
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 2006 stanovila Európska komisia Nariadením (ES) 
č. 388/2005 doplnkové zisťovanie s názvom „Prechod z práce do dôchodku“, ktoré sa bude 
realizovať vo všetkých členských krajinách EÚ v roku 2006. Metodiku zisťovania vypracoval 
Eurostat, ktorému budú zaslané aj výsledky zisťovania. 

 
Pri zostavovaní doplnkového modulu pre rok 2006 sa vychádzalo z potreby získať 

komplexné a porovnateľné údaje o skupine starších ľudí vo veku 50 až 69 rokov. 
Demografické starnutie ovplyvňuje veľkosť a podiel vekových štatistických skupín, pretože 
mení percento mladých a starších ľudí závislých na starostlivosti druhých a veľkosť 
pracujúcej časti populácie. Podporovanie aktívneho starnutia a predlžovanie pracovného 
života sa stalo jedným z spoločných cieľov stratégie zamestnanosti spoločenstva. 
Realizáciou doplnkového modulu sa získajú výsledky dôležité pre analýzu súčastných  
trendov trhu práce v súvislosti so staršími ľuďmi. Informácie získané prostredníctvom modulu 
budú dôležité pre identifikáciu negatívnych a slabých stránok súčasnej situácie a zároveň 
prinesú podklady pre vypracovanie politických a sociálnych programov a stratégií. 

 
Doplnkové zisťovanie „Prechod z práce do dôchodku“, 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 2006. Zber údajov prebehne v mesiacoch apríl až jún roku 2006, 
získané výsledky sa budú spracovávať a vyhodnocovať v rokoch 2006 až 2007. 

  
Cieľovou populáciou doplnkového modulu sú všetky osoby vo veku od 50 do 69 

rokov  vrátane  žijúce v domácnostiach vybraných bytov. Pre doplnkové zisťovanie sme 
pripravili samostatný dotazník s metodickými pokynmi pre zber údajov. Zisťovanie podľa 
doplnkového dotazníka C prebehne až po skončení zisťovania kompletného dotazníka B. 

 
Dotazník „C“ k modulu, ktorý v tomto roku nadväzuje na dotazník „B“, je vypracovaný 

v dvoch verziách:  

(a) verzia pre pracujúcich - je určená pre všetky osoby vo veku od 50 do 69 rokov, ktoré 
v dotazníku B vyplnili blok „pracujúci“  

(b) verzia pre nepracujúcich - je určená pre všetky osoby od 50 do 69 rokov, ktoré 
v dotazníku B vyplnili blok „nepracujúci“ a po dovŕšení 50. roku 
pracovali (B52-A4 > 49) 
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Vysvetlivky k otázkam v doplnkovom module „C“ 
pre pracujúcich vo veku od 50 do 69 rokov  

 
 

C1  

Cieľová skupina Pracujúci vo veku od 50 do 69 rokov vrátane 

Otázka Poberáte starobný, predčasný starobný alebo výsluhový dôchodok 
napriek tomu, že pracujete? 

 � áno 1 

 � nie, hoci mám nárok na jeho poberanie 2 
 � nie, nemám nárok na jeho poberanie 3 
 

Starobný dôchodok je pravidelná peňažná dávka dôchodkového poistenia. Nárok na 
poberanie starobného dôchodku má poistenec, ktorý: 

� získal najmenej 10 rokov obdobia dôchodkového poistenia a 
� dovŕšil dôchodkový vek.  

Nárok na poberanie starobného dôchodku zostáva zachovaný aj počas obdobia 
dôchodkového poistenia (napríklad výkonu zamestnania trvajúceho po priznaní dôchodku 
viac ako jeden rok). 

 
Dôchodkový vek  je 62 rokov jednotne u mužov aj žien, ak zákon neustanovuje inak. 

Vek 62 rokov sa uplatňuje u mužov narodených v období počnúc rokom 1946 a u žien 
narodených v období počnúc rokom 1962. Dôchodkový vek u mužov narodených v období 
rokov 1944 a 1945 je podľa zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení 
neskorších predpisov 60 rokov a 9 mesiacov respektíve 61 rokov a 9 mesiacov. Dôchodkový 
vek u žien narodených v období rokov 1947 - 1961 sa podľa počtu vychovaných detí 
pohybuje v intervale od 57 rokov a 3 mesiacov do 61 rokov a 3 mesiace. 

  
Dôchodkový vek sa odlišne určuje aj u poistencov, ktorým sa priznávajú do 

31. decembra 2023 nároky vyplývajúce zo zaradenia zamestnaní do I. a II. pracovnej 
kategórie (napr. baníci, členovia letky, leteckých posádok, zvlášť ťažké a zdraviu škodlivé 
práce v hutách alebo v ťažkých chemických prevádzkach práce s dokázanými chemickými 
karcinogénmi a podobne). Dôchodkový vek týchto poistencov sa pohybuje v rozpätí 55 až 59 
rokov v závislosti od toho, koľko rokov doby zamestnania získali výkonom zamestnania v 
I. pracovnej kategórii alebo II. kategórii. 

 
Predčasný starobný dôchodok je pravidelná peňažná dávka dôchodkového 

poistenia, na ktorú má poistenec nárok ak splní nasledovné dve podmienky: 

� byť minimálne 10 rokov poistený v Sociálnej poisťovni a 
� výška dôchodku (aj po znížení z dôvodu predčasného odchodu do dôchodku) musí 

byť vyššia ako je 1,2 násobok životného minima.  

Nárok na poberanie predčasného starobného dôchodku zostáva zachovaný aj počas 
obdobia dôchodkového poistenia (napríklad výkonu zamestnania trvajúceho po priznaní 
dôchodku viac ako jeden rok). 
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Výsluhový dôchodok  je pravidelná peňažná dávka dôchodkového poistenia určená 
policajtom, profesionálnym vojakom a colníkom. Nárok na výsluhový dôchodok má policajt, 
profesionálny vojak alebo colník v prípade ak:  

� ukončil služobný pomer a jeho služobný pomer trval najmenej 15 rokov, 
� ukončil služobný pomer, poberal invalidný výsluhový dôchodok a doba trvania 

služobného pomeru spolu s dobou poberania  invalidného výsluhového dôchodku 
dosahuje najmenej  15 rokov,  

� skončil služobný pomer stratou hodnosti a dovŕšil vek potrebný na nárok na starobný 
dôchodok podľa  všeobecných predpisov o sociálnom poistení. 

 
Kód 1  sa uplatňuje v prípadoch, ak respondent poberá nasledovné formy dôchodkov: 

� starobný dôchodok (za starobný dôchodok sa od 1.1.2004 považuje aj pomerný 
dôchodok, ktorý vznikol do 31.12.2003) 

� predčasný starobný dôchodok  
� výsluhový dôchodok (platí v prípade vojakov, colníkov alebo policajtov)  
� sociálny dôchodok, na ktorý osobe vznikol nárok pred 1.1.2004 z dôvodu 

dosiahnutia veku 65 rokov a sociálnej odkázanosti, pri ktorej nie sú zabezpečené 
životné potreby občana 

� starobný dôchodok zo zahraničia.  
 
Kód 1 sa nepoužije v prípade, ak  osoba poberá len jeden z nižšie uvedených dôchodkov: 

� invalidný alebo invalidný výsluhový dôchodok 
� vdovský/vdovecký alebo vdovský/vdovecký výsluhový dôchodok 
� sociálny dôchodok, na ktorý osobe vznikol nárok pred 1.1.2004 z dôvodu jej 

invalidity a sociálnej odkázanosti, pri ktorej nie sú zabezpečené životné potreby 
občana. 

 
! Upozornenie 
Je potrebné rozlišovať výsluhový dôchodok (týka sa vojakov, colníkov alebo policajtov) a  
dôchodok za výsluhu rokov (uplatňoval sa u výkonných letcov, vedúcich letovej prevádzky 
a niektorých umelcov), ktorý sa od 1.1.2004 klasifikuje ako invalidný dôchodok.  
 
Kód 2 sa použije v tom prípade, ak osoba nepoberá žiadny z uvedených dôchodkov, aj 
napriek tomu, že jej podľa stanovených podmienok vznikol nárok na jeho poberanie 
(napr. osoba je oprávnená poberať starobný dôchodok, ale nepodala si žiadosť o jeho 
výplatu, pretože si chce zvýšiť výšku svojho dôchodku v budúcnosti; osoba, ktorá si dala 
vypočítať výšku predčasného starobného dôchodku a z toho dôvodu má istotu, že je vznikol 
nárok na jeho poberanie a pod.)  
 
Nárok na starobný dôchodok má respondent, ktorý v čase zisťovania dovŕšil dôchodkový 
vek a bol aspoň 10 rokov poistený v Sociálnej poisťovni, bez ohľadu na to či podal žiadosť o 
jeho výplatu alebo nie. V prípade, že osoba je poberateľom invalidného dôchodku sa vždy 
použije kód 3.   
 
Nárok na pred časný starobný dôchodok 
! Ak osoba podala alebo má podanú žiadosť o priznanie predčasného dôchodku 
neznamená, že jej súčasne vznikol nárok na jeho poberanie, nakoľko ešte nemusí splniť 
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stanovené podmienky (je to z dôvodu komplikovaného výpočtu predčasného dôchodku a 
preto, ak si osoba dopredu nedá vypočítať výšku predčasného starobného dôchodku, 
nemusí mať istotu či bude mať nárok na jeho poberanie alebo nie). V prípade, ak je osoba 
poberateľom invalidného dôchodku sa vždy použije kód 3.   
 
Kód 3  sa použije v tom prípade, ak osoba nepoberá žiadny z uvedených dôchodkov a podľa 
stanovených podmienok jej nevznikol nárok na jeho poberanie (napríklad z dôvodu, že 
respondent nedosiahol dôchodkový vek; nezískal potrebnú dobu dôchodkového poistenia 
v Sociálnej poisťovni, výška predčasného dôchodku by nedosahovala aspoň 1,2 násobok 
životného minima; je poberateľom invalidného dôchodku, v prípade opätovného prijatia do 
služobného pomeru profesionálneho vojaka, colníka alebo policajta a podobne).    
 

Príklady: 

� Pracujúci invalidný dôchodca, ktorý požiadal o starobný dôchodok, ale v čase zisťovania 
ešte nedostlal vyrozumenie o jeho priznaní - kód 3, (osoba nepoberá starobný dôchodok 
a zatiaľ nemá nárok na jeho poberanie, pretože poberá invalidný dôchodok). 

� Osoba so záujmom o poberanie predčasného dôchodku si podala žiadosť a má istotu, že 
bude mať nárok na jeho poberanie (dala si pred tým vypočítať výšku predčasného 
starobného dôchodku) – použije sa kód 2. Ak osoba z akéhokoľvek dôvodu nevie alebo 
nemá istotu o tom, či má nárok na poberanie predčasného dôchodku - použije sa kód 3 
(to znamená osoba nemá nárok na poberanie dôchodku). 

 
C2  

Cieľová skupina C1=1 

Otázka V akom veku ste začali poberať starobný, predčasný starobný alebo 
výsluhový dôchodok po prvýkrát? 

 
Cieľom otázky je zistiť, v akom veku začal respondent poberať starobný dôchodok, 

predčasný starobný dôchodok, výsluhový dôchodok, starobný dôchodok zo zahraničia alebo 
sociálny dôchodok z dôvodu dosiahnutia veku 65 rokov a sociálnej odkázanosti po prvýkrát.  

V prípade, ak osoba poberá viac dôchodkov súčasne (napr. bývalý vojak poberá 
výsluhový a starobný dôchodok; osoba poberá starobný dôchodok a dôchodok zo 
zahraničia) uvedie sa vek,  ktorý respondent dosiahol  pri prvom poberanom dôchodoku. 

! Za vek poberania dôchodku sa považuje vek, ktorý respondent dosiahol v deň jeho 
priznania.  

 

Príklad:  

� Ak osoba začala ako prvý poberať invalidný dôchodok, ktorý sa dňom dovŕšenia 
dôchodkového veku automaticky prekvalifikoval na starobný dôchodok, potom sa ako 
vek začiatku poberania starobného dôchodku uvedie vek, kedy respondent dovŕšil 
dôchodkový vek. 

� Ak osoba začala ako prvý poberať invalidný dôchodok (ktorý nebol automaticky 
prekvalifikovaný na starobný dôchodok) a teraz poberá starobný dôchodok, uvedie sa 
vek, ktorý respondent dosiahol v deň priznania starobného dôchodku..  
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C3  

Cieľová skupina C1=1,2 

Otázka Aký bol Váš hlavný finančný dôvod, pre ktorý ste uprednostnili prácu 
pred odchodom do dôchodku? 

 � zvýšenie starobného dôchodku 1 

 � zabezpečenie dostatočného príjmu domácnosti 2 

 � nemal som žiadny finančný dôvod 3 
 
Cieľom je zistiť, aký bol hlavný finančný dôvod, pre ktorý respondent zostal pracovať aj 

napriek tomu, že by už mohol odísť do dôchodku a tým definitívne ukončiť akúkoľvek prácu 
za mzdu, plat alebo iný druh odmeny. 

 
! Odchod do dôchodku sa definuje ako ukončenie akejkoľvek práce za mzdu, plat 

alebo iný druh odmeny s cieľom dosiahnutia zisku, a preto ak osoba poberá dôchodok ešte 
neznamená, že už definitívne odišla do dôchodku. 

 
Kód 1 sa uplatňuje v prípade, ak hlavným dôvodom, pre ktorý osoba zostala pracovať 

aj napriek možnosti odchodu do dôchodku (osoba splnila podmienky pre odchod do 
dôchodku) je pozitívny vplyv na výšku budúceho dôchodku. 

 
Kód 2  zahŕňa tie osoby, ktoré z dôvodu zabezpečenia dostatočného príjmu a 

uspokojenia súčasných finančných potrieb domácnosti pracujú naďalej aj napriek tomu, že 
by mohli odísť do dôchodku (osoba splnila podmienky pre odchod do dôchodku).  

 
Respondentom, ktorí sa nevedia rozhodnúť medzi kódmi 1 a 2 sa vždy priradí kód 1.  

 

C4  

Cieľová skupina Pracujúci vo veku od 50 do 69 rokov vrátane 

Otázka Uveďte celkový počet rokov, ktorý ste doteraz odpracovali 

 � počet odpracovaných rokov  
 
Cieľom otázky je odhadnúť približnú dĺžku profesionálnej kariéry respondenta. Dĺžka 

profesionálnej kariéry respondenta sa počíta od roku, kedy osoba začala pracovať vo 
svojom prvom zamestnaní  ako zamestnanec alebo podnikateľ.   

! Za prvé zamestnanie respondenta sa nepovažuje: 

� práca študenta na kratší pracovný čas počas doby jeho štúdia 
� práca alebo brigáda študenta počas prázdnin 
� príležitostná práca alebo brigáda, ktorú študent vykonáva z času na čas  

 
! Do celkového počtu rokov, ktoré osoba doteraz odpracovala sa nezahrňuje:  

� rodičovská dovolenka 
� obdobie štúdia respondenta  
� obdobie nezamestnanosti respondenta 
� obdobie na základnej vojenskej alebo civilnej službe. 
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! Upozornenie 
Obdobie, v ktorom osoba mala prácu, ale nepracovala z dôvodu materskej dovolenky, 
dovolenky na zotavenie, pracovnej neschopnosti, náhradného voľna, voľna z technických 
alebo ekonomických dôvodov sa zahrňuje do celkového počtu rokov, ktoré osoba strávila 
v zamestnaní (to znamená doteraz odpracovala). 

 

C5  

Cieľová skupina Pracujúci vo veku od 50 do 69 rokov vrátane 

Otázka Skrátili ste si pred tým, ako definitívne odídete do dôchodku dĺžku 
Vášho pracovného času? 

 � áno, pričom moja hodinová mzda je vyššia ako by bola  
v prípade, že by som pracoval(a) na plný pracovný čas  1 

 � áno, pričom moja hodinová mzda je rovnaká ako by bola   
v prípade, že by som pracoval(a) na plný pracovný čas 2 

 � nie, ale plánujem tak urobiť do 5 rokov 3 

 � nie a neplánujem tak urobiť do 5 rokov 4 

 � nie a v situácii v ktorej sa nachádzam to pre mňa nie je 
dôležité 5 

 
! Odchod do dôchodku sa definuje ako ukončenie akejkoľvek práce za mzdu, plat 

alebo iný druh odmeny s cieľom dosiahnutia zisku, preto ak osoba poberá starobný, 
starobný predčasný alebo výsluhový dôchodok ešte neznamená, že aj definitívne odišla do 
dôchodku. 

 
Cieľom otázky je zistiť, či si respondent pred odchodom do dôchodku skrátil dĺžku 

svojho pracovného času (pričom nie je dôležité, či si ju skrátil z vlastnej vôle alebo nemal inú 
možnosť) alebo či si ju aspoň v budúcnosti plánuje skrátiť. Respondent si môže skrátiť alebo 
plánovať skrátenie svojho pracovného času: 

� v rámci svojho súčasného zamestnania, v prípade zmeny práce z plného pracovného 
času na kratší pracovný čas,   

� zmenou zamestnania v prípade, ak osoba v porovnaní s predchádzajúcim 
zamestnaním pracuje na kratší pracovný čas 

� v rámci svojho ďalšieho zamestnania, v prípade zmeny práce z plného pracovného 
času na kratší pracovný čas alebo ukončením ďalšieho zamestnania 

 
! Upozornenie 
Ak si osoba skrátila dĺžku svojho pracovného času zmenou zamestnania, potom sa 
porovnáva hodinová mzda, ktorú respondent poberá v rámci kratšieho pracovného času 
s hodinovou mzdou, ktorú by respondent mohol poberať, ak by v rámci toho istého 
zamestnania pracoval na plný pracovný čas.   

 

Kód 1  zahrňuje všetky osoby, ktoré si pred tým ako odídu do dôchodku skrátili dĺžku 
svojho pracovného času, pričom je ich hodinová mzda pre skrátený pracovný čas vyššia ako 
by bola ich hodinová mzda v prípade, ak by v rámci toho istého zamestnania pracovali na 
plný pracovný čas.  To znamená, že pomer medzi prácou (alebo dĺžkou pracovného času) 
a výškou platu pre kratší pracovný čas je výhodnejší ako v prípade, ak by respondent 
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pracoval na plný pracovný čas (napr. za 50 % práce 80 % plat, za 80 % práce 100 % plat a 
podobne). 

   
Kód 2  sa uplatňuje pre všetky osoby ktoré si pred tým ako odídu do dôchodku skrátili 

dĺžku svojho pracovného času, pričom je ich hodinová mzda pre skrátený pracovný čas 
rovnaká ako by bola ich hodinová mzda v prípade, ak by v rámci toho istého zamestnania 
pracovali na plný pracovný čas. To znamená, že pomer medzi prácou a výškou platu je 
rovnaký ako pre plný pracovný čas (napr. za 50 % práce 50 % plat, za 80 % práce 80 % plat 
a podobne). 

 

! Kódy 1 a 2 sa použijú aj pre osoby, ktoré si pred odchodom do dôchodku skrátili pracovný 
čas nedobrovoľne. 

Príklad:  

� Respondent si zmenil zamestnanie. Týždenný pracovný čas respondenta v novom 
zamestnaní je 37,5 hodín, pričom v v predchádzajúcom pracoval 40 hodín týždenne. Aj 
napriek tomu, že respondentov pracovný čas je v porovnaní s predchádzajúcim 
zamestnaním kratší o 2,5 hodiny, použije sa kód 3 alebo 4, nakoľko osoba v rámci svojho 
nového zamestnania stále pracuje na plný pracovný čas.  

Kód 3  sa uplatní u osôb, ktoré si pred tým ako odídu do dôchodku neskrátili dĺžku 
svojho pracovného času, ale plánujú tak urobiť v priebehu najbližších 5 rokov (napríklad 
vojak, policajt v priebehu najbližších 5 rokov si plánuje odísť z vojska a plánuje si nájsť prácu 
na kratší pracovný čas; osoba, ktorá pracuje na plný pracovný čas, si chce ešte po dovŕšení 
dôchodkového veku privyrábať v rámci práce na kratší pracovný čas). 

Kód 4  zahrňuje všetkých respondentov, ktorí si neskrátili dĺžku pracovného času a 
súčasne neplánujú alebo nemajú možnosť v priebehu najbližších 5 rokov si skrátiť dĺžku 
svojho pracovného času pred ich definitívnym odchodom do dôchodku. 

 Kód 5  sa uplatní u osôb, ktoré si pred tým ako odídu do dôchodku neskrátili dĺžku 
svojho pracovného času a zároveň sa nachádzajú v situácii kedy plánovanie nemá význam 
z dôvodu, že ich zamestnanie skončí v priebehu nasledujúcich mesiacov, z dôvodu ich veku, 
u osôb s neistým zamestnaním, osoby sú vo výpovednej lehote a podobne.  

 

C6  

Cieľová skupina Pracujúci vo veku od 50 do 69 rokov vrátane 

Otázka V akom veku by ste chceli definitívne odísť do dôchodku? 

 � plánovaný vek   

 � pred dovŕšením 60 rokov 90 

 � medzi 60 - 64 rokmi 91 

 � vo veku 65 rokov a viac 92 

 � chcel(a) by som pracovať tak dlho ako budem môcť 93 

 � neviem 94 
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! Upozornenie 
Vek odchodu do dôchodku nemusí byť zhodný s vekom, kedy začal respondent poberať 
starobný, predčasný starobný alebo výsluhový dôchodok (ak osoba poberá starobný 
dôchodok ešte neznamená, že odišla do dôchodku, nakoľko podľa platnej legislatívy môže 
pracovať).  
 

Ako prvá v poradí sa nachádza možnosť, ktorá sa uplatní v prípade, ak osoba vie určiť 
presný vek, v ktorom chce definitívne prestať pracovať za mzdu, plat alebo iný druh odmeny. 

V prípade, že osoba nevie uviesť presný vek, ale vie uviesť aspoň interval rokov, 
vyberie si jeden z kódov 90 až 92.  

 
Kód 90  „pred dovŕšením 60 rokov“ rozumieme, že osoba plánuje ukončiť akúkoľvek 

prácu vo veku 50-59 rokov vrátane. 
 
Kód 92 sa uplatní pre osoby, ktoré plánuje odísť do dôchodku vo veku 65 vrátane 

a viac. 
 
Kód 93  sa použije len v tom prípade, ak respondent plánuje pracovať tak dlho ako 

bude môcť. 
 

C7 až 9  

 
Cieľom záverečného bloku otázok je získať informácie o tom, či by zmena pracovných 

podmienok ovplyvnila respondenta zostať dlhšie v pracovnom živote, to znamená či by mala 
vplyv na jeho neskorší odchod do dôchodku.   
  

C7  

Cieľová skupina Pracujúci vo veku od 50 do 69 rokov vrátane 

Otázka Zostali by ste pracovať dlhšie, ak by ste mali príležitosť zmeniť 
usporiadanie Vášho pracovného času? 

 � áno 1 

 � nie 2 
 
Možnosť zmeny usporiadania pracovného času zahrňuje napríklad možnosť práce na 

pružný pracovný čas, skrátenie pracovného času, zmenu alebo prispôsobenie pracovných 
hodín, možnosť práce na zavolanie, možnosť pracovať na zmeny alebo na jednu zmenu 
a podobne. 

 
Kód 1  sa použije v prípade, ak respondent uvedie, že možnosť zmeny usporiadania 

jeho pracovného času je hlavným faktorom alebo aspoň jedným z viacerých faktorov, ktoré 
by ho ovplyvnili ostať pracovať dlhšie ako pôvodne zamýšľal (a tým odísť do dôchodku 
neskôr).     

 
Kód 2 sa uplatňuje len v tom prípade, ak možnosť zmeny usporiadania 

respondentovho pracovného času by nemala žiadny (ani minimálny) vplyv na respondentovo 
rozhodnutie pre definitívny odchod do dôchodku vo veku, kedy si to naplánoval.      
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C8  

Cieľová skupina Pracujúci vo veku od 50 do 69 rokov vrátane 

Otázka Zostali by ste pracovať dlhšie, ak by ste mali viac príležitostí na Váš 
odborný rast? 

 � áno 1 

 � nie 2 
 
Kód 1  sa použije v prípade, ak respondent uvedie, že viac príležitostí pre jeho odborný 

rast (umožnenie zvyšovania schopností alebo zručností) sú hlavným faktorom alebo jedným 
z viacerých faktorov, ktoré by ho ovplyvnili ostať pracovať dlhšie ako pôvodne zamýšľal 
(a tým odísť do dôchodku neskôr).     

 
Kód 2 sa uplatní len v tom prípade, ak by možnosť odborného rastu nemala žiadny 

(ani minimálny) vplyv na respondentovo rozhodnutie pre definitívny odchod do dôchodku vo 
veku, kedy si to naplánoval. 

 

C9  

Cieľová skupina Pracujúci vo veku od 50 do 69 rokov vrátane 

Otázka Zostali by ste pracovať dlhšie, ak by sa zlepšila bezpečnosť práce alebo 
zdravotné podmienky vo Vašom zamestnaní? 

 � áno 1 

 � nie 2 
 
Kód 1  sa použije v prípade, ak respondent uvedie, že zabezpečenie lepších zdravotných 

podmienok na pracovisku alebo lepšej bezpečnosti v práci je hlavným faktorom alebo jedným 
z viacerých faktorov, ktoré by ho ovplyvnili ostať pracovať dlhšie ako pôvodne zamýšľal 
(a tým odísť do dôchodku neskôr).     

 
Kód 2 sa uplatní len v tom prípade, ak by zabezpečenie lepšej bezpečnosti práci alebo 

zdravotných podmienok na pracovisku nemalo žiadny (ani minimálny) vplyv na respondentovo 
rozhodnutie pre definitívny odchod do dôchodku vo veku, kedy si to naplánoval. 
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Vysvetlivky k otázkam v doplnkovom module „C“ 
pre nepracujúcich vo veku od 50 do 69 rokov, 

 ktorí po dov ŕšení 50. roku pracovali  
 

 

C1  

Cieľová skupina Nepracujúci vo veku od 50 do 69 rokov vrátane, ktorí po dovŕšení    
50. roku pracovali 

Otázka Aké bolo Vaše ekonomické postavenie hneď po ukončení 
Vášho posledného zamestnania? 

 � nezamestnaný(á) 1 

 � starobný, predčasný starobný alebo výsluhový dôchodca 
(dôchodkyňa) 2 

 � dlhodobo chorý(á) alebo invalidný dôchodca (dôchodkyňa) 3 

 � iné 4 
 

Príklady: 

� Osoba sa z dôvodu, že bola prepustená a nedosiahla dôchodkový vek sa hneď po odchode 
z posledného zamestnania zaregistrovala na Úrade práce a zároveň požiadala o predčasný 
dôchodok. Ak v čase zisťovania im už bol tento dôchodok priznaný so spätnou platnosťou, 
uprednostní sa kód 2, a v otázke C2 ako hlavný dôvod odchodu do dôchodku uvedie stratu 
zamestnanie to znamená kód 1. V prípade, že v čase zisťovania mu tento ešte dôchodok 
priznaný nebol, použije sa kód 1.  

� Osoba má priznaný invalidný dôchodok (napríklad za 40 % postihnutie) a stratila zamestnanie 
z  dôvodu, že zamestnávateľ pre ňu nemal vzhľadom na jeho zdravotný stav vhodnú prácu. 
Po odchode zo zamestnania sa zaregistrovala na Úrade práce, pretože si hľadá vhodnú 
prácu. V opísanom prípade sa uprednostní kód 3 pred kódom 1. 

 

C2  

Cieľová skupina C1=2  

Otázka Uveďte hlavný dôvod, pre ktorý ste odišli do dôchodku 

 � strata zamestnania 1 

 � zdravotné dôvody alebo invalidita 2 

 � starostlivosť o deti alebo iné odkázané osoby 3 

 � nespokojnosť alebo problémy v zamestnaní 4 

 � odchod do dôchodku bol pre mňa finančne výhodný 5 

 � uprednostnil(a) som odchod do dôchodku z iných ako 
vyššie uvedených dôvodov  6 

 � musel(a) som odísť do dôchodku z iných ako vyššie 
uvedených dôvodov 7 

 
Kód 1  sa uplatní v prípade, ak respondent odišiel do dôchodku z dôvodu straty svojho 

zamestnania (napríklad respondent bol prepustený pre nadbytočnosť alebo z iných dôvodov, 
zamestnávateľ ukončil svoju činnosť a podobne) 

! Osoba, ktorá dobrovoľne odišla zo svojho zamestnania alebo dobrovoľne prestala 
podnikať sa pod tento kód nezahrňuje. 
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Kód  3   - starostlivosť o deti alebo iné odkázané osoby zahŕňa:  
� starostlivosť o vlastné, partnerove alebo cudzie deti do 14 rokov vrátane 
� starostlivosť o choré, postihnuté alebo staré osoby vo veku od 15 rokov 

 
Kód 4 sa použije v prípade, ak osoba odišla do dôchodku z dôvodu nespokojnosti 

alebo problémov v zamestnaní, ako sú napríklad nespokojnosť s pracovnými podmienkami 
a bezpečnosťou pri práci, pracovný stres, pracovné preťaženie, nespokojnosť s pracovným 
časom, schopnosti respondenta boli ohodnotené nedostatočne, negatívny postoj 
zamestnávateľa, vysoké pracovné nároky na respondenta a podobne.   

 
Kód 5 sa uplatní v prípade, ak respondent uprednostnil odchod do dôchodku 

z finančnej výhodnosti. 
 
Kód 6 zahŕňa všetky osoby, ktoré pred prácou uprednostnili odchod do dôchodku 

z iných dôvodov ako sú uvedené v predchádzajúcich kódoch (napr. dosiahli dôchodkový vek, 
už nepotrebovali pracovať, mali na to osobné alebo rodinné dôvody, dobrovoľne odišli  
zo zamestnania)   
 

Kód 7 - zahŕňa všetky osoby, ktoré na rozdiel od kódu 6 (osoby, ktoré pred prácou 
uprednostnili odchodom dôchodku) odišli do dôchodku, pretože nemali inú možnosť alebo 
boli donútené a to z iných dôvodov ako sú uvedené v kódoch 1 až 5.    

 
! Upozornenie 
Ak respondent uvedie viacero dôvodov, pre ktoré odišiel do dôchodku, potom si musí vybrať 
ten, ktorý považuje za hlavný. Ak sa nevie rozhodnúť medzi viacerými možnosťami, potom 
sa vyberie dôvod, ktorý sa v dotazníku nachádza vyššie v poradí. 

 
C3  

Cieľová skupina Nepracujúci vo veku od 50 do 69 rokov vrátane, ktorí po dovŕšení    
50. roku pracovali 

Otázka Poberáte starobný, predčasný starobný alebo výsluhový dôchodok? 

 � áno 1 

 � nie, hoci mám nárok na jeho poberanie 2 

 � nie, nemám nárok na jeho poberanie 3 
 
Pozri pokyny k otázke C1 pre pracujúcich. 

   

C4   

Cieľová skupina Nepracujúci vo veku od 50 do 69 rokov vrátane, ktorí po dovŕšení    
50. roku pracovali 

Otázka V akom veku ste začali poberať starobný, predčasný starobný alebo 
výsluhový dôchodok po prvýkrát? 

 
Pozri pokyny k otázke C2 pre pracujúcich. 
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C5   

Cieľová skupina Nepracujúci vo veku od 50 do 69 rokov vrátane, ktorí po dovŕšení    
50. roku pracovali 

Otázka Poberáte niektorú z uvedených dávok? 

 � invalidný alebo invalidný výsluhový dôchodok 1 

 � dávku v hmotnej núdzi  2 

 � kombináciu uvedených dávok  3 

 � nie, nepoberám žiadnu z uvedených dávok 4 

 
Kód 1 sa uplatňuje v prípadoch ak respondent poberá: 

� invalidný dôchodok 
� invalidný výsluhový dôchodok 
� sociálny dôchodok, na ktorý osobe vznikol nárok pred 1.1.2004 z dôvodu jej 

invalidity a sociálnej odkázanosti, pri ktorej nie sú zabezpečené životné potreby 
občana 

 
Invalidný dôchodok  je samostatná dávka dôchodkového zabezpečenia hmotne 
zabezpečujúca občana, ktorý sa stal invalidným. Respondent má nárok na invalidný 
dôchodok, ak: 

� sa stal invalidný, 
� získal potrebný počet rokov dôchodkového poistenia a  
� ku dňu vzniku invalidity nesplnil podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu 

nebol priznaný predčasný starobný dôchodok (pretože v opačnom prípade by 

nedostával invalidný dôchodok, ale starobný dôchodok). 
 
! Upozornenie 
Dôchodok za výsluhu rokov sa od 1.1.2004 klasifikuje ako invalidný dôchodok.  

 
Invalidný výsluhový dôchodok  je pravidelná peňažná dávka dôchodkového poistenia 

určená profesionálnym vojakom, colníkom a policajtom. Nárok na invalidný výsluhový 
dôchodok má profesionálny vojak, colník alebo policaj v prípade ak:  

� sa stal invalidným v dôsledku služobného úrazu alebo choroby z povolania, má odo 
dňa vzniku invalidity, najskôr však odo dňa skončenia služobného pomeru. 

 

Kód 2  
Dávka v hmotnej núdzi  patrí občanovi, ktorý je v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré 
sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, na zabezpečenie základných životných 
podmienok. Hmotná núdza je stav, keď príjem občana a fyzických osôb, ktoré sa s občanom 
spoločne posudzujú, nedosahuje životné minimum a občan a fyzické osoby, ktoré sa s ním 
posudzujú, si príjem nemôžu zabezpečiť alebo zvýšiť vlastným pričinením. 
 
Poznámka 
Nakoľko sa za príjem sa nepovažuje 25% starobného dôchodku, skok na túto otázku majú 
umožnené aj osoby C3=1. 
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Kód 3  sa uplatňuje v prípadoch ak respondent súčasne poberá invalidný dôchodok 
(invalidný výsluhový dôchodok alebo sociálny dôchodok, z dôvodu jej invalidity a sociálnej 
odkázanosti) a dávku v hmotnej núdzi. 
 
Poznámka 
Nakoľko sa za príjem sa nepovažuje 25% invalidného dôchodku môže existovať skupina 
ľudí, ktorá poberá invalidný dôchodok a dávku hmotnej núdze súčasne. 
 
Kód 4  sa uplatňuje v prípadoch ak respondent nepoberá žiadnu z uvedených dávok, to 
znamená ak nepoberá invalidný, invalidný výsluhový dôchodok, sociálny dôchodok 
(z dôvodu jej invalidity a sociálnej odkázanosti) a ani dávku v hmotnej núdzi. 
 

C6  

Cieľová skupina Nepracujúci vo veku od 50 do 69 rokov vrátane, ktorí po dovŕšení    
50. roku pracovali 

Otázka Uveďte celkový počet rokov, ktorý ste doteraz odpracovali 

 � celkový počet rokov  
 
Pozri pokyny k otázke C4 pre pracujúcich. 

    

C7  

Cieľová skupina Nepracujúci vo veku od 50 do 69 rokov vrátane, ktorí po dovŕšení    
50. roku pracovali 

Otázka Skrátili ste si pred ukončením posledného zamestnania dĺžku Vášho 
pracovného času? 

 � áno, pričom moja hodinová mzda bola vyššia ako by bola 
v prípade, že by som pracoval(a) na plný pracovný čas  1 

 
� áno, pričom moja hodinová mzda bola rovnaká ako by 

bola v prípade, že by som pracoval(a) na plný pracovný 
čas 

2 

 � nie, ale plánujem tak urobiť do 5 rokov 3 

 � nie a neplánujem tak urobiť do 5 rokov 4 

 � nie a v situácii v ktorej sa nachádzam to pre mňa nie je 
dôležité 5 

 � nie a ani neplánujem, pretože som už definitívne odišiel 
(odišla) do dôchodku 6 

 
Vymedzenie otázky - pozri pokyny k otázke C5 pre pracujúcich.  
 
Kód 1  zahrňuje všetky osoby, ktoré si pred tým ako odídu alebo odišli do dôchodku 

skrátili dĺžku svojho pracovného času, pričom je ich hodinová mzda pre skrátený pracovný 
čas vyššia ako by bola ich hodinová mzda v prípade, ak by v rámci toho istého zamestnania 
pracovali na plný pracovný čas. To znamená, že pomer medzi prácou (alebo dĺžkou 
pracovného času) a výškou platu pre kratší pracovný čas je výhodnejší ako v prípade, ak by 
respondent pracoval na plný pracovný čas (napr. za 50 % práce 80 % plat, za 80 % práce 
100 % plat a podobne). 
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Kód 2  sa uplatňuje pre všetky osoby ktoré si pred tým ako odídu alebo odišli do 
dôchodku skrátili dĺžku svojho pracovného času, pričom je ich hodinová mzda pre skrátený 
pracovný čas rovnaká ako by bola ich hodinová mzda v prípade, ak by v rámci toho istého 
zamestnania pracovali na plný pracovný čas. To znamená, že pomer medzi prácou a výškou 
platu je rovnaký ako pre plný pracovný čas (napr. za 50 % práce 50 % plat, za 80 % práce 
80 % plat a podobne). 

 

! Kódy 1 a 2 sa použijú aj pre osoby, ktoré si pred odchodom do dôchodku skrátili pracovný 
čas nedobrovoľne. 

 
Kód 3  sa uplatní u osôb, ktoré si pred tým ako odídu alebo odišli do dôchodku 

neskrátili dĺžku svojho pracovného času, ale plánujú tak urobiť v priebehu najbližších 5 rokov 
(napríklad výsluhový dôchodca ukončil prácu pre vojsko a v priebehu najbližších 5 rokov si 
plánuje nájsť prácu na kratší pracovný čas; osoby, ktoré si našli prácu na kratší pracovný 
čas a nastúpia do 3 resp. po 3 mesiacoch). 

 
Kód 4  zahrňuje všetkých respondentov, ktorí si pred tým ako odídu alebo odišli do 

dôchodku neskrátili a súčasne ani neplánujú alebo nemajú možnosť skrátiť dĺžku svojho 
pracovného času v priebehu  najbližších 5 rokov. (napríklad osoby, ktoré si našli prácu 
a nastúpia do 3 resp. po 3 mesiacoch a neplánujú si v najbližších 5 rokoch skrátiť svoj 
pracovný čas) 

 
Kód 5 sa uplatní u osôb, ktoré sú v situácii, kedy akékoľvek plánovanie do budúcnosti 

pre ne nie je dôležité (napríklad u nezamestnaných osôb, ktoré stratili svoje zamestnanie a 
ich šanca zamestnať sa je minimálna). 

 
Kód 6 zahrňuje všetky osoby, ktoré si pred odchodom do dôchodku neskrátili dĺžku 

svojho pracovného času a zároveň definitívne ukončili akúkoľvek prácu za mzdu, plat alebo 
iný druh odmeny. 
 

C8  

Cieľová skupina Nepracujúci vo veku od 50 do 69 rokov vrátane, ktorí po dovŕšení    
50. roku pracovali 

Otázka V akom veku by ste chceli definitívne odísť do dôchodku ? 

 � plánovaný vek  

 � pred dovŕšením 60 rokov 90 

 � medzi 60 - 64 rokmi 91 

 � vo veku 65 rokov a viac 92 

 � chcel(a) by som pracovať tak dlho ako budem môcť 93 

 � neviem 94 

 � už som definitívne odišiel (odišla) do dôchodku 95 
 
Pozri pokyny k otázke C6 pre pracujúcich. 
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Kód 95 sa uplatní v prípade, ak sa osoba definitívne ukončila akejkoľvek prácu za 
mzdu, plat alebo iný druh odmeny a v budúcnosti nemá v úmysle vrátiť sa na trh práce (ani z 
dôvodu príležitostnej práce). 

 

C9 až 11  

 
Cieľom záverečného bloku otázok je získať informácie o tom, či by zmena pracovných 

podmienok ovplyvnila respondenta zostať dlhšie v pracovnom života, to znamená posunúť 
jeho odchod do dôchodku.    
  

C9  

Cieľová skupina Nepracujúci vo veku od 50 do 69 rokov vrátane, ktorí po dovŕšení    
50. roku pracovali 

Otázka Zostali by ste pracovať dlhšie, ak by ste mali príležitosť zmeniť 
usporiadanie Vášho pracovného času? 

 � áno 1 

 � nie 2 
 
Pozri pokyny k otázke C7 pre pracujúcich. 
 

C10  

Cieľová skupina Nepracujúci vo veku od 50 do 69 rokov vrátane, ktorí po dovŕšení    
50. roku pracovali 

Otázka Zostali by ste pracovať dlhšie, ak by ste mali viac príležitostí na Váš 
odborný rast? 

 � áno 1 

 � nie 2 
 
Pozri pokyny k otázke C8 pre pracujúcich. 
 

C11  

Cieľová skupina Nepracujúci vo veku od 50 do 69 rokov vrátane, ktorí po dovŕšení    
50. roku pracovali 

Otázka Zostali by ste pracovať dlhšie, ak by sa zlepšila bezpečnosť práce alebo 
zdravotné podmienky vo Vašom zamestnaní? 

 � áno 1 

 � nie 2 
 
Pozri pokyny k otázke C9 pre pracujúcich. 

 
 
PLATNOSŤ POKYNOV 
Tieto pokyny nadobúdajú účinnosť dňom 1.4.2006. 
 
 Ing. Milan Olexa CSc. 
 generálny riaditeľ 
 sekcie sociálnej štatistiky a demografie 
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POZNÁMKY 


