°° do 22°° hod.)  

 b) nočná práca (od 22°° do 6°° hod.)  

 c) práca v sobotu  

 d) práca v nedeľu  

 
! ZMENA od roku 2013  – rozmedzie trvania nočnej práce bolo predĺžené do šiestej 

hodiny tak, ako ho definuje novela Zákonníka práce. 
 
Cieľom otázky je sledovanie periodicity vykonávania tzv. atypických foriem práce v 

priebehu posledných 4 týždňov.  
 

V porovnaní s väčšinou sledovaných ukazovateľov, ktoré sa z časového hľadiska 
vzťahujú k referenčnému týždňu, v prípade daného ukazovateľa sa otázka vzťahuje 

k posledným 4 týždňom končiacim referenčným týždňom. 
 
! V prípade, ak došlo k posunu zisťovania, je nevyhnutné upozorniť respondenta 

a pripomenúť mu, na ktorý týždeň sa ho pýtame. Odporúčame uviesť presný dátum, ktorým 
daný týždeň začína a končí. 
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Zisťovanie foriem práce, ktoré sú uvedené v dotazníku, sa vzťahuje len k hlavnému 

zamestnaniu.  
 
a) Večerná práca - za večernú prácu považujeme prácu vykonávanú v hlavnom zamestnaní 
v čase medzi 18.00 a 22.00 hodinou: 

pravidelne  = ak osoba vykonávala večernú prácu aspoň polovicu dní odpracovaných 
v posledných 4 týždňoch 

občas = ak osoba vykonávala večernú prácu aspoň jeden deň, ale menej ako polovicu 
dní odpracovaných v posledných 4 týždňoch 

nikdy  = ak osoba v priebehu posledných 4 týždňov nepracovala večer ani jeden deň 
 

b) Nočná práca - nočnou prácou je práca vykonávaná v hlavnom zamestnaní v čase medzi 
22.00 a 6.00 hodinou: 

pravidelne  = ak osoba vykonávala nočnú prácu aspoň polovicu dní odpracovaných 
v posledných 4 týždňoch 

občas = ak osoba vykonávala nočnú prácu aspoň jeden deň, ale menej ako polovicu 
dní odpracovaných v posledných 4 týždňoch 

nikdy  = ak osoba v priebehu posledných 4 týždňov ani raz nepracovala v noci 
 
c) Práca v sobotu  - v prípade zamestnancov nás zaujíma len tá práca vykonávaná v 
sobotu, ktorá bola nariadená zamestnávateľom. Medzi osoby pracujúce v sobotu sa 
nezaraďujú zamestnanci, ktorí si na základe vlastnej iniciatívy „vezmú“ prácu domov alebo 
idú v sobotu pracovať na miesto svojho pracoviska a nie je tak urobené na príkaz 
zamestnávateľa (ani v prípade, že tak urobia aj 4 x do mesiaca). 

pravidelne  = ak osoba v posledných 4 týždňoch pracovala v sobotu aspoň 2-krát  

občas = ak osoba v posledných 4 týždňoch pracovala v sobotu 1-krát aspoň 1 hodinu 

nikdy  = ak osoba v posledných 4 týždňoch ani raz nepracovala v sobotu  
 

d) Práca v nede ľu - práca v nedeľu je obdobne ako práca v sobotu v prípade zamestnancov 
viazaná na príkaz zamestnávateľa. 

pravidelne  = ak osoba v posledných 4 týždňoch pracovala v nedeľu aspoň 2-krát  

občas = ak osoba v posledných 4 týždňoch pracovala v nedeľu 1-krát aspoň 1 hodinu 

nikdy  = ak osoba v posledných 4 týždňoch ani raz nepracovala v nedeľu 

 
B31  

Cieľová skupina Pracujúci vo veku od 15 rokov vrátane 

Otázka Vykonávali ste v priebehu posledných 4 týždňov (končiac 
minulým/referenčným týždňom) svoju prácu doma vo svojom byte? 

 � áno, pravidelne 1 

 � áno, občas 2 

 � nikdy  3 
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V porovnaní s väčšinou sledovaných ukazovateľov, ktoré sa z časového hľadiska 
vzťahujú k referenčnému týždňu, v prípade daného ukazovateľa sa otázka vzťahuje 

k posledným 4 týždňom končiacim referenčným týždňom. 
 

! V prípade, ak došlo k posunu zisťovania, je nevyhnutné upozorniť respondenta 
a pripomenúť mu, na ktorý týždeň sa ho pýtame. Odporúčame uviesť presný dátum, ktorým 
daný týždeň začína a končí. 

 
Otázka sa týka aj podnikateľov, napr. osôb v slobodnom povolaní (umelci, spisovatelia, 

a pod.), ktorí časť práce alebo celú svoju prácu vykonávajú vo svojom dome alebo byte 
slúžiacom na bývanie, pričom mnohokrát majú na výkon práce vyhradenú samostatnú časť 
bytu.  

 
Ak podnikateľ pracuje v samostatnej časti domu kde býva, pričom miesto výkonu jeho 

práce má samostatný vchod, vtedy ho nezaraďujeme medzi osoby vykonávajúce prácu 
doma (napr. vykonávanie veterinárnej alebo lekárskej praxe, kaderník a pod.).  

 
Podobne ani samostatne hospodáriacich roľníkov, ktorí pracujú na poliach alebo 

v budovách susediacich s jeho obytným domom, nepovažujeme za osoby pracujúce doma. 
 
V prípade zamestnancov sa za prácu vykonávanú doma považuje len tá práca (alebo 

časť práce), ktorú zamestnanec vykonáva doma na základe obojstrannej dohody so 
zamestnávateľom. Táto dohoda musí byť uvedená v pracovnej zmluve zamestnanca alebo 
zamestnanec pravidelne nahlasuje svojmu zamestnávateľovi počet hodín odpracovaných 
doma alebo zamestnanec požaduje preplatenie práce vykonanej doma (príp. požaduje inú 
formu kompenzácie). Práca doma nezahŕňa tie prípady, keď zamestnanec vykonáva doma 
takú prácu, ktorá by mala byť vykonávaná na pracovisku, t.j. pracuje doma z vlastnej 
iniciatívy (napr. z profesionálneho záujmu alebo nedostatku času).  
 
Typické príklady práce vykonávanej doma (zamestnanci):  

- programátor, ktorý vykonáva prácu (alebo časť práce) pre zamestnávateľa doma na 
svojom PC 

- prepisovanie textov na PC 

- lepenie obálok, výroba hračiek či iných drobných predmetov doma vo svojom byte a ich 
zasielanie nejakej centrálnej jednotke. 

 
Periodicita práce vykonávanej doma: 

- pravidelne  = ak osoba pracovala doma aspoň polovicu dní odpracovaných v posledných 
4 týždňoch 

- občas = ak osoba pracovala doma aspoň jeden deň, ale menej ako polovicu dní 
odpracovaných v posledných 4 týždňoch 

- nikdy  = ak osoba nepracovala doma ani jeden deň v priebehu posledných 4 týždňov. 
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III. PRACUJÚCI - ďalšie zamestnanie 

 

B40  

Cieľová skupina Pracujúci vo veku od 15 rokov vrátane 

Otázka Mali ste v minulom týždni okrem svojho hlavného zamestnania ešte ďalšie 
zamestnanie alebo iné zárobkové činnosti? 

 � áno 1 

 � nie  2 
 

Cieľom otázky je získať informácie o osobách s viac ako jedným zamestnaním resp. 
viac ako s jednou zárobkovou činnosťou. Jedná sa o kontrolnú otázku na ďalšie 
zamestnanie (pozri str. 28 - definícia hlavného a ďalšieho zamestnania). 

! V prípade, ak došlo k posunu zisťovania, je nevyhnutné upozorniť respondenta 
a pripomenúť mu, na ktorý týždeň sa ho pýtame. Odporúčame uviesť presný dátum, ktorým 
daný týždeň začína a končí. 

 

B41  

Cieľová skupina B40=1 

Otázka Uveďte hlavný dôvod, prečo máte okrem hlavného ešte ďalšie zamestnanie 

 � v hlavnom zamestnaní nemám možnosť pracovať na plný 
pracovný čas 

1 

 � mám záujem o dodatočný zárobok 2 

 � moja ďalšia činnosť je mojím koníčkom 3 

 � iné dôvody  4 
  

Respondent uvedie len jeden hlavný dôvod. 
 

 

B42  

Cieľová skupina B40=1 

Otázka Vo svojom ďalšom zamestnaní pracujete ako 

 - zamestnanec pracujúci za mzdu, plat alebo iný druh odmeny  

 � v štátnom podniku (štátnej akciovej spoločnosti alebo inej 
organizácii patriacej štátu) 1 

 � v súkromnom podniku (firme, spoločn., u živnostníka) 2 

 � v poľnohospod. družstve alebo v inej družst. organizácii 3 

 � v inom type organizácie 4 

 - člen produkčného družstva 5 

 - podnikateľ (spoločník firmy, živnostník, samostatne hospod. 
roľník, spoločné povolanie) bez zamestnancov 

6 

 - podnikateľ (spoločník firmy, živnostník, samostatne hospod. 
roľník, spoločné povolanie) so zamestnancami 

7 

 - vypomáhajúci (neplatený) člen domácn. v rodinnom podniku  8 
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Cieľom otázky je zistiť postavenie respondenta v ďalšom zamestnaní. 

 
Pozri pokyny k otázke B10. 

 

B42a  

Cieľová skupina B42=1 až 5 

Otázka Vykonávate svoje ďalšie zamestnanie alebo zárobkovú činnosť na základe 
dohody o vykonaní práce? 

 � áno 1 

 � nie  2 

 
Kód 1  sa použije len pre osoby, ktoré uzatvorili so svojím zamestnávateľom dohodu 

o vykonaní práce (§ 226 zákona č. 311/2001 Z. z. - Zákonník práce) 

 
B43  

Cieľová skupina B40=1 

Otázka 
Čo sa u Vášho zamestnávateľa (resp. vo Vašej firme), kde vykonávate 
svoje ďalšie zamestnanie vyrába, príp. aké služby alebo činnosti sa 
prevádzkujú? 

 
Cieľom otázky je zistiť ekonomickú činnosť zamestnávateľa, u ktorého respondent 

vykonáva svoje ďalšie zamestnanie. 
 

Pozri pokyny k otázke B7.  
 

 

B44  

Cieľová skupina B40=1 

Otázka Koľko hodín ste odpracovali vo svojom ďalšom zamestnaní, príp. ďalších 
pracovných činnostiach v minulom týždni? 

 
 

B45  

Cieľová skupina B40=1 

Otázka Vykonávate svoje ďalšie zamestnanie alebo ďalšiu zárobkovú činnosť 

 � pravidelne ako trvalú činnosť 1 

 � náhodne alebo príležitostne? 2 
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IV. PRACUJÚCI – h ľadanie si zamestnania  
 
V rámci bloku „Hľadanie si zamestnania“ zisťujeme informácie o spôsoboch a 

charaktere hľadaného zamestnania. Blok otázok vypĺňajú pracujúce osoby okrem osôb na 
rodičovskej dovolenke a dlhodobom neplatenom voľne. 

 

B46  

Cieľová skupina Pracujúci vo veku od 15 rokov vrátane 

Filter FILTER  

 � osoba na rodičovskej dovolenke (B3/4) 1 

 � osoba na dlhodobom neplatenom voľne (B5/2) 2 

 � ostatné osoby 3 
 
Filter, ktorý sa nachádza pod číslom 46 je určený na usmernenie opytovateľa, ako má 

pokračovať v ďalšom zisťovaní. Aby sa opytovateľom uľahčila situácia, na vyznačené 
2 kategórie respondentov (osoby na rodičovskej dovolenke a osoby na dlhodobom 
neplatenom voľne) sme upozornili už v otázke B3 a B5 zvýraznenou tlačou.  

 

B47  

Cieľová skupina B46=3 

Otázka 
Hľadali ste si v priebehu posledných 4 týždňov (končiac 
minulým/referenčným týždňom) iné alebo ďalšie zamestnanie, hoci ste 
zamestnaný(á)? 

 � áno, iné zamestnanie 1 

 � áno, ďalšie zamestnanie 2 

 � nie 3 
 
Sledovaný ukazovateľ je spolu s ukazovateľom zisťovaným otázkou B48 nevyhnutný 

pre analýzu podzamestnanosti.  
 
! Presná definícia referen čného obdobia = posledné 4 týždne, ktoré sa končia 

referenčným týždňom. Je nutné si dať pozor hlavne v prípade, ak zisťovanie neprebieha 
v týždni nasledujúcom po referenčnom týždni! V tom prípade musí opytovateľ respondentovi 
referenčné obdobie pri kladení otázky upraviť. 

 
! V prípade, ak došlo k posunu zisťovania, je nevyhnutné upozorniť respondenta 

a pripomenúť mu, na ktorý týždeň sa ho pýtame. Odporúčame uviesť presný dátum, ktorým 
daný týždeň začína a končí. 

 
Kód 1  - sa použije aj pre prípady, ak sa osoba s dočasnou prácou u zamestnávateľa 

uchádza o stálu prácu rovnakého charakteru. Tento kód sa použije aj pre prípady, ak sa 
jedná o inú prácu u toho istého zamestnávateľa. 

 
Ak podnikateľ uvedie, že si hľadá len ďalších klientov, použije sa kód 3. Hľadanie 

klientov sa nepovažuje za hľadanie si iného alebo ďalšieho zamestnania. Príslušná kladná 
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odpoveď sa zakóduje len v tom prípade, ak osoba uviedla že si v hľadá inú alebo ďalšiu 
prácu ako zamestnanec alebo prácu s odlišným zameraním. 

  
B48  

Cieľová skupina B47=1,2 

Otázka Uveďte hlavný dôvod, pre ktorý ste si v uvedenom období hľadali iné alebo 
ďalšie zamestnanie 

 � obava alebo istota straty súčasného zamestnania 1 

 � dosiahnutie vyššieho zárobku 2 

 � lepšie pracovné uplatnenie (využitie kvalifikácie) 3 

 � zlepšenie iných podmienok práce (napr. dochádzania, 
pracovného prostredia a pod.) 

4 

 � súčasné zamestnanie považujem za prechodné 5 

 � chcem pracovať viac hodín ako v súčasnosti 6 

 � chcem pracovať menej hodín ako v súčasnosti 7 

 � iné dôvody 8 
 
!Je nevyhnutné pripomenúť respondentovi, na ktorý týždeň sa ho pýtame. 

Odporúčame uviesť presný dátum, ktorým daný týždeň začína a končí 
 
Sledovaný ukazovateľ je spolu s ukazovateľom zisťovaným otázkou B47 nevyhnutný 

pre analýzu podzamestnanosti. Cieľom otázky je identifikovať motívy, ktoré vedú pracujúcich 
k zmene zamestnania alebo ich vedú pracovať viac. 

 
V prípade, že osoba uvedie viac ako jeden dôvod, uvedie sa kód s vyššou prioritou. 

Priorita kódov od najvyššej po najnižšiu je stanovená v nasledovnom poradí: kód 1 
(najvyššia priorita), kód 2, 6, 7, 3, 4, 5 a 8 (kód z najnižšou prioritou). 

 

B49a  

Cieľová skupina B48=1 až 5, 8 

Otázka Chceli by ste odpracovať väčší počet hodín ako obvykle odpracujete vo 
svojom hlavnom zamestnaní? 

 � áno, prostredníctvom ďalšieho zamestnania 1 

 � áno, prostred. iného zamestnania (t.j. zmenou súčasného 
zamestnania) 2 

 � áno, ale len v rámci súčasného zamestnania 3 

 � áno, ktorýmkoľvek z uvedených spôsobov 4 

 � nie 5 
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B49b  

Cieľová skupina B47=3 

Otázka Chceli by ste odpracovať väčší počet hodín ako obvykle odpracujete vo 
svojom hlavnom zamestnaní? 

 � áno, prostredníctvom ďalšieho zamestnania 1 

 � áno, prostred. iného zamestnania (t.j. zmenou súčasného 
zamestnania) 2 

 � áno, ale len v rámci súčasného zamestnania 3 

 � áno, ktorýmkoľvek z uvedených spôsobov 4 

 � nie 5 
 
Sledované ukazovatele sú nevyhnutné pre identifikáciu podzamestnaných osôb. 
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V. NEPRACUJÚCI – posledné zamestnanie  

 

B50  

Cieľová skupina Nepracujúci vo veku od 15 rokov vrátane 
B2=2 

Otázka Mali ste niekedy v minulosti platené zamestnanie? (okrem brigády a 
jednorazových fušiek)  

 � áno 1 

 � nie 2 
 
Cieľom otázky je zistiť, či respondent v minulosti vykonával prácu za mzdu, plat alebo 

iný druh odmeny s cieľom dosiahnutia zisku. 
 
Kód 1  zahŕňa všetky osoby, ktoré niekedy v minulosti mali platenú prácu (okrem 

brigády a jednorazovej fušky ). Daný kód sa použije aj v prípade študentov, ktorí popri 
štúdiu mali platenú prácu (nie brigáda a jednorazová fuška); takisto ak respondent po 
strednej škole nejaký čas pracoval a v čase zisťovania študuje na vysokej škole. Rovnako 
postupujeme v prípade, ak respondent mal zamestnanie počas prerušenia denného štúdia 
na vysokej škole a v súčasnosti pokračuje v začatom štúdiu. Pod tento kód spadá aj prípad 
ak sa respondent zúčastňoval výlučne iba aktivačných prác. 

 
Kód 2  sa použije sa pre všetky osoby, ktoré nikdy nemali platené zamestnanie. Ak 

respondent počas štúdia alebo cez prázdniny pracoval ako brigádnik, ak vykonával len 
neplatenú prácu v rámci odbornej stáže, praxe alebo neplatenú prácu dobrovoľníka, uvedie 
sa daný kód. Základná vojenská služba a civilná služba sa nepovažujú za zamestnanie.  

 
 

 

B51  

Cieľová skupina B50=1 

Otázka Z akého dôvodu ste ukončili svoje posledné zamestnanie? 

 � prestal(a) som podnikať 1 

 � zamestnávateľ ukončil činnosť 2 

 � bol(a) som prepustený(á) pre nadbytočnosť 3 

 � bol(a) som prepustený(á) z iných dôvodov 4 

 � moje dočasné zamestnanie sa skončilo 5 

 � ukončil (a) som zamestnanie sám(a) zo zdravotných dôvodov 6 

 � ukončil (a) som zamestnanie z dôvodu starostlivosti o deti 
alebo iné odkázané osoby 7 

 � ukončil (a) som zamestn. z iných osobných al. rodinných dôvodov 8 

 � začal(a) som študovať 9 

 � v súvislosti s nástupom vojenskej základ. (náhrad.) služby 10 

 � odišiel(a) som do predčasného dôchodku 11 

 � odišiel(a) som do dôchodku 12 

 � z iných dôvodov (uveďte dôvod) 13 
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Cieľom otázky je získať údaje nevyhnutné pre analýzu ekonomicky neaktívneho 

obyvateľstva.  
 

Uvedie sa len jeden hlavný dôvod. 
 

Kód 6 pokrýva ukončenie zamestnania len z vlastných zdravotných problémov napr. 
z dôvodu, že zdravotný stav, invalidita, choroba z povolania neumožňujú respondentovi ďalej 
vykonávať jeho posledné zamestnanie. Zahŕňa sa sem aj odchod do invalidného dôchodku.  

Kód 7  - „ukončil som zamestnanie z dôvodu starostlivosti o deti alebo iné odkázané 
(choré, postihnuté alebo staré) osoby“: 

Pojem starostlivosť zahŕňa:  

- starostlivosť o vlastné, partnerove alebo iné deti do 14 rokov vrátane, pričom 
nezáleží či ide o deti žijúce v rámci spoločnej domácnosti alebo mimo nej 

- starostlivosť o choré, postihnuté alebo staré osoby vo veku od 15 rokov  

Pod tento kód sa nezahrňuje:  

- starostlivosť o deti alebo odkázané osoby v prípade, ak je vykonávaná ako 
zamestnanie (napr. ako opatrovateľská služba na základe pracovno-právneho vzťahu 
(pozri otázku B1) 

- starostlivosť o deti alebo odkázané osoby ako dobrovoľnícka činnosť pre 
charitatívne organizácie (v tomto prípade sa použije kód 12 - z iných dôvody!) 

 

Kód 8  zahrňuje ukončenie zamestnania z iných osobných alebo rodinných dôvodov 
respondenta ako definujú kódy 6 a 7.  

 

Kód 11  zahŕňa odchod do predčasného dôchodku, ide zvyčajne o ekonomické 
dôvody, pre ktoré sa respondent rozhodne odísť do predčasného dôchodku. 

 

Kód 12 zahŕňa odchod do starobného, prípadne do výsluhového dôchodku.  
 
 

B52  

Cieľová skupina B50=1 

Otázka Uveďte rok, v ktorom ste naposledy pracovali. V prípade, že to bolo v roku 
2010 alebo neskôr, uveďte aj mesiac. 

 � rok (posledné dvojčísle) 1 

 � mesiac 2 
 
Respondent uvedie rok, kedy naposledy pracoval. Mesiac sa uvádza len v prípade, ak 

respondent ukončil zamestnanie v priebehu posledných troch rokov. Nepracujúci starobní 
dôchodcovia uvedú rok ukončenia posledného zamestnania. 
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B53  

Cieľová skupina B50=1 a rok, v ktorom respondent naposledy pracoval je > ako 2005 

Otázka Vo svojom poslednom zamestnaní ste pracovali ako 

 - zamestnanec pracujúci za mzdu, plat alebo iný druh odmeny  

 � v štátnom podniku (štátnej akciovej spoločnosti alebo inej 
organizácii patriacej štátu) 1 

 � v súkromnom podniku (firme, spoločn., u živnostníka) 2 

 � v poľnohospod. družstve alebo v inej družstevnej organizácii 3 

 � v inom type organizácie 4 

 - člen produkčného družstva 5 

 - podnikateľ (spoločník firmy, živnostník, samostatne hospod. 
roľník, spoločné povolanie) bez zamestnancov 6 

 - podnikateľ (spoločník firmy, živnostník, samostatne hospod. 
roľník, spoločné povolanie) so zamestnancami 7 

 - vypomáhajúci (neplatený) člen domácn. v rodinnom podniku 
práca na kratší čas mi vyhovuje 8 

 
Cieľom otázky je zistiť postavenie respondenta v jeho poslednom zamestnaní. Údaje 

budú slúžiť pre analýzu nezamestnaných a ekonomicky neaktívneho obyvateľstva.  
 

Pozri pokyny k otázke B10, pokyny sú obdobné. 

 
 

B54  

Cieľová skupina B50=1 a rok, v ktorom respondent naposledy pracoval je > ako 2005 

Otázka 

Čo sa u Vášho zamestnávateľa (resp. vo Vašej firme), kde ste vykonávali svoje 
posledné zamestnanie vyrábalo, príp. aké služby sa prevádzkovali? 
(Uveďte druh činnosti - či išlo napr. o spracovanie, distribúciu, služby a pod., aké 
výrobky sa vyrábali alebo aký materiál sa spracovával a pod.) 

 
Pozri pokyny k otázke B7, pokyny sú obdobné. 
 

 

B55  

Cieľová skupina B50=1 a rok, v ktorom respondent naposledy pracoval je > ako 2005 

Otázka Akú prácu ste Vy sami vo svojom poslednom zamestnaní robili? 

 a) Uveďte názov zamestnania 1 

 b) Popíšte, čo ste konkrétne robili 2 
 
Pozri pokyny k otázke B8, pokyny sú obdobné. 

 

B56  

Cieľová skupina B50=1 a rok, v ktorom respondent naposledy pracoval je > ako 2005 
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Otázka 
Uveďte okres, kde ste vykonávali svoje posledné zamestnanie (pokiaľ ste 
pracovali v zahraničí, uveďte štát): 

 
Pozri pokyny k otázke B9, pokyny sú obdobné. 
 

B57  

Cieľová skupina B50=1 a rok, v ktorom respondent naposledy pracoval je > ako 2005 

Otázka Pracovali ste na plný alebo kratší pracovný čas? 

 � na plný pracovný čas  

 � na kratší pracovný čas  
 

Pozri pokyny k otázke B12, pokyny sú obdobné. 
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VI. HĽADANIE SI ZAMESTNANIA 
 

B60  

Cieľová skupina 
Nepracujúci vo veku od 15 rokov vrátane (B2=2) 
Osoby na rodičovskej dovolenke (B3/4) 
Osoby na dlhodobom neplatenom voľne (B5/2) 

Otázka 
Hľadali ste si v priebehu posledných 4 týždňov (končiac 
minulým/referenčným týždňom) prácu (zahŕňa hľadanie si akejkoľvek práce 
s trvaním aspoň 1 hodinu)? 

 � áno 1 
 � nie  2 
 

! Upozornenie 
Nakoľko sa jedná o kľúčovú otázku pre špecifikáciu nezamestnaných, je nevyhnutné 
nasledujúci pokyn dodržať. 
 
! Presná definícia referen čného obdobia = posledné 4 týždne, ktoré sa končia 
referenčným týždňom. Je nutné si dať pozor hlavne v prípade, ak zisťovanie neprebieha 
v týždni nasledujúcom po referenčnom týždni! V tom prípade musí opytovateľ respondentovi 
referenčné obdobie pri kladení otázky upraviť. 
 
! V prípade, ak došlo k posunu zisťovania, je nevyhnutné upozorniť respondenta 
a pripomenúť mu, na ktorý týždeň sa ho pýtame. Odporúčame uviesť presný dátum, ktorým 
daný týždeň začína a končí. 
 
! Zahŕňa hľadanie si akejkoľvek práce s trvaním aspoň 1 hodinu 
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B61  

Cieľová skupina B60=2 

Otázka Prečo ste si v uvedenom období nehľadali prácu?  
(Uveďte hlavný dôvod!) 

 � navštevoval(a) som základnú školu 1 

 � pripravoval(a) som sa na povolanie na strednej škole alebo 
v učilišti (bol(a) som prijatý(á) do 1. ročníka SŠ al. učilišťa) 

2 

 � študoval(a) som na vysokej škole(bol(a) som prijatý(á) do 
1. ročníka. VŠ) 

3 

 � som starobný dôchodca (dôchodkyňa)  4 

 � som invalidný dôchodca (dôchodkyňa) 5 

 � zo zdravotných dôvodov 6 

 � staral(a) som sa o deti alebo o iné odkázané (choré, 
postihnuté alebo staré) osoby 

7 

 � z iných osobných alebo rodinných dôvodov 8 

 � navštevoval(a) som rekvalifikačný kurz 9 

 � neverím, že by som si našiel(a) prácu 10 

 � očakával(a) som, že ma zamestnávateľ zavolá do 
zamestnania (osoby na dlhodobom neplat. voľne) 

11 

 � prácu som si už našiel(a), nastúpim do 3 mesiacov 12 

 � prácu som si už našiel(a), nastúpim po 3 mesiacoch 13 

 � z iných dôvodov (uveďte dôvod) 14 
 
! Upozornenie 
Upozorňujeme na dôležitosť správneho zakódovania odpovede respondenta, nakoľko 
otázkou získavame podklady pre bilanciu ekonomickej aktivity obyvateľstva. 

 
Uvedie sa len jeden hlavný dôvod! 

 
Kód 4 zahŕňa aj osoby na predčasnom dôchodku. 
 
Kódy 4 a 5  - pokyn pre respondentov v dôchodkovom veku, ktorí poberajú invalidný 

dôchodok: respondent sám  uvedie, či hlavným dôvodom nehľadania si práce je jeho 
invalidita alebo dôchodkový vek. Odpoveď sa teda neviaže na formu poberaného dôchodku 
(invalidný alebo starobný), ale na skutočný dôvod nehľadania si práce. 

 
Kód 7  - „staral(a) som sa o deti alebo o iné odkázané (choré, postihnuté alebo staré) 

osoby“. Uvedená starostlivosť zahŕňa:  

- starostlivosť o vlastné, partnerove alebo cudzie deti do 14 rokov vrátane 

- starostlivosť o choré, postihnuté alebo staré osoby vo veku od 15 rokov  

Pod tento kód sa nezahrňuje:  

- starostlivosť o deti alebo odkázané osoby v prípade, ak je vykonávaná ako 
zamestnanie (napr. ako opatrovateľská služba na základe pracovno-právneho vzťahu, 
pozri B1!) 

- starostlivosť o deti alebo odkázané osoby ako dobrovoľnícka činnosť pre 
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charitatívne organizácie (v tomto prípade sa použije kód 14 - iné dôvody!) 
 

Predpokladáme, že túto možnosť budú často uvádzať aj osoby na rodičovskej 
dovolenke. Osoby na RD však môžu ako hlavný dôvod nehľadania si práce uviesť aj iný kód 
ako je kód 7! 

 
Kód 12  - sa použije v prípade, ak nepracujúca osoba si prácu už našla a termín 

nástupu má určený do 3 mesiacov (vrátane) od referenčného týždňa. 
 
Kód 13  - sa priradí nepracujúcej osobe, ktorá do nového zamestnania nastúpi až po 

uplynutí 3 mesiacov od referenčného týždňa. 

 
B62  

Cieľová skupina B61=7 

Otázka 
Je nedostatok služieb starostlivosti o deti alebo odkázané osoby vo Vašom 
okolí alebo ich vysoká cena dôvodom, pre ktorý sa venujete starostlivosti 
a nehľadáte si prácu? 

 � áno 1 

 � nie  2 

 
Pozri pokyny k otázke B21, pokyny sú obdobné.  

 

B63  

Cieľová skupina B62=1 

Otázka Ktorých služieb starostlivosti sa Vaša nespokojnosť týka? 

 � služieb starostlivosti o deti 1 

 � služieb starostlivosti o odkázané osoby 2 

 � oboch uvedených foriem služieb starostlivosti 3 
 

Pozri pokyny k otázke B22, pokyny sú obdobné. 
  

B64  

Cieľová skupina B61=3 až 6, 8 až 11 a 14 

Otázka Chceli by ste pracovať napriek tomu, že si nehľadáte prácu?  

 � áno 1 

 � nie  2 

 
Jedná sa o dôležitú otázku, ktorá má identifikovať osoby v skrytej nezamestnanosti 

(potenciálnu pracovnú silu). 
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B65  

Cieľová skupina B60=1, B47=1,2 

Otázka 

! ZMENA od roku 2011  - spresnenie kódov c, d a f 

Uveďte všetky spôsoby, ktorými ste si v priebehu posledných 4 týždňov 
(končiac minulým/referenčným týždňom) hľadali prácu 

 
a) prostredníctvom úradu práce (nezahŕňa evidovanie sa na 
úrade práce, ani rôzne aktivity, školenia a kurzy úradu práce na 
zvýšenie zamestnateľnosti uchádzača) 

1 

 b) prostredníctvom súkromných sprostredkovateľní práce 2 

 c) odpovedám alebo dávam inzeráty (noviny, internet a pod.) 3 

 d) sledujem inzeráty (noviny, internet a pod.) 4 

 e) prostredníctvom svojich príbuzných a známych 5 

 f) navštevujem rôzne podniky (aj kontakt e-mailom)  6 

 g) hľadám prostriedky (pozemky, priestory, zariadenia) na 
začatie vlastnej podnikateľskej činnosti 

7 

 
h) vybavujem si podnikateľské oprávnenie, licencie; hľadám 
finančné prostriedky na začatie vlastnej podnikateľskej 
činnosti 

8 

 i) zúčastnil(a) som sa pohovoru na prijatie do zamestnania 9 

 j) očakávam odpoveď na žiadosť o prijatie do zamestnania 10 

 k) čakám na zavolanie (na ponuku) z úradu práce 11 

 l) čakám na výsledok konkurzu do zamestnania vo verejnom 
sektore 

12 

 m) využívam iné spôsoby 13 

 
Otázka sa vzťahuje k posledným 4 týždňom (posledné 4 týždne, ktoré sa končia 

referenčným týždňom). Respondent by mal samostatne pri každej možnosti uviesť, či daný 
spôsob hľadania si práce využíva alebo nie (t.j. zisťujú sa všetky spôsoby hľadania si práce). 
Získanie správnych informácii pri tejto otázke je veľmi dôležité, pretože na základe 
v súčasnosti platnej definície Eurostatu sa pri vymedzení nezamestnaných osôb zohľadňujú 
odpovede na túto otázku. 

 
! V prípade, ak došlo k posunu zisťovania, je nevyhnutné upozorniť respondenta 

a pripomenúť mu, na ktorý týždeň sa ho pýtame. Odporúčame uviesť presný dátum, ktorým 
daný týždeň začína a končí. 

 

Kód a - hľadanie si zamestnania prostredníctvom úradu práce treba chápať v širšom 
kontexte - napríklad, ak si respondent hľadal prácu pomocou inzerátu uverejneného na 
nástenke alebo oficiálnej internetovej stránke úradu práce, skontaktovanie uchádzača 
o zamestnanie s potencionálnym zamestnávateľom a pod. Príslušný kód nezahŕňa evidenciu 
na úrade práce, zúčastňovanie sa rôznych školení, rekvalifikačných kurzov alebo aktivít 
organizovaných úradom práce za účelom zlepšenia zručností, schopností a vedomostí, 
zvýšenia kvalifikácie respondenta s cieľom lepšieho uplatnenia sa na trhu práce.  
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Hľadanie práce používaním internetu sa nepovažuje za samostatný spôsob hľadania si 
práce a zakóduje sa podľa toho, akým spôsobom respondent využíva internet na hľadanie si 
práce (napr. ak dáva alebo odpovedá na inzeráty cez internet použije sa kód c , sledovanie 
inzerátov na internete sa zakóduje kódom d,  navštevovanie stránok rôznych firiem 
a kontaktovanie personálneho oddelenia e-mailom – kód f  a pod.) 

 
Kódy c a d  nezahŕňajú inzeráty vystavené na webovej stránke úradu práce.  
 

B66, 66*  

Cieľová skupina B60=1, B47=1,2 

Otázka B66 

 
Otázka B66* 

Čo ste robili predtým, ako ste si začali hľadať prácu (resp. iné alebo ďalšie 
zamestnanie)? 

Čo ste robili predtým, ako ste si hľadali prácu (resp. predtým, ako ste si 
našli nové zamestnanie)? 

 � pracoval(a) som 1 

 � pripravoval(a) som sa na povolanie v škole alebo v učilišti 2 

 � bol(a) som v domácnosti 3 

 � bol(a) som na materskej alebo rodičovskej dovolenke 4 

 � vykonával som vojenskú základnú (náhradnú) službu 5 

 � bol som v civilnej službe 6 

 � bol(a) som v dôchodku 7 

 � robil(a) som niečo iné 8 
 
Vyznačí sa len jedna možnosť. 
 
B67, 67*  

Cieľová skupina B60=1, B47=1,2 

Otázka B67 
Otázka B67* 

Hľadáte si zamestnanie (chcete pracovať) ako 
V novom zamestnaní budete pracovať ako (odpovede 1 až 3) 

 � zamestnanec pracujúci za mzdu, plat al. iný druh odmeny 1 

 � člen produkčného družstva 2 

 � podnikateľ (spoločník firmy) 3 

 � hľadáte akúkoľvek prácu 4 

 
Vyznačí sa len jedna možnosť.  
 

B68, 68*  

Cieľová skupina B67,67*=1,2 a 4 

Otázka B68 
 
Otázka B68* 

Hľadáte si zamestnanie (radi by ste pracovali) 
 
V novom zamestnaní budete pracovať 

 � na plný pracovný čas 1 

 � na kratší pracovný čas 2 

 � je Vám to jedno? (príp. neviem) 3 
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Vyznačí sa len jedna možnosť. 
 

B69  

Cieľová skupina B68=1 

Otázka Keď si nebudete môcť nájsť zamestnanie na plný pracovný čas, prijmete i 
zamestnanie na kratší pracovný čas? 

 � áno 1 

 � nie  2 

 
 

B70  

Cieľová skupina B68=2 

Otázka Keď si nebudete môcť nájsť zamestnanie na kratší pracovný čas, prijmete i 
zamestnanie na plný pracovný čas? 

 � áno 1 

 � nie  2 

 
 

B71  

Cieľová skupina B67=1 až 4 

Otázka Ste ochotný(á) sa rekvalifikovať? 

 � áno 1 

 � nie 2 

 � neviem 3 

 
  

B72, 72*  

Cieľová skupina B60=1, B47=1,2 

Otázka B72 
 
Otázka B72* 

Ako dlho si hľadáte zamestnanie? 
 
Ako dlho ste si hľadali zamestnanie? 

 � menej ako 1 mesiac 0 

 � 1 mesiac až 2 roky (uveďte počet mesiacov)  

 � viac ako 2 roky, menej ako 4 roky 25 

 � 4 roky a viac 26 

 
V prípade nezamestnaných je cieľom tejto otázky odhadnúť dĺžku trvania 

nezamestnanosti. Dĺžka trvania nezamestnanosti je definovaná ako kratšie z nasledujúcich 
dvoch období: doba od ukončenia posledného zamestnania a dĺžka hľadania si práce. 
 

Obdobie hľadania si práce sa definuje ako nepretržitý časový úsek, počas ktorého si 
respondent bez významného prerušenia aktívne hľadal prácu, pričom za významné 
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prerušenie sa považuje obdobie najmenej 4 týždňov. 
 
U respondenta, ktorý si našiel prácu do ktorej nastúpi neskôr, sa do obdobia hľadania 

si práce započíta obdobie od začatia si hľadania práce až po jej nájdenie. 

 
B73, 73*  

Cieľová skupina B60=1, B64=1 B47=1,2, B49b=1 až 4 

Otázka B73 
 
 
Otázka B73* 

Ak by ste si našli vyhovujúce zamestnanie, boli by ste schopný(á) nastúpiť 
v priebehu 14 dní (po referenčnom týždni)? 
 
Boli by ste schopný(á) nastúpiť do zamestnania v priebehu 14 dní 
(po referenčnom týždni)? 

 � áno 1 

 � nie 2 

 

! Upozornenie 
Nakoľko sa jedná o kľúčovú otázku pre špecifikáciu nezamestnaných, je nevyhnutné 
nasledujúci pokyn dodržať. 
 
! Presná definícia referen čného obdobia = 2 týždne nasledujúce po referenčnom týždni! 
Je nutné si dať pozor hlavne vtedy, keď zisťovanie neprebieha v týždni nasledujúcom po 
referenčný týždeň! V tom prípade musí opytovateľ respondentovi referenčné obdobie pri 
kladení otázky upraviť. 
 
! V prípade, ak došlo k posunu zisťovania, je nevyhnutné upozorniť respondenta 
a pripomenúť mu, na ktorý týždeň sa ho pýtame. Odporúčame uviesť presný dátum, ktorým 
daný týždeň začína a končí. 

  
B74  

Cieľová skupina B73=1 

Otázka Prečo ste neboli schopný(á) nastúpiť do zamestnania do 14 dní 
(po referenčnom týždni)? 

 � musím dokončiť školu alebo učilište 1 

 � musím dokončiť rekvalifikáciu 2 

 � z osobných alebo rodinných dôvodov 3 

 � pre chorobu alebo pracovnú neschopnosť 4 

 � nemôžem odísť zo svojho súčasného zamestn. do 14 dní 5 

 � z iných dôvodov (uveďte dôvod) 6 

 
Uvedie sa len jeden hlavný dôvod! 
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B75  

Cieľová skupina Všetky osoby vo veku od 15 rokov vrátane 

Otázka Ste evidovaný(á) na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie? 

 � áno 1 

 � nie  2 

 
Kontrolná otázka zisťujúca osoby, ktoré sú evidované na úrade práce ako 

nezamestnané. Otázka sa položí všetkým respondentom (aj pracujúcim), lebo sa môže stať, 
že aj pracujúce osoby sú v evidencii úradov práce vedené ako nezamestnané (napr. ak 
pracujú obmedzený počet hodín). 
 

Uchádzač o zamestnanie  

Podľa zákona o službách zamestnanosti je ním občan, ktorý môže pracovať, chce pracovať 
a hľadá zamestnanie a je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie úradu a ktorý: 

� nie je zamestnanec,  
� neprevádzkuje ani nevykonáva samostatnú zárobkovú činnosť,  
� nevykonáva zárobkovú činnosť v cudzine,  
� vykonáva zárobkovú činnosť, za ktorú mzda alebo odmena nepresahuje 65 % zo 

sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, platného k prvému dňu 
kalendárneho mesiaca, za ktorý sa preukazuje výška mzdy alebo odmeny, 
zvýšeného o príslušné úhrady preddavku na poistné na zdravotné poistenie a 
poistného na sociálne poistenie platené zamestnancom a preddavku na daň z 
príjmov (za zárobkovú činnosť sa považuje osobné vykonávanie činností na základe 
pracovnoprávneho vzťahu alebo iného právneho vzťahu); skutočnosti o výške mzdy 
alebo odmeny preukazuje uchádzač o zamestnanie za uplynulý kalendárny mesiac 
v termíne určenom úradom. 

(Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, § 6) 
 

B76  

Cieľová skupina Všetky osoby vo veku od 15 rokov vrátane 

Otázka Poberáte 

 a) dávku v nezamestnanosti 1 

 b) aktivačný príspevok  2 

 c) príspevok na vykonávanie absolventskej praxe 3 

 d) materské 4 

 e) rodičovský príspevok  5 

 f) peňažný príspevok na opatrovanie 6 

 
V odpovedi respondent uvedie peňažné dávky uvedené v dotazníku, ktoré 

v sledovanom období poberal; t.j. je možné uviesť aj viac možností. 

� Dávka v nezamestnanosti 
Poskytovanie dávky v nezamestnanosti uchádzačovi o zamestnanie upravuje zákona 

č. 461/2003 z. z. o sociálnom poistení. 
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� Aktiva čný príspevok  

Cieľom aktivačného príspevku je motivovať občana v hmotnej núdzi, aby sa aktívne 

spolupodieľal na riešení sociálnej situácie seba a osôb s ním spoločne posudzovaných čo 

znamená, aby si aktívne hľadal uplatnenie na trhu práce, zvyšoval si kvalifikáciu a zručnosti, 

vykonával práce v prospech obce alebo dobrovoľnícke práce. Výška aktivačného príspevku 

je 63,07 € mesačne. 

  

Občan v hmotnej núdzi, ktorý je v evidencii uchádzačov o zamestnanie alebo je 

zamestnaný má nárok na aktivačný príspevok, ak:  

- si zvyšuje kvalifikáciu formou štúdia popri zamestnaní, kombinovaného štúdia a štúdia 

jednotlivých vyučovacích predmetov alebo formou externého štúdia; toto neplatí, ak 

občan získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,  

- sa zúčastňuje na vzdelávaní a príprave pre trh práce uskutočňovaných v rámci projektov 

schválených úradom alebo 

- sa zúčastňuje na vykonávaní menších obecných služieb alebo dobrovoľníckych 

prác uskutočňovaných na základe dohody s úradom alebo obcou.  

  
Dlhodobo nezamestnaná osoba má nárok na aktivačný príspevok mesačne po dobu 

najviac 6 mesiacov:  

- ak sa zamestná a pred nástupom do zamestnania mala zabezpečované základné životné 
podmienky a poskytnutú pomoc v hmotnej núdzi a jej príjem zo závislej činnosti je najmenej 
na úrovni minimálnej mzdy, najviac však na úrovni trojnásobku minimálnej mzdy alebo  

- ak začne vykonávať samostatne zárobkovú činnosť a pred začatím tejto činnosti mala 
zabezpečované základné životné podmienky a poskytnutú pomoc v hmotnej núdzi.  
  

Občan v hmotnej núdzi, ktorému sa vypláca rodičovský príspevok a študuje na 
strednej alebo vysokej škole má nárok na aktivačný príspevok; toto neplatí, ak občan získal 
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.  
 
� Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe 

Absolventská prax je získanie odborných zručností a praktických skúseností u 
zamestnávateľa, ktoré zodpovedajú dosiahnutému stupňu vzdelania absolventa školy. Za 
absolventskú prax je možné považovať aj získavanie alebo prehlbovanie odborných 
zručností alebo praktických skúseností uchádzačom o zamestnanie do veku 25 rokov, ktoré 
rozšíria ich možnosti uplatnenia na trhu práce. Absolventská prax sa vykonáva na základe 
uzatvorenej písomnej dohody o absolventskej praxi medzi absolventom školy vedeným v 
evidencii uchádzačov o zamestnanie a úradom a na základe uzatvorenej písomnej dohody 
medzi úradom a zamestnávateľom. 

Absolventská prax sa vykonáva v rozsahu 20 hodín týždenne. Začiatok pracovného 
času a jeho rozvrh určuje zamestnávateľ. Po skončení absolventskej praxe vydá 
zamestnávateľ absolventovi školy potvrdenie o vykonaní absolventskej praxe.  

Počas vykonávania absolventskej praxe poskytuje úrad absolventovi školy paušálny 
príspevok  vo výške sumy životného minima (194,58 €) poskytovaného jednej plnoletej 
fyzickej osobe mesačne na úhradu jeho nevyhnutných osobných výdavkov spoje ných s 
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vykonávaním absolventskej praxe . 

� Materské 

Je dávka, ktorá sa poskytuje v období tehotenstva a starostlivosti o narodené dieťa, 
ale len za podmienky, že poistenkyňa bola v posledných dvoch rokoch pred pôrodom 
nemocensky poistená najmenej 270 dní. 
(Zákon č. 461/2003 z. z. o sociálnom poistení, §48 až 53) 
 

� Rodi čovský príspevok  

Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva rodičovi na 

zabezpečovanie riadnej starostlivosti o dieťa do troch rokov veku dieťaťa (s dlhodobo 

nepriaznivým zdravotným stavom do šiestich rokov veku dieťaťa) alebo do šiestich rokov 

veku dieťaťa, ktoré je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov 

(najdlhšie však tri roky od právoplatnosti rozhodnutia súdu o zverení dieťaťa do tejto 

starostlivosti).  

(Zákon č. 280/2002 z. z. o rodičovskom príspevku) 
 

� Peňažný príspevok na opatrovanie 

Príspevok na opatrovanie sa poskytuje za účelom zabezpečiť pomoc občanovi s 
ťažkým zdravotným postihnutím odkázanému na celodenné osobné a riadne opatrovanie pri 
nevyhnutných životných úkonoch zabezpečenia príjmu pre opatrovateľa. 

 

Oprávnenou osobou na peňažný príspevok na opatrovanie je fyzická osoba, ktorá 
opatruje občana s ťažkým zdravotným postihnutím (to znamená, jedná sa o celodennú 
starostlivosť o ťažko zdravotne postihnutých rodinných príslušníkov, za ktorú sa poberá 
peňažný príspevok na opatrovanie). Do okruhu fyzických osôb na účely tohto peňažného 
príspevku patria manžel, manželka, rodičia, náhradní rodičia alebo súdom ustanovený 
opatrovník, deti, starí rodičia, vnuci, súrodenci, nevesta, zať, svokor, svokra, ovdovená 
nevesta a zať. Poskytovanie príspevku patrí do pôsobnosti úradov práce.  

 

Základná výška peňažného príspevku na opatrovanie je 111,32% sumy životného 

minima mesačne t.j. 216,61€, ak fyzická osoba opatruje jedného občana s ťažkým 

zdravotným postihnutím a 148,42% sumy životného minima mesačne pri opatrovaní dvoch 

alebo viacerých občanov s ťažkým zdravotným postihnutím t.j. 288,80€. 

 

B77  

Cieľová skupina Všetky osoby vo veku od 15 rokov vrátane 

Otázka Bolo Vám priznané zdravotné postihnutie? 

 � nie 1 

 � áno  2 

 

Občan so zdravotným postihnutím je: 

a) občan uznaný za invalidného občana, 
b) občan, ktorý má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 20 %, ale najviac 
o 40 %. 

Občan so zdravotným postihnutím preukazuje invaliditu a percentuálnu mieru poklesu 
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schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť z dôvodu telesnej poruchy, duševnej poruchy alebo 
poruchy správania posudkom Sociálnej poisťovne alebo posudkom útvaru sociálneho 
zabezpečenia. 

(Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, § 9) 
VII. SITUÁCIA PRED ROKOM 
 

Blokom otázok zisťujeme, v akej ekonomickej situácii bol respondent v období rok pred 
súčasným zisťovaním. U osôb, ktoré pred rokom pracovali, sa zisťuje aj postavenie v tomto 
zamestnaní a odvetvie, v ktorom pracovali. Informácie získané prostredníctvom tohto bloku 
sa využijú pri posudzovaní mobility pracovnej sily (napr. medzi stavmi zamestnanosti, 
nezamestnanosti a neaktivity; medzi sektormi či odvetviami). 
 
! Referenčné obdobím pre tento blok otázok je týždeň, ktorý bol jeden rok pred referenčným 
týždňom. V prípade, ak došlo k posunu zisťovania, je nevyhnutné upozorniť respondenta 
a pripomenúť mu, na ktorý týždeň sa ho pýtame. Odporúčame uviesť presný dátum, ktorým 
daný týždeň začína a končí. 
 

B80  

Cieľová skupina Všetky osoby vo veku od 15 rokov vrátane 

Otázka Aké bolo Vaše ekonomické postavenie pred rokom? 

 � žiak, žiačka základnej školy 1 

 � učeň, učnica 2 

 � študent(ka) na strednej škole 3 

 � študent(ka) na vysokej škole 4 

 � osoba na materskej dovolenke 5 

 � osoba na rodičovskej dovolenke 6 

 � osoba v domácnosti 7 

 � starobný dôchodca (dôchodkyňa) 8 

 � invalidný dôchodca (dôchodkyňa) 9 

 � pracujúci (okrem 1 – 9, 12) 10 

 � nezamestnaný(á) 11 

 � prijatý(á) do 1. ročníka učilišťa, strednej al. vysokej školy  12 

 � iné  13 
 

Kým v otázke A13 sledujeme ekonomické postavenie respondenta v priebehu 
referenčného týždňa, cieľom otázky B80 je zistiť jeho ekonomické postavenie v období 
pred jedným rokom. 
 
Pozri pokyny k otázke A13 
 
 

B81  

Cieľová skupina B80=10 

Otázka Vo svojom hlavnom zamestnaní ste pred rokom pracovali ako 

 � zamestnanec pracujúci za mzdu, plat alebo iný druh 
odmeny 

1 
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 � člen produkčného družstva 2 

 � podnikateľ bez zamestnancov 3 

 � podnikateľ so zamestnancami 4 

 � vypomáhajúci (neplatený) člen domácn. v rodinnom podniku 5 
 
Pozri pokyny k otázke B10. 

 

B82  

Cieľová skupina B80=10 

Otázka 
Čo sa u Vášho zamestnávateľa (resp. vo Vašej firme), kde ste pred rokom 
vykonávali svoje hlavné zamestnanie vyrábalo, príp. aké služby alebo 
činnosti sa prevádzkovali? 

 
Pozri pokyny k otázke B7. 
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VIII. VZDELÁVANIE 
 
Blok je rozdelený na dve samostatné časti: formálne vzdelávanie (otázky č. 90 až 92) a 

neformálne vzdelávanie (otázky č. 93 až 97).  

 
V porovnaní s väčšinou ostatných sledovaných ukazovateľov, ktoré sa z časového 

hľadiska vzťahujú k referenčnému týždňu, v prípade bloku „Vzdelávanie“ sa otázky vzťahujú 

k posledným 4 týždňom končiacim referenčným týždňom.  
 
! V prípade, ak došlo k posunu zisťovania, je nevyhnutné upozorniť respondenta 

a pripomenúť mu, na ktorý týždeň sa ho pýtame. Odporúčame uviesť presný dátum, ktorým 
daný týždeň začína a končí. 

 
Formálne vzdelávanie - príprava na povolanie v škole alebo v učilišti (ZŠ, SŠ, VŠ, 

denné alebo diaľkové štúdium, večerné školy). 
 
Neformálne vzdelávanie - predstavuje všetky výučbové vzdelávacie aktivity mimo 

prípravy na povolanie, pričom nie je dôležité, či ich osoba navštevuje z pracovných alebo 
osobných dôvodov. Výučbová vzdelávacia aktivita je vždy založená na vz ťahu vyu čujúci - 
žiak, prednášajúci - študent, tréner resp. cvi čiteľ - cvi čenec a podobne!  
 

B90  

Cieľová skupina Všetky osoby vo veku od 15 rokov vrátane 

Otázka  Zúčastnili ste sa prípravy na povolanie v škole alebo v učilišti v priebehu 
posledných 4 týždňov (končiac minulým/referenčným týždňom)? 

 � áno 1 

 � z dôvodu prázdnin nie 2 

 � nie 3 

 
V úvodnej otázke dotazníka zisťujeme, či sa respondent v priebehu posledných 

4 týždňov zúčastnil prípravy na povolanie. Na otázku odpovedajú všetci respondenti vo veku 
od 15 rokov. Jedná sa o filtrovaciu otázku pre otázky B91 a B92, ktorými zisťujeme 
informácie o úrovni a odbore formálneho vzdelávania. 

 
Základným kritériom pre kladnú odpoveď na otázku je, či respondent bol v posledných 

4 týždňoch formálne vedený ako žiak, študent alebo učeň nejakej školy.  
 
Kód 1  sa použije v prípade, ak respondent v uvedenom referenčnom období túto školu 

navštevoval. Učni a praktikanti na odbornej praxi sa sem tiež zakódujú.  
 
Kód 2  sa použije pre osoby vo formálnom vzdelávaní, ktoré v posledných 4 týždňoch 

z dôvodu prázdnin nenavštevovali školu a za predpokladu, že po ukončení prázdnin budú 
znovu pokračovať vo svojom štúdiu. V prípade, že osoba bola vo formálnom vzdelávaní, ale 
školu nenavštevovala z akýchkoľvek iných dôvodov ako sú prázdniny (napr. zdravotné 
dôvody) použije sa kód 1.  
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!Upozornenie 
V prípade, že osoba bola prijatá na strednú alebo vysokú školu a vie, že do nej aj 

nastúpi, uvedie sa kód 2. 
  
V prípade, že respondent nevie, či sa po prázdninách vráti do školy napr. ešte nevie či 

bol prijatý do prvého ročníka vysokej školy, subjektívny pohľad respondenta je povolený, to 
znamená záleží od respondenta, ktorú z možností si vyberie (kód 2 alebo 3). 

 

B91  

Cieľová skupina B90=1,2 

Otázka Uveďte úroveň Vášho vzdelávania v rámci prípravy na povolanie 

 � základné 1 

 � učňovské bez maturity (bez výučného listu) 2 

 � učňovské bez maturity (s výučným listom) 3 

 � stredné bez maturity (bez vysvedčenia o záverečnej 
skúške) 

4 

 � stredné bez maturity (s vysvedčením o záverečnej skúške) 5 

 � učňovské s maturitou 6 

 � úplné stredné všeobecné 7 

 � úplné stredné odborné 8 

 � vyššie odborné (pomaturitné) 9 

 � vyššie odborné (neuniverzitné) 10 

 � VŠ - bakalárske 11  

 � VŠ - magisterské, inžinierske, doktorské 12 

 � VŠ - vedecká kvalifikácia (PhD.) 13 
 
Cieľom je zistiť informácie o súčasnej úrovni štúdia v rámci prípravy na povolanie. 

Tieto informácie sú dôležité k analýze toho, či súčasné vzdelávacie schémy zachytávajú 
potreby trhu práce. 

 
Pozri pokyny k otázke A14.  
 
Pre skupinu osôb, ktoré v otázke B90 uviedli, že v posledných 4 týždňoch z dôvodu 

prázdnin nenavštevovali školu t.j. boli zakódované kódom 2, sa ako úroveň vzdelávania 
uvedie tá, ktorú osoby navštevovali pred prázdninami.  

 
V prípade, ak sa osoba v rámci prípravy na povolanie súčasne pripravuje na viacerých 

stupňoch vzdelávania, uvedie sa vyšší stupeň vzdelania (napr. osoba sa posledný rok 
zúčastňuje inžinierskeho štúdia a súčasne začala bakalárske štúdium, použije sa kód 9, 
nakoľko ide o vyššiu úroveň ). 
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B92  

Cieľová skupina B91=2,3,4,6 až 10 

Otázka Uveďte odbor Vášho štúdia 

 
Cieľom je zistiť informácie o odbore štúdia v poslednom formálnom vzdelávaní. Tieto 

informácie sú dôležité k analýze toho, či súčasné vzdelávacie schémy zachytávajú potreby 
trhu práce. 

 
Odpoveď sa zakóduje podľa „Klasifikácie študijných odborov“. Od 1.1.2009 sa odbor 

štúdia kóduje na všetky tri miesta. 
 
Pre skupinu osôb, ktoré v otázke B90 uviedli, že v posledných 4 týždňoch z dôvodu 

prázdnin nenavštevovali školu t.j. boli zakódované kódom 2, sa uvedie ten odbor, ktorý 
navštevovali pred prázdninami.  

 
V prípade, že osoba v rámci prípravy na povolanie súčasne študuje vo viacerých 

odboroch, uvedie sa odbor s vyššou úrovňou vzdelávania. 
 

 
B93 až 97  

 
Kvalitné celoživotné vzdelávanie je základným predpokladom pre dosiahnutie vyššej 

úrovne zamestnanosti a nižšej nezamestnanosti, čo má pozitívny dopad na ekonomiku a 
sociálne správanie sa spoločnosti. Je teda dôležité poskytnúť možnosť vzdelávania nielen 
formou povinnej školskej dochádzky, ale aj ponúknuť možnosti obnovovania, 
zdokonaľovania a získavania vedomostí a zručností po celý život. Informácie získané 
prostredníctvom nasledujúcich otázok o neformálnom vzdelávaní sú dôležité pre analýzu 
celoživotného vzdelávania a pre posúdenie primeranosti vzdelávacieho systému k potrebám 
trhu práce. 

 
B93  

Cieľová skupina Všetky osoby vo veku od 15 rokov vrátane 

Otázka 
Zúčastnili ste sa v posledných 4 týždňoch (končiac minulým/referenčným 
týždňom) aspoň 1 hodinu na kurze, školení, doučovaní, konferencii alebo 
na inej forme vzdelávania okrem prípravy na povolanie? 

 � áno 1 

 � nie 2 
 

Otázka sa vzťahuje k neformálnemu vzdelávaniu. Na otázku odpovedajú všetci 
respondenti vo veku od 15 rokov. Cieľom otázky je zistiť, či sa respondent zúčastnil 
v posledných 4 týždňoch aspoň jednu hodinu  na kurze, seminári, konferencii alebo na inej 
forme neformálneho vzdelávania.  
 
Neformálne vzdelávanie zahŕňa vzdelávacie aktivity ako: 

- kurzy (jazykové, počítačové, prípravy na vysokú školu, účtovnícke, manažérske, trénerské, 
rozhodcovské, zdravotnícke a pod., organizované zamestnávateľom, úradom práce alebo 
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navštevované z vlastnej iniciatívy) 

- rekvalifikačné kurzy (napr. kuchár - čašník, kozmetičky, kaderníčka, masér, pekár, 
podnikanie v cestovnom ruchu, krajčír a pod.)  

- konferencie, pracovné semináre, školenia, “workshopy” 

- korešpondenčné kurzy 

- doučovanie 

- autoškola 

- BOZP 

- univerzity tretieho veku 

- súkromné hodiny (napr. cudzieho jazyka, matematiky, slovenského jazyka, hodiny tanca, 
spevu, klavíra formou súkromného učiteľa a pod.)  

- študijný krúžok, ktorý je definovaný ako malá skupina ľudí, ktorí sa pravidelne stretávajú 
počas dlhej časovej periódy a organizujú resp. plánujú svoje štúdium pod vedením 
schváleného (vybratého) vedúceho resp. vodcu skupiny  

- záujmové kurzy a krúžky ako napr.; hodiny hudby resp. hry na hudobný nástroj; kurz 
tanca; kurz šitia, keramiky, háčkovania, paličkovej čipky, varenia; kurz meditácie, asertivity, 
sebadôvery, pozitívneho myslenia, sebaúcty, rétoriky a pod. 

- šport a športové aktivity, ktoré sú organizované, pod vedením trénera, cvi čiteľa resp. 
odborníka a sú zamerané na získavanie nových zru čností a vedomostí, na 
obnovovanie a zdokona ľovanie schopností osôb v rámci profesionálneho a amatérskeho 
športu, tréningu, voľného času, dodržiavania životného štýlu alebo prevencie zdravia ako 
napr. kurz jazdectva, plávania, bojového umenia, sebaobrany, jogy, šachu; teoretická 
príprava športovcov (nezáleží či ide o amatérov alebo profesionálov) zameraná na pravidlá, 
taktickú prípravu alebo techniku a pod. 

 
! Upozornenie 
Do neformálneho vzdelávanie sa nezaraďujú tie športové aktivity, ktoré sú iba fyzickým 
športovým programom alebo fitnes aktivitou, resp. osoba sa venuje športovej aktivite 
s cieľom “len si zacvičiť” napr. zo zábavy, v rámci odreagovania sa, správnej životosprávy a 
pod. V tomto prípade osoba nemá záujem naučiť sa niečo nové, rozvíjať si svoje zručnosti a 
schopnosti, rozvíjať vedomosti o pravidlách, technike alebo taktike daného športu.  

 
! Samovzdelávanie sa nezaraďuje medzi neformálne vzdelávanie. 
 

B94  

Cieľová skupina B93=1 

Otázka 
Koľko hodín ste celkovo strávili vo všetkých Vašich vzdelávacích aktivitách 
(mimo prípravy na povolanie) za posledné 4 týždne (končiac 
minulým/referenčným týždňom)? 

 � počet hodín  

 
Cieľom otázky je zistiť celkový počet hodín, ktoré respondent strávil vo všetkých 

vzdelávacích aktivitách v rámci neformálneho vzdelávania, a to len  počas 4 týžd ňového 
referen čného obdobia . Do celkového počtu sa nezapočítava čas strávený vypracovávaním 
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domácich úloh, študovaním odbornej literatúry, prípravou referátu a pod. alebo čas strávený 
cestovaním na miesto konania sa kurzu alebo seminára.  

 
Hodiny sa uvádzajú celým číslom. V otázke sa nesledujú vyučovacie, ale 60-minútové 

hodiny!  

 
B95  

Cieľová skupina B93=1 

Otázka Uveďte oblasť (odbor), ktorej sa týkalo Vaše posledné vzdelávanie (mimo 
prípravy na povolanie) 

 
Otázka sa vzťahuje k poslednej vzdelávacej aktivite v rámci neformálneho vzdelávania 

a je zameraná na získanie informácií o oblasti resp. odbore tohto štúdia. Odpoveď sa 
zakóduje podľa “Klasifikácie študijných odborov”. Od 1.1.2009 sa bude oblasť resp. odbor 
neformálneho vzdelávania kódovať na všetky tri miesta. 

 
B96  

Cieľová skupina B93=1 

Otázka  Prečo ste sa zúčastnili tohto vzdelávania? 
(Uveďte hlavný dôvod!) 

 � z pracovných dôvodov (získanie vedomostí alebo 
zručností pre svoje súčasné či budúce povolanie a pod.) 

1 

 � z osobných dôvodov 2 

 
Otázka sa vzťahuje k poslednej vzdelávacej aktivite v rámci neformálneho vzdelávania 

a jej cieľom je získať informácie o tom, aké dôvody viedli respondenta k účasti na 
neformálnom vzdelávaní. 
 

Kód 1  zahŕňa všetky tie dôvody, ktoré viedli respondenta k neformálnemu vzdelávaniu 
s cieľom získania vedomostí, nových zručností pre svoje súčasné či budúce povolanie, 
zabezpečenia lepšieho príjmu, kariérny postup a pod. 

 
Kód 2  „osobné dôvody“ zahŕňa všetky tie dôvody, ktoré viedli respondenta v rámci 

neformálneho vzdelávania k rozvíjaniu alebo získavaniu vedomostí alebo zručností pre 
zabezpečenie svojich osobných, spoločenských, sociálnych alebo rodinných cieľov. 
 

B97  

Cieľová skupina B93=1 

Otázka Kedy prebiehalo Vaše posledné vzdelávanie? 

 � len v platenom pracovnom čase 1 

 � väčšinou v platenom pracovnom čase 2 

 � väčšinou mimo plateného pracovného času  3 

 � len mimo plateného pracovného času 4 

 � v čase vzdelávania som nemal(a) zamestnanie 5 
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Cieľom je získať informácie o tom, či zamestnávatelia podporujú vzdelávacie aktivity 
svojich zamestnancov, konkrétne, či im umožňujú vzdelávanie v rámci plateného 
pracovného času.  

 
U podnikateľov sa za platené pracovné hodiny považujú tie hodiny, počas ktorých 

podnikateľ zvyčajne pracuje. 
 
Kód 1 - patria sem všetci respondenti, ktorí sa zúčastnili vzdelávacej aktivity: 

− počas svojej pracovnej doby v rámci alebo mimo svojho pracoviska, pričom všetky 
hodiny, ktoré strávili v tomto vzdelávacom procese, im zamestnávateľ započíta do 
plateného pracovného času. To znamená, že si nemusia tieto hodiny žiadnym spôsobom 
nahradiť resp. zamestnávateľ od nich nevyžaduje odpracovanie týchto hodín navyše. 

− mimo pracovnej doby v rámci svojho voľného času za podmienky, že im zamestnávateľ 
započíta tieto hodiny do plateného pracovného času (bude mu za tieto hodiny vyplatený 
plat) alebo mu zamestnávateľ umožní uplatniť si tieto hodiny formou plateného 
náhradného voľna 

 
Kód 2 - patria sem všetci respondenti, ktorí sa zúčastnili vzdelávacej aktivity: 

− počas svojej pracovnej doby v rámci alebo mimo svojho pracoviska, pričom aspoň 
polovicu hodín, ktoré strávili v tomto vzdelávacom procese, im zamestnávateľ započíta do 
plateného pracovného času. To znamená, že nemusia si tieto hodiny žiadnym spôsobom 
nahradiť resp. zamestnávateľ od nich nevyžaduje odpracovanie týchto hodín navyše. 

− mimo pracovnej doby v rámci svojho voľného času za podmienky, že im zamestnávateľ 
započíta aspoň polovicu hodín do plateného pracovného času (resp. mu tieto hodiny 
riadne zaplatí) alebo im zamestnávateľ umožní uplatniť si väčšiu časť týchto hodín formou 
plateného náhradného voľna 

 
Kód 3 - patria sem všetci respondenti, ktorí sa zúčastnili vzdelávacej aktivity: 

− počas svojej pracovnej doby v rámci alebo mimo svojho pracoviska, pričom väčšiu časť 
hodín, ktoré strávili v tomto vzdelávacom procese, im zamestnávateľ nezapočíta do 
plateného pracovného času. To znamená, že zamestnávateľ od nich vyžaduje 
odpracovanie týchto hodín navyše resp. od nich vyžaduje adekvátny spôsob náhrady. 

− mimo pracovnej doby v rámci svojho voľného času za predpokladu, že im zamestnávateľ 
menšiu časť týchto hodín započíta do plateného pracovného času alebo im 
zamestnávateľ umožní uplatniť menšiu časť týchto hodín formou voľných hodín (resp. 
náhradného voľna) 

 
Kód 4 - patria sem všetci respondenti, ktorí sa zúčastnili vzdelávacej aktivity: 

− počas svojho voľného času, pričom sa zamestnávateľ nezapočíta zamestnancovi tieto 
hodiny do jeho plateného pracovného času (nezáleží na tom či zamestnávateľ hradí 
svojmu zamestnancovi náklady na toto vzdelávanie!) 

− počas platenej a neplatenej dovolenky 

− v rámci svojho pracovného času v prípade, že zamestnávateľ nezapočíta zamestnancovi 
tieto hodiny do jeho plateného pracovného času a požaduje od zamestnancov 
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odpracovanie si tohto počtu hodín navyše, pričom odpracovanie tohto počtu hodín sa 
nepovažuje za nadčas 

− všetci vypomáhajúci (neplatení) členovia domácnosti v rodinnom podniku 
 

Kód 5 - patria sem všetci respondenti, ktorí v čase navštevovania vzdelávacej 
aktivity  nemali žiadne zamestnanie.  

 
! Upozornenie 
U osôb, ktoré sa zúčastnili vzdelávacej aktivity, počas trvania ktorej mali aj nemali 
zamestnanie, je potrebné zvoliť tú možnosť, ktorá v rámci referenčného obdobia dominuje 
počas tohto vzdelávania. Teda ak bol respondent väčšinu času vzdelávacej aktivity bez 
zamestnania, zakódujeme ho kódom 5, to znamená respondent v čase vzdelávania nemal 
zamestnanie. Ak však bol respondent väčšiu časť kurzu zamestnaný, potom ho zakódujeme 
kódom 1 až 4, podľa vyššie stanovených podmienok. 
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IX. MZDA V HLAVNOM ZAMESTNANÍ 
 

Dlhodobá existencia dopytu po prepojení sociálno-ekonomických charakteristík 
s údajmi o trhu práce a mzdami vyústila do prehodnotenia dobrovoľnosti zberu údajov o 
mzdách v rámci VZPS. VZPS je považované za významný zdroj medzinárodne 
porovnateľných a komplexných údajov a z tohto dôvodu je za účelom vysvetliť správanie sa 
na trhu práce a umožniť komplexnú analýzu štruktúry a distribúcie miezd podľa sociálno-
ekonomických charakteristík od roku 2009 ukazovateľ o mzdách povinne zahrnutý do 
zisťovania. 

 
V novom bloku otázok o „Mzde v hlavnom zamestnaní“ zisťujeme informácie len o 

zamestnancoch a členoch produkčných družstiev, to znamená podnikatelia ani 
vypomáhajúci členovia daný blok otázok nevypĺňajú. 

 
Skúsenosti so zisťovaním miezd ukázali, že sa jedná o citlivý ukazovateľ. Z tohto 

dôvodu sa opytovateľovi doporučuje ešte pred položením prvej otázky: 

- vysvetliť cieľ zisťovania nového ukazovateľa a potrebu spoluúčasti respondenta,  

- zdôrazniť a ubezpečiť respondenta, že nás nezaujíma presná výška jeho mzdy, ale 
len interval, v ktorom sa jeho mesačná mzda nachádza, 

- zdôrazniť, že nás zaujíma len interval, v ktorom sa nachádza mzda z jeho hlavného 
zamestnania, a nie jeho celkový príjem,  

- zdôrazniť anonymitu zisťovania a ubezpečiť respondenta o ochrane údajov. 
 

B100  

Cieľová skupina Všetky osoby vo veku od 15 rokov vrátane 

Otázka FILTER 

 � zamestnanec (B10/1-4) alebo člen produkčného družstva 
(B10/5) pracujúci na Slovensku 

1 

 � zamestnanec (B10/1-4) alebo člen produkčného družstva 
(B10/5) pracujúci v zahraničí 

2 

 � ostatné osoby 3 
 

Filter, ktorý sa nachádza pod číslom 100 je určený na usmernenie opytovateľa, ako má 
pokračovať v ďalšom zisťovaní.  

 
 
 

B101  

Cieľová skupina B100=1, 2 

Otázka Ako je pre Vás jednoduchšie uvádzať vašu mesačnú mzdu? 

 � ako čistú mzdu 1 

 � ako hrubú mzdu 2 

 
Hrubá mzda  - mzda pozostáva zo základného platu, odmien, príplatkov za prekážky v 

práci a nadčasy a iných príplatkov, náhrad miezd a naturálnych miezd. Mzdy v naturáliách 
zahŕňajú finančnú hodnotu výrobkov, produkcie a služieb. Zahrnuté sú daň z príjmu a 
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príspevky na sociálne zabezpečenie platené zamestnancami (dôchodkové, zdravotné, 
nemocenské, v nezamestnanosti). 

 
Čistá mzda  - je hrubá mzda bez dane z príjmu a príspevkov na sociálne zabezpečenie 

platené zamestnancami (dôchodkové, zdravotné, nemocenské, v nezamestnanosti). 
 

!Mzda zah ŕňa: 

- základné (tarifné) mzdy a platy stanovené podľa zmluvných platov a miezd za nadčasy 
vrátane miezd za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti zamestnancov na pracovisku, 

- príplatky a doplatky, mzdové zvýhodnenia za nadčasovú prácu, prácu v sobotu a nedeľu, 
sviatky, za zdraviu škodlivé prostredie, hluk, rizikovú a namáhavú prácu, ďalej osobné 
príplatky a ohodnotenia, funkčné príplatky a pod., 

- prémie (zahŕňané do nákladov organizácie) vyplácané v závislosti na výkone a splnení 
hodnotiacich kritérií,  

- naturálne mzdy vyjadrené v peňažnej forme, ktorým je hradená časť dohodnutých 
príjmov,  

- náhrady mzdy, ktoré hradí zamestnávateľ podľa Zákonníka práce, kolektívnej či pracovnej 
zmluvy a mzdových predpisov za neodpracovaný čas pre prekážky na strane zamestnanca 
alebo na strane zamestnávateľa (napr. náhrady mzdy za prestoje, za dobu čerpania 
dovolenky, platených sviatkov, voľných dní a dní, v priebehu ktorých bol zamestnanec na 
školení a pod.) 

- bonusy za odpracované roky,  

- pravidelné cestovné príspevky a diéty, 

- provízie a prepitné, 

- náhradu za stravu, 

- nepravidelné odmeny, ktoré nie sú vyplácané v každom výplatnom termíne (napr. 13 a 14 
plat) 

 
! Príjem z investícií (úroky, podiely, akcie) sa nezahŕňajú do hrubej mzdy. 
 
! Zisťuje sa len interval mzdy z hlavného zamestnania, ostatné príjmy respondenta ako je 
napr. mzda z ďalšieho zamestnania, dôchodok v prípade pracujúceho dôchodcu, dávka 
v nezamestnanosti a iné sociálne príspevky v prípade nezamestnaného, štipendium 
u pracujúceho študenta sa nezisťujú. 
 
! Upozornenie  
Opytovateľ uvedie priamo kód 1  v prípade, ak respondent: 
- pracoval v zahraničí, z dôvodu rozdielnych zrážkových systémov v zahraničí v porovnaní 

so Slovenskom, 
- poberal za prácu, ktorú vykonával v hlavnom zamestnaní aktivačný príspevok, príspevok 
za vykonávanie absolventskej praxe  

 
B102  

Cieľová skupina B101=1 
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Otázka 

Uveďte interval, v ktorom sa nachádza Vaša čistá mesačná mzda 
v hlavnom zamestnaní 

(Pozri vizuálnu pomôcku - interval čistej mzdy.) 

 � interval  

 
Pri zisťovaní čistej mzdy je dôležité minimalizovať možnú chybovosť, a z tohto dôvodu 

je nevyhnutné: 
-  usmerniť respondenta, aby automaticky nechápal čisté mzdy ako prostriedky, ktoré 
mesačne dostáva na svoj účet, pretože tieto môžu byť znížené o mesačné zrážky zo mzdy 
ako je napr. záloha, mesačné zrážky za stravné lístky, splácanie úverov alebo pôžičiek, 
poistenie v komerčných poisťovniach, sporenie, dávky do 3. dôchodkového piliera, členské, 
výživné na deti, peňažné tresty alebo pokuty, exekúcie alebo iné zrážky zo mzdy,  

- upozorniť respondenta, že nás zaujíma jeho posledná mesačná mzda, ktorú dostal resp. 
bola mu vyplatená v hlavnom zamestnaní pred referenčným týždňom, v prípade, ak 
respondentovi z nejakého dôvodu (napr. neplatené voľno, materská dovolenka, pracovný 
úraz a pod.) mzda v referenčnom období vyplatená nebola resp. bola mu vyplatená len jej 
časť, zaujíma nás mesačná mzda, ktorá mu bola vyplatená v plnej výške poslednýkrát 

- upozorniť respondenta, že v prípade, ak práve nastúpil do zamestnania a ešte mu nebola 
vyplatená mzda za prvý mesiac, zisťujeme interval pre mzdu, ktorú za prácu ešte len 
dostane alebo predpokladá, že dostane, 
- upozorniť respondenta, že ak v čase zisťovania vykonával ako svoje hlavné zamestnanie 
príležitostnú prácu krátkodobého charakteru, potom nás zaujíma interval, v ktorom sa 
nachádza odhad celkovej sumy mzdy za všetky podobné práce v rámci hlavného 
zamestnania, ktoré respondent vykonal alebo predpokladá, že vykoná v danom mesiaci 
(napr. dôchodca alebo študent, ktorí si vylepšujú svoju sociálnu situáciu príležitostnými 
prácami, brigádami pre rôznych zamestnancov za podmienky, že sa nejedná o súbežné 
príležitostné zamestnania). 

 
V prípade, ak respondent v sledovanom období obdržal spolu so mzdou aj 

nepravidelnú odmenu (napr.13 a 14 plat alebo inú mimoriadnu odmenu), potom nás 
nezaujíma interval, v ktorom sa nachádza celková suma jeho mzdy spolu s celou 
nepravidelnou odmenou, ale interval, v ktorom sa nachádza jeho mzda + 1/12 nepravidelnej 
odmeny. To znamená, v prípade nepravidelnej odmeny je nevyhnutné jej čiastku vydeliť 12 
a sumu, ktorá sa po vydelení dostane pripočítať k čistej mesačnej mzde a následne priradí 
do príslušného intervalu čistej mesačnej mzdy. 

 
Ak respondent poberal mzdu v cudzej mene odlišnej od eura, je nevyhnutné mzdu 

v cudzej mene odhadnúť v eurách. 
 

 

B103  

Cieľová skupina B101=2 

Otázka 
Uveďte interval, v ktorom sa nachádza Vaša hrubá mesačná mzda 
v hlavnom zamestnaní 

(Pozri vizuálnu pomôcku - interval hrubej mzdy.) 
 � interval  
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Opytovateľ pred položením otázky o intervale jeho hrubej mesačnej mzdy v hlavnom 
zamestnaní usmerní respondenta nasledovným spôsobom: 

- upozorní respondenta, že nás zaujíma jeho posledná mesačná mzda, ktorú dostal resp. 
bola mu vyplatená v hlavnom zamestnaní pred referenčným týždňom, v prípade, ak 
respondentovi z nejakého dôvodu (napr. neplatené voľno, materská dovolenka, pracovný 
úraz a pod.) mzda v referenčnom období vyplatená nebola resp. bola mu vyplatená len jej 
časť, zaujíma nás mesačná mzda, ktorá mu bola vyplatená v plnej výške poslednýkrát 

- v prípade, ak práve nastúpil do zamestnania a ešte mu nebola vyplatená mzda za prvý 
mesiac, upozorní ho, že zisťujeme interval pre mzdu, ktorú za prácu ešte len dostane alebo 
predpokladá, že dostane, 
- upozorní ho, že ak v čase zisťovania vykonával ako svoje hlavné zamestnanie 
príležitostnú prácu krátkodobého charakteru, zaujíma nás interval, v ktorom sa nachádza 
odhad celkovej sumy mzdy za všetky podobné práce v rámci hlavného zamestnania, ktoré 
respondent vykonal alebo predpokladá, že vykoná v danom mesiaci (napr. dôchodca alebo 
študent, ktorí si vylepšujú svoju sociálnu situáciu príležitostnými prácami, brigádami pre 
rôznych zamestnancov za podmienky, že sa nejedná o súbežné príležitostné zamestnania). 

 
V prípade, ak respondent v sledovanom období obdržal spolu so mzdou aj 

nepravidelnú odmenu (napr.13 a 14 plat alebo inú mimoriadnu odmenu), potom nás 
nezaujíma interval, v ktorom sa nachádza celková suma jeho mzdy spolu s celou 
nepravidelnou odmenou, ale interval, v ktorom sa nachádza jeho mzda + 1/12 nepravidelnej 
odmeny. To znamená, v prípade nepravidelnej odmeny je nevyhnutné jej čiastku vydeliť 12 
a sumu, ktorá sa po vydelení dostane pripočítať k hrubej mesačnej mzde a následne priradí 
do príslušného intervalu hrubej mesačnej mzdy. 

 
Ak respondent poberal mzdu v cudzej mene odlišnej od eura, je nevyhnutné mzdu 

v cudzej mene odhadnúť v eurách. 
 

 
 
PLATNOSŤ POKYNOV 
 

Tieto pokyny nadobúdajú účinnosť dňom 1.1.2013. 
 
 Ľudmila Ivančíková 

 generálna riaditeľka 
 sekcie sociálne štatistiky a demografie 
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Príloha intervalov hrubej a čistej mzdy 

 
Interval čistej mesa čnej mzdy v hlavnom zamestnaní 
 

Číslo intervalu  
Mzdové pásmo čistej mesa čnej mzdy 

v hlavnom zamestnaní 
EURO 

1  do 302 
2 303 - 363 
3 364 - 422 
4 423 - 480 
5 481 - 535 
6 536 - 597 
7 598 - 674 
8 675 - 792 
9 793 - 1 022 
10 1 023 a viac  

 
Interval hrubej mesa čnej mzdy v hlavnom zamestnaní 
 

Číslo intervalu 
Mzdové pásmo hrubej mesa čnej mzdy 

v hlavnom zamestnaní 
EURO 

1  do 355 
2 356 - 433 
3 434 - 513 
4 514 - 593 
5 594 - 669 
6 670 - 757 
7 758 - 866 
8 867 - 1 033 
9 1 034 - 1 361 

10 1 362 a viac  
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POZNÁMKY: 


