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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 2007 stanovila Európska komisia Nariadením (ES) 
č. 341/2006 doplnkové zisťovanie s názvom „Pracovné úrazy a zdravotné problémy 
spôsobené zamestnaním“, ktoré sa bude realizovať vo všetkých členských krajinách EÚ 
v roku 2007. Metodiku zisťovania vypracoval Eurostat, ktorému budú zaslané aj výsledky 
zisťovania. 

 
Pri zostavovaní doplnkového modulu pre rok 2007 sa vychádzalo z potreby zabezpečiť 

komplexné a porovnateľné údaje o tých zdravotných problémov súvisiacich s prácou, ktoré 
nie sú dostupné z administratívnych zdrojov. Výsledky získané realizáciou doplnkového 
modulu v spojení s údajmi získavanými prostredníctvom výberového zisťovania pracovných 
síl dajú dôležité informácie pre analýzu zdravia a bezpečnosti v práci z pohľadu trhu práce, 
jasný obraz o súčasnej situácii a zároveň prinesú podklady pre vypracovanie politických 
a sociálnych programov a stratégií. 

 
Doplnkové zisťovanie „Pracovné úrazy a zdravotné problémy spôsobené 

zamestnaním“, 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 2007. Zber údajov prebehne 
v mesiacoch apríl až jún roku 2007, získané výsledky sa budú spracovávať a vyhodnocovať 
v rokoch 2007 až 2008. 

  
Cieľovou populáciou doplnkového modulu sú všetky osoby vo veku od 15 rokov 

vrátane žijúce v domácnostiach vybraných bytov a mali niekedy nejaké zamestnanie. 
Pre doplnkové zisťovanie je pripravený samostatný dotazník s metodickými pokynmi 
pre zber údajov. Zisťovanie podľa doplnkového dotazníka C prebehne až po skončení 
zisťovania kompletného dotazníka B. 

 
Referenčné obdobie  - predchádzajúcich 12 mesiacov odo dňa uskutočnenia 

rozhovoru (ak deň rozhovoru je 10.4.2007, referenčné obdobie trvá od 11.4.2006 
do 10.4.2007, to znamená deň rozhovoru je zahrnutý do referenčného obdobia). 

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

v troch verziách:  

(a) verzia pre pracujúcich - je určená pre všetky osoby vo veku od 15 rokov, 
ktoré v dotazníku B vyplnili blok „pracujúci“, okrem osôb na rodičovskej dovolenke 
(B3/4) a osôb na dlhodobom neplatenom voľne (B5/2) 

(b) verzia pre nepracujúcich - je určená pre všetky osoby od 15 rokov, ktoré v dotazníku B 
vyplnili blok „nepracujúci“ a zároveň po ukončení prípravy na povolanie mali niekedy 
nejaké zamestnanie (B50=1) 

(c) verzia pre osoby na rodičovskej dovolenke a osoby na dlhodobom neplatenom voľne - je 
určená pre všetky osoby vo veku od 15 rokov, ktoré sú na rodičovskej dovolenke (B3/4) 
a osôb na dlhodobom neplatenom voľne (B5/2) 
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Vysvetlivky k otázkam v doplnkovom module „C“ 
pre pracujúcich vo veku od 15 rokov 

 
 

C1  

Cieľová skupina Pracujúci vo veku od 15 rokov vrátane 

Otázka Mali ste v priebehu posledných 12 mesiacov pracovný úraz? 

 � áno, jeden 1 

 � áno, viac ako jeden 2 
 � nie 3 
 

Cieľom otázky je zistiť, či osoba mala pracovný úraz v priebehu posledných 
12 mesiacoch, pričom nie je dôležité či bol uznaný zamestnávateľom alebo nie. 

 
Pracovný úraz  je poškodenie zdravia, ktoré bolo osobe spôsobené pri plnení 

pracovných úloh a povinností alebo v priamej súvislosti s ním, nezávisle na jeho vôli 
krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov. Zaraďujú sa sem úrazy, 
ktoré boli zapríčinené dopravnou nehodou počas plnenia pracovných úloh; úrazy, ktoré sa 
stali pri vykonávaní pracovných úloh a povinností v rámci pracovnej doby, počas konferencií, 
seminárov, workshopov, služobných ciest, vzdelávacích kurzov organizovaných 
zamestnávateľom a podobne. Pod pracovné úrazy patria aj prípady akútnych otráv 
a zranenia úmyselne spôsobené inou osobou. Úraz alebo zranenie, ktoré si respondent 
úmyselne spôsobil sám, sa sem nezaraďuje. 
 

Príklady: 

Za pracovný úraz sa považujú nasledovné druhy úrazov, zranení alebo nehôd, ktoré boli 
zapríčinené alebo vznikli napríklad:  

� dopravnou nehodou pri plnení pracovných úloh, 

� pošmyknutím, pádom alebo útokom na verejných miestach (ako sú napríklad chodníky, 
schody, vlakové a autobusová stanice, zastávky MHD, letiská, prístavy) pri plnení 
pracovných úloh, 

� na palube dopravných prostriedkov pri plnení pracovných úloh, 

� počas pracovnej misie v  areáli alebo budove spoločnosti alebo firmy odlišnej od tej, 
ktorá osobu zamestnáva, 

� počas obeda alebo iných prestávok v rámci areálu alebo budovy zamestnávateľa, 
spoločnosti alebo firmy. 

! Upozornenie 
Ak osoba ide na pracovnú cestu alebo misiu priamo z domu (bez toho aby najprv išla 
na svoje zvyčajné pracovisko), potom sa považuje na pracovnej ceste alebo misii hneď ako 
opustí svoj domov a  každý vzniknutý úraz musí byť zahrnutý pod pracovné úrazy. 
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Pracovným úrazom nie je úraz, zranenie alebo nehoda, ktoré: 

- respondent utrpel na ceste do práce a späť, 
- respondent utrpel na ceste medzi pracoviskom a miestom, kde sa osoba zvyčajne 

počas práce stravuje a späť, 
- vznikli počas obeda alebo iných prestávok mimo areálu alebo budovy 

zamestnávateľa, spoločnosti alebo firmy, 
- boli zapríčinené dopravnou nehodou, ktorá sa stala vo voľnom čase respondenta, 
- sa stali v domácnosti, vo voľnom čase alebo pri športe. 

 
! Upozornenie  
Choroby z povolania, iné druhy ochorení, zdravotné problémy alebo invalidita sa 
pod pracovné úrazy nezahrňujú. V zriedkavých prípadoch môže byť obtiažne rozlíšiť, či ide 
o pracovný úraz alebo chorobu (resp. ochorenie) spôsobenú povolaním. K týmto jednotlivým 
prípadom je dôležité pristupovať citlivo. 
 

Príklady: 

� Osoba pracujúca v zdravotníctve sa pri manipulácii poranila s injekčnou striekačkou, 
pričom ako následok tohto poranenia sa u osoby rozvinula infekčná choroba. Nakoľko 
začiatok bol spôsobený náhodne, potom sa opísaná situácia považuje za pracovný úraz. 

� Zranenie chrbta, ktoré si pracovník vo výrobe spôsobil náhlym pohybom sa považuje za 
pracovný úraz, kým bolesť chrbta, ktorá sa u pracovníka prejavila 1 deň  potom, ako 
manipuloval s ťažkým bremenom sa  za úraz nepovažuje. 

 
 

C2  

Cieľová skupina C1= 1, 2 

Otázka Uveďte druh Vášho posledného pracovného úrazu 

 � úraz spôsobený dopravnou nehodou 1 

 � iný druh pracovného úrazu 2 
 
Cieľom otázky je zistiť, či bol posledný pracovný úraz respondenta zapríčinený 

dopravnou nehodou alebo sa jedná o iný druh pracovného úrazu. Tento spôsob rozdelenia 
pracovných úrazov je potrebný pre umožnenie porovnania údajov z VZPS s údajmi 
získavanými z administratívnych zdrojov. 

 
Pracovný úraz spôsobený dopravnou nehodou  je úraz alebo zranenie, ktoré bolo 

zapríčinené dopravnou nehodou počas plnenia pracovných úloh a povinností na verejných 
cestách, verejných alebo súkromných parkoviskách, pričom nie je dôležité, či účastník 
dopravnej nehody bol chodec, vodič, spolucestujúci vodiča alebo cestujúci v dopravnom 
prostriedku. Pracovný úraz zapríčinený dopravnou nehodou zahrňuje nehody, ktorých hlavná 
profesionálna aktivita obete súvisí s dopravou resp. dopravnými službami (napr. vodič 
autobusu, vlaku, kamióna a pod.) ako aj nehody náhodných účastníkov cestnej premávky 
(napr. manažér, ktorý ide na pracovné sedenie mimo svojho pracoviska, osoba na služobnej 
ceste a podobne). 
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Kód 1 zahrňuje všetky úrazy alebo zranenia, ktoré boli spôsobené dopravnou 
nehodou. 

 
Kód 2 zahrňuje všetky ostatné pracovné úrazy, ktoré vznikli na pracovisku alebo boli 

spôsobené pri plnení pracovných úloh a povinností. Kód 2 sa použije aj v prípade, ak sa 
nehoda stala pri používaní samohybných mechanických strojov mimo cestnej premávky 
verejných ciest, v areáli pracoviska (napr. pri práci s buldozérom alebo bagrom na stavbách, 
kombajnom alebo traktorom na poliach, lesníckymi strojmi v lesoch a pod.). V prípade, že sa 
tieto samohybné mechanické stroje v čase nehody nachádzali v cestnej premávke alebo 
na verejných cestách, použije sa kód 1. 

 
 

C3  

Cieľová skupina C1= 1, 2 

Otázka Váš posledný pracovný úraz sa stal počas Vášho 

 � súčasného hlavného zamestnania 1 

 � súčasného ďalšieho zamestnania 2 

 � hlavného zamestnania, v ktorom ste pracovali pred rokom 3 

 � iného zamestnania 4 
 
Prostredníctvom otázky získame informácie o zamestnaní, v rámci ktorého osoba 

utrpela posledný pracovný úraz alebo zranenie. Jej cieľom je umožniť prepojenie informácií 
o pracovnom úraze s údajmi resp. charakteristikami o zamestnaní, počas ktorého pracovný 
úraz vznikol a ktoré je identifikovateľné v dotazníku B. 
 
!Upozornenie 
Kódy 1, 2, a 3 sú priamo identifikovateľné v dotazníku B, to znamená, „súčasné hlavné 
zamestnanie (kód 1)“ je totožné s hlavným zamestnaním v dotazníku B; „súčasné ďalšie 
zamestnanie“ (kód 2) je totožné s respondentovým ďalším zamestnaním v dotazníku B a  
„hlavné zamestnanie, v ktorom osoba pracovala pred rokom“ (kód 3) je totožné so 
zamestnaním identifikovaným otázkami B81-82. 

  
Kód 3 sa použije v prípade, ak sa pracovný úraz stal počas hlavného zamestnania, 

v ktorom respondent pracoval pred rokom. V prípade, že zamestnanie, ktoré respondent 
vykonával pred rokom je totožné so súčasným hlavným zamestnaním respondenta, potom 
sa musí uplatniť kód 1. 

 
Kód 4  sa uplatňuje vo všetkých ostatných prípadoch, ktoré nie sú zahrnuté v  kódoch 

1 až 3, napr. osoba utrpela pracovný úraz v ďalšom zamestnaní, ktoré mala pred rokom; 
v hlavnom zamestnaní, v ktorom pracovala medzi hlavným zamestnaním s pred roka a 
súčasným hlavným zamestnaním a podobne. 
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C4  

Cieľová skupina C1= 1, 2 

Otázka Uveďte, kedy ste boli po Vašom poslednom pracovnom úraze 
opätovne schopný nastúpiť do práce  

 � v deň úrazu 1 

 � deň po úraze 2 

 � 2. deň po úraze, ale pred uplynutím 5 dní 3 

 � 5. deň po úraze, ale pred uplynutím 14 dní 4 

 � 14 dní po úraze, ale pred uplynutím 1 mesiaca  5 

 � 1 mesiac po úraze, ale pred uplynutím 3 mesiacov  6 

 � 3 mesiace po úraze, ale pred uplynutím 6 mesiacov  7 

 � 6 mesiacov po úraze, ale pred uplynutím 9 mesiacov 8 

 � 9 mesiacov po úraze alebo neskôr 9 

 � po úraze stále nepracujem, pretože som sa ešte 
nezotavil(a) 

10 

 � kvôli úrazu už pravdepodobne nikdy nebudem môcť 
pracovať 

11 

 
Cieľom otázky je zistiť počet kalendárnych dní, počas ktorých osoba nebola schopná 

pracovať z dôvodu posledného pracovného úrazu. Zahrňujú sa sem všetky dni od vzniku 
úrazu až po opätovný návrat do práce (práceneschopnosť počas pracovných dní, soboty, 
nedele, sviatkov, čerpanie dovolenky alebo náhradného voľna z dôvodu pracovného úrazu). 

 
Za dni, kedy osoba nebola schopná pracovať z dôvodu svojho posledného pracovného 

úrazu sa považujú len tie, ktoré priamo súvisia s týmto pracovným úrazom. Preto, ak osoba 
v deň zisťovania z nejakého dôvodu ešte stále nepracuje aj napriek tomu, že sa už uzdravila, 
použije sa jeden z kódov 1 až 9 a nie sa kód 10. 

 
V prípade, ak sa respondent v deň zisťovania ešte stále nezotavil zo svojho úrazu, 

ale vie že sa po doliečení vráti do zamestnania, použije sa kód 10. Ak osoba kvôli 
pracovnému úrazu už nikdy nebude môcť v pracovať, uplatní sa kód 11. 
 
! Upozornenie 
Za deň, kedy bola osoba znovu schopná nastúpiť do zamestnania, sa považuje ten, kedy 
prvýkrát začala po úraze pracovať hoci aj v menšom rozsahu ako pred svojím pracovným 
úrazom (napríklad respondent pracoval na plný pracovný čas a po úraze pracuje len 
na kratší pracovný čas). 
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C5  

Cieľová skupina Pracujúci vo veku od 15 rokov vrátane 

Otázka 
Mali ste v priebehu posledných 12 mesiacov zdravotný problém, ktorý 
bol spôsobený alebo zhoršený zamestnaním, ktoré vykonávate alebo 
ste vykonávali niekedy v minulosti? 

 � áno, jeden 1 

 � áno, viac ako jeden 2 

 � nie 3 
 
Cieľom otázky je zistiť, či osoba bola v referenčnom období invalidná, mala nejakú 

chorobu, fyzický alebo psychický zdravotný problém, ktorý bol spôsobený alebo zhoršený 
akýmkoľvek respondentovým zamestnaním (to znamená súčasným alebo predchádzajúcim 
zamestnaním, ktoré respondent mohol vykonávať nielen v referenčnom období, ale aj 
niekedy v minulosti pred referenčným obdobím). 
 
! Upozornenie 
Ak respondent mal v priebehu posledných 12 mesiacov zdravotný problém spôsobený alebo 
zhoršený zamestnaním ešte neznamená, že tento zdravotný problém aj musel vzniknúť 
počas referenčného obdobia. 

 

Príklad: 

� Odpoveď na otázku C5 bude kladná, ak sa osobe vplyvom predchádzajúceho 
zamestnania, v ktorom pracovala pre 2 rokmi poškodil sluch a jeho problémy so sluchom 
stále pretrvávajú.  

 
Zdravotný problém sa chápe ako poškodenie zdravia, ktoré môže osobu nejakým 

spôsobovať obmedzovať. Zohľadňuje sa každý zdravotný problém (okrem pracovného úrazu 
alebo trvalých následkov resp. zdravotného problému, ktorý priamo súvisí s pracovným 
úrazom), ktorý vznikol pred alebo počas referenčného obdobia ako následok 
respondentovho zamestnania a respondent ním v priebehu referenčného obdobia trpel alebo 
ešte stále trpí. Pre identifikáciu zdravotného problému nie je dôležité, či z jeho dôvodu je 
osoba schopná vykonávať prácu alebo nie je. V závislosti od počtu zdravotných problémov 
sa uplatní sa kód 1 alebo 2. 

 

V niektorých prípadoch, najmä pri infekčných chorobách ako je napríklad bežná 
nádcha alebo chrípka, môže byť pre respondenta obtiažne s presnosťou identifikovať kedy 
a kde prišlo k nakazeniu (doma, v práci a pod.). V takýchto prípadoch sa odporúča, aby sa 
respondent zamyslel, či je povaha jeho práce taká, že by mohla mať vplyv na vznik choroby 
alebo zdravotného problému. To znamená, či v porovnaní s bežným životným prostredím má 
respondent v danom zamestnaní väčšiu pravdepodobnosť ochorieť alebo nakaziť sa nejakou 
chorobou. 
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C6  

Cieľová skupina C5= 1, 2 

Otázka 
Uveďte druh Vášho hlavného zdravotného problému, ktorý bol 
spôsobený alebo zhoršený zamestnaním, ktoré vykonávate alebo ste 
vykonávali niekedy v minulosti 

 � zdravotné problémy horných končatín vrátane krku 1 

 � zdravotné problémy dolných končatín vrátane panvovej 
časti 2 

 � zdravotné problémy chrbta a chrbtice 3 

 � dýchacie problémy a ochorenie pľúc 4 

 � kožné ochorenie 5 

 � problémy so sluchom 6 

 � stres, depresia a stavy úzkosti 7 

 � bolesť hlavy a únava očí 8 

 � srdcovo-cievne ochorenie 9 

 � infekčné ochorenie (vírusového, bakteriálneho alebo iného 
pôvodu) 10 

 � iný zdravotný problém (uveďte o aký zdravotný problém sa 
jedná) 11 

 
Prostredníctvom otázky získame informácie o druhu hlavného zdravotného problému 

respondenta, ktorý osoba mala v priebehu referenčného obdobia a ktorý bol spôsobený 
alebo zhoršený respondentovým zamestnaním. 
 
! Upozornenie 
V prípade, že osoba v priebehu referenčného obdobia mala viac ako jeden zdravotný 
problém, vyberie sa najvážnejší zdravotný problém. Pri posudzovaní závažnosti zdravotného 
problému nie je dôležité, či bol priamo spôsobený respondentovým zamestnaním alebo či 
bol vplyvom zamestnania len zhoršený.  

Pri stanovení hlavného zdravotného problému sa vo všeobecnosti za hlavné kritérium 
považuje závažnosť zdravotného problému a jeho negatívny vplyv na schopnosť pracovať. 

 

Kód 1 - Zdravotné problémy horných kon čatín vrátane krku zahrňuje zdravotné 
problémy a choroby kostí, chrupaviek, kĺbov, svalov a šliach ramena, lopatky, lakťa, 
predlaktia, zápästia, dlane, prstov a krku 

Kód 2 - Zdravotné problémy dolných kon čatín vrátane panvovej časti , zahrňuje 
zdravotné problémy a choroby kostí, chrupaviek, kĺbov, svalov a šliach panvovej časti, 
stehna, kolena, predkolenia, lýtka, chodidla, priehlavku, prstov nôh a podobne. 

Kód 3 - Zdravotné problémy chrbta a chrbtice . 

Kód 4 - Dýchacie problémy a ochorenie p ľúc zahrňuje napríklad alergie, astmu, 
bronchitídu, nádorové ochorenia v prípade, že sa nejedná o infekčné ochorenia. 

Kód 5 -  Kožné ochorenie, zahrňuje napríklad rôzne ekzémy, psoriázu, nádorové ochorenia 
a iné kožné choroby v prípade, že sa nejedná o infekčné ochorenia. 
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Kód 6  - Problémy so sluchom , patrí sem napríklad nedoslýchavosť, obojstranná praktická 
hluchota, obojstranná úplná hluchota a pod. 

Kód 7  - Stres, depresia a stavy úzkosti, zahrňuje napríklad aj mentálne zdravotné 
problémy.  

Kód 8  - Boles ť hlavy a únava o čí 

Kód 9 - Srdcovo-cievne ochorenie  

Kód 10 - Infekčné ochorenie (vírusového, bakteriálneho alebo iného  pôvodu) 

Kód 11 - Iný zdravotný problém , zaraďujú sa sem všetky ostatné zdravotné problémy a 
choroby, ktoré nebolo možné zakódovať predchádzajúcimi kódmi.  

Kódovanie niektorých špecifických prípadov: 

Zdravotné problémy a choroby (napr. artritída, reumatizmus, nádorové ochorenia), 
pre ktoré nie je vyčlenený samostatný kód sa zakódujú podľa časti tela, ktorú zdravotný 
problém alebo choroba postihuje. 

Pre zdravotné problémy súvisiace s tráviacim alebo močovým systémom nie je 
stanovený samostatný kód, preto ak ide o infekčné ochorenia vírusového alebo 
bakteriálneho pôvodu, použije sa kód 10. V prípade, že sa nejedná o infekčné ochorenie 
alebo respondent nemá istotu či sa jedná o infekčné ochorenie, použije sa kód 11. 

Zdravotné problémy súvisiace s hlasivkami spôsobené infekciou vírusového alebo 
bakteriálneho pôvodu patria pod kód 10. V prípade, že sa nejedná o infekčné ochorenie 
alebo respondent nemá istotu či sa jedná o infekčné ochorenie, použije sa kód 11 a nie 
kód 4. 

Kód 10 „Infekčné ochorenie (vírusového, bakteriálneho alebo iného pôvodu)“ sa 
uplatní pre všetky zdravotné problémy a choroby, ktoré sú infekčného charakteru, pričom nie 
je dôležité, ktorej časti tela sa týkajú (napr. infekčné ochorenia očí, pokožky a pod.). 
V prípade, ak respondent nemá istotu či sa jedná o infekčné ochorenie, doporučuje sa 
použiť kód zodpovedajúci časti tela, ktorú zdravotný problém alebo choroba postihuje. 

  
 

C7  

Cieľová skupina C5= 1, 2 

Otázka Uveďte zamestnanie, ktoré spôsobilo alebo zhoršilo Váš hlavný zdravotný 
problém 

 � súčasné hlavné zamestnanie 1 

 � súčasné ďalšie zamestnanie 2 

 � hlavné zamestnanie, v ktorom som pracoval(a) pred rokom 3 

 � iné zamestnanie 4 
 

Cieľom otázky je získať informácie o zamestnaní, ktoré respondentovi spôsobilo alebo 
zhoršilo jeho hlavný zdravotný problém a umožniť prepojenie informácií o zdravotných 
problémoch a chorobách s údajmi resp. charakteristikami o zamestnaní, počas ktorého 
pracovný úraz vznikol a ktoré je identifikovateľné v dotazníku B. 
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!Upozornenie 
Kódy 1, 2, a 3 sú priamo identifikovateľné v dotazníku B, to znamená, „súčasné hlavné 
zamestnanie (kód 1)“ je totožné s hlavným zamestnaním v dotazníku B; „súčasné ďalšie 
zamestnanie“ (kód 2) je totožné s respondentovým ďalším zamestnaním v dotazníku B a  
„hlavné zamestnanie, v ktorom osoba pracovala pred rokom“ (kód 3) je totožné so 
zamestnaním identifikovaným otázkami B81-82. 

 
Kód 3 sa použije v prípade, ak hlavný zdravotný problém bol zapríčinený alebo 

zhoršený hlavným zamestnaním, v ktorom respondent pracoval pred rokom. Ak 
zamestnanie, v ktorom respondent pracoval pred rokom je totožné so súčasným hlavným 
zamestnaním respondenta, uplatní sa kód 1. 

 
Kód 4  sa uplatňuje vo všetkých ostatných prípadoch, ktoré nie sú zahrnuté 

v predchádzajúcich kódoch 1 až 3, napr. ak hlavný zdravotný problém bol zapríčinený ďalším 
zamestnaním, ktoré mala osoba pred rokom; svojím hlavným zamestnaním, v ktorom osoba 
pracovala medzi hlavným zamestnaním s pred roka a súčasným hlavným zamestnaním 
a podobne. 

 
! Upozornenie 
Ak respondent mal v priebehu posledných 12 mesiacov zdravotný problém spôsobený alebo 
zhoršený zamestnaním ešte neznamená, že tento zdravotný problém aj vznikol počas tohto 
obdobia.  

 
 

C8  

Cieľová skupina C5= 1, 2 

Otázka 
Koľko dní alebo mesiacov spolu ste v priebehu posledných 12 mesiacov 
neboli schopný pracovať z dôvodu Vášho hlavného zdravotného 
problému? 

 � menej ako 1 deň 1 

 � 1 až 3 dni 2 

 � 4 až 13 dní 3 

 � 14 dní, ale menej ako 1 mesiac 4 

 � 1 mesiac, ale menej ako 3 mesiace 5 

 � 3 mesiace, ale menej ako 6 mesiacov 6 

 � 6 mesiacov, ale menej ako 9 mesiacov  7 

 � 9 mesiacov a viac 8 

 � kvôli hlavnému zdravotnému problému už pravdepodobne 
nikdy nebudem môcť pracovať 9 

 
Kým otázka C5 je zameraná na identifikáciu zdravotného problému, ktorý bol 

spôsobený alebo zhoršený zamestnaním, v otázke C8 chceme zistiť, či hlavný zdravotný 
problém respondenta obmedzoval až do takej miery, že nebol schopný pracovať.  

 
Cieľom otázky je získať informácie o celkovom počte kalendárnych dní, počas ktorých 

respondent v priebehu posledných 12 mesiacov nebol schopný pracovať z dôvodu svojho 
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hlavného zdravotného problému. Nakoľko sa pýtame na celé referenčné obdobie, 
je nevyhnutné zohľadniť aj prípadné obdobie nezamestnanosti alebo pracovnej neaktivity, 
počas ktorého  bola osoba z dôvodu svojho hlavného zdravotného problému 
práceneschopná a nebola schopná si hľadať alebo uchádzať sa o zamestnanie.  

 
Pre získanie kvalitných údajov o celkovom počte dní si je potrebné uvedomiť, že sa 

zohľadňujú len tie absencie, počas ktorých respondent nebol schopný pracovať, ktoré vznikli 
počas referenčného obdobia a zároveň priamo súvisia s hlavným zdravotným problémom. 
Všetky kalendárne dni celého referenčného obdobia, počas ktorých osoba z dôvodu 
hlavného zdravotného problému nebola schopná pracovať, musia byť zahrnuté. To znamená 
všetky dni pracovnej neschopnosti z dôvodu hlavného zdravotného problému (pracovné dni, 
soboty, nedele, sviatky a dni pracovného pokoja, pričom nie je dôležité, či osoba počas 
týchto dní obvykle pracuje alebo nie), dni dovolenky alebo náhradného voľna, ktoré osoba 
čerpala z dôvodu, že pre svoj hlavný zdravotný problém nebola schopná pracovať.  
 
! Upozornenie  
- V prípade, ak respondent z dôvodu hlavného zdravotného problému nebol schopný 
pracovať už pred referenčným obdobím, do celkovej počtu sa započítajú len tie dni, 
ktoré spadajú do referenčného obdobia. 

- Ak osoba v priebehu referenčného obdobia nebola schopná pracovať z dôvodu hlavného 
zdravotného problému počas viacerých na seba nenadväzujúcich období, potom všetky dni 
týchto jednotlivých období musia byť zohľadnené a zahrnuté (Opytovateľov upozorňujeme 
na rozdiel oproti otázke C4, kde nás zaujíma len počet dní od vzniku pracovného úrazu po 
opätovný nástup do práce. V otázke C5 nás už zaujíma kumulatívny počet dní počas celého 
referenčného obdobia, kedy osoba nemohla kvôli zdravotnému problému pracovať.). 

- Všetky ostatné absencie zo zamestnania v referenčnom období napríklad z dôvodu iných 
zdravotných problémov alebo chorôb, z dôvodu nehody v práci, počas voľného času alebo 
doma sa neberú ho úvahy.  

 
Kód 1  „menej ako deň“ sa použije aj v prípade, že osoba aj napriek zdravotnému 

problému bola schopná pracovať počas celého referenčného obdobia (to znamená, osoba 
mala zdravotný problém, ale ten ju neobmedzoval do takej miery, že by nemohla pracovať). 

 
Ak sa osoba z dôvodu hlavného zdravotného problému v deň zisťovania ešte 

nezotavila, ale vie, že sa po doliečení vráti do svojho zamestnania, použije sa niektorý 
z kódov 1 až 8. Ako celkový počet dní sa uvedie počet dní, ktoré osoba z dôvodu hlavného 
zdravotného problému nebola schopná pracovať do dňa rozhovoru (vrátane).  

 
V prípade, že pre hlavný zdravotný problém už osoba nikdy nebude schopná pracovať, 

uplatní sa kód 9 . 
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C9  

Cieľová skupina C5=1, 2 

Otázka 
Obmedzuje Vás Váš hlavný zdravotný problém pri každodenných 
činnostiach v zamestnaní a mimo neho? 

 � áno, významne 1 

 � áno, do určitej miery 2 

 � nie 3 

 
Cieľom otázky je zistiť do akej miery obmedzuje respondentov hlavný zdravotný 

problém, ktorý bol spôsobený alebo zhoršený jeho zamestnaním, jeho schopnosť 
vysporiadať sa v bežnom živote s jeho každodennými aktivitami. 

 
 

C10  

Cieľová skupina Pracujúci vo veku od 15 rokov vrátane 

Otázka Ste na svojom pracovisku vystavený(á) okolnostiam, ktoré majú 
nepriaznivý vplyv na Vaše duševné zdravie? 

 � áno, hlavne obťažovaniu, diskriminácii alebo šikanovaniu 1 

 � áno, hlavne násiliu alebo hrozbe násilia 2 

 � áno, hlavne časovej tiesni a nadmernému pracovnému 
zaťaženiu 3 

 � nie, nie som vystavený(á) žiadnej z uvedených okolností 4 
 
Kód 1  - obťažovanie, diskriminácia alebo šikanovanie, je také cielené využívanie moci 

alebo postavenia voči inej osobe resp. zaobchádzanie s osobou, ktoré táto osoba môže 
odôvodnene považovať za nepríjemné, nevhodné alebo urážlivé, a ktorého úmyslom alebo 
následkom je alebo môže byť zníženie dôstojnosti tejto osoby, alebo vytvorenie 
nepriateľského, ponižujúceho alebo zastrašujúceho prostredia.  

Obťažovanie  je nežiadúce správanie súvisiace s pohlavím osoby a dochádza 
s úmyslom alebo účinkom porušenia dôstojnosti osoby a vytvorenia zastrašujúceho, 
nepriateľského, ponižujúceho, zneucťujúceho alebo urážlivého prostredia. 

Sexuálne ob ťažovanie  je nežiadúce verbálne, neverbálne alebo telesné správanie 
sexuálnej povahy dochádza s úmyslom alebo účinkom porušenia dôstojnosti osoby, najmä 
pri vytvorení zastrašujúceho, nepriateľského, ponižujúceho, zneucťujúceho alebo urážlivého 
prostredia. 

Diskriminácia  je také konanie, keď sa s jedným človekom zaobchádza v podobnej 
situácii horšie ako s iným kvôli jeho rasovému alebo etnickému pôvodu, náboženstvu 
či viere, veku, zdravotnému postihnutiu alebo sexuálnej orientácii, čo môže negatívne 
vplývať na duševné zdravie človeka. 

Šikanovanie  definujeme ako akékoľvek chovanie, ktorého zámerom je ublížiť, ohroziť 
alebo zastrašiť iného človeka, prípadne skupinu ľudí. Zahrňuje nielen útok fyzický, 
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ale i slovný (od nadávok a ponižovania, až po ohováranie). Jeho následky na duševnom a 
telesnom zdraví môžu byť vážne, ba i celoživotné. 

 
Kód 2  - násilie alebo hrozba násilia, znamená využitie fyzickej sily voči respondentovi 

alebo zastrašovanie respondenta fyzickou silou, ktorých výsledkom sú fyzické, sexuálne 
alebo duševné zranenia. Obe, reálna skúsenosť s násilím ako aj pocit strachu z možného 
fyzického násilia sa zaraďujú pod tento kód 2. 

 
Kód 3  zahŕňa osoby, ktoré pri plnení svojich pracovných povinností pracujú a sú 

vystavené časovej tiesni alebo sú v práci zaťažované nad rámec svojich ľudských 
schopností a možností. Je dôležité si uvedomiť, že sem patria len tie osoby, ktoré sú 
preťažované zamestnávateľom resp. to vyplýva z povahy ich povolania (lekári, policajti, 
hasiči, novinári, samostatne zárobkovo činné osoby a pod.). To znamená, že osoby, ktoré 
pracujú pod časovým tlakom vlastným zapríčinením (napr. nechajú si svoju prácu 
na poslednú chvíľu a tým sa vystavujú časovej tiesni), sa sem nezaraďujú. 

 
Kód 4 sa uplatní v tom prípade, ak osoba nie je na svojom pracovisku vystavená 

žiadnej z vyššie uvedených okolností, ktorá by mohla negatívne vplývať (ani minimálne) 
na jej duševné zdravie. 
 
! Upozornenie 
Ak respondent uvedie viac možností, potom sa vyberie okolnosť, o ktorej si respondent 
myslí, že najviac negatívne ovplyvňuje jeho duševné zdravie. V prípade, že sa nevie 
rozhodnúť medzi viacerými možnosťami sa vyberie tá, ktorá sa v dotazníku nachádza vyššie 
v poradí.  
 
 

C11  

Cieľová skupina Pracujúci vo veku od 15 rokov vrátane 

Otázka Ste na svojom pracovisku nadmerne vystavený(á) škodlivým látkam alebo 
okolnostiam, ktoré majú nepriaznivý vplyv na Vaše telesné zdravie ? 

 �  áno, hlavne chemikáliám, prachu, výparom, dymu alebo 
plynom 1 

 � áno, hlavne hluku a vibráciám 2 

 � áno, moje zamestnanie je hlavne fyzicky náročné 3 

 � áno, hlavne nebezpečenstvu úrazu 4 

 � nie, nie som vystavený(á) žiadnej z uvedených okolností 5 
 
„Byť nadmerne vystavený(á) určitej okolnosti“ znamená, že osoba je na svojom 

pracovisku (alebo v zamestnaní) v porovnaní s každodenným bežným životom častejšie 
alebo intenzívnejšie vystavovaná rôznym okolnostiam a vplyvom, ktoré môžu negatívne 
ovplyvniť jej telesné zdravie. 

 
Kód 1  sa použije v prípade, ak respondent uvedie, že jeho fyzické zdravie je 

ohrozované tým, že vo svojom zamestnaní prichádza manipulovaním, dotýkaním, 
inhalovaním do nadmerného styku s chemikáliami, prachom, výparmi, dymom alebo plynmi  
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Kód 3  sa použije v prípade, ak respondent uvedie, že jeho práca je nadmerne fyzicky 
náročná na pohyb, na telesnú kondíciu, vyžaduje si manipulovanie s ťažkými bremenami 
a podobne. 

 
Kód 5 sa uplatní len v tom prípade, ak osoba nie je na svojom pracovisku vystavená 

žiadnej z vyššie uvedených okolností, ktorá by mohla negatívne pôsobiť (ani minimálne) na 
jej fyzické zdravie. 

 
! Upozornenie 
Ak respondent uvedie viac možností, potom sa musí vybrať okolnosť, o ktorej si myslí, 
že negatívne najviac ovplyvňuje jeho fyzické zdravie. V prípade, že sa nevie rozhodnúť 
medzi viacerými možnosťami, potom sa vyberie tá, ktorá sa v dotazníku nachádza vyššie 
v poradí. 
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Vysvetlivky k otázkam v doplnkovom module „C“ 
pre nepracujúcich vo veku od 15 rokov, 

ktorí mali v minulosti zamestnanie  
 

 

C1  

Cieľová skupina Nepracujúci vo veku od 15 rokov vrátane 

Otázka Mali ste v priebehu posledných 12 mesiacov pracovný úraz? 

 � áno, jeden 1 

 � áno, viac ako jeden 2 
 � nie 3 
 � nie, už najmenej 1 rok nepracujem 4 
 
Pozri pokyny k otázke C1 pre pracujúcich. 
 
Kód 4 sa použije v tom prípade, ak respondent nemal v priebehu referenčného obdobia 
žiadne zamestnanie. 
 
 

C2  

Cieľová skupina C1= 1, 2 

Otázka Uveďte druh Vášho posledného pracovného úrazu 

 � úraz spôsobený dopravnou nehodou 1 

 � iný druh pracovného úrazu 2 
 

Pozri pokyny k otázke C2 pre pracujúcich. 
 
 

C3  

Cieľová skupina C1= 1, 2 

Otázka Váš pracovný úraz sa stal počas Vášho 

 � posledného hlavného zamestnania 1 

 � hlavného zamestnania, v ktorom ste pracovali pred rokom 2 

 � iného zamestnania 3 
 
Cieľom otázky je získať informácie o pracovnom úraze a umožniť ich prepojenie 

s údajmi o zamestnaní, počas ktorého pracovný úraz vznikol. 
 
!Upozornenie 
Kódy 1 a 2 sú priamo identifikovateľné v dotazníku B, to znamená, „posledné hlavné 
zamestnanie“ (kód 1) je totožné s posledným hlavným zamestnaním v dotazníku B a  
„hlavné zamestnanie, v ktorom osoba pracovala pred rokom“ (kód 2) je totožné 
so zamestnaním identifikovaným otázkami B81-82. 
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Kód 1 sa použije v prípade, ak sa pracovný úraz stal počas hlavného zamestnania, 
v ktorom respondent naposledy pracoval.  

 
Kód 2 sa použije v prípade, ak sa pracovný úraz stal počas hlavného zamestnania, 

v ktorom respondent pracoval pred rokom. V prípade, že je toto hlavné zamestnanie totožné 
s posledným hlavným zamestnaním, uplatní sa kód 1. 

 
Kód 3  sa uplatňuje vo všetkých ostatných prípadoch, ktoré nie sú zahrnuté v  kódoch 

1 a 2, napr. osoba utrpela pracovný úraz vo svojom ďalšom zamestnaní; vo svojom hlavnom 
zamestnaní, v ktorom pracovala v období medzi hlavným zamestnaním pred rokom 
a posledným hlavným zamestnaním a podobne. 

 
 

C4  

Cieľová skupina C1= 1, 2 

Otázka Uveďte, kedy ste boli po Vašom poslednom pracovnom úraze 
opätovne schopný nastúpiť do práce 

 � v deň úrazu 1 

 � deň po úraze 2 

 � 2. deň po úraze, ale pred uplynutím 5 dní 3 

 � 5. deň po úraze, ale pred uplynutím 14 dní 4 

 � 14 dní po úraze, ale pred uplynutím 1 mesiaca  5 

 � 1 mesiac po úraze, ale pred uplynutím 3 mesiacov  6 

 � 3 mesiace po úraze, ale pred uplynutím 6 mesiacov  7 

 � 6 mesiacov po úraze, ale pred uplynutím 9 mesiacov 8 

 � 9 mesiacov po úraze alebo neskôr 9 

 � po úraze stále nie som schopný(á) pracovať, pretože 
som sa ešte nezotavil(a) 

10 

 � kvôli úrazu už pravdepodobne nikdy nebudem môcť 
pracovať 

11 

 
Pozri pokyny k otázke C4 pre pracujúcich. 

 
V prípade, ak sa osoba v deň zisťovania zo svojho úrazu ešte nezotavila, ale vie, že po 

doliečení ešte bude schopná pracovať a uchádzať sa o zamestnanie, použije sa kód 10. Ak 
osoba kvôli pracovnému úrazu už nikdy nebude môcť v pracovať, uplatní sa kód 11. 
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C5  

Cieľová skupina Nepracujúci vo veku od 15 rokov vrátane 

Otázka 
Mali ste v priebehu posledných 12 mesiacov zdravotný problém, ktorý bol 
spôsobený alebo zhoršený Vaším posledným zamestnaním alebo 
zamestnaním, ktoré ste vykonávali niekedy v minulosti? 

 � áno, jeden 1 

 � áno, viac ako jeden 2 

 � nie 3 
 

Pozri pokyny k otázke C5 pre pracujúcich. 

 

 

C6  

Cieľová skupina C5= 1, 2 

Otázka 
Uveďte druh Vášho hlavného zdravotného problému, ktorý bol 
spôsobený alebo zhoršený Vaším posledným zamestnaním alebo 
zamestnaním, ktoré ste vykonávali niekedy v minulosti 

 � zdravotné problémy horných končatín vrátane krku 1 

 � zdravotné problémy dolných končatín vrátane panvovej 
časti 2 

 � zdravotné problémy chrbta a chrbtice 3 

 � dýchacie problémy a ochorenie pľúc 4 

 � kožné ochorenie 5 

 � problémy so sluchom 6 

 � stres, depresia a stavy úzkosti 7 

 � bolesť hlavy a únava očí 8 

 � srdcovo-cievne ochorenie 9 

 � infekčné ochorenie (vírusového, bakteriálneho alebo iného 
pôvodu) 10 

 � iný zdravotný problém (uveďte o aký zdravotný problém sa 
jedná) 11 

 
Pozri pokyny k otázke C6 pre pracujúcich. 
 
 

C7  

Cieľová skupina C5= 1, 2 

Otázka Uveďte zamestnanie, ktoré spôsobilo alebo zhoršilo Váš hlavný zdravotný 
problém 

 � posledné hlavné zamestnanie 1 

 � hlavné zamestnanie, v ktorom som pracoval(a) pred rokom 2 

 � iné zamestnanie 3 

 � už viac ako 8 rokov nepracujem 4 
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Cieľom otázky je získať informácie o zamestnaní, ktoré respondentovi spôsobilo alebo 
zhoršilo jeho hlavný zdravotný problém a umožniť prepojenie informácií o zdravotných 
problémoch a chorobách s údajmi o zamestnaní. 
 
!Upozornenie 
Kódy 1 a 2 sú priamo identifikovateľné v dotazníku B, to znamená, „posledné hlavné 
zamestnanie“ (kód 1) je totožné s posledným hlavným zamestnaním v dotazníku B a  
„hlavné zamestnanie, v ktorom osoba pracovala pred rokom“ (kód 2) je totožné 
so zamestnaním identifikovaným otázkami B81-82. 

 
Kód 1 sa použije v prípade, ak hlavný zdravotný problém bol zapríčinený alebo 

zhoršený hlavným zamestnaním, v ktorom respondent pracoval naposledy. 
 
Kód 2 sa použije v prípade, ak hlavný zdravotný problém bol zapríčinený alebo 

zhoršený hlavným zamestnaním, v ktorom respondent pracoval pred jedným rokom. 
V prípade, že zamestnanie s pred jedného roka je totožné s jeho posledným hlavným 
zamestnaním, potom sa uplatní kód 1. 

 
Kód 3  sa uplatňuje vo všetkých ostatných prípadoch, ktoré nie sú zahrnuté v kódoch 

1 a 2, napr. hlavný zdravotný problém bol zapríčinený ďalším zamestnaním, hlavným 
zamestnaním, v ktorom osoba pracovala medzi hlavným zamestnaním s pred jedného roka 
a posledným hlavným zamestnaním a podobne. Ak osoba už viac ako 8 rokov nepracuje 
použije sa kód 4. 

 
 

C8  

Cieľová skupina C5= 1, 2 

Otázka 
Koľko dní alebo mesiacov spolu ste v priebehu posledných 12 mesiacov 
neboli schopný pracovať z dôvodu Vášho hlavného zdravotného 
problému? 

 � menej ako 1 deň 1 

 � 1 až 3 dni 2 

 � 4 až 13 dní 3 

 � 14 dní, ale menej ako 1 mesiac 4 

 � 1 mesiac, ale menej ako 3 mesiace 5 

 � 3 mesiace, ale menej ako 6 mesiacov 6 

 � 6 mesiacov, ale menej ako 9 mesiacov  7 

 � 9 mesiacov a viac 8 

 � kvôli hlavnému zdravotnému problému už pravdepodobne 
nikdy nebudem môcť pracovať 9 

 � už najmenej 12 mesiacov nepracujem z iného dôvodu ako 
je môj hlavný zdravotný problém 10 

 
Pozri pokyny k otázke C8 pre pracujúcich. 
 
V prípade, ak sa osoba v deň zisťovania ešte nezotavila, ale vie, že po doliečení ešte 
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bude schopná pracovať a uchádzať sa o zamestnanie, použije sa jeden z kódov 1 až 8, 
v závislosti od celkového počtu dní, počas ktorých nebola schopná v referenčnom období 
pracovať z dôvodu svojho hlavného zdravotného problému. Ak osoba kvôli zdravotnému 
problému už nikdy nebude môcť v pracovať, uplatní sa kód 9. 

 
Kód 10  sa použije, ak hlavný dôvod pre ktorý osoba nepracovala počas celého 

referenčného obdobia, nie je jej hlavný zdravotný problém. Tento kód sa týka napríklad 
niektorých starobných dôchodcov, u ktorých schopnosť pracovať je ovplyvnená skôr 
vysokým vekom ako ich zdravotným problémom; invalidných dôchodcov, ktorí sú invalidi 
dôsledkom iného zdravotného problému; nezamestnaných, ktorí síce uviedli, že majú 
zdravotný problém spôsobený alebo zhoršený ich minulým zamestnaním, ale ten nie je 
natoľko vážny, že kvôli nemu neboli schopní pracovať, hľadať si alebo uchádzať sa 
o zamestnanie a podobne. 

 
 

C9  

Cieľová skupina C5= 1, 2 

Otázka Obmedzuje Vás Váš hlavný zdravotný problém pri každodenných 
činnostiach? 

 � áno, významne 1 

 � áno, do určitej miery 2 

 � nie 3 
 
Cieľom otázky je zistiť do akej miery obmedzuje respondentov hlavný zdravotný 

problém, ktorý bol spôsobený alebo zhoršený jeho zamestnaním, jeho schopnosť 
vysporiadať sa v bežnom živote s jeho každodennými aktivitami. 

 
 
 
 
 
 
 
PLATNOSŤ POKYNOV 
 
 

Tieto pokyny nadobúdajú účinnosť dňom 1.4.2007. 
 
 
 
 
 Ing. Milan Olexa CSc. 

 generálny riaditeľ 
 sekcie sociálne štatistiky a demografie 
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POZNÁMKY: 


