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Úvod 
 
 

Štatistický úrad SR od roku 2000 pravidelne zabezpečuje realizáciu doplnkových 
zisťovaní k výberovému zisťovaniu pracovných síl (VZPS) v zmysle legislatívy EÚ, konkrétne 
Nariadenia rady (ES) č. 577/98. Pre rok 2004 stanovila Európska komisia Nariadením (ES) 
č. 247/2003 doplnkové zisťovanie s názvom „Organizácia práce a rozvrhnutie pracovného 
času“, ktoré by sa malo realizovať vo všetkých členských aj pristupujúcich krajinách EÚ v 2. 
štvrťroku 2004. Metodiku zisťovania vypracoval Eurostat, ktorému budú zaslané aj výsledky 
zisťovania. 

 
Doplnkový modul „Organizácia práce a rozvrhnutie pracovného času“ svojim obsahom 

a štruktúrou nadväzuje na zisťovanie „Dĺžka a modely pracovného času“, ktoré sa v rámci 
VZPS uskutočnilo v roku 2001. Tohtoročné doplnkové zisťovanie je zamerané na rozšírenie 
základných charakteristík pracovného času sledované vo VZPS na štvrťročnej báze o nové 
ukazovatele, ktoré detailnejšie popisujú rôzne formy organizácie práce a rozloženia 
pracovného času zamestnancov či podnikateľov. Realizáciou zisťovania získame dôležité 
podklady pre analýzu súčastných trendov trhu práce. 
 

Doplnkové zisťovanie „Organizácia práce a rozvrhnutie pracovného času“, ktorého 
metodika plne korešponduje s metodikou vypracovanou Eurostatom, sa uskutoční v rámci 
výberového zisťovania pracovných síl u obyvateľstva vo všetkých vybraných bytoch 
zaradených do vzorky v 2. štvrťroku 2004. Zber údajov prebehne v mesiacoch apríl až jún 
roku 2004, získané výsledky sa budú spracovávať a vyhodnocovať v rokoch 2004 až 2005. 
 

Cieľovou populáciou doplnkového modulu sú všetky osoby vo veku od 15 rokov  
žijúce v domácnostiach vybraných bytov, ktoré v referenčnom týždni pracovali v hlavnom 
zamestnaní ako  zamestnanci, členovia produk čných družstiev alebo podnikatelia  (t.j. 
osoby, ktoré sú v dotazníku B v otázke č. 13 zaradené pod kódy 1 až 7). Všetky otázky 
doplnkového modulu sa vzťahujú len k hlavnému zamestnaniu. 
   

Vzhľadom k odlišnému charakteru otázok pre zamestnancov a podnikateľov je 
dotazník C vypracovaný v dvoch verziách - verzia pre zamestnancov a členov produkčných 
družstiev (B13/1-5) a verzia pre podnikateľov so zamestnancami a podnikateľov bez 
zamestnancov (B13/6-7). 
 

V porovnaní s minulými rokmi sa zmenila forma dotazníkov pre doplnkové zisťovanie 
2004. Dotazníky C netvoria samostatnú časť výberového zisťovania, ale sú väzbami 
prepojené na dotazník B, pričom pri zbere údajov v 2.Q.2004 sú určujúce väzby vyznačené 
v dotazníku C. V praxi to znamená, že opytovateľ bude v priebehu zisťovania používať 
súčasne oba dotazníky B aj C: pred zisťovaním v teréne si vyznačí v dotazníku B pri 
príslušných otázkach zmenu väzby (skok na dotazník C) a počas zisťovania bude 
rešpektovať tieto nové väzby. 

 
Uvedená forma zberu údajov kladie zvýšené nároky na prácu opytovateľov, ale na 

druhej strane znižuje zaťaženosť respondentov (vyhneme sa kladeniu rovnakých otázok 
v oboch dotazníkoch), ako aj riziko rôznych odpovedí na rovnakú otázku. 
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Vysvetlivky k otázkam v doplnkovom module „C“  
pre zamestnancov a členov produk čných družstiev 

 
 
 

C1  

Cieľová skupina všetci zamestnanci (vrátane členov produkčných družstiev) 

Väzba na dotazník B skok z otázky B13/1-5 

Otázka Ako je rozvrhnutý Váš pracovný čas v hlavnom zamestnaní? 

 � pevný pracovný čas s presne určeným začiatkom a 
koncom 1 

 � pružný pracovný deň   2 

 � pružný pracovný týždeň alebo mesiac s možnosťou 
kompenzácie nadpracovaných hodín hodinami voľna 3 

 
� pružný pracovný týždeň alebo mesiac s možnosťou 

kompenzácie nadpracovaných hodín celodenným 
voľnom (prípadne aj hodinami) 

4 

 � pracovný čas závisí od individuálnej dohody 
so zamestnávateľom 5 

 � iné rozvrhnutie pracovného času 6 

 � pracovný čas si rozvrhujem sám(a) 7 
 
 

V otázke zisťujeme informácie o systéme rozvrhnutia pracovného času zamestnanca 
v hlavnom zamestnaní. 

 
 
Kód 1 -  Pevný pracovný čas s presne určeným začiatkom a koncom. Zamestnanec 

nemá možnosť začať pracovať skôr alebo končiť neskôr ako je určený začiatok a koniec 
pracovného času. Do tejto skupiny zaraďujeme aj učiteľov.  

 

Príklady: 

� pracovná doba administratívneho pracovníka je od 8:00 do 16:00 

� robotník vo výrobe (obsluha stroja) pracuje v rannej zmene od 6:00 do 14:00 a 
odpoludňajšej zmene od 14:00 do 22:00 

� vrátnik pracuje v dennej zmene od 6:00 do 18:00 a v nočnej zmene od 18:00 do 6:00 

 
 
Kód 2 -  Pružný pracovný de ň, pri ktorom si zamestnanec sám volí začiatok pracovnej 

doby, ale v príslušnom pracovnom dni je povinný odpracovať celú pracovnú zmenu 
pripadajúcu na ten deň podľa zamestnávateľom určeného rozvrhu pracovného času. V rámci 
tohto systému zamestnanec nemôže v priebehu dňa odpracovať nižší počet hodín ako má 
stanovené v zmluve. V prípade, že zamestnanec počas dňa odpracuje viac hodín ako je 
stanovené v zmluve, nemôže ich použiť tak, že v nasledujúce dni odpracuje o tento počet 
hodín menej. 
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Príklad: 

Denný pracovný čas v podniku je 8 hodín a je stanovený od 8:00 do 16:00:  

1)  Ak zamestnanec začal pracovať skôr, napr. 7:30, môže skončiť už o 15:30 (musí 
odpracovať 8 hodín).  

2)  Ak zamestnanec začal pracovať skôr, napr. 7:30, môže pracovať aj dlhšie ako zmluvne 
stanovených 8 hodín, napr. do 16:00, ale v tom prípade 30 minút, o ktoré prekročil 
osemhodinovú pracovnú dobu, nemôže použiť tak, že v nasledujúcich dňoch bude 
pracovať o 30 minút menej.  

3)  Ak zamestnanec začal pracovať neskôr ako je stanovený začiatok pracovnej doby napr. 
o 8:30, potom musí pracovať dlhšie ako je stanovený koniec pracovnej doby (v našom 
prípade do 16:30). 

 
 
Kódy 3, 4  

Pružný pracovný čas - denná pracovná doba zamestnanca je zložená zo základného 
pracovného času, počas ktorého je zamestnanec povinný byť na pracovisku, a z voliteľného 
pracovného času, v rámci ktorého si zamestnanec sám volí začiatok a koniec pracovnej 
doby. Počas stanoveného časového úseku (ktorým je týždeň pri pružnom pracovnom týždni 
alebo mesiac pri pružnom pracovnom mesiaci) je zamestnanec povinný odpracovať celý 
zamestnávateľom určený týždenný alebo mesačný pracovný čas (týždenné alebo mesačné 
„vyrovnávanie“ pracovného času). Počet a rozvrhnutie pracovných hodín v rámci voliteľného 
pracovného času záleží od zamestnanca. 

 
Upozornenie: Pružný pracovný čas nemôže byť interpretovaný ako úplná voľnosť 
zamestnanca pri určovaní začiatku a konca pracovného času. 
 

Príklad: 

Zamestnanec s pružným pracovným týždňom má stanovené v zmluve, že počas jedného 
týždňa musí odpracovať 40 hodín. Zamestnávateľ určil základný pracovný čas od 9:00 do 
14:00, v ktorom zamestnanec musí byť v práci. Zamestnávateľ stanovil časové úseky pre 
voliteľný pracovný čas od 6:00 do 9:00 a od 14:00 do 18:00. V rámci týchto úsekov sa 
zamestnanec sám rozhoduje, kedy príde a odíde z práce, ale súčet odpracovaných hodín 
v každom týždni sa musí rovnať 40 hodinám. T.j. zamestnanec môže pracovať napr. 
v pondelok 6 hodín, v utorok 10, v stredu 9, vo štvrtok 10 a v piatok 5 hodín.  

 
V prípade, že zamestnávateľ umožňuje zamestnancovi kompenzovať nadpracované 

hodiny v rámci pružného pracovného času len hodinami voľna, priradíme kód 3 . Na 
kompenzáciu nadpracovaných hodín dňom (resp. dňami) voľna nemá zamestnanec v tomto 
prípade nárok. 

 
Ak si zamestnanec môže kompenzovať nadpracované hodiny v rámci pružného 

systému dňom (alebo dňami) voľna, priradíme kód 4 . Tento kód sa použije aj v tom prípade, 
ak si zamestnanec môže kompenzovať nadpracované hodiny dňami a zároveň aj hodinami 
voľna.  
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Príklad: 

Zamestnanec, ktorému zamestnávateľ stanovil pružný pracovný mesiac, odpracoval za 
prvé 2 týždne mesiaca o 8 hodín viac ako má stanovené v zmluve (pozor! nejedná sa o 
nadčasové hodiny, ale o nadpracované hodiny, ktoré si v rámci pružného pracovného času 
musí zamestnanec vyčerpať!!!). Ak mu zamestnávateľ umožňuje v rámci mesačného 
vyrovnania pracovného času čerpať si tieto nadpracované hodiny len vo forme hodín 
(počas niekoľkých dní bude pracovať kratšie), zakódujeme ho kódom 3. Ak si však 
zamestnanec môže týchto 8 nadpracovaných hodín čerpať formou celodenného voľna, 
zaradíme ho pod kód 4. 

 
 
Kód 5 - Pracovný čas závisí od individuálnej dohody so zamestnávate ľom - 

začiatok a koniec pracovného času je v tomto prípade zvyčajne každý deň alebo týždeň iný, 
pričom je určený len vzájomnou dohodou medzi zamestnávateľom a zamestnancom 
(pracovný čas nie je fixovaný kolektívnou dohodou, sektorovou dohodou alebo všeobecnou 
dohodou na podnikovej úrovni).  

 

Príklad: 

Vodič kamióna (zamestnanec firmy) jazdí pre svojho zamestnávateľa s tovarom do 
zahraničia. Pracuje napríklad jeden týždeň štyri dni nepretržite za sebou, potom má voľno, 
druhý týždeň pracuje dva dni, dva dni má voľno a potom jazdí päť dní nepretržite. Pretože 
jeho pracovná doba závisí od potrieb zamestnávateľa, zakódujeme ho kódom 5.  

 
 
Kód 6 - Iné rozvrhnutie pracovného času  - zahrňuje sa sem najmä prípad, keď 

zamestnanec má pevne stanovený začiatok pracovného dňa, no koniec pracovného času 
závisí od toho, kedy je vykonávaná práca ukončená. 

 
 
Kód 7 - Zamestnanec si sám rozvrhuje svoj pracovný čas, záleží od neho samého, 

kedy začne pracovať a ako si vykonanie práce časovo rozvrhne (napr. či bude pracovať 10 
hodín denne a prácu skončí za dva dni alebo bude robiť 4 hodiny denne, ale celý pracovný 
týždeň).  

 

Príklad: 

Programátor dostane úlohu vytvoriť program. Prácu má ukončiť do jedného mesiaca. 
Programátor si sám určí kedy bude na programe pracovať - či bude pracovať intenzívne 1 
týždeň nepretržite alebo si prácu rozvrhne na obdobie jedného mesiaca. 

 
 
 

C2  

Cieľová skupina zamestnanci s pevným alebo pružným pracovným časom 
 

Kým otázka C1 je zameraná na identifikáciu konkrétneho rozvrhnutia pracovného času 
zamestnanca, otázka C2 sa týka využitia jeho nárokov v referenčnom týždni. Cieľom je 
zachytiť všetky situácie, kedy si respondent čerpal (resp. chcel čerpať, ale nemohol) hodiny 
alebo dni voľna.  
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C2a  

Cieľová skupina zamestnanci s pevným pracovným časom alebo pružným pracovným 
dňom 

Otázka Vzali ste si v minulom týždni niekoľko hodín alebo dní voľna? 

 � áno, vzal(a) som si niekoľko hodín voľna (mimo dovolenky) 1 

 � áno, vzal(a) som si pol dňa, deň alebo viac dní voľna 
(dovolenka, PN, študijné voľno a pod.) 2 

 � áno, vzal(a) som si niekoľko hodín aj dní voľna 3 

 � nie, chcel(a) som si vziať niekoľko hodín alebo dní voľna, 
ale nemohol(a) som 4 

 � v minulom týždni som nepracoval(a) 5 

 � iné 6 
 
 
Kódy 1 až 4 zachytávajú tie prípady, keď si zamestnanec čerpal (resp. chcel čerpať) 

hodiny alebo dni voľna zo svojej vlastnej iniciatívy, a to bez ohľadu na to, či išlo o platené 
alebo neplatené voľno a tiež bez ohľadu na dôvod čerpania voľna. Patria sem prípady voľna 
z dôvodov: 

- dovolenky (neplatí pre kód 1) 
- pracovnej neschopnosti 
- ošetrovania chorého člena rodiny 
- v súvislosti s vyšetrením alebo ošetrením v zdravotníckom zariadení (zamestnanca 

alebo sprevádzaním rodinného príslušníka) 
- vlastnej svadby 
- účasti na pohrebe 
- presťahovania zamestnanca 
- študijného voľna 
- z ďalších osobných alebo rodinných dôvodov. 
 
Kód 1 sa týka zamestnancov, ktorí počas referenčného týždňa odpracovali menej 

hodín, ako majú stanovené v zmluve z horeuvedených dôvodov, s výnimkou osôb, ktoré 
odpracovali menej hodín z dôvodu čerpania dovolenky.                          

 
Kód 2 zahŕňa zamestnancov, ktorí si počas referenčného týždňa vzali pol dňa, deň 

alebo viac dní voľna z horeuvedených dôvodov. Sem sa zaradia aj prípady, ak respondent 
odpracoval v referenčnom týždni menej hodín z dôvodu štátneho sviatku.  

 
Kód 3 je kombináciou prípadov uvedených pod kódmi 1 a 2.   
 
Kód 4 - ide o opačnú situáciu ako definujú kódy 1 alebo 2. To znamená, že 

zamestnanec si chcel vziať voľno, ale z nejakých dôvodov nemohol.  
 
Kód 5 je pre kategóriu osôb, ktoré v dotazníku B (otázky B1 až B3) uviedli, že 

v referečnom týždni nepracovali, a teda otázka C2 sa na nich nevzťahuje. 
 
Kód 6  sa použije v prípade všetkých ostatných situácií, ako sú uvedené pod kódmi 1 

až 5, t.j.: 
- ak zamestnanec v referenčnom týždni nečerpal hodiny ani dni voľna, ale ani nechcel 
- ak zamestnanec odpracoval v referenčnom týždni menej hodín ako mal stanovené v 

pracovnej zmluve z iniciatívy zamestnávateľa alebo z dôvodov ako napr. štrajk,  
nepriaznivé poveternostné podmienky a pod. 

- ostatné prípady, ktoré nebolo možné zaradiť. 
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C2b  

Cieľová skupina zamestnanci s pružným pracovným týždňom alebo mesiacom 

Otázka Odpracovali ste v minulom týždni menej hodín ako máte stanovené 
v zmluve, resp. v rámci uplatnenia pružného pracovného času? 

 � áno, pracoval(a) som menej hodín v rámci uplatnenia 
pružného pracovného času 1 

 � áno, vzal(a) som si pol dňa, deň alebo viac dní voľna 
(dovolenka, PN, študijné voľno a pod.) 2 

 
� áno, pracoval(a) som menej hodín v rámci uplatnenia 

pružného pracovného času a zároveň som si vzal(a) pol 
dňa, deň alebo viac dní voľna 

3 

 
� nie, chcel(a) som pracovať menej hodín v rámci 

uplatnenia pružného pracovného času, ale nemohol(a) 
som 

4 

 � v minulom týždni som nepracoval(a) 5 

 � iné 6 
 
 
Kód 1 – tento kód sa vzťahuje výlučne na hodiny súvisiace s pružným pracovným 

časom. Zahrňuje osoby, ktoré si v rámci pružného pracovného času čerpali v referenčnom 
týždni nadpracované hodiny, a to bez ohľadu na to, či si nadpracované hodiny čerpali vo 
forme hodín alebo celého dňa.   

 

Príklad: 

Zamestnanec, ktorému zamestnávateľ stanovil pružný pracovný mesiac, si nadpracoval za 
prvé 2 týždne mesiaca 8 hodín. V ďalšom týždni (v našom prípade je to referenčný týždeň) 
si tieto nadpracované hodiny čerpal formou celodenného voľna. Keďže v referenčnom 
týždni odpracoval menej hodín z dôvodu uplatnenia pružného pracovného času, priradíme 
mu kód 1. 

 
 
Kód 2 zahŕňa zamestnancov, ktorí si počas referenčného týždňa vzali pol dňa, deň 

alebo viac dní voľna z dôvodov uvedených v úvode otázky C2a. Sem sa zaradia aj prípady, 
ak respondent odpracoval v referenčnom týždni menej hodín z dôvodu štátneho sviatku. Pod 
tento kód nezaraďujeme zamestnancov, ktorý si vzali celodenné voľno ako kompenzáciu 
nadpracovaných hodín v rámci pružného pracovného času! 

 
 
Kód 3 je kombináciou prípadov uvedených pod kódmi 1 a 2. Patrí sem aj prípad, ak si 

zamestnanec čerpal v referenčnom týždni hodiny voľna z osobných alebo rodinných 
dôvodoch (mimo nadpracovaných hodín) a zároveň si čerpal deň alebo dni voľna. 

 

Príklad: 

Zamestnanec, ktorému zamestnávateľ stanovil pružný pracovný mesiac, si v referenčnom 
týždni čerpal 2 dni dovolenky a okrem toho si vzal 3 hodiny v rámci základného pracovného 
času v súvislosti s vyšetrením v zdravotníckom zariadení. Keďže v referenčnom týždni 
odpracoval menej hodín z dôvodu čerpania niekoľkých dní aj hodín voľna, priradíme mu 
kód 3. 
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Kód 4 - tento kód sa vzťahuje výlučne na možnosť uplatnenia pružného pracovného 
času. Zahrňuje osoby, ktoré si v rámci uplatnenia pružného pracovného času chceli čerpať 
v referenčnom týždni nadpracované hodiny, ale im to z nejakých dôvodov nebolo umožnené. 
Ide o opačnú situáciu ako definuje kód 1. 

 
 
Kód 5 je pre kategóriu osôb, ktoré v dotazníku B (otázky B1 až B3) uviedli, že 

v referečnom týždni nepracovali, a teda otázka C2 sa na nich nevzťahuje. 
 
 
Kód 6  sa použije v prípade všetkých ostatných situácií, ako sú uvedené pod kódmi 1 

až 5, t.j.: 
- ak zamestnanec v referenčnom týždni nečerpal hodiny ani dni voľna (teda odpracoval 

rovnaký alebo vyšší počet hodín ako má stanovené v pracovnej zmluve), ale ani nechcel  
- ak zamestnanec odpracoval v referenčnom týždni menej hodín ako mal stanovené v 

pracovnej zmluve z iniciatívy zamestnávateľa alebo z dôvodov ako napr. štrajk,  
nepriaznivé poveternostné podmienky a pod. 

- ostatné prípady, ktoré nebolo možné zaradiť. 
 
 
 
 
 

C3  

Cieľová skupina všetci zamestnanci, ktorí si nerozvrhujú pracovný čas sami 

Otázka Máte vo svojej pracovnej zmluve v hlavnom zamestnaní stanovený 
ročný počet hodín, ktoré musíte odpracovať? 

 � áno 1 

 � nie 2 
 
 
Otázkou zisťujeme zamestnancov s tzv. ročným hodinovým kontraktom.  
 
Ročný hodinový kontrakt  - v pracovnej zmluve zamestnanca je pevne stanovený 

celkový ročný počet hodín, ktoré musí odpracovať, pričom rozvrhnutie pracovného času do 
jednotlivých mesiacov či týždňov závisí od potrieb zamestnávateľa. 

 

Príklady: 

� Vodič kamióna (zamestnanec firmy) jazdí pre svojho zamestnávateľa s tovarom do 
zahraničia. Pracuje napríklad jeden týždeň štyri dni nepretržite za sebou, potom má 
voľno, druhý týždeň pracuje dva dni, dva dni má voľno a potom jazdí päť dní nepretržite. 
Ak má vodič kamióna v pracovnej zmluve stanovený počet hodín, ktorý musí odpracovať 
za 1 rok, zaradíme ho pod kód 1. 

� učiteľ angličtiny na jazykovej škole má v zmluve stanovený počet hodín, ktoré má za 1 
rok odučiť 
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C4  

Cieľová skupina zamestnanci pracujúci na skrátený pracovný čas v hl. zamestnaní 
 

Väzba na dotazník B skok z otázky B16 

Otázka 
Ktorú z nasledujúcich foriem skráteného pracovného času uplatňujete 
vo svojom hlavnom zamestnaní v porovnaní so zvyčajným plným 
pracovným časom ostatných zamestnancov? 

 � pracujem každý deň menej hodín  1 

 � pracujem každý týždeň o pol dňa menej  2 

 � pracujem menej dní v týždni (týždenne) 3 

 � pracujem denne menej hodín a súčasne menej dní 
v týždni (týždenne) 

4 

 � pracujem jeden týždeň z dvoch týždňov 5 

 � využívam inú formu skráteného pracovného času 6 
 
 
 V tejto otázke by mal respondent porovnať svoj skrátený pracovný čas so zvyčajným 
plným pracovných časom v organizácii, ktorá ho zamestnáva (t.j. porovnať so zvyčajným 
pracovným časom zamestnanca pracujúceho na plný pracovný úväzok).  
 
 
 
 
 

C5  

Cieľová skupina zamestnanci, ktorí v referenčnom týždni pracovali nadčas (B22≠0) 

Väzba na dotazník B skok z otázky B22 

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

   
 � počet platených nadčasových hodín  

 
 
Otázka C5 je zameraná na získanie doplňujúcich informácií o nadčasovej práci 

zistených v dotazníku B. Ak respondent pracoval v referenčnom týždni nadčas je potrebné, 
aby okrem celkového počtu platených aj neplatených nadčasových hodín (otázka B22) 
uviedol, koľko z týchto hodín bolo platených. Počet platených nadčasových hodín musí byť 
nižší alebo rovný celkovému počtu platených a neplatených nadčasových hodín. Ak 
respondent mal všetky nadčasové hodiny neplatené, v otázke C5 sa vyznačí odpoveď „0“. 
Hodiny sa uvedú celým dvojmiestnym číslom.  
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C6  

Cieľová skupina 
zamestnanci, ktorí v priebehu posledných 4 týždňoch vykonávali 
pravidelne alebo občas večernú prácu, nočnú prácu, prácu v sobotu 
alebo v nedeľu 

Väzba na dotazník B skok z otázky B25, ak kód = 1 alebo 2 

Otázka Z hľadiska Vášho osobného života Vám  

 

a) večerná práca 
b) nočná práca 
c) práca v sobotu 
d) práca v nedeľu 

 

 � vyhovuje 1 

 � nevyhovuje 2 
 
 
Cieľom otázky je zistiť, či zamestnancovi z hľadiska jeho súčasnej životnej situácie 

vyhovuje niektorá z atypických foriem práce sledovaných v otázke B25. Opytovateľ nevypĺňa 
všetky časti otázky C6, ale len tie, ktoré sa týkajú tých foriem práce, ktoré v posledných 4 
týždňoch vykonával respondent pravidelne alebo občas.   

 

Príklad: 

� Respondent v otázke B25 uviedol, že na príkaz svojho zamestnávateľa pracoval 
v priebehu posledného mesiaca 3-krát v sobotu a 1-krát v nedeľu, ale ani raz nepracoval 
večer alebo v noci. Kódovanie otázky B25 je teda nasledovné: 

B25a – kód 3 

B25b – kód 3 

B25c – kód 1 

B25d – kód 2 

Keďže respondent vykonával v sledovanom období len prácu v sobotu a v nedeľu, 
opytovateľ pri zisťovaní v rámci doplnkového modulu vynechá otázky C6a a C6b a 
respondentovi položí len otázky C6c a C6d. 
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C7  

Cieľová skupina zamestnanci, ktorí v hlavnom zamestnaní pracujú na zmeny 

Väzba na dotazník B skok z otázky B26/1 

Otázka Vo svojom hlavnom zamestnaní  

 � pracujem na 3 zmeny (ranná, odpoludňajšia a nočná) 
vrátane víkendov 

1 

 � pracujem na 3 zmeny (ranná, odpoludňajšia a nočná) 
okrem víkendov 

2 

 � pracujem na 2 zmeny - rannú a odpoludňajšiu 3 

 � pracujem na 2 zmeny - dennú a nočnú 4 

 � pracujem na iný typ zmeny (uveďte o aký typ ide)    5 
 
 

Zamestnanci pracujúci na zmeny v odpovedi uvedú, aký rozvrh pracovných zmien 
uplatňujú vo svojom hlavnom zamestnaní.  

 
Upozornenie na zmenu metodiky:  podľa metodických pokynov k VZPS k otázke B26 

sa osoba permanentne pracujúca v jednej zmene zaraďuje medzi osoby pracujúce na 
zmeny. Od 2.Q.2004 sa uvedené pravidlo ruší a tieto osoby sa nebudú  zaraďovať medzi 
pracujúcich na zmeny, t.j. v otázke B26 im bude priradený kód „2“ a v rámci doplnkového 
modulu sa nedostanú na otázku C7!!! Uvedená zmena metodiky bude platiť aj v ďalších 
štvrťrokoch. 

 
V nasledujúcom príklade uvádzame niekoľko konkrétnych prípadov, kedy sa 

zamestnanci nezaraďujú medzi osoby pracujúce na zmeny. 
 

Príklady: 

� vo výrobnej jednotke podniku je zavedený trojzmenný systém; účtovník pracuje 
v administratívnej jednotke tohto podniku (kde nie je zaužívaný zmenný systém) – osoba 
nepracuje na zmeny 

� 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 

� 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 

� 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. 

 
Ranná zmena  je pracovná zmena, ktorej prevažná časť spadá do času medzi 6. 

hodinou a 14. hodinou.  
Odpolud ňajšia zmena  je pracovná zmena, ktorej prevažná časť spadá do času medzi 

14. hodinou a 22. hodinou.  
Nočná zmena  je pracovná zmena, ktorej prevažná časť spadá do času medzi 22. 

hodinou a 6. hodinou. 
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V prípade trojzmenného pracovného režimu je potrebné rozlíšiť, či respondent 
pracoval aj počas víkendov (t.j. v nepretržitom pracovnom režime) – vtedy ho zaradíme pod 
kód 1,  alebo či pracoval mimo víkendov (kód 2 ).  

 
V prípade dvojzmenného pracovného režimu (ak mal respondent rozvrhnutý pracovný 

čas do 2 pracovných zmien) sledovaného pod kódmi 3 a 4 nerozlišujeme, či osoba pracovala 
aj počas víkendov. 

 

Príklady: 

� železničiar (vrátnik, pracovník strážnej služby), ktorý pracuje jeden deň v dennej zmene 
(12 hodín od 6:00 do 18:00), nasleduje deň voľna, potom pracuje v nočnej zmene (12 
hodín od 18:00 do 6:00), potom má dva dni voľna a následne nastúpi na dennú zmenu 
(12 hodín od 6:00 do 18:00) - kód 4 

� 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 
4 

� osoba, ktorá pracuje striedavo jeden týždeň v dennej zmene a druhý týždeň v nočnej 
zmene – kód 4 

 
Ak zamestnanec pracoval na zmeny, no žiaden zo zmenných režimov uvedených pod 

kódmi 1 až 4 nezodpovedá jeho situácii, opytovateľ vyznačí kód 5  a do poznámky uvedie 
stručný popis zmenného režimu respondenta.  

 
 
 
 
 

C8  

Cieľová skupina zamestnanci, ktorí v hlavnom zamestnaní pracujú na zmeny 

Otázka Z hľadiska Vášho osobného života Vám práca na zmeny 

 � vyhovuje 1 

 � nevyhovuje 2 
 
 
V otázke nás zaujíma, či zamestnanec pracujúci v zmennom režime považuje takúto 

formu práce z hľadiska svojho osobného života za vyhovujúcu (kód 1 ), alebo mu práca na 
zmeny nevyhovuje (kód 2 ).  
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C9  

Cieľová skupina zamestnanci, ktorí v hlavnom zamestnaní nepracujú na zmeny 

Väzba na dotazník B skok z otázky B26/2 

Otázka Pracujete vo svojom hlavnom zamestnaní formou práce 
„na zavolanie“? 

 � áno 1 

 � nie 2 
 
 

Práca na zavolanie  – jedná sa o formu práce, kedy je zamestnanec volaný do práce 
len vtedy, keď zamestnávateľ potrebuje jeho služby. Zamestnanec môže, ale aj nemusí mať 
stanovený minimálny počet hodín, ktoré musí odpracovať pre svojho zamestnávateľa. 
Pracovník na zavolanie môže mať vopred naplánovanú prácu na niekoľko dní alebo týždňov 
dopredu v závislosti od potrieb zamestnávateľa, ale nemá pravidelný pracovný plán, pretože 
pokračovanie pracovného vzťahu v budúcnosti nie je garantované. 

Závisí od dohody so zamestnávateľom, či pracovník na zavolanie musí vykonať prácu, 
keď je oslovený, alebo si musí nájsť za seba náhradu, alebo sa môže rozhodnúť nereagovať 
na pracovnú výzvu.  

 

Príklady: 

� riaditeľ školy má pre prípad dlhodobej absencie niektorého z učiteľov kontakt na niekoľko 
učiteľov na dôchodku, ktorých v prípade potreby zavolá na zastupovanie. Učiteľ na 
dôchodku sa rozhodne, či ponuku prijme alebo nie. 

� prekladateľská agentúra má kontakt na prekladateľov, ktorých volá do práce, ak   
potrebuje ich služby (napr. na zabezpečenie simultánnych prekladov) 

� agentúra cestovného ruchu má kontakt na viacero sprievodcov, ktorých volá do práce 
v prípade potreby ich sprievodcovských služieb (napr. pre zahraničných turistov) 

 
Práca na zavolanie je odlišná od pohotovostnej práce, kedy osoba v službe čaká na 

pohotovostné volanie (napr. lekár, ktorý je v súrnych prípadoch volaný napríklad k operácii, 
k pôrodu a pod.) Pri pohotovostnej práci ide zvyčajne o normálnu pracovnú zmluvu, pričom 
pri práci na zavolanie ide o netypickú pracovnú zmluvu. 

 
 
 
 

C10  

Cieľová skupina zamestnanci, ktorí v hl. zamestnaní pracujú formou práce na zavolanie 

Otázka Z hľadiska Vášho osobného života Vám práca na zavolanie 

 � vyhovuje 1 

 � nevyhovuje 2 
 
 
V otázke nás zaujíma, či zamestnanec pracujúci formou práce na zavolanie považuje 

takýto spôsob práce z hľadiska svojho osobného života za vyhovujúci (kód 1 ), alebo mu 
práca na zavolanie nevyhovuje (kód 2 ).  
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Vysvetlivky k otázkam v doplnkovom module „C“ 
pre podnikate ľov  

 
 
 

C1  

Cieľová skupina podnikatelia bez zamestnancov, podnikatelia so zamestnancami 

Väzba na dotazník B skok z otázky B15/1 alebo B16 

Otázka Rozvrhnutie pracovného času a voľbu pracovných metód si určujete 
sám?   

 � áno, sám(a) si určujem ako prácu vykonám 1 

 � áno, sám(a) si určujem kedy prácu vykonám 2 

 � áno, sám(a) si určujem ako a kedy prácu vykonám 3 

 � nie, nemôžem si sám(a) určiť  ako a kedy prácu vykonám 4 
 
 
Otázka je zameraná na získanie informácií, do akej miery si respondent-podnikateľ  

organizuje svoju prácu v hlavnom zamestnaní sám a do akej miery je pri organizácii práce 
podriadený inej fyzickej alebo právnickej osobe. Cieľom je identifikovať tých podnikateľov, 
ktorých pracovné podmienky majú spoločné prvky s pracovnými podmienkami 
zamestnancov. 

 
Pri posudzovaní sa berú do úvahy 2 základné kritériá: 

(1)  či si podnikateľ sám určuje pracovné metódy (t.j. ako zadanú prácu vykoná), 

(2)  či si podnikateľ sám určuje rozvrhnutie pracovného času (t.j. začiatok a koniec pracovnej 
doby). 

 
Obe kritériá treba posudzovať z poh ľadu  podriadenosti . 

(1) V prípade prvého kritéria to znamená posúdiť, či je podnikateľ podriadený nejakej ďalšej 
osobe, ktorá mu dáva inštrukcie ako má prácu vykonať, či táto osoba podnikateľa kontroluje, 
ako zadanú prácu vykonáva a v prípade nedostatkov ho môže penalizovať.  

(2) V prípade druhého kritéria to znamená posúdiť, či je podnikateľ podriadený nejakej ďalšej 
osobe, ktorá mu určuje, kedy má zadanú prácu vykonať, t.j. začiatok a koniec pracovnej 
doby a rozvrhnutie pracovného času.  
Upozornenie: Ak ďalšia osoba určí podnikateľovi len termín, dokedy má prácu vykonať, ale 
rozvrhnutie pracovného času závisí od podnikateľa (sám si určí ktoré dni a ako dlho bude 
pracovať), nepovažujeme to za vzťah pracovnej podriadenosti voči tejto osobe! 

 
Ak si podnikateľ sám určuje len ako prácu vykoná a pracovný čas mu stanovuje ďalšia 

osoba, zaradíme ho pod kód 1 . 
 

Príklady: 

� prekladateľ-podnikateľ uzavrel zmluvu s organizáciou na zabezpečenie simultánneho 
prekladu konferencie, ktorá bude trvať 3 dni od 8.00 do 16.00, t.j. pracovný čas mu 
stanovuje zákazník  

� kaderníčka so živnosťou, ktorá vykonáva kadernícke služby v salóne, kde má prenajaté 
pracovné miesto a majiteľ salónu jej určuje pracovný čas 
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Ak si podnikateľ sám určuje len pracovný čas, t.j. kedy danú prácu vykoná a ďalšia 
osoba mu stanovuje ako prácu vykoná, zaradíme ho pod kód 2 .  

 

Príklady: 

� krajčírka-živnostníčka pracujúca doma pre odevnú firmu, ktorá jej pravidelne zadáva 
zákazky, kontroluje jej prácu (ušité odevy) atď., pričom krajčírka si sama určí kedy (ktoré 
dni a koľko hodín) bude pracovať 

� obchodníci, díleri prajujúci pre nejakú firmu (ak im táto firma nestanovuje aj prac. čas) 

� poisťovací agenti  

 
 
Ak podnikateľ nie je podriadený inej osobe a len sám si určuje ako aj kedy prácu 

vykoná, zaradíme ho pod kód 3 .  
 

Príklady: 

� niektoré slobodné povolania (výtvarníci, umeleckí fotografi, spisovatelia, nezávislí 
novinári, prekladatelia a pod.) - dostanú zákazku na vytvorenie umeleckého diela, knihy, 
článku, prekladu knihy a pod., pričom majú zvyčajne stanovený termín, dokedy musia byť 
s prácou hotoví; keďže o tom, ako prácu vykonajú a kedy (ktoré dni, koľko hodín) budú 
pracovať rozhodujú sami, zaraďujeme ich pod kód 3  

� súkromný lekár, súkromný lekárnik, notár 

� kaderníčka s vlastným kaderníctvom (sama si určuje pracovné metódy aj čas) 

� majiteľ obchodu, pohostinstva a pod. 

 
 
V prípade, že podnikateľ je úplne podriadený ďalšej osobe, ktorá mu stanovuje ako a 

kedy prácu vykoná, respondentovi priradíme kód 4 . Do tejto kategórie sa budú zaraďovať 
veľmi často tie prípady, keď podnikatelia (najčastejšie živnostníci) pracujú pre jednu firmu 
(nie svoju), pričom charakter organizácie ich práce zodpovedá práci zamestnanca, t.j. firma 
im zadáva prácu, kontroluje ich, prípadne penalizuje a určuje im pracovný čas.  

 

Príklady: 

� krajčírka-živnostníčka pracujúca priamo v priestoroch odevnej firmy, ktorá jej zadáva 
prácu a zároveň jej presne stanovuje pracovný čas (kedy nastúpi do práce a ako dlho 
bude pracovať) 

� kaderníčka so živnosťou, ktorá vykonáva kadernícke služby pre salón, ktorého majiteľ jej 
prideľuje zákazníčky, kontroluje jej prácu (teda kaderníčka má vzťah podriadenosti) a 
zároveň jej určuje pracovný čas 

� stavebný inžinier - projektant so živnosťou pracujúci pre stavebnú firmu, svoje pracovné 
miesto má v priestoroch tejto firmy, majiteľ firmy mu zadáva prácu, kontroluje ho (vzťah 
podriadenosti) a zároveň mu určuje kedy bude pracovať 

� taxikár, vodič kamiónu so živnosťou, ktorí zabezpečujú prepravu pre nejakú firmu 
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C2  

Cieľová skupina podnikatelia bez zamestnancov, podnikatelia so zamestnancami 

Otázka Uveďte pre koľko firiem alebo zákazníkov obvykle pracujete 

 � pre jednu firmu alebo zákazníka 
 

1 

 � pre viac ako jednu firmu alebo zákazníka 
 

2 
 
 
V otázke nás zaujíma, pre koľko firiem, zákazníkov, klientov podnikateľ pracuje. 
 
 
Kód 1 - Zaraďujú sa sem respondenti-podnikatelia, ktorí v rámci svojej podnikateľskej 

činnosti vykonávanej ako hlavné zamestnanie pravidelne pracujú pre jednu firmu alebo 
zákazníka. 

 

Príklady: 

� účtovník vedie účtovníctvo pre jednu firmu 

� programátor, ktorý pracuje pre jednu firmu  

 
 
Kód 2 - Týmto kódom zakódujeme tých podnikateľov, ktorí pravidelne pracujú pre viac 

ako jednu firmu alebo zákazníka. 
 

Príklady: 

� podnikatelia poskytujúci krátkodobé alebo jednorazové služby svojim zákazníkom ako 
napr. kaderníčka, kozmetička, prevádzkovateľ pohostinstva, taxikár, majiteľ obchodu a 
pod. 

� notár, právnik, súkromný lekár, súkromný lekárnik, maliar bytov- živnostník  

� účtovník, ktorý vedie účtovníctvo pre viac firiem  

 
 
 
 
PLATNOSŤ POKYNOV 
 
 

Tieto pokyny nadobúdajú účinnosť dňom 1.4.2004. 
 
 
 
 
 

Ing. Milan Olexa CSc. 
generálny riaditeľ 

sekcie sociálne štatistiky a demografie 
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POZNÁMKY 


