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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 2010 stanovila Európska komisia Nariadením (ES) 

č. 20/2009 doplnkové zisťovanie s názvom Zosúladenie práce a rodinného života, ktoré sa 

bude realizovať vo všetkých členských krajinách EÚ v roku 2010.  

 

Tohtoročné doplnkové zisťovanie je zamerané na osoby, ktoré sa starajú o maloleté 

deti alebo o odkázané osoby, pričom nás zaujíma, do akej miery táto starostlivosť ovplyvňuje 

ich zapojenie sa do pracovného života, aká je súčasná situácia spokojnosti so službami 

starostlivosti o deti alebo o odkázané osoby, či zamestnávateľ umožňuje pracujúcim zmeny 

v organizácii pracovného času v súvislosti s ich rodinným životom a aká je miera čerpania 

rodičovskej dovolenky. Informácie získané prostredníctvom doplnkového zisťovania budú 

dôležité pre identifikáciu negatív a slabých stránok súčasnej situácie v oblasti zosúladenia 

práce a rodinného života  a zároveň prinesú podklady pre vypracovanie stratégií, ktoré môžu 

výrazným spôsobom zlepšiť súčasnú kvalitu života.  

 
Doplnkové zisťovanie „Zosúladenie práce a rodinného života“, 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 2010. Zber údajov prebehne v mesiacoch apríl až jún roku 2010, 

získané výsledky sa budú spracovávať a vyhodnocovať v rokoch 2010 až 2011. 

  

Cieľovou populáciou doplnkového modulu sú všetky osoby vo veku od 15 do 64 

rokov 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, ktoré v dotazníku B vyplnili blok 

„pracujúci“ (vrátane osôb na materskej dovolenke), okrem 

osôb na rodičovskej dovolenke (B3/4)  

(b) verzia pre nepracujúcich - je určená pre všetky osoby, ktoré v dotazníku B vyplnili blok 

„nepracujúci“ a pre osoby na rodičovskej dovolenke (B3/4). 
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Vysvetlivky k otázkam v doplnkovom module „C“ 

pre pracujúcich vo veku od 15 do 64 rokov  

 

C1  

Cieľová skupina Pracujúci vo veku od 15 až 64 rokov 

Otázka 
Máte aspoň jedno vlastné alebo partnerovo dieťa vo veku do 14 rokov 

(vrátane), ktoré s Vami žije v spoločnej domácnosti? 

  áno 1 

  nie   2 

 

Kód 1 - za vlastné alebo partnerovo sa považuje každé vlastné, partnerovo alebo 

adoptované dieťa vo veku do 14 rokov (vrátane) žijúce v spoločnej domácnosti respondenta.  

 

Kód 2  patrí sem aj vlastné dieťa, ktoré nebýva s respondentom v spoločnej 

domácnosti (napr. dieťa rozvedeného muža žijúce s matkou v jej samostatnej domácnosti); 

dieťa, ktoré má respondent zverené do pestúnskej starostlivosti. 

 

Uvádzací text pre 

otázky C2 až C3 

V nasledujúcich otázkach sa budeme venovať starostlivosti o Vaše 

najmladšie dieťa, ktoré s Vami žije v spoločnej domácnosti. 

Nerozlišuje sa, či sa jedná o vlastné alebo partnerovo dieťa. 

 

 

C 2  

Cieľová skupina 
Pracujúci vo veku od 15 do 64 rokov, ktorí sa starajú aspoň o jedno 

vlastné alebo partnerovo dieťa vo veku do 14 rokov (vrátane), C1=1 

Otázka 

Využívate pre toto najmladšie dieťa služby starostlivosti o deti? (Školské 

vyučovanie sa nepovažuje za službu starostlivosti o deti. Zaujíma nás 

zvyčajný týždeň okrem dovolenky, prázdnin, choroby dieťaťa a inej 

výnimočnej situácie.) 

  áno  1 

  nie 2 

 

Cieľom otázky je zistiť, či osoba využíva pre vlastné (partnerovo) najmladšie dieťa, 

ktoré s ňou žije v spoločnej domácnosti služby starostlivosti o deti. Ak dieťa navštevuje 

školu, zisťuje sa len starostlivosť v čase, keď dieťa nemá školské vyučovanie. Zaujíma nás 

zvyčajný (typický) týždeň okrem dovoleniek, školských prázdnin alebo iných výnimočných 

prípadov (napríklad choroba dieťaťa, práceneschopnosť respondenta). 

 

! Pre získanie zhodných informácií na úrovni rodiny, to znamená matka a otec žijúci 

v jednej spoločnej domácnosti musia dať rovnakú odpoveď. 

 

Kód 1- Sluţby starostlivosti o dieťa sú: 

- detské jasle, materská škôlka, denné detské centrá, školské kluby, organizovaná rodinná 

starostlivosť (napr. rodinné jasle, domáca starostlivosť o deti zabezpečená vychovávateľom 

zabezpečeným organizáciou poskytujúcou služby starostlivosti o deti), platený(á) au-pair, 
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platený(á) opatrovateľ(ka), guvernant(ka) alebo pestún(ka). Platená starostlivosť o dieťa 

a služby starostlivosti o deti dotované štátom alebo zamestnávateľom sú sem tiež zahrnuté. 

 

! Navštevovanie jazykových kurzov, rôznych záujmových krúžkov, športových aktivít v rámci 

tréningov sa nepovažuje za služby starostlivosti o deti. 

 

Kód 2 sa použije v prípade, že respondent nevyužíva služby starostlivosti o dieťa, 

alebo bezplatnú starostlivosť zabezpečuje partner žijúci v spoločnej domácnosti (t.j. manžel, 

druh, snúbenec); príbuzný (starí rodičia; otec alebo matka, ktorí žijú mimo spoločnej 

domácnosti; ujo, teta a pod.) alebo známy (priateľ, sused a pod.); súrodenec vo veku viac 

ako 14 rokov, ktorý sa stará o svojho mladšieho súrodenca. Uvedený kód sa aplikuje aj 

v prípade, ak sa deti vo veku do 14 rokov starajú o seba samostatne, ak respondent pracuje 

doma resp. sa stará o dieťa na svojom pracovnom mieste alebo ak nie je nútený využívať 

služby starostlivosti o deti (napr. školské vyučovanie dieťaťa korešponduje s pracovnou 

dobou respondenta). 

 

 

C3  

Cieľová skupina C2=1 

Otázka 
Koľko hodín týždenne využívate služby starostlivosti o deti pre toto 

najmladšie dieťa? (Zaujíma nás zvyčajná situácia) 

  do 10 hodín (vrátane) 1 

  od 10 do 20 hodín (vrátane) 2 

  od 20 do 30 hodín (vrátane) 3 

  od 30 do 40 hodín (vrátane) 4 

  viac ako 40 hodín  5 

 

Cieľom otázky je zistiť mieru využívania služieb starostlivosti o deti pre najmladšie 

dieťa. Ak dieťa navštevuje školu, zisťuje sa len starostlivosť v čase mimo školského 

vyučovania. Zaujíma nás zvyčajný (typický) týždeň okrem dovoleniek, školských prázdnin 

alebo iných výnimočných prípadov (napríklad choroba dieťaťa, práceneschopnosť 

respondenta). Zaujíma nás celkový počet hodín za týždeň. 

 

Za referenčné obdobie sa povaţuje zvyčajný (typický) týždeň okrem dovoleniek, 

školských prázdnin alebo iných výnimočných prípadov (napr. choroba dieťaťa, 

práceneschopnosť respondenta a pod.). 

 

Zaujíma nás celkový počet hodín v rámci všetkých služieb starostlivosti o deti, ktoré 

respondent využíval o svoje najmladšie dieťa počas zvyčajného týždňa. V prípade, že sa 

počet hodín v jednotlivých týždňoch líši, uvedie sa priemerný týždenný počet hodín. 

 

! Upozornenie 

Pre získanie zhodných informácií na úrovni rodiny, matka a otec žijúci v jednej spoločnej 

domácnosti musia dať rovnakú odpoveď.  
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C4  

Cieľová skupina Pracujúci vo veku od 15 do 64 rokov 

Otázka 

Staráte sa pravidelne a bezplatne o iné dieťa/deti  vo veku do 

14 rokov (vrátane)? Za iné dieťa sa považuje aj Vaše vlastné alebo 

partnerovo dieťa, ktoré žije mimo Vašej domácnosti. 

  áno 1 

  nie 2 

 

Príspevok za opatrovanie sa povaţuje za bezplatnú formu starostlivosti. 

Starostlivosť je definovaná ako pomoc deťom založená na báze pravidelnosti  

(každý deň, každý týždeň a pod.) z dôvodu ich maloletosti, dlhodobej choroby alebo 

zdravotného postihnutia.  

 

Za formy starostlivosti o iné dieťa/deti do 14 rokov sa považuje napríklad: 

- osobná starostlivosť; pomoc s domácou úlohou; dozor napr. vo večerných hodinách, keď 

je rodič v kine, divadle a pod.; spoločné vychádzky; pravidelné ošetrovanie a starostlivosť 

z dôvodu dlhodobej choroby alebo zdravotného postihnutia, fyzická pomoc (napr. pri 

chodení) a pod. 

 

! Predmetom zisťovania nie je starostlivosť, ktorú respondent vykonával: 

- o deti vo veku do 14 rokov (vrátane) len počas akútneho a krátkodobého ochorenia (napr. 

chrípka, zlomená noha a pod.), nakoľko nebola splnená podmienka pravidelnosti a po 

skončení choroby táto starostlivosť zaniká,  

- ako príležitostnú jednorazovú starostlivosť,  

- len ako svoje zamestnanie (napr. práca plateného opatrovateľa, vychovávateľa, au-pair, 

guvernantky, ošetrovateľa a pod.), 

- len o deti vo veku 15 rokov a viac,  

- len vo forme finančnej podpory, 

- v rámci dobrovoľníckej práce pre charitu alebo inú organizáciu.  

 

Kód 1 - Pod iné deti vo veku do 14 rokov (vrátane) zahrňujeme: 

- vlastné, partnerove alebo adoptované dieťa/deti, ktoré s nimi nežije v spoločnej 

domácnosti 

- ostatné deti, pričom nezáleží na tom, či žijú v spoločnej domácnosti s respondentom 

alebo mimo nej (napr. vnuk, vnučka, synovec, neter, mladší súrodenec, dieťa zverené do 

pestúnskej starostlivosti, dieťa priateľov, známych a pod.). 
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Príklad: 

 Stará mama sa stará o svoje choré vnúča v prípade, ak ochorie na chrípku. Keďže 

nevieme predpovedať či dieťa bude alebo nebude choré, nie je splnená podmienka 

pravidelnej starostlivosti, a preto použijeme kód 2. 

 Starší 20-ročný brat sa pravidelne stará o svoju mladšiu 12-ročnú sestru, kód=1 

 Opytovateľ môže automaticky priradiť kód 2 v prípade, ak je zrejmé, že respondent je 

odkázaná osoba a nie je schopná starať sa ani sama o seba  
 

C5   

Cieľová skupina C4=2 

FILTER FILTER 

 

 osoba má aspoň jedno vlastné alebo partnerovo dieťa vo 

veku do 14 rokov (vrátane), ktoré s ňou žije v spoločnej 

domácnosti, C1=1 

1 

 

 osoba nemá vlastné ani partnerovo dieťa vo veku do 

14 rokov (vrátane), ktoré s ňou žije v spoločnej domácnosti 

C1=2 

2 

 

 

C6   

Cieľová skupina C4=1 alebo C5=1 

Otázka 

Je nedostupnosť vhodných služieb starostlivosti o deti vo Vašom okolí 

(napr. z dôvodu vzdialenosti, kapacity, prevádzkových hodín, ceny, 

kvality) jedným z dôvodov, pre ktorý pracujete na kratší pracovný čas? 

  áno 1 

  nie 2 

  otázka sa ma netýka, pracujem na plný pracovný čas 3 

 

Cieľom otázky je zistiť, či je nedostatok vhodných služieb starostlivosti o deti jedným 

z dôvodov, pre ktoré osoba nepracuje viac. Zaujíma nás súčasná situácia, v ktorej sa 

respondent nachádza.  Upozornenie! Text otázky je podobný ako otázka B/20 a B/21, ale 

v doplnkovom module sa pýtame na jeden z viacerých dôvodov, a nie na jeden hlavný 

dôvod! Teda to znamená, že v B20, môžu byť uvedené všetky kódy, nemusí byť uvedení len 

kód 4. 

 

Kód 1 sa použije v prípade, ak jedným z dôvodov, pre ktorý osoba pracuje na kratší 

pracovný čas je to, že vhodné služby starostlivosti o deti sú nedostupné z dôvodu 

vzdialenosti, kapacity, prevádzkových hodín, ceny, kvality a pod. 

 

Kód 2 sa použije v prípade, ak služby starostlivosti o deti nie sú dôvodom, pre ktorý 

osoba pracuje na kratší pracovný čas. Uvedený kód sa použije pre všetky ostatné dôvody, 

pre ktoré osoba nepracuje viac, a ktoré nesúvisia s nedostatkom služieb starostlivosti o deti 
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(napr. nedostupnosť zamestnania na plný pracovný čas, osoba sa chce o dieťa starať 

osobne alebo by chcela, aby sa staral niekto z jeho príbuzných, ale žiaden túto starostlivosť 

nemôže vykonávať resp. nie je spokojný s ich starostlivosťou a podobne.) 
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C7  

Cieľová skupina C6=1 

Otázka 
Aký je hlavný dôvod Vašej nespokojnosti so službami starostlivosti o deti? 

(Uveďte súčasný hlavný dôvod.) 

 
 neuspokojivá vzdialenosť, nedostatočná kapacita alebo 

nevyhovujúce prevádzkové hodiny 
1 

  vysoká cena  2 

  nedostatočná kvalita  3 

 
 iné dôvody spojené s nedostatkom vhodných služieb 

starostlivosti 
4 

 

V otázke nás zaujíma len jeden hlavný dôvod nespokojnosti so službami starostlivosti 

o deti, pre ktorý respondent pracuje na kratší pracovný čas. Zakóduje sa vždy súčasný 

hlavný dôvod! Ak respondent uvedie viac možností, potom sa vyberie dôvod, ktorý 

respondent považuje za najdôležitejší. Ak sa respondent nevie rozhodnúť medzi viacerými 

možnosťami, potom sa vyberie ten, ktorý sa v dotazníku nachádza vyššie v poradí. 

 

Kód 1 sa použije, ak respondent nie je spokojný s dostupnosťou služieb starostlivosti 

o deti z dôvodu nedostatku uvedených služieb vo vhodnej vzdialenosti od svojho okolia, 

počas pracovnej doby, v skorých ranných alebo v neskorých večerných a nočných hodinách, 

počas víkendov, sviatkov, dovoleniek alebo 24 hodín denne. Patria sem aj prípady, ak 

požadované služby starostlivosti o deti v jeho okolí neexistujú, je ich nedostatočný počet, sú 

nedostupné z dôvodu nedostatočnej kapacity. 

 

Kód 2 zahrňuje respondentov, ktorých dôvod je podmienený cenou za služby 

starostlivosti, napr. cena za služby starostlivosti je vysoká; očakávaný plat, ktorý by získala, 

ak by pracovala viac, nie je dostatočne vysoký s porovnaním s nákladmi na poskytovanú 

starostlivosť a pod. 

 

Kód 3 sa týka respondentov, ktorým dôvodom bola nespokojnosť s kvalitou služieb 

napr. kvalita starostlivosti nie je dostatočná, nedostatočný počet opatrovateľov na počet detí, 

nedôveryhodnosť, nespoľahlivosť a pod. 

 

Kód 4 sa použije pre ostatné dôvody spojené s nedostatkom vhodných služieb 

starostlivosti o deti v prípade, že nie je možné použiť kódy 1 až 3. 

 

Príklad: 

 Osoba pred dvoma rokmi zmenila svoju prácu z plného pracovného úväzku na skrátený 

z dôvodu nedostatku služieb starostlivosti. V súčasnej dobe považuje náklady na 

zabezpečenie týchto služieb za príliš vysoké v porovnaní s platom, ktorý by mohla 

očakávať v práci na plný úväzok. Nakoľko sa zisťuje súčasný hlavný dôvod respondenta 

použije sa kód 2.  
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C8  

Cieľová skupina Pracujúci vo veku od 15 do 64 rokov  

Otázka 
Staráte sa pravidelne a bezplatne o  odkázané osoby vo veku od 15 

rokov? 

  áno 1 

  nie 2 

 

Príspevok za opatrovanie sa povaţuje za bezplatnú formu starostlivosti. 

Starostlivosť je definovaná ako pomoc založená na báze pravidelnosti (každý deň, každý 

týždeň a pod.). Zaujíma nás súčasná situácia, v ktorej sa respondent nachádza. 

 

Za odkázanú osobu sa považuje každá osoba vo veku od 15 rokov, ktorá si z dôvodu 

staroby, nespôsobilosti, dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu alebo zdravotného 

postihnutia vyžaduje pravidelnú starostlivosť. 

 

Za formy starostlivosti o odkázanú osobu vo veku od 15 rokov sa považujú: 

- osobná starostlivosť (obliekanie, osobná hygiena a pod.), ošetrovanie z dôvodu dlhodobej 

choroby (napr. u cukrovky pichanie inzulínu) alebo zdravotného postihnutia, fyzická 

pomoc (napr. pri chodení), pomoc v domácnosti (napr. upratovanie, varenie, 

nakupovanie, domáce práce), rozprávanie, robenie spoločnosti, navštevovanie, pomoc pri 

vedení účtov a platení účtov, a pod.  

 

Upozornenie! 

Predmetom zisťovania nie je starostlivosť, ktorú respondenti vykonávali: 

- o osoby vo veku od 15 rokov len počas akútneho krátkodobého ochorenia (chrípka, 

zlomená noha a pod.) 

- len ako svoje zamestnanie (napr. práca plateného opatrovateľa, vychovávateľa, au-pair, 

guvernantky, ošetrovateľa a pod.) 

- len vo forme finančnej podpory 

- v rámci dobrovoľníckej práce pre charitu alebo inú organizáciu. 

 

Kód 1 zahŕňa všetkých tých, ktorí sa pravidelne a bezplatne starajú aspoň o jednu 

odkázanú osobu vo veku od 15 rokov, a to: 

- o príbuzného alebo známeho (o partnera, rodiča, svokra, starého rodiča, tetu, uja, 

suseda, priateľa a pod.), pričom nie je dôležité či žijú v spoločnej domácnosti 

s respondentom alebo mimo nej 

o dieťa vo veku od 15 rokov žijúce v alebo mimo spoločnej domácnosti, ktoré si vyžaduje 

špeciálnu starostlivosť z dôvodu dlhodobej choroby (napr. cukrovka, astma a pod), 

zdravotného postihnutia alebo nespôsobilosti.  

Kód 2 - Okrem osôb, ktoré sa počas sledovaného obdobia pravidelne nestarali o 

žiadnu odkázanú osobu, tento kód zahrňuje aj tých respondentov, ktorí vykonávali 

starostlivosť: 

- len ako svoje zamestnanie (napr. práca plateného opatrovateľa, ošetrovateľa a pod.) 

- iba o deti vo veku od 15 rokov, ktoré nie sú choré alebo zdravotne postihnuté  

- o osoby vo veku od 15 rokov len počas krátkodobého akútneho ochorenia (chrípka, 

zlomená noha a pod.) 
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- pozostávajúcu len z finančnej podpory  

- alebo starostlivosť poskytovanú v rámci dobrovoľníckej práce pre charitu alebo inú 

organizáciu. 

 

 
 

C9  

Cieľová skupina C8=1 

Otázka 

Je nedostupnosť vhodných služieb starostlivosti o odkázané osoby vo 

Vašom okolí (napr. z dôvodu vzdialenosti, kapacity, prevádzkových 

hodín, ceny, kvality) jedným z dôvodov, pre ktorý pracujete na kratší 

pracovný čas? 

  áno 1 

  nie 2 

  otázka sa ma netýka, pracujem na plný pracovný čas 3 

 
Cieľom je zistiť, či osoby, ktoré sa starajú o odkázané osoby vo veku od 15 rokov 

pracujú na kratší pracovný čas z dôvodu nedostupnosti služieb starostlivosti o tieto osoby. 

Zaujíma nás súčasná situácia, v ktorej sa respondent nachádza. 

 

Sluţby zabezpečujúce starostlivosť o odkázané osoby zahŕňajú všetky druhy 

služieb poskytujúcich starostlivosť o túto skupinu ľudí doma, v špeciálnych zariadeniach 

určených na tento účel, platených opatrovateľov, charitatívne organizácie poskytujúce tento 

typ služieb a pod. 

 

Kód 1 sa použije v prípade, ak jedným z dôvodov, pre ktorý osoba pracuje na kratší 

pracovný čas je to, že vhodné služby starostlivosti o odkázané osoby sú nedostupné z 

dôvodu vzdialenosti, kapacity, prevádzkových hodín, ceny, kvality a pod. 

 

Kód 2 sa použije v prípade, ak služby starostlivosti o odkázané osoby nie sú dôvodom, 

pre ktorý osoba pracuje na kratší pracovný čas. Uvedený kód sa použije pre všetky ostatné 

dôvody, pre ktoré osoba nepracuje viac, a ktoré nesúvisia s nedostatkom služieb 

starostlivosti o odkázané osoby (napr. nedostupnosť zamestnania na plný pracovný čas, 

osoba sa chce o odkázanú osobu starať osobne alebo by chcela, aby sa staral niekto z jeho 

príbuzných, ale žiaden túto starostlivosť nemôže vykonávať resp. nie je spokojný s ich 

starostlivosťou a podobne.) 
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C10  

Cieľová skupina C9=1 

Otázka 
Aký je hlavný dôvod Vašej nespokojnosti so službami starostlivosti 
o odkázané osoby? (Uveďte súčasný hlavný dôvod.) 

 
 neuspokojivá vzdialenosť, nedostatočná kapacita alebo 

nevyhovujúce prevádzkové hodiny 

1 

  vysoká cena  2 

  nedostatočná kvalita  3 

 
 iné dôvody spojené s nedostatkom vhodných služieb 

starostlivosti 

4 

 
Zakóduje sa vždy súčasný hlavný dôvod, pre ktorý respondent pracuje na kratší 

pracovný čas! Ak respondent uvedie viac možností, potom sa uvedie dôvod, ktorý 

respondent považuje za najdôležitejší. Ak sa respondent nevie rozhodnúť medzi viacerými 

možnosťami, potom sa vyberie ten, ktorý sa v dotazníku nachádza vyššie v poradí.  

 

Kód 1 sa použije, ak respondent nie je spokojný s dostupnosťou služieb starostlivosti 

o odkázané osoby z dôvodu nedostatku uvedených služieb vo vhodnej vzdialenosti, počas 

pracovnej doby, v skorých ranných alebo v neskorých večerných a nočných hodinách počas 

víkendov, sviatkov, dovoleniek alebo celých 24 hodín denne. Patria sem aj prípady, ak 

požadované služby starostlivosti v  okolí neexistujú, je ich nedostatočný počet, sú 

nedostupné z dôvodu nedostatočnej kapacity a pod.. 

 

Kód 2 zahrňuje respondentov, ktorých dôvod je podmienený finančným aspektom, 

napr. náklady na zabezpečenie starostlivosti sú príliš vysoké; očakávaný plat, ktorý by 

získala ak by pracovala viac, nie je dostatočne vysoký s porovnaním s nákladmi na 

poskytovanú starostlivosť, musí byť zaradená pod tento kód.  

 

Kód 3 sa týka respondentov, ktorých dôvodom bola nespokojnosť s kvalitou služieb, 

napríklad kvalita starostlivosti nie je dostatočná, nedostatočný počet opatrovateľov na počet 

klientov, nedôveryhodnosť, nespoľahlivosť a pod. 

 

Kód 4 sa použije pre ostatné dôvody spojené s nedostatkom vhodných služieb 

starostlivosti o odkázané osoby v prípade, že nie je možné použiť kódy 1 až 3. 

 

 

Príklad: 

Osoba pred dvoma rokmi zmenila svoju prácu z plného pracovného úväzku na skrátený 

z dôvodu nedostatku služieb starostlivosti. V súčasnej dobe považuje náklady spojené so 

službami starostlivosti za príliš vysoké v porovnaní s platom, ktorý by mohla očakávať 

v práci na plný úväzok. V tomto prípade sa použije kód 2. 
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C11 aţ 13  

 
Cieľom otázok C11 až C13 je vyhodnotiť stupeň flexibility respondentovho pracovného 

času v súvislosti so zosúlaďovaním pracovného a rodinného života. Niekedy sa v rodinnom 

živote vyskytnú situácie, ktoré ovplyvňujú účasť na pracovnom živote a nútia k absencii 

v zamestnaní. Nasledujúce otázky sú zamerané na získanie informácií, do akej miery je 

možné upravovať pracovný čas prípade, že si to vyžadujú rodinné okolnosti (napr. choroba 

alebo úraz člena rodiny, pohreb v rodine, povinné očkovanie dieťaťa, choroba opatrovateľa, 

zatvorenie škôlky z dôvodu chrípkovej epidémie, technická porucha v domácnosti). 

 

 
 

C11  

Cieľová skupina  Pracujúci vo veku od 15 do 64 rokov 

Otázka Uveďte, ako je rozvrhnutý Váš pracovný čas v hlavnom zamestnaní 

 
 pracovný čas s pevne stanoveným začiatkom a koncom 

pracovnej doby 
1 

 
 pracovný čas mám rozvrhnutý podľa potrieb a 

požiadaviek zamestnávateľa 
2 

 
 pružný pracovný deň (pracovný čas s pevne stanoveným 

denným počtom hodín s pružným začiatkom a koncom 
pracovnej doby) 

3 

 
 pružný pracovný týždeň alebo štvortýždňové pracovné 

obdobie 
4 

  pracovný čas si rozvrhujem sám/sama 5 

  iné rozvrhnutie pracovného času 6 

  otázka sa ma netýka, nie som zamestnanec 7 

 

! V prípade, že respondent momentálne nepracuje (napr. z dôvodu materskej 

dovolenky, pracovnej neschopnosti pre chorobu alebo úraz a pod.) nás zaujíma zvyčajná 

situácia v zamestnaní. 

 

Kód 1 - zamestnanec nemá možnosť začať pracovať skôr alebo končiť neskôr ako je 

určený začiatok a koniec pracovného času. Zahŕňa aj prácu na zmeny.  

 

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 - zahŕňa všetky schémy rozvrhnutia pracovného času, ktoré umožňujú 

zamestnávateľovi podľa svojich potrieb a požiadaviek meniť pracovný čas zamestnanca 

(zamestnanec nemá takúto možnosť!) 

 

Pruţný pracovný čas - pri uplatnení pružného pracovného času si zamestnanec sám 

volí začiatok alebo aj koniec pracovného času v jednotlivých dňoch v rámci časových úsekov 



 12 

určených zamestnávateľom (voliteľný pracovný čas). Medzi dva úseky voliteľného pracovného 

času je vložený časový úsek, v ktorom je zamestnanec povinný byť na pracovisku (základný 

pracovný čas). Pružný pracovný čas sa uplatní najmä ako: 

a) pruţný pracovný deň (kód 3), pri ktorom si zamestnanec sám volí začiatok 

pracovnej zmeny a je povinný v príslušnom pracovnom dni odpracovať celú pracovnú zmenu 

pripadajúcu na ten deň podľa zamestnávateľom určeného rozvrhu pracovného času (nemôže 

v priebehu dňa odpracovať nižší počet hodín ako má stanovené v zmluve), 

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). 

b) pruţný pracovný týţdeň (kód 4) pri rovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase, pri 

ktorom si zamestnanec sám volí začiatok a koniec pracovných zmien a je povinný v príslušnom 

týždni odpracovať celý určený týždenný pracovný čas, pričom dĺžka pracovnej zmeny môže byť 

najviac 12 hodín,  

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, to znamená zamestnanec môže pracovať 

napr. v pondelok 6 hodín, v utorok 10, v stredu 9, vo štvrtok 10 a v piatok 5 hodín.  

c) pruţné štvortýţdňové pracovné obdobie (kód 4), pri ktorom si zamestnanec sám 

volí začiatok a koniec pracovných zmien a je povinný v období štyroch po sebe idúcich 

týždňov, ktoré určí zamestnávateľ, odpracovať pracovný čas určený zamestnávateľom na toto 

štvortýždňové obdobie. 

 

! Pružný pracovný čas nemôže byť interpretovaný ako úplná voľnosť zamestnanca pri 

určovaní začiatku a konca pracovného času. 

 

Kód 5 - záleží od samotného respondenta, 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). 
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Kód 6 - 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 - zahrňuje sa sem podnikateľ, živnostník, vypomáhajúci člen domácnosti 
 

C12  

Cieľová skupina C11=1,2,3,6 

Otázka 
Máte vo svojom hlavnom zamestnaní možnosť z rodinných dôvodov 
meniť začiatok alebo koniec pracovného času aspoň o jednu hodinu? 
(Zaujíma nás zvyčajná situácia.) 

  áno, zvyčajne mám  1 

  áno mám, ale len zriedkavo 2 

  nie, nemám 3 

 

Rodinné dôvody zahrňujú: 

- starostlivosť o deti a odkázané osoby, ďalej sprevádzanie, vyšetrenie alebo ošetrenie 

rodinného príslušníka z dôvodu úrazu, nehody alebo choroby (dokonca aj v prípade 

krátkodobého ochorenia ako je nádcha, chrípka a pod.) alebo iné naliehavé prípady ako sú 

napríklad choroba opatrovateľa, zatvorenie škôlky z dôvodu chrípkovej epidémie, technická 

porucha v domácnosti (požiar, vytopenie susedom a pod.), narodenie dieťaťa, pohreb a pod. 

Hoci vo väčšine prípadov ide o neplánované situácie, niekedy môžu byť respondentom 

naplánované v predstihu napríklad, ak sa jedná o operáciu člena rodiny, povinné očkovanie 

a pod. 

 

! Zmena začiatku alebo konca svojho pracovného času z dôvodu úrazu, nehody alebo 

choroby samotného respondenta sa pod tento pojem nezahrňuje! 

 

! V prípade, že respondent momentálne nepracuje (napríklad z dôvodu materskej dovolenky, 

pracovnej neschopnosti pre chorobu alebo úraz a pod.) nás zaujíma zvyčajná situácia 

v zamestnaní. 

 

Kód 1 a 2 sa vzťahuje na respondentov, ktorí majú možnosť meniť začiatok a koniec 

pracovného času z rodinných dôvodov (napr. aj výmenou pracovnej zmeny v rámci jedného 

dňa), a to bez čerpania dovolenky alebo pracovného voľna, ktoré zamestnávateľ poskytuje 

zo zákona na tieto účely. 

 

Kód 1 sa týka všetkých osôb, ktoré majú z rodinných dôvodov zvyčajne umožnené 

začať pracovať v rámci svojho pracovného času neskôr a ukončiť svoju pracovnú dobu skôr. 

Použije sa aj v prípade, ak respondent práve v čase zisťovania nemá možnosť meniť 

začiatok alebo koniec pracovného času z rodinných dôvodov, ale zvyčajne mu to 

zamestnávateľ umožňuje. 

 

Ak má respondent umožnené vo svojom zamestnaní z rodinných dôvodov prísť do 

práce alebo odísť z práce mimo stanoveného pracovného času a kompenzácia hodín nie je 

nutná z dôvodu, že stihne vykonať prácu, potom sa tento prípad zahrnie pod kód 1.  
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Kód 2 sa týka všetkých osôb, ktoré majú z rodinných dôvodov len výnimočne 

umožnené začať pracovať v rámci svojho pracovného času neskôr a ukončiť svoju pracovnú 

dobu skôr 

 
 

C13  

Cieľová skupina  C11=4,5 

Otázka 

Máte vo svojom hlavnom zamestnaní možnosť rozvrhnúť si svoj 
pracovný čas tak, aby ste si z rodinných dôvodov mohli čerpať 
celodenné pracovné voľno (okrem dovolenky a pracovného voľna 
poskytovaného zo zákona)?  
(Zaujíma nás zvyčajná situácia) 

  áno, zvyčajne mám  1 

  áno mám, ale len zriedkavo 2 

  nie, nemám 3 

 

Pojem „rozvrhnutie pracovného času za účelom čerpania dní voľna z rodinných 

dôvodov“ predstavuje prispôsobenie alebo plánovanie svojho pracovného času tak, aby si 

osoba mohla zobrať celodenné voľno (napr. odpracovanie celodenného voľna vopred resp. 

po jeho čerpaní a pod.), a to bez potreby čerpania dovolenky a pracovného voľna, ktoré 

zamestnávateľ poskytuje zo zákona na tieto účely. Zahrňuje sa sem aj práca v rámci 

pružného pracovného času s možnosťou čerpania celodenného voľna a aj také rozvrhnutie 

pracovného času, pri ktorom si osoba sama určuje svoj pracovný čas, a tak môže 

absentovať z práce bez jeho špeciálnej úpravy.  

Rodinné dôvody zahrňujú: 

- starostlivosť o deti a odkázané osoby, ďalej sprevádzanie, vyšetrenie alebo ošetrenie 

rodinného príslušníka z dôvodu úrazu, nehody alebo choroby (dokonca aj v prípade 

krátkodobého ochorenia ako je nádcha, chrípka a pod.) alebo iné naliehavé prípady ako sú 

napríklad choroba opatrovateľa, zatvorenie škôlky z dôvodu chrípkovej epidémie, technická 

porucha v domácnosti (požiar, vytopenie susedom a pod.), narodenie dieťaťa, pohreb a pod. 

Hoci vo väčšine prípadov ide o neplánované situácie, niekedy môžu byť respondentom 

naplánované v predstihu napríklad, ak sa jedná o operáciu člena rodiny, povinné očkovanie 

a pod. Zmena začiatku alebo konca svojho pracovného času z dôvodu úrazu, nehody alebo 

choroby samotného respondenta sa pod tento pojem nezahrňuje! 

 

! V prípade, že respondent momentálne nepracuje (napríklad z dôvodu materskej 

dovolenky, pracovnej neschopnosti pre chorobu alebo úraz a pod.), potom nás zaujíma 

zvyčajná situácia v zamestnaní. 

 

Kód 1 sa týka všetkých osôb, ktoré si zvyčajne môžu rozvrhnúť pracovný čas tak, aby 

si mohli zobrať z rodinných dôvodov celodenné voľno. Použije sa aj v prípade, ak 

respondent práve v čase zisťovania nemá možnosť čerpať celodenné voľno z rodinných 

dôvodov, ale zvyčajne mu to zamestnávateľ umožňuje. V prípade, že má respondent 

umožnené zobrať si celodenné voľno a jeho kompenzácia nie je nutná z dôvodu, že je 

postačujúce vykonanie práce, potom sa tento prípad musí zahrnúť pod kód 1.  

 

Kód 2 sa týka všetkých osôb, ktoré majú len výnimočne umožnené organizovať 

pracovný čas tak, aby si mohli zobrať z rodinných dôvodov celodenné voľno. 
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Príklady: 

V niektorých zamestnaniach ako sú napríklad predavačky v obchode, zdravotné sestry 

a pod. majú zamestnanci z rodinných dôvodov možnosť využiť výmenu jednotlivých 

pracovných zmien napríklad rannej za večernú.  

 Ak má pracujúci umožnenú výmenu pracovnej zmeny len v rámci jedného dňa, potom to 

nie je považované za čerpanie si celodenného voľna. 

 Ak má pracujúci umožnenú výmenu pracovnej zmeny v rámci viacerých dní (t.j. preložiť si 

zmenu z jedného dňa na druhý), potom sa to bude považovať za čerpanie si 

celodenného voľna a použije sa kód 1 alebo 2. 

 
 

C14  

Cieľová skupina Pracujúci vo veku od 15 do 64 rokov 

FILTER FILTER 

  osoba na materskej dovolenke  1 

 

 osoba nemá vlastné ani partnerovo dieťa vo veku do 
14 rokov (vrátane), ktoré s ňou žije v spoločnej 
domácnosti , C1=2 

 

2 

 

 osoba má aspoň jedno vlastné alebo partnerovo dieťa vo 
veku do 14 rokov (vrátane), ktoré s ňou žije v spoločnej 
domácnosti, C1=1 

 

3 

 
 
 

C15  

Cieľová skupina C1=1 

Otázka 
Máte aspoň jedno vlastné alebo partnerovo dieťa vo veku do 8 rokov 
(vrátane), ktoré s Vami žije v spoločnej domácnosti? 

  áno 1 

  nie 2 

 
 

Uvádzací text pre 

otázky C15 až C20 

V nasledujúcich otázkach sa budeme venovať starostlivosti o Vaše 

najmladšie dieťa vo veku do 8 rokov (vrátane), ktoré s Vami žije 

v spoločnej domácnosti. Nerozlišuje sa, či sa jedná o vlastné alebo 

partnerovo dieťa. 
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C16  

Cieľová skupina C15=1 

Referenčné obdobie Obdobie po narodení najmladšieho dieťaťa  

Otázka 

Z dôvodu starostlivosti o toto najmladšie dieťa, pracovali ste niekedy 
po jeho narodení aspoň jeden celý mesiac pravidelne menej, ako ste 
mali stanovené (okrem materskej dovolenky, dovolenky na zotavenie 
a voľna na základe pružného pracovného času)? 

  áno 1 

  nie 2 

 
Cieľom otázky je zistiť počet osôb, ktoré niekedy po narodení svojho najmladšieho 

dieťaťa pracovali aspoň jeden celý mesiac menej ako bol ich zvyčajný pracovný čas. Mesiac 

je definovaný ako štyri po sebe nasledujúce týždne.  

 

Kód 1 zahrňuje všetky prípady, keď respondent z dôvodu starostlivosti o svoje alebo 

partnerovo najmladšie dieťa pracoval aspoň počas jedného mesiaca pravidelne menej, ako 

mal stanovené. V prípade viacerých zamestnaní nezáleží, či sa zníženie odpracovaných 

hodín sa týka len jedného zamestnania alebo to bolo v rámci všetkých respondentových 

pracovných aktivít (napr. osoba s jedným zamestnaním pracovala menej hodín, osoba 

s viacerými zamestnaniami z dôvodu starostlivosti o  dieťa pracovala menej vo svojom 

ďalšom zamestnaní alebo ho úplné prerušila alebo ukončila, pričom počet hodín v hlavnom 

zamestnaní sa nezmenil). 

 

! V prípade, že osoba má len jedno zamestnanie, kód 1 sa nepoužije v prípade, ak sa 

jednalo o úplné prerušenie alebo ukončenie zamestnania z dôvodu starostlivosti o dieťa, 

použije sa kód 2. Ak mala osoba viac ako jedno zamestnanie, kód 1 sa nepoužije ak sa 

jednalo o úplné prerušenie alebo ukončenie všetkých pracovných činností respondenta.  

 

Kód 2 zahŕňa aj prípady, ak osoba z dôvodu starostlivosti o svoje alebo partnerovo 

najmladšie dieťa neodpracovala vo svojom zamestnaní počas jedného mesiace ani hodinu, 

to znamená jedná sa o úplné prerušenie všetkých pracovných činností respondenta. Ak 

osoba pracovala menej z dôvodu materskej dovolenky, dovolenky na zotavenie alebo na 

základe pružného pracovného času použije sa kód 2. A takisto osoba, ktorej zvyčajný 

pracovný čas je kratší pracovný čas. 
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Príklady: 

 Osoba pred narodením dieťaťa mala dve zamestnania. Po narodení dieťaťa z dôvodu, že 

sa mu chcela venovať viac, odišla so svojho ďalšieho zamestnania a mala len jednu 

prácu, v ktorej pracuje na plný pracovný čas. Použije sa kód 1. 

 Po narodení dieťaťa osoba prerušila z dôvodu rodičovskej dovolenky na dva roky svoje 

hlavné  zamestnanie - kód 2. 

  Osoba pred narodením dieťaťa mala dve zamestnania. Po narodení dieťaťa, odišla so 

svojho ďalšieho zamestnania a prerušila z dôvodu rodičovskej dovolenky na dva roky 

svoje hlavné  zamestnanie - kód 2. 

 Osoba pred narodením dieťaťa mala zamestnanie na plný pracovný čas, po jeho 

narodení odišla na materskú a rodičovskú dovolenku, potom sa však vrátila do 

pôvodného zamestnania, kde 3 mesiace pracovala na kratší pracovný čas a to z dôvodu 

starostlivosti, kód 1  

 



 18 

 

C17  

Cieľová skupina C16=1-2 

Otázka 
Prerušili alebo ukončili ste všetky Vaše pracovné činnosti najmenej na 
jeden celý mesiac z dôvodu starostlivosti o toto dieťa (okrem 
materskej dovolenky a dovolenky na zotavenie)? 

  áno 1 

  nie 2 

 
Cieľom otázky je identifikovať všetky osoby, ktoré z dôvodu starostlivosti o svoje alebo 

partnerovo najmladšie dieťa z vlastného rozhodnutia najmenej na jeden mesiac prerušili 

svoje zamestnanie alebo najmenej na jeden celý mesiac prestali pracovať. Mesiac je 

definovaný ako štyri po sebe nasledujúce týždne. Ukončenie zamestnania zo strany 

zamestnávateľa patrí pod kód 2. 

 

Kód 1 - pokrýva aj prípady, ak osoba prerušila svoje zamestnanie z dôvodu 

rodičovskej dovolenky. Pre osoby s viac ako jedným zamestnaním sa použije kód 1 len v 

prípade, ak z dôvodu starostlivosti o  svoje alebo partnerovo najmladšie dieťa v domácnosti 

prerušili alebo ukončili prácu vo všetkých svojich zamestnaniach resp. všetkých pracovných 

činnostiach, to znamená v hlavnom aj v ďalšom zamestnaní a neodpracovali v nich ani jednu 

hodinu najmenej jeden celý mesiac. 

 

Kód 2 zahŕňa všetky prípady, ak starostlivosť o svoje alebo partnerovo najmladšie 

dieťa v domácnosti nebola dôvodom pre prerušenie alebo ukončenie zamestnania aspoň na 

jeden mesiac. Ak osoba prerušila zamestnanie len z dôvodu materskej dovolenky, uvedie sa 

kód 2. Rovnako je to aj v prípade, ak si osoba z dôvodu starostlivosti o dieťa zobrala 

dovolenku na zotavenie.  

 

Príklady: 

 Osoba pred narodením dieťaťa mala dve zamestnania. Po narodení dieťaťa z dôvodu, že 

sa mu chcela venovať viac, odišla so svojho ďalšieho zamestnania a mala len jednu 

prácu, v ktorej pracuje na plný pracovný čas. Použije sa kód 2. 

 Po narodení dieťaťa osoba prerušila z dôvodu rodičovskej dovolenky na dva roky svoje 

hlavné  zamestnanie - kód 1. 

  Osoba pred narodením dieťaťa mala dve zamestnania. Po narodení dieťaťa z , odišla so 

svojho ďalšieho zamestnania a prerušila z dôvodu rodičovskej dovolenky na dva roky 

svoje hlavné  zamestnanie - kód 1. 

 Osoba z dôvodu starostlivosti o dieťa prerušila svoje zamestnanie, aby sa mohla starať 

o dieťa na 6 týždňov, a to napr. kvôli vybavovaniu škôlky, keďže stará mama ochorela 

a už ďalej sa o dieťa nemohla starať, kód 1 
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C18  

Cieľová skupina C15=1, okrem C17=2 

Otázka 
Aké bolo najdlhšie obdobie, počas ktorého ste z dôvodu starostlivosti 
o toto najmladšie dieťa nepracovali (okrem materskej dovolenky)? 

  do 3 mesiacov (vrátane) 1 

  od 3 do 6 mesiacov (vrátane) 2 

  od 6 mesiacov do 1 roku (vrátane) 3 

 
 viac ako 1 rok 

  z dôvodu starostlivosti o toto dieťa ešte stále nepracujem 

4 

5 

 
Zaujíma nás len jedno a to najdlhšie obdobie, počas ktorého osoba z dôvodu 

starostlivosti o svoje alebo partnerovo najmladšie dieťa domácnosti nepracovala a nie 

celková dĺžka všetkých prerušení spolu. 

 

! Vždy nás zaujíma len to obdobie, počas ktorého osoba nepracovala z dôvodu 

starostlivosti o dieťa, všetky ostatné dni, týždne a mesiace, ktoré predĺžili obdobie, kedy 

osoba nepracovala z iných dôvodov (napr. choroby respondenta, dovolenky a pod.) nás 

nezaujímajú a nezapočítavajú sa do obdobia, na ktoré sa pýtame. 

 

V prípade, že najdlhším obdobím, počas ktorého osoba nepracovala, bola rodičovská 

dovolenka, uvedie kód do ktorej spadá dĺžka rodičovskej dovolenky. 

 

V prípade, že osoba z dôvodu starostlivosti o dieťa nepracovala viac časových úsekov 

s dĺžkou aspoň jeden mesiac a jedným z nich bola materská dovolenka, materskú dovolenku 

neberieme do úvahy, aj keby sa jednalo o najdlhšie obdobie, počas ktorého osoba 

nepracovala. 

Kód 5 zahŕňa napr. osoby, ktoré čerpali OČR alebo boli na neplatenom voľne. 
 

C19  

Cieľová skupina C15=1 

Otázka 
Boli ste s týmto najmladším dieťaťom najmenej jeden mesiac na 
rodičovskej dovolenke? 

  áno 1 

  nie  2 

 
Mesiac je definovaný ako štyri po sebe nasledujúce týždne. 

 

Rodičovská dovolenka (RD) sa definuje ako osobná a riadna starostlivosť o vlastné 

dieťa žijúce v spoločnej domácnosti do veku 3 rokov alebo do 6 rokov, ak sa jedná o dieťa 

s dlhodobým nepriaznivým zdravotným stavom. Poskytuje sa žene alebo mužovi na 

prehĺbenie starostlivosti o toto dieťa a môže sa začať až po skončení materskej dovolenky, 

ktorá trvá 28 týždňov resp. v niektorých špeciálnych prípadoch až 37 týždňov. 

 

Osobu, ktorá sa starala o dieťa do veku 3 rokov (príp. 6 rokov), ktorá však nemala 

zamestnanecký vzťah k žiadnej organizácii, nepovažujeme za osobu na rodičovskej 
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dovolenke. To, že osoba poberala rodičovský príspevok ešte neznamená, že bola aj na 

rodičovskej dovolenke.  

 

Kód 1 zahŕňa každú osobu, ktorá bola so svojím najmladším dieťaťom na rodičovskej 

dovolenke nepretržite najmenej jeden mesiac. Patria sem aj prípady, keď je osoba v čase 

zisťovania na rodičovskej dovolenke. 

 

Kód 2 zahrňuje všetky osoby, ktoré so svojím najmladším dieťaťom neboli na 

rodičovskej dovolenke z akéhokoľvek dôvodu (napr. muži, ktorých na rodičovskej dovolenke 

s najmladším dieťaťom bola partnerka).  

 
 

C20  

Cieľová skupina C15=1, okrem C19=2 

Otázka Uveďte celkovú dĺžku rodičovskej dovolenky s týmto najmladším  
dieťaťom 

  do 3 mesiacov (vrátane) 1 

  od 3 do 6 mesiacov (vrátane) 2 

  od 6 mesiacov do 1 roku (vrátane) 3 

  viac ako 1 rok 4 

  rodičovská dovolenka stále trvá 5 

 

Kód 5 zahrňuje prípady, ak osoba uvedie, že A13=6 a B1=1, to znamená popri 
rodičovskej dovolenke pracuje. Ak osoba uvedie v A13=10 a v B1=1 a v B76=e, teda je 
pracujúca a poberá rodičovský príspevok, neznamená to, že rodičovská dovolenka stále 
trvá, ale len, že osoba pracuje a zároveň poberá rodičovský príspevok! 
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Vysvetlivky k otázkam v doplnkovom module „C“ 

pre nepracujúcich a osoby na rodičovskej dovolenke  

vo veku od 15 do 64 rokov 

 
 

C1  

Cieľová skupina 
Nepracujúci a osoby na rodičovskej dovolenke (B3=4) vo veku 15 až 
64 rokov 

Otázka 
Máte aspoň jedno vlastné alebo partnerovo dieťa vo veku do 14 rokov 
(vrátane), ktoré s Vami žije v spoločnej domácnosti? 

  áno 1 

  nie   2 

 
Pozri pokyny k otázke C1 pre pracujúcich.    
 
 

Uvádzací text pre 

otázky C2 až C3 

V nasledujúcich otázkach sa budeme venovať starostlivosti o Vaše 

najmladšie dieťa, ktoré s Vami žije v spoločnej domácnosti. 

Nerozlišuje sa, či sa jedná o vlastné alebo partnerovo dieťa. 

 
 

C2  

Cieľová skupina 
Nepracujúci a osoby na rodičovskej dovolenke (B3=4) vo veku 15 až 
64 rokov 

Otázka 

Využívate pre toto dieťa služby starostlivosti o deti? (Školské vyučovanie 
sa nepovažuje za službu starostlivosti o deti. Zaujíma nás zvyčajný týždeň 
okrem dovolenky, prázdnin, choroby dieťaťa a inej výnimočnej situácie.) 

  áno  1 

  nie 2 

 
Pozri pokyny k otázke C2 pre pracujúcich. 

 

C3  

Cieľová skupina C2=1 

Otázka 
Koľko hodín týždenne využívate služby starostlivosti o deti pre toto 
najmladšie dieťa? (Zaujíma nás zvyčajná situácia) 

  do 10 hodín (vrátane) 1 

  od 10 do 20 hodín (vrátane) 2 

  od 20 do 30 hodín (vrátane) 3 

  od 30 do 40 hodín (vrátane) 4 

  viac ako 40 hodín  5 

 
Pozri pokyny k otázke C3 pre pracujúcich. 
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C4  

Cieľová skupina 
Nepracujúci a osoby na rodičovskej dovolenke (B3=4) vo veku 15 až 
64 rokov 

Otázka 
Staráte sa pravidelne a bezplatne o iné dieťa/deti vo veku do 14 rokov 
(vrátane)?Za iné dieťa sa považuje aj Vaše vlastné alebo partnerovo 
dieťa, ktoré žije mimo Vašej domácnosti. 

  áno 1 

  nie 2 

 

Príspevok za opatrovanie sa povaţuje za bezplatnú formu starostlivosti. 

Pozri pokyny k otázke C4 pre pracujúcich. 
 
 

C5   

Cieľová skupina C4=2 

FILTER FILTER  

 

 osoba má aspoň jedno vlastné alebo partnerovo dieťa vo 

veku do 14 rokov (vrátane), ktoré s ňou žije v spoločnej 

domácnosti, C1=1 

1 

 

 osoba nemá vlastné ani partnerovo dieťa vo veku do 

14 rokov (vrátane), ktoré s ňou žije v spoločnej domácnosti 

C1=2 

2 

 
 

C6   

Cieľová skupina C4=1 alebo C5=1 

Otázka 
Je nedostupnosť vhodných služieb starostlivosti o deti vo Vašom okolí 
(napr. z dôvodu vzdialenosti, kapacity, prevádzkových hodín, ceny, 
kvality) jedným z dôvodov, pre ktorý nepracujete? 

  áno 1 

  nie 2 

 

Cieľom je zistiť, či nedostatok vhodných služieb starostlivosti o deti je jedným 

z dôvodov, pre ktoré osoba nepracuje.  

 

Kód 1 sa použije v prípade, ak jedným z dôvodov, pre ktorý osoba nepracuje je to, že 

vhodné služby starostlivosti o deti sú nedostupné z dôvodu vzdialenosti, kapacity, 

prevádzkových hodín, ceny, kvality a pod. 

 

Kód 2 sa použije v prípade, ak služby starostlivosti o deti nie sú dôvodom, pre ktorý 

osoba nepracuje. Uvedený kód sa použije pre všetky ostatné dôvody, pre ktoré osoba 

nepracuje, a ktoré nesúvisia s nedostatkom služieb starostlivosti o deti (napr. nedostupnosť 

zamestnania na plný pracovný čas, osoba sa chce o dieťa starať osobne alebo by chcela, 

aby sa oň staral niekto z jeho príbuzných, ale žiaden túto starostlivosť nemôže vykonávať 

resp. nie je spokojný s ich starostlivosťou a podobne.) 
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C7  

Cieľová skupina C6=1 

Otázka 
Aký je hlavný dôvod Vašej nespokojnosti so službami starostlivosti o deti? 

(Uveďte súčasný hlavný dôvod.) 

 
 neuspokojivá vzdialenosť, nedostatočná kapacita alebo 

nevyhovujúce prevádzkové hodiny 
1 

  vysoká cena  2 

  nedostatočná kvalita  3 

 
 iné dôvody spojené s nedostatkom vhodných služieb 

starostlivosti 
4 

 
V otázke nás zaujíma len jeden hlavný dôvod nespokojnosti so službami starostlivosti 

o deti, pre ktorý respondent nepracuje. Zakóduje sa vždy súčasný hlavný dôvod! Ak 

respondent uvedie viac možností, potom sa vyberie dôvod, ktorý respondent považuje za 

najdôležitejší. Ak sa respondent nevie rozhodnúť medzi viacerými možnosťami, potom sa 

vyberie ten, ktorý sa v dotazníku nachádza vyššie v poradí. 

 
Pozri pokyny k otázke C7 pre pracujúcich. 

 
 

C8  

Cieľová skupina 
Nepracujúci a osoby na rodičovskej dovolenke (B3=4)  vo veku 15 až 
64 rokov 

Otázka 
Staráte sa pravidelne a bezplatne o  odkázané osoby vo veku od 15 
rokov? 

  áno 1 

  nie 2 

 
Pozri pokyny k otázke C8 pre pracujúcich. 

Príspevok za opatrovanie sa povaţuje za bezplatnú formu starostlivosti. 

 

C9  

Cieľová skupina C8=1 

Otázka 
Je nedostupnosť vhodných služieb starostlivosti o odkázané osoby vo 
Vašom okolí (napr. z dôvodu vzdialenosti, kapacity, prevádzkových 
hodín, ceny, kvality) jedným z dôvodov, pre ktorý nepracujete? 

  áno 1 

  nie 2 

    

 

Cieľom je zistiť či nedostatok vhodných služieb starostlivosti o odkázané osoby vo 

veku od 15 rokov je jedným z dôvodov, pre ktoré osoba nepracuje. Zaujíma nás súčasná 

situácia, v ktorej sa respondent nachádza. 
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Sluţby zabezpečujúce starostlivosť o odkázané osoby zahŕňajú všetky druhy 

služieb poskytujúcich starostlivosť o túto skupinu ľudí doma, v špeciálnych zariadeniach 

určených na tento účel, platených opatrovateľov, charitatívne organizácie poskytujúce tento 

typ služieb a pod. 

 

Kód 1 sa použije v prípade, ak jedným z dôvodov, pre ktorý osoba nepracuje je to, že 

vhodné služby starostlivosti o odkázané osoby sú nedostupné z dôvodu vzdialenosti, 

kapacity, prevádzkových hodín, ceny, kvality a pod. 

 

Kód 2 sa použije v prípade, ak služby starostlivosti o odkázané osoby nie sú dôvodom, 

pre ktorý osoba nepracuje. Uvedený kód sa použije pre všetky ostatné dôvody, pre ktoré 

osoba nepracuje, a ktoré nesúvisia s nedostatkom služieb starostlivosti o odkázané osoby 

(napr. osoba sa chce o odkázanú osobu starať osobne alebo by chcela, aby sa o ňu staral 

niekto z jej príbuzných, ale žiaden túto starostlivosť nemôže vykonávať resp. nie je spokojný 

s ich starostlivosťou a podobne.) 

 

 

C10  

Cieľová skupina C9=1 

Otázka 
Aký je hlavný dôvod Vašej nespokojnosti so službami starostlivosti 

o odkázané osoby? (Uveďte súčasný hlavný dôvod.) 

 
 neuspokojivá vzdialenosť, nedostatočná kapacita alebo 

nevyhovujúce prevádzkové hodiny 

1 

  vysoká cena  2 

  nedostatočná kvalita  3 

 
 iné dôvody spojené s nedostatkom vhodných služieb 

starostlivosti 

4 

 
Zakóduje sa vždy súčasný hlavný dôvod, pre ktorý respondent nepracuje! Ak 

respondent uvedie viac možností, potom sa vyberie dôvod, ktorý respondent považuje za 

najdôležitejší. Ak sa respondent nevie rozhodnúť medzi viacerými možnosťami, potom sa 

vyberie ten, ktorý sa v dotazníku nachádza vyššie v poradí.  

 
Pozri pokyny k otázke C10pre pracujúcich. 
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C11  

Cieľová skupina Nepracujúci a osoby na rodičovskej dovolenke (B3=4)  vo veku 15 až 
64 rokov 

FILTER FILTER 

  osoba na rodičovskej dovolenke B3=4 1 

 
 osoba nemá vlastné ani partnerovo dieťa vo veku do 14 

rokov (vrátane), ktoré s ňou žije v spoločnej domácnosti, 
C1=2 

2 

 
 osoba nikdy nepracovala a má aspoň jedno vlastné alebo 

partnerovo dieťa vo veku do 14 rokov (vrátane), ktoré s ňou 
žije v spoločnej domácnosti, B50=2 a C1=1 

3 

 
 osoba pracovala a má aspoň jedno vlastné alebo partnerovo 

dieťa vo veku do 14 rokov (vrátane), ktoré s ňou žije 
v spoločnej domácnosti, B50=1 a C1=1 

4 

C12  

Cieľová skupina C11=4 

Otázka 
Máte aspoň jedno vlastné alebo partnerovo dieťa vo veku do 8 rokov 
(vrátane), ktoré s vami žije s Vami v spoločnej domácnosti? 

  áno 1 

  nie 2 

Uvádzací text pre 

otázky C13 až C18 

V nasledujúcich otázkach sa budeme venovať starostlivosti o Vaše 

najmladšie dieťa vo veku do 8 rokov (vrátane), ktoré s Vami žije 

v spoločnej domácnosti. Nerozlišuje sa, či sa jedná o vlastné alebo 

partnerovo dieťa. 

C13  

Cieľová skupina C12=1 

Otázka 
Kedy ste ukončili Vaše posledné zamestnanie (odchod na materskú 
dovolenku sa nepovažuje za ukončenie zamestnania)? 

  pred narodením tohto najmladšieho dieťaťa 1 

  po narodení tohto najmladšieho dieťaťa 2 
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C14  

Cieľová skupina C11=1 a C13=2 

Otázka 

Z dôvodu starostlivosti o toto dieťa, pracovali ste niekedy po jeho 
narodení aspoň jeden celý mesiac pravidelne menej, ako ste mali 
stanovené (okrem materskej dovolenky, dovolenky na zotavenie 
a voľna na základe pružného pracovného času)? 

  áno 1 

  nie 2 

 
Pozri pokyny k otázke C16 pre pracujúcich. 
 
Cieľom otázky je zistiť počet osôb, ktoré niekedy po narodení svojho najmladšieho 

dieťaťa až do dňa zisťovania odpracovali aspoň jeden celý mesiac menej hodín ako bol ich 

zvyčajný pracovný čas. Mesiac je definovaný ako štyri po sebe nasledujúce týždne. 

 

C15  

Cieľová skupina C11=1 a C13=2 

Otázka 

Prerušili alebo ukončili ste všetky Vaše pracovné činnosti najmenej na 
jeden celý mesiac z dôvodu starostlivosti o toto najmladšie dieťa 
(okrem materskej dovolenky, dovolenky na zotavenie)? Za prerušenie 
sa považuje aj rodičovská dovolenka. 

  áno 1 

  nie 2 

 
 

Cieľom otázky je identifikovať všetky osoby, ktoré po narodení svojho najmladšieho 

dieťaťa z vlastného rozhodnutia najmenej na jeden mesiac prerušili svoje zamestnanie alebo 

najmenej na jeden celý mesiac prestali pracovať z dôvodu starostlivosti o svoje najmladšie 

dieťa. Mesiac je definovaný ako štyri po sebe nasledujúce týždne. Ukončenie zamestnania 

zo strany zamestnávateľa patrí pod kód 2. 

 

Kód 1 - zahŕňa aj prípady, ak osoba prerušila svoje zamestnanie z dôvodu rodičovskej 

dovolenky. Pre osoby s viac ako jedným zamestnaním sa použije kód 1 len v prípade, ak z 

dôvodu starostlivosti o svoje najmladšie dieťa prerušili alebo ukončili prácu vo všetkých 

svojich zamestnaniach, to znamená v hlavnom aj v ďalšom zamestnaní a neodpracovali 

v nich ani jednu hodinu najmenej jeden celý mesiac. 

 

Kód 2 zahŕňa všetky prípady, ak starostlivosť o najmladšie dieťa nebola dôvodom pre 

prerušenie alebo ukončenie zamestnania aspoň na jeden mesiac. Ak osoba prerušila 

zamestnanie len z dôvodu materskej dovolenky, uvedie sa tento kód. Rovnako je to aj 

v prípade, ak osoba bola mesiac na dovolenke na zotavenie.  

 
 
 

C16  

Cieľová skupina C15=1 
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Otázka 
Aké bolo najdlhšie obdobie, počas ktorého ste z dôvodu starostlivosti 
o toto najmladšie dieťa nepracovali (okrem materskej dovolenky 
a dovolenky na zotavenie)? 

  do 3 mesiacov (vrátane) 1 

  od 3 do 6 mesiacov (vrátane) 2 

  od 6 mesiacov do 1 roku (vrátane) 3 

  viac ako 1 rok 4 

  z dôvodu starostlivosti o toto dieťa ešte stále nepracujem 5 

 
Pozri pokyny k otázke C18 pre pracujúcich. 

 

! Vždy nás zaujíma len to obdobie, počas ktorého osoba nepracovala z dôvodu 

starostlivosti o dieťa, všetky ostatné dni, týždne a mesiace, ktoré predĺžili obdobie, kedy 

osoba nepracovala z iných dôvodov nás nezaujímajú a nezapočítavajú sa do obdobia, na 

ktoré sa pýtame. 

 

! V prípade, že po ukončení starostlivosti o dieťa stále nepracuje, pretože si nevie nájsť 

zamestnanie príslušný kód sa uvedie podľa dĺžky obdobia starostlivosti o toto dieťa ( kód 1 

až 4) a nie kód 5, nakoľko nás zaujíma len obdobie, kedy osoba nepracovala z dôvodu 

starostlivosti o dieťa. 

 

Kód 5 zahŕňa aj prípady, ak osoba uvedie B3=4. 
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C17  

Cieľová skupina C11=1,4 a C12=1 a C13=2 

Otázka 
Boli ste s týmto najmladším dieťaťom najmenej jeden mesiac na 
rodičovskej dovolenke? 

  áno 1 

  nie  2 

 
Pozri pokyny k otázke C19 pre pracujúcich. 

 

 

C18  

Cieľová skupina C17=1 

Otázka 
Uveďte celkovú dĺžku rodičovskej dovolenky s týmto najmladším 
dieťaťom 

  do 3 mesiacov (vrátane) 1 

  od 3 do 6 mesiacov (vrátane) 2 

  od 6 mesiacov do 1 roku (vrátane) 3 

  viac ako 1 rok 4 

  rodičovská dovolenka stále trvá 5 

 
V prípade, ak osoba dostala počas RD výpoveď, uvedie sa skutočná dĺžka RD, a nie 

jej predpokladaná dĺžka.  

Kód 5 zahŕňa prípady, ak osoba uvedie B3=4. 
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