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     Štatistický úrad Slovenskej republiky  
 

 
VÝBEROVÉ ZISŤOVANIE PRACOVNÝCH SÍL 

 
Metodické pokyny k zmenám v roku 2006 

 

 
 
Metodické pokyny na rok 2006 všeobecne   
 

V roku 2005 vstúpilo do platnosti Nariadenie Európskej komisie č. 430/2005 ustanovujúce 
zoznam a štruktúru ukazovateľov pre výberové zisťovanie pracovných síl, ktoré sú členské 
krajiny EÚ povinné uplatniť od roku 2006. Zmeny v štruktúre a väzbách v doposiaľ sledovaných 
ukazovateľov a zaradenie 6 nových ukazovateľov do zisťovania si vyžadali výrazné zmeny 
v štruktúre dotazníka B.   

 
Nakoľko Eurostat ešte nevypracoval definitívnu podobu metodických pokynov k novej 

kodifikácii platnej od roku 2006, ŠÚ SR vydáva tzv. prechodné pokyny na rok 2006, ktoré 
vychádzajú z predbežných metodických pokynov Eurostatu a obsahujú len metodiku 
k zmenám, ktoré nastali v dotazníku na rok 2006. Pre ukazovatele, u ktorých nedošlo k žiadnej 
zmene (t.j. nie sú uvedené v tomto materiáli), ostávajú naďalej v platnosti pokyny z roku 2003. 

 
Po vydaní definitívnej verzie metodických pokynov k VZPS Eurostatom plánujeme vydať 

nové – komplexné pokyny pre zber a spracovanie údajov vo VZPS, ktoré budú popisovať 
metodiku všetkých ukazovateľov sledovaných v zisťovaní a v plnom rozsahu nahradia pokyny 
z roku 2003.  

  

Dotazník „A“ pre vybranú domácnos ť 
  
Štruktúra dotazníka A na rok 2006 ostáva nezmenená. Jedinou zmenou je úprava 
kódov v otázke A13. 
 
Dotazník B  pre členov domácnosti vo veku od 15 rokov 
 

Dotazník B pre členov domácností od 15 rokov je tematicky rozdelený do 7 základných 
blokov, čo by malo umožniť 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  
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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+ 

 
! Zmeny pre rok 2006 všeobecne 
 
� Od 1.1.2006 sa musí používa ť nový dotazník pre VŠETKY návštevy, to znamená niel en 

pre novozaradené!  
 
� Úprava dizajnu dotazníka – formou zvýraznenia kľúčových otázok 

 
� Blok otázok o pracujúcich osobách 

Najvýraznejšie zmeny v dotazníku B sa vzťahujú k bloku o pracujúcich osobách v rámci 
ktorého bola: 

- vyčlenená ucelená skupina otázok pre zamestnancov (B11 až B17) 

- zmenená postupnosť otázok a následne aj väzby medzi nimi   

- dotazník sa rozšíril o niekoľko nových otázok (poberanie mzdy počas pracovného 
voľna, riadiaca funkcia zamestnanca, pracovná zmluva zamestnanca s agentúrou 
dočasného zamestnávania, participácia úradu práce na nájdení súčasného 
zamestnania, dostupnosť služieb starostlivosti o deti a odkázané osoby, platené 
a neplatené nadčasové hodiny v referenčnom týždni) 

 

� Profesionalizácia armády 
 

- od 1.1.2006 je zrušená základná vojenská služba (ZVS) a civilná služba (CS) 

- od 1.1. 2006 budú profesionálni vojaci  zaraďovaní medzi pracujúcich  

- ak to bolo relevantné, boli v dotazníku B v niektorých otázkach ponechané možnosti 
týkajúce sa ZVS alebo CS (napr. situácia pred rokom) 

 

� Osoby na dlhodobom neplatenom vo ľne 
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Ďalšia významná zmena, ktorá sa začne aplikovať od 1.1.2006, sa týka osôb na 
dlhodobom neplatenom voľne. Podľa novej metodiky musia tieto osoby poskytnúť informácie aj 
o svojom zamestnaní, takže v porovnaní so starým dotazníkom neskáču na blok 
„nepracujúci“ , ale prechádzajú automaticky na blok „pracujúci“.   

 
 

� Upresnenie referen čného obdobia k ľúčových otázok pre vymedzenie ukazovate ľa 
nezamestnaný  

 
Ďalšou dôležitou zmenou je úprava formulácie 2 kľúčových otázok, ktorými sa 

vymedzuje ukazovateľ „nezamestnaný“, konkrétne otázky o hľadaní si zamestnania 
v posledných 4 týždňoch (B60) a otázky o schopnosti nepracujúcej osoby nastúpiť do 
zamestnania v priebehu 14 dní (B73). 

Nariadenie komisie č. 1897/2000 presne definuje referenčné obdobie pre tieto 2 otázky: 

- v prípade hľadania si zamestnania sú to „posledné 4 týždne končiace posledným dňom 
referenčného týždňa“ (teda nie týždňa zisťovania!); 

- schopnosť nástupu do nového zamestnania sa vzťahuje na obdobie „14 dní nasledujúcich 
po referenčnom týždni“.  

 
Eurostat vyzval všetky krajiny o dôslednú aplikáciu stanoveného referen čného 

obdobia v národných dotazníkoch  z dôvodu zlepšenia kvality výsledkov, ktorú môže 
negatívne ovplyvniť nesprávne a nejednotné formulovanie predmetných otázok. Ku skresleniu 
výsledkov o nezamestnanosti môže dôjsť najmä v prípade, keď referenčný týždeň, ku ktorému 
daná domácnosť prislúcha, nepredchádza týždňu zisťovania, ale zisťovanie v domácnosti 
prebieha v neskorších týždňoch (evidentné je to najmä v období, keď sa absolventi škôl 
umiestňujú na trhu práce)!!! 

 
Metodické vysvetlivky k zmenám v dotazníku B 
 
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 trvajúca, vrátane: 

- neplatenej práce vypomáhajúcich členov domácnosti v rodinnom podniku 
- platenej odbornej praxe učňov (počas referenčného týždňa) 
- práce študentov  
- práce dôchodcov 
-  osoby zabezpečujúce starostlivosť formou opatrovateľskej služby na základe pracovno-

právneho vzťahu s obcou 
 
Pracujúci zahr ňujú aj: 

- osoby na materskej a rodičovskej dovolenke 
- sezónnych zamestnancov, ale len po čas  sezóny  (mimo sezóny, keď nepracujú, tak  

sa sem nezaraďujú) 
 
Záporne odpovedá len ten respondent, ktorý v referenčnom týždni neodpracoval ani 1 hodinu. 
Práca pre vlastnú domácnosť sa sem nezapočítava (t.j. ženy v domácnosti nepracovali).    
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! 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 2 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 patri do pôsobnosti úradov 
prace (Ak osoby okrem tejto starostlivosti o ťažko zdravotne postihnutého rodinného príslušníka 
nevykonávala akúkoľvek prácu podľa vyššie stanovenej definície, použije sa kód 2 )     
 
! Medzi pracujúcich sa zara ďujú len osoby zabezpe čujúce starostlivos ť formou 
opatrovate ľskej služby na základe pracovno-právneho vz ťahu s obcou! 
 
3   

Uvedie sa vždy iba jeden hlavný dôvod. V prípade viacerých uvádzaných dôvodov opytovateľ 
zistí a vyplní len najzávažnejší z nich. Neprítomnosť v práci z dôvodu ošetrovania člena rodiny 
zaraďujeme medzi osobné alebo rodinné dôvody (kód „10“). 

 
! Novozaradené kódy 

- „náhradné vo ľno“ (kód „5“)  = 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)  (vyskytne sa len výnimočne, napr. v týždňoch, kde je veľa štátnych 
sviatkov), ako aj všetky absencie vo vzťahu s pružným pracovným časom (napr. 
kompenzácia kreditných hodín dňami voľna) 

- „iné dôvody“ (kód „11“)  = sa uvedie v prípade, ak hlavný dôvod, pre ktorý respondent 
v minulom týždne nepracoval, sa nezhoduje s možnosťami 1 až 11. Tento „iný“ dôvod musí 
byť vždy konkretizovaný v mieste vyznačenom pre písomnú odpoveď! 

 
4   

Pod pracovným voľnom rozumieme neprítomnosť v práci z dôvodov uvedených 
v otázke č. 3. 

Dĺžka pracovného vo ľna sa ur čuje od za čiatku pracovného vo ľlna do konca 
referen čného týžd ňa. To znamená, že v porovnaní s minulosťou nesledujeme celkovú dĺžku 
pracovného voľna! 
 
5   

! Novozaradená otázka  
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Cieľom otázky je zistiť,  či respondent počas svojho pracovného voľna v trvaní dlhšie ako 
3 mesiace, poberal aspoň polovicu hrubej  mzdy. 

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

! V prípade pochybností (v tejto otázke ešte presne nevieme, kto je napr. podnikateľom, 
kto vypomáhajúcim členom domácnosti v rodinnom podniku alebo nešpecifikovateľným) 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 novej metodiky 
musia poskytnúť informácie aj o svojom zamestnaní, takže v porovnaní s dotazníkom 2005 
neskáču na blok „nepracujúci“, ale na blok „pracujúci“! 
 
 
 
! Na základe otázky B10 sa vy členil blok otázok len pre zamestnancov B11-B17! 
 
11   

! Novozaradená otázka 
 
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 zvy čajnú situáciu respondenta, nie len situáciu po čas referen čného týžd ňa! 
 
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 1 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 
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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). 
 
12, 13, 14   

Otázky o stabilite zamestnania sa  budú sledova ť len za kategóriu zamestnancov !  

Do otázky B13 bola doplnená nová odpoveď  kód 1 – zaradia sa sem učni vykonávajúci 
v referenčnom týždni prax, rovnako praktikanti vykonávajúci odbornú prax, vedeckí a výskumní 
pracovníci na dočasnej stáži a podobne. 
 
 

15   

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 sprostredkuvávajú prácu pre robotnícke profesie 
(napr. stavbárske) a často aj v zahraničí. 

Ak táto osoba dočasne vykonáva pre ADZ administratívne práce – kód 1. 
 
! Stáli zamestnanci ADZ, ktorí nikdy nepracujú pre inú firmu sa nezaraďujú, to znamená priradí 
sa im kód 2 ! 
 
! Upozornenie  
Dočasní zamestnanci ADZ uvádzajú v otázke B7 (OKEČ) to odvetvie, kde konkrétne 
vykonávajú ako svoju činnosť u užívateľského zamestnávateľa (napr. stavebníctvo) a nie 
činnos ť agentúry do časného zamestnávania!!!  

Činnosť agentúry môžu uviesť len stáli zamestnanci agentúry! 
 

16   

Cieľom otázky je zistiť, či sa úrad práce akýmko ľvek  spôsobom podieľal na nájdení súčasného 
hlavného zamestnania zamestnanca, to znamená či nejakým spôsobom skontaktoval 
zamestnanca a zamestnávate ľa. Podieľanie sa úradu práce treba chápať v širšom kontexte – 
napríklad ak sa zamestnanec 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.  
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20   

Kód 3  - „starám sa o deti alebo 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 ak je vykonávaná ako zamestnanie (napr. 
ako opatrovateľkská 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!) 

 
21, 22   

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 mimoradnom čase (ráno, večer, prázdniny). 
 
Pojem „vhodné“  služby starostlivosti predstavuje minimálne kvalitatívne požiadavky, ktoré 
osoba požaduje od služieb starostlivosti (napr. náplň 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 doprava je pre ňu dostupná. Napríklad pre osobu na vidieku 
s vlastným autom pojem dostupnej vzdialenosti pokrýva územie väčšieho rozsahu ako pre 
osobu žijúcu v meste a odkázanú na medzimestskú dopravu, ktorá je do značnej miery 
obmedzujúca. 
 
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. 
 

26   
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! Novozaradené kódy 

- „náhradné vo ľno“ (kód „7“)  = 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) 

- „materská alebo rodi čovská dovolenka“ (kód „9“) = použije sa v prípade, ak osoba 
počas referenčného týždňa nastúpila na materskú alebo rodičovskú dovolenku. 

 
V rámci zmien, ktoré  sa uskutočnili aplikovaním novej normy VZPS bola odpoveď „pružný 

pracovný čas“ nahradená významovo širšou odpoveďou „variabilný pracovný čas“ (kód „8“). 
Túto možnosť môže použiť aj napríklad podnikateľ – ak nemá iný z uvedených dôvodov. 
Zahŕňa tiež neprítomnosť v práci vo vzťahu s pružným pracovným časom a podobne.  
 

27   

 
Odpoveď „pružný pracovný čas“ nahradená významovo širšou odpoveďou „variabilný pracovný 
čas“ (kód „8“). Túto možnosť  môže použiť aj napríklad podnikateľ – ak nemá iný z uvedených 
dôvodov. Zahŕňa tiež neprítomnosť v práci vo vzťahu s pružným pracovným časom a podobne. 
 

28   

Pôvodná otázka, v ktorej sa sledovali všetky nadčasové hodiny spolu, bola nahradená 
otázkou, v ktorej respondent musí rozdeliť platené a neplatené nadčasy. To znamená, že ak 
respondent  pracoval v referenčnom týždni nadčas, musí uviesť AJ  platené nadčasové hodiny 
(odpoveď a) a AJ  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“ ako pre časť otázky a) tak aj pre časť otázky b)! 
 
! Upozornenie  
Od 1.1.2006 sa nad časové hodiny nesledujú u podnikate ľov.  Preto opytovateľ túto otázku 
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 
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, 
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b)    pružného pracovného týždňa nad určený týždenný pracovný čas, 

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

 
! Prácou nad čas nie je: 

- práca, keď zamestnanec nadpracúva prácu vykonávanú 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 

(Zákonník práce č.311/2001 Z.z., § 97) 
 

46   

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.  
 

60   

! Upozornenie  
Keďže ide 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 vtedy, keď zisťovanie neprebieha v týždni nasledujúcom 
po referenčný týždeň! V tom prípade musí opytovateľ respondentovi referenčné obdobie pri 
kladení otázky upraviť. 
 
61   

 
Kód 7  – novozaradený kód; pokyny sú totožné s pokynmi pre B20/3 
Predpokladáme, že túto možnosť budú často uvádzať aj osoby na rodičovskej dovolenke. 
Osoby na RD však možu uviesť aj iný hlavný dôvod nehľadania si práce, nielen kód 7! 
 
Kódy 4 a 5  – pokyn pre respondentov v dôchodkovom veku, ktorí poberajú invalidný dochodok: 
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. 
 

62, 63   

Pozri pokyny k B21, B22 
 

73   

! Upozornenie  
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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. 
 
76   

Z otázky boli v porovnaní s predchádzajúcim dotazníkom vypustené dávky f) až i). 
 

90   

V porovnaní s minulosťou bol do otázky zaradený samostatný kód „2“, ktorý sa bude používať 
pre žiakov, študentov a učňov v čase školských prázdnin. 
 
V prípade, že respondent posledné 4 týždne aj študoval aj bol na prázdninách uvedie sa: 
- kód 1 v prípade, že štúdium počas posledných 4 týždňov trvalo rovnako dlho alebo dlhšie ako 
prázdniny, 
- kód 2 v prípade, že prázdniny trvali dlhšie ako štúdium. 
 

Harmonogram zberu a spracovania údajov VZPS na rok 2006 
                            

 

Štvr ťrok zis ťovania I. Q. 2006 II. Q. 2006 III. Q. 2006 IV. Q. 2 006 

Referenčné týždne 1. - 13. 14. - 26.  27. – 39.  40. - 52.  

     
Posledný de ň (týždeň)  
zisťovania (opytovate ľ) 

8.4.2006 
(14. týždeň) 

8.7.2006 
(27. týždeň) 

7.10.2006 
(40. týždeň) 

6.1.2007 
(1. týždeň) 

Termín dodania súboru 
koordinátorovi (deň) 

11.4.2006 11.7.2006 10.10.2006 9.1.2007 

Termín dodania súboru 
na ŠÚ SR (deň) 

18.4.2006 13.7.2006 12.10.2006 11.1.2007 

 
 
 
 
 
    


