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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 2009 stanovila Európska komisia Nariadením (ES) 
č. 207/2008 doplnkové zisťovanie s názvom „Prechod zo školy do pracovného života“, ktoré 
sa bude realizovať vo všetkých členských krajinách EÚ. Metodiku zisťovania vypracoval 
Eurostat, ktorému budú zaslané aj výsledky zisťovania. 

 
Pri zostavovaní doplnkového modulu pre rok 2009 sa vychádzalo z potreby zabezpečiť 

komplexné a porovnateľné údaje o tom, ako sa po ukončení prípravy na povolanie mladí 
ľudia uplatňujú na trhu práce. Výsledky získané realizáciou doplnkového modulu v spojení s 
údajmi získavanými prostredníctvom výberového zisťovania pracovných síl dajú dôležité 
informácie z pohľadu trhu práce, jasný obraz o súčasnej situácii a zároveň prinesú podklady 
pre vypracovanie politických a sociálnych programov a stratégií. 

 
Doplnkové zisťovanie „Prechod zo školy do pracovného 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 2009. Zber údajov prebehne v mesiacoch apríl až jún roku 2009, 
získané výsledky sa budú spracovávať a vyhodnocovať v rokoch 2009 až 2010. 

  
Cieľovou populáciou doplnkového modulu sú všetky osoby vo veku od 15 do 34 

rokov vrátane žijúce v domácnostiach vybraných bytov. 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. 

 
Dotazník „C“ k doplnkovému zisťovaniu je rozdelený do troch základných tematických 

blokov otázok v nasledovnej štruktúre: 

1) skúsenosti respondenta s prácou počas celého obdobia prípravy na povolanie 
v škole alebo učilišti a charakter tejto práce;  

2) kľúčový blok otázok zameraný na obdobie po poslednom ukončení prípravy na 
povolanie respondenta a identifikáciu charakteru zamestnania s dĺžkou viac ako 3 mesiace, 
ktoré respondent po svojom poslednom ukončení prípravy na povolanie vykonával ako prvé; 

3) sociálne zázemie mladých ľudí a vplyv sociálneho postavenia rodiny na vzdelanie 
respondenta a na jeho uplatnenie sa na trhu práce. 

 
V rámci dotazníka boli samostatne vyčlenené filtrovacie otázky, ktoré vyberú pre 

príslušný tematický blok otázok len tých respondentov, ktorých sa to týka. Tým sa uľahčí a 
zrýchli zisťovanie u osôb, ktoré sú mimo záujmu zisťovania.  

 
Dotazník je doplnený o uvádzacie texty, ktoré sú súčasťou zisťovania, nakoľko 

uvádzajú respondenta do problematiky. Z tohto dôvodu ich opytovateľ prečíta každému 
respondentovi, lebo inak text niektorých priamych otázok stratí zmysel. 
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Vysvetliviek k otázkam v doplnkovom module „C“  
pre osoby vo veku od 15 do 34 rokov vrátane 

 
 

Príprava na povolanie  - pre účely zisťovania sa pod pojmom „príprava na povolanie“ 
rozumejú všetky formy vzdelávania, t.j. základné, stredné i vysokoškolské.  
 
Posledné ukon čenie prípravy na povolanie  - sa definuje ako posledné ukončenie štúdia 
bez ohľadu na to, či respondent získal alebo nezískal doklad o ukončení, resp. absolvovaní 
príslušného vzdelania (napr. výučný list, maturitné vysvedčenie, vysokoškolský diplom, atď.). 
 

C1 až C4  

 
Skúsenosti s prácou už počas obdobia štúdia mnohokrát vedú po jeho ukončení 

k ľahšiemu uplatneniu sa na trhu práce. V úvodnej časti bloku dotazníka C1 až C4 sa 
budeme venovať skúsenostiam respondenta s prácou počas celého obdobia prípravy na 
povolanie v škole alebo učilišti a charakteru tejto práce.  
 

C1  

Cieľová skupina Všetky osoby vo veku 15 až 34 rokov (vrátane) 

Referenčné obdobie Celé obdobie prípravy na povolanie 

Otázka 

Mali ste počas Vašej prípravy na povolanie v škole alebo učilišti prácu 
za mzdu, plat alebo iný druh odmeny, ktorá trvala aspoň v jednom 
roku Vášho štúdia najmenej 150 hodín? 
(napr. v prípade práce na plný pracovný čas aspoň 1 mesiac, 
v prípade práce na skrátený pracovný čas aspoň 8 týždňov) 

 � áno 1 

 � nie 2 
 

Cieľom otázky je identifikovať tú pracovnú skúsenosť respondenta, ktorá aspoň 
v jednom roku jeho štúdia trvala najmenej 150 hodín a bola vykonávaná za mzdu, plat, iný 
druh odmeny alebo s cieľom dosiahnutia zisku. Nezáleží, či sa jednalo o nepretržitú prácu na 
plný pracovný čas, kratší pracovný čas alebo o prácu rozvrhnutú na celé obdobie jedného 
roka. Príležitostné práce pre viacerých zamestnávateľov do 150 hodín za rok nie sú 
predmetom zisťovania aj napriek tomu, že by ich celkový súčet hodín prekročil hranicu 
150 hodín. 
 
! Upozornenie  
Referenčným obdobím otázky C1 je celé obdobie prípravy na povolanie v škole alebo na 
učilišti, nielen obdobie posledného stupňa vzdelávania!  
Práca, ktorú respondent vykonával v čase, kedy mal prerušené štúdium aspoň na jeden 
školský alebo akademický rok nie je predmetom zisťovania. Práca počas tohto obdobia bude 
predmetom zisťovania v otázkach C3 a C4! 

 
Kód 1  zahŕňa všetky osoby, ktoré počas štúdia vykonávali platenú prácu (za mzdu, 

plat alebo iný druh odmeny), ktorá spĺňala vyššie uvedené podmienky (napr. platený 
praktický výcvik alebo odbornú prax, stáž, ďalej prácu, ktorá nebola súčasťou prípravy na 



 
4 
 

 

povolanie, brigády počas školských prázdnin, podnikateľskú činnosť, prácu popri štúdiu na 
skrátený pracovný úväzok) V prípade, že respondent dostal za prácu v rámci praktického 
výcviku vreckové - uvedie sa kód 1. Vreckové sa považuje za iný druh odmeny za vykonanú 
prácu. 

 
Kód 2  sa použije: 

- ak respondent počas štúdia nemal žiadnu prácu; 
- ak respondent pracoval len počas prerušenia prípravy na povolanie na jeden školský 
alebo akademický rok; 
- ak respondent pracoval, ale dĺžka práce ani v  jednom roku jeho štúdia nepresiahla 
150 hodín; 
- v prípade akejkoľvek neplatenej práce respondenta (napr. neplatená práca učňov v rámci 
praktického výcviku alebo odbornej praxe, neplatená práca dobrovoľníka). 
 

C2  

Cieľová skupina C1= 1 

Referenčné obdobie Celé obdobie prípravy na povolanie 

Otázka O aký druh práce sa jednalo? 

 � o prácu, ktorá bola súčasťou prípravy na povolanie v škole 
alebo učilišti  1 

 � o prácu, ktorá nebola súčasťou prípravy na povolanie 
v škole alebo učilišti (práca mimo vzdelávacieho procesu) 2 

 � o prácu v rámci prípravy na povolanie v škole alebo učilišti 
ako aj o prácu, ktorá nebola súčasťou prípravy na povolanie 3 

 
Kód 1 pokrýva všetky osoby, ktoré počas svojho štúdia mali platenú prácu (za mzdu, 

plat alebo iný druh odmeny) za podmienky, že sa jednalo výhradne o súčasť prípravy na 
povolanie a trvala aspoň v jednom roku štúdia najmenej 150 hodín (napr. platená práca 
praktického výcviku, odbornej praxe alebo stáži). Neplatená práca učňov sa sem 
nezaraďuje! 

 

Kód 2 zahrňuje len tie osoby, ktoré počas štúdia vykonávali iba platenú prácu 
(za mzdu, plat alebo iný druh odmeny), ktorá nebola súčasťou prípravy na povolanie a 
zároveň trvala najmenej 150 hodín napr. práca popri štúdiu, práca počas školských 
prázdnin. 

 

Kód 3 je kombináciou kódov 1 a 2. Použije sa len v prípade, ak každý typ práce 
zahrnutý do tohto kódu trval v jednom roku najmenej 150 hodín a jednalo sa o platenú prácu 
(za mzdu, plat alebo iný druh odmeny). To znamená aj práca v rámci prípravy na povolanie 
v škole alebo učilišti ako aj o práca mimo vzdelávacieho procesu splnili stanovenú 
podmienku. 
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C3  

Cieľová skupina Všetky osoby vo veku 15 až 34 rokov (vrátane) 

Otázka Prerušili ste Vašu prípravu na povolanie v škole alebo učilišti aspoň na 
jeden školský alebo akademický rok? 

 � áno 1 

 � nie 2 
 
Cieľom otázky je identifikovať prerušenie prípravy na povolanie aspoň na 1 školský 

alebo akademický rok. Zaujíma nás prerušenie počas celého obdobia prípravy na povolanie, 
nielen počas obdobia posledného stupňa vzdelávania, pričom nie je dôležité, čo bolo 
dôvodom tohto prerušenia štúdia. 

 
Za prerušenie sa považuje aj obdobie medzi jednotlivými úrovňami vzdelania 

v prípade, že trvalo viac ako jeden akademický resp. školský rok napr. medzi prechodom zo 
strednej školy na vysokú školu. 

 
Za prerušenie prípravy na povolanie sa nepovažuje prípad, ak sa osoba po ukončení 

jedného stupňa vzdelania zamestnala a plynulo pokračovala v príprave na povolanie 
diaľkovou formou. 

 

Príklady: 

Kód 1: 

- Osoba ukončila stredoškolské vzdelanie v roku 1998, jeden rok bola nezamestnanou 
a v roku 1999 nastúpila na diaľkové štúdium na VŠ. 

- Študent na VŠ prerušil v druhom ročníku svoje štúdium na 1 rok napr. kvôli zdravotným 
problémom, z osobných dôvodov, odchodu do zahraničia, starostlivosti o svoje narodené 
dieťa. 

- V roku 1999 sa absolvent po ukončení SŠ zamestnal a v roku 2006 nastúpil na bakalárske 
štúdium - obdobie od ukončenia SŠ v roku 1999 po nástup na opätovné štúdium v roku 
2006 sa považuje za prerušenie prípravy na povolanie. 

 

C4  

Cieľová skupina C3= 1 

Otázka 

Vykonávali ste aspoň v jednom roku tohto prerušenia prípravy na 
povolanie prácu za mzdu, plat alebo iný druh odmeny, ktorá trvala 
v jednom roku najmenej 150 hodín?  
(napr. v prípade práce na plný pracovný čas aspoň 1 mesiac, 
v prípade práce na skrátený pracovný čas aspoň 8 týždňov)? 

 � áno 1 

 � nie 2 
 
Cieľom otázky je identifikovať v období prerušenia štúdia tú pracovnú skúsenosť 

respondenta, ktorá aspoň v jednom roku prerušenia trvala najmenej 150 hodín a bola 
vykonávaná za mzdu, plat, iný druh odmeny alebo s cieľom dosiahnutia zisku. Nezáleží, či 
sa jednalo o nepretržitú prácu na plný pracovný čas, kratší pracovný čas alebo sa jednalo 
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o prácu rozvrhnutú na celé obdobie jedného roka. Príležitostné práce pre viacerých 
zamestnávateľov do 150 hodín za rok nie sú predmetom zisťovania, aj napriek tomu, že by 
celkový súčet hodín odpracovaných v rámci týchto prác prekročil hranicu 150 hodín.  

 
Kód 1  - zahŕňa všetky osoby, ktoré počas prerušenia štúdia vykonávali platenú prácu 

(za mzdu, plat alebo iný druh odmeny), ktorá spĺňala vyššie uvedené podmienky napr. práca 
au pair za vreckové počas ročného prerušenia štúdia, vykonávanie absolventskej praxe, 
samostatnej podnikateľskej činnosti, vykonávanie aktivačných prác a pod. 

 

Príklady: 

Kód 1: 
- v roku 2007 osoba ukončila SŠ, v roku 2009 nastúpila na VŠ, po ukončení SŠ pracovala 
v rámci absolventskej praxe; 
- osoba počas VŠ prerušila svoje štúdium na jeden rok a išla pracovať ako au-pair do 
zahraničia; 
- osoba v roku 2000 ukončila SŠ a v roku 2006 nastúpila na bakalárske štúdium - počas 
obdobia od ukončenia SŠ v roku 2000 po nástup na štúdium v roku 2006 mala stálu prácu 
na plný pracovný čas 

 
Kód 2  sa použije: 

- ak respondent nemal žiadnu prácu počas prerušenia prípravy na povolanie; 
- ak respondent pracoval, ale dĺžka práce ani v  jednom roku prerušenia štúdia nepresiahla 
150 hodín; 
- v prípade akejkoľvek neplatenej práce respondenta (napr. neplatená práca dobrovoľníka) 
 

Príklady: 

Kód 2: 
- osoba počas VŠ prerušila svoje štúdium na jeden rok z dôvodu opatrovania ťažko 
zdravotne postihnutého rodinného príslušníka; 
- osoba v roku 2000 ukončila SŠ a v roku 2004 nastúpila na vysokoškolské štúdium - 
v období od ukončenia SŠ po nástup na VŠ bola na základnej vojenskej službe 

 

C5  

Cieľová skupina Všetky osoby vo veku 15-34 rokov (vrátane) 

Otázka  Filter 

 
� osoby, ktoré ukončili prípravu na povolanie a majú 

školské vzdelanie (B90/3 a A14≠0) 
1 

 
� ostatné osoby (osoby bez školského vzdelania (B90/3 

a A14/0) alebo osoby, ktoré ešte neukončili prípravu na 
povolanie (B90/1,2)) 

2 

 
Filter, ktorý sa nachádza pod číslom 5 je určený na usmernenie opytovateľa, ako má 

pokračovať v ďalšom zisťovaní. 
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C6  

Cieľová skupina C5=1 

Otázka Uveďte mesiac a rok, kedy ste naposledy ukončili prípravu na 
povolanie v škole alebo učilišti 

 a) mesiac  

 b) rok  

 - neviem  
 

Cieľom otázky je zistiť mesiac a rok, kedy respondent ukončil prípravu na povolanie 
poslednýkrát, nie je dôležité, či sa jednalo o úspešné ukončenie štúdia alebo nie 
(to znamená nezaujíma nás mesiac a rok najvyššie dosiahnutého vzdelania).  

 
Jedná sa o kľúčovú otázku dotazníka, a preto je nevyhnutné minimalizovať počet 

nezistených odpovedí. V prípade, ak respondent nevie uviesť oba údaje o mesiaci a roku 
ukončenia, opytovateľ sa pokúsi zistiť aspoň rok posledného ukončenia vzdelania! Len vo 
výnimočnom prípade je povolené použiť možnosť neviem alebo nezistené. 

 
! V prípade, že respondent nevie uviesť v možnosti 6a) mesiac, zakóduje sa 0 a prejde 

na 6b), kde zisťujeme informáciu aspoň o roku. Ak respondent nevie uviesť ani rok, uvedie 
sa posledná možnosť „neviem“ a opytovateľ pokračuje v zisťovaní otázkou číslo 18. 

 

Príklady: 

- osoba ukončila SŠ v auguste 2005, v roku 2006 nastúpila na vysokoškolské štúdium, z  
ktorého v máji 2008 odišla napr. z dôvodu závažných osobných, zdravotných problémov, 
náročnosti štúdia - dátum posledného ukončenia prípravy na povolanie sa uvedie máj 2008 

- Absolvent SŠ: 
- v prípade, že po maturite využil možnosť byť na prázdninách až do 31.8., ako mesiac 
ukončenia prípravy na povolanie sa uvedie august 
- v prípade, že respondent po maturite nevyužil možnosť byť na prázdninách až do 
31.8, a hneď v máji sa zaregistroval sa na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie, ako 
mesiac ukončenia prípravy na povolanie sa uvedie máj 
- v prípade, že zmaturoval v máji a v júni nastúpil do zamestnania, ako mesiac sa 
uvedie máj 
- v prípade, že zmaturoval v máji a v júni bol na prázdninách a v júli nastúpil do 
zamestnania, ako mesiac sa uvedie jún 

- Absolvent VŠ 
- uvedie sa mesiac a rok, kedy osoba ukončila svoje štúdium záverečnou štátnou 
skúškou 
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C7  

Cieľová skupina Všetky osoby, ktoré v C6 uviedli aspoň rok posledného ukončenia 
prípravy na povolanie 

Otázka 
Mali ste po Vašom poslednom ukončení prípravy na povolanie v škole 
alebo učilišti zamestnanie, ktoré trvalo viac ako 3 mesiace? 

 
� áno (zahŕňa aj prácu, ktorá sa začala ešte pred 

posledným ukončením prípravy na povolanie a zároveň 
trvala aj po ukončení štúdia) 

1 

 � nie 2 
 

Cieľom otázky je zistiť, či osoba v období po poslednom ukončení prípravy na 
povolanie vykonávala platenú prácu (za mzdu, plat alebo iný druh odmeny), ktorá trvala viac 
ako 3 mesiace ako podnikateľ, zamestnanec u rovnakého zamestnávateľa alebo 
vypomáhajúci (neplatený) člen domácnosti v rodinnom podniku. 
 
! Upozornenie 
Práca, ktorú respondent mal len počas štúdia, nie je predmetom zisťovania! To znamená, 
respondent mohol vystriedať pred posledným ukončením prípravy povolania niekoľko 
zamestnaní, ale nás zaujíma len platená práca s dĺžkou viac ako 3 mesiace, ktorú vykonával 
až po poslednom ukončení štúdia! 

 

Príklad: 

- osoba ukončila SŠ v auguste 2003, od roku 2003 do roku 2007 mala stálu prácu. 
Od roku 2006 osoba nastúpila na diaľkové štúdium VŠ, ktoré úspešne ukončila bakalárskou 
skúškou v roku 2008. Po ukončení štúdia až do dňa zisťovania osoba nemala žiadne 
zamestnanie - použije sa kód 2. 
- osoba ukončila SŠ v auguste 2004 a v roku 2006 osoba nastúpila na VŠ štúdium, ktoré 
úspešne ukončila bakalárskou skúškou v roku 2008. Ešte počas VŠ štúdia v roku 2007, 
osoba nastúpila do zamestnania, v ktorom pracovala aj po ukončení štúdia - použije sa 
kód 1. 

 

Kód 1  zahŕňa akúkoľvek platenú prácu s dĺžkou viac ako 3 mesiace, pričom nie je 
dôležité po akom dlhom čase sa táto práca po ukončení štúdia začala (napr. či to bolo hneď 
po ukončení štúdia alebo po mesiaci, po roku, po dvoch resp. až 5 rokoch).  

Ak respondent vykonával platenú prácu s  dĺžkou viac ako 3 mesiace, ktorá začala 
ešte pred posledným ukončením prípravy na povolanie a  po ukončení štúdia trvala aspoň 
jeden deň - použije sa kód 1!  

Pod tento kód sa zaradí napr. práca neplateného člena domácnosti v prípade, ak trvala 
viac ako 3 mesiace, prvé zamestnanie, práca v rámci absolventskej praxe, aktivačná práca 
s dĺžkou viac ako 3 mesiace. 

 

Kód 2  sa použije v prípade, ak respondent po poslednom ukončení prípravy na 
povolanie ešte nemal žiadnu prácu, mal neplatenú prácu alebo sa jednalo o prácu do 
3 mesiacov (vrátane) napr. neplatená stáž, neplatená práca dobrovoľníka, práca v rámci 
povinnej (základnej) alebo civilnej vojenskej služby.  
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Kód 2 sa použije aj v prípade, ak respondentovo prvé zamestnanie je zároveň jeho 
súčasným zamestnaním za podmienky, že v ňom respondent pracuje menej ako 3 mesiace.  

 
 

C8 - C16  

 
V nasledujúcich otázkach 8 až 16 sa venujeme obdobiu po poslednom ukončení 

prípravy na povolanie respondenta. Zaujíma nás to zamestnanie s dĺžkou viac ako 
3 mesiace, ktoré respondent po svojom poslednom ukončení prípravy na povolanie 
vykonával ako prvé! To znamená nasledujúce otázky sa týkajú len tohto jedného 
zamestnania! 

 
! Upozornenie 
Práca, ktorú respondent mal len počas štúdia a nepokračovala aj po poslednom ukončení 
štúdia nie je predmetom zisťovania! To znamená respondent mohol vystriedať pred 
posledným ukončením prípravy povolania niekoľko zamestnaní, ale nás zaujíma prvá 
platená práca s dĺžkou viac ako 3 mesiace po poslednom ukončení štúdia! 

 

C8  

Cieľová skupina C7=1 

Otázka 
Je Vaše súčasné zamestnanie zároveň aj prvým zamestnaním, ktoré 
ste vykonávali po poslednom ukončení prípravy na povolanie? 

 � áno 1 

 � nie 2 
 
Kód 1  sa použije ak súčasné zamestnanie respondenta je zamestnaním, ktoré 

vykonával po poslednom ukončení prípravy na povolanie ako prvé. 
Kód 2 sa použije aj v prípade, ak respondent momentálne nemá žiadne zamestnanie 

(t.j. je momentálne nezamestnaný alebo ekonomicky neaktívny). 
 

C9  

Cieľová skupina C8=2 

Otázka 

Kedy sa začalo Vaše zamestnanie s dĺžkou viac ako 3 mesiace, ktoré 
ste po poslednom ukončení prípravy na povolanie vykonávali ako 
prvé? 

 � mesiac 1 

 � rok 2 
 

! Upozornenie 
V prípade, ak zamestnanie s dĺžkou trvania viac ako 3 mesiace začalo v čase štúdia ešte 
pred posledným ukončením prípravy na povolanie, uvedie sa príslušný dátum nástupu do 
prvého zamestnania, nie dátum posledného ukončenia prípravy na povolanie! 
 

 

C10  

Cieľová skupina C8=2 

Otázka Uveďte celkovú dĺžku tohto zamestnania 



 
10 
 

 

 � počet mesiacov  
 
Stále nás zaujíma to zamestnanie s dĺžkou viac ako 3 mesiace, ktoré respondent po 

svojom poslednom ukončení prípravy na povolanie vykonával ako prvé! 
 
V prípade, ak respondent nevie odhadnúť počet mesiacov, opytovateľ zistí aspoň 

počet rokov. Opytovateľ si poznačí počet rokov do dotazníka a pri nahrávaní údajov počet 
rokov prenásobí dvanástimi.  
 
! Upozornenie  
V prípade, že zamestnanie začalo ešte pred posledným ukončením prípravy na povolanie, 
uvedie sa (odhadne) počet mesiacov od dátumu nástupu do prvého zamestnania, nie len 
počet mesiacov po poslednom ukončení prípravy na povolanie! 

 

C11  

Cieľová skupina C8=2 

Otázka Akú prácu ste Vy sami v tomto zamestnaní robili? 

 a) Uveďte názov zamestnania  

 b) Popíšte, čo ste konkrétne robili  
 
Stále nás zaujíma to zamestnanie s dĺžkou viac ako 3 mesiace, ktoré respondent po 

svojom poslednom ukončení prípravy na povolanie vykonával ako prvé! 
 
Pozri pokyny pre otázku B8. Na zakódovanie zamestnania sa v súčasnej dobe používa 

„Klasifikácia zamestnaní“ (KZAM), vyhlásená opatrením Štatistického úradu SR č.16/2001 
Zbierky zákonov, s účinnosťou od 1.2.2001. Kóduje sa na 4 miesta. V prípade, že to nie je 
možné, kód na tri miesta je povolený. 
 
! Upozornenie 
Zaujíma nás, čo respondent robil vo svojom prvom zamestnaní po ukončení prípravy na 
povolanie v čase nástupu! 
 

C12  

Cieľová skupina C8=2 

Otázka V tomto zamestnaní ste pracovali ako 

 � zamestnanec (zamestnankyňa) 1 

 � člen produkčného družstva 2 
 � podnikateľ(ka) 3 

 � vypomáhajúci (neplatený) člen domácnosti v rodinnom 
podniku 4 

 
Stále nás zaujíma to zamestnanie s dĺžkou viac ako 3 mesiace, ktoré respondent po 

svojom poslednom ukončení prípravy na povolanie vykonával ako prvé! 
 
Pozri pokyny pre otázku B10 o postavení v zamestnaní. 
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C13  

Cieľová skupina C8=2 

Otázka Aký charakter mala Vaša práca v tomto zamestnaní? 

 � práca stála 1 

 � práca dočasná, príležitostná, sezónna 2 
 
Stále nás zaujíma to zamestnanie s dĺžkou viac ako 3 mesiace, ktoré respondent po 

svojom poslednom ukončení prípravy na povolanie vykonával ako prvé! 
 
Pozri pokyny pre otázku B12 o charaktere zamestnania. 
 

C14  

Cieľová skupina C8=2 

Otázka V tomto zamestnaní ste pracovali 

 � na plný pracovný čas 1 

 � na kratší pracovný čas 2 
 
Stále nás zaujíma to zamestnanie s dĺžkou viac ako 3 mesiace, ktoré respondent po 

svojom poslednom ukončení prípravy na povolanie vykonával ako prvé! 
 
Pozri pokyny pre otázku B9 o rozvrhnutí pracovného času z hľadiska jeho dĺžky. 
 

C15  

Cieľová skupina C7=1 

Otázka Uveďte hlavný spôsob, ktorým ste si našli toto zamestnanie 

 � prostredníctvom vzdelávacej inštitúcie 1 

 � prostredníctvom úradu práce 2 
 � pomocou novín alebo Internetu 3 
 � osobným (priamym) podaním žiadosti zamestnávateľovi 4 
 � pomocou rodiny a priateľov 5 

 � prácu som si našiel (našla) na základe predchádzajúcich 
pracovných skúseností u rovnakého zamestnávateľa 6 

 � začatím vlastnej podnikateľskej činnosti 7 
 � iným spôsobom 8 

 
Cieľom otázky je zistiť hlavný a súčasne úspešný spôsob nájdenia si zamestnania 

respondenta s dĺžkou viac ako 3 mesiace, ktoré po poslednom ukončení prípravy na 
povolanie vykonával ako prvé.  

Kód 1  - použije sa v prípade, ak vzdelávacia inštitúcia aktívne a z vlastnej iniciatívy 
pomohla respondentovi nájsť si zamestnanie napr. sama ponúkla svojmu bývalému 
študentovi miesto, doporučila a sprostredkovala respondentovi prácu u zamestnávateľa, 
ktorý ho prijal na základe týchto odporučení a iniciatívy tejto vzdelávacej iniciatívy a pod. 
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Kód 2  - podieľanie sa úradu práce treba chápať v širšom kontexte – napríklad, ak si 
respondent našiel prácu pomocou inzerátu uverejneného na nástenke alebo oficiálnej 
internetovej stránke úradu práce, ak bol informovaný úradom o existencii prvého 
zamestnania. 

 

Kód 5  - okrem nájdenia si zamestnania na základe iniciatívy a odporučenia rodiny 
a priateľov zahŕňa aj prípady, kedy sa osoba zamestnala priamo vo firme alebo 
podniku svojej rodiny, resp. priateľov ako zamestnanec alebo ako vypomáhajúci člen 
domácnosti v rodinnom podniku.   

 

Kód 7  - sa použije nielen u osôb, ktoré sami začali podnikať, ale aj u osôb, ktoré po 
ukončení prípravy na povolanie vstúpili do rodinného podniku ako partner alebo spoločník, 
nie ako zamestnanec; prebrali už rozbehnutý rodinný podnik, u osôb, ktoré sa podieľajú na 
podnikateľskej činnosti so svojím priateľom a podobne. 

 
 

C16, C17,17*  

 
Hlavným cieľom otázok C16 a C17 je zistiť, čo respondent robil po poslednom 

ukončení prípravy na povolanie.  

 

C16  

Cieľová skupina C7=1 

Otázka 
Ako dlho trvalo obdobie od Vášho posledného ukončenia prípravy na 
povolanie po nástup do tohto zamestnania? 

 

� menej ako 3 mesiace vrátane (zahŕňa aj osoby, ktorých 
toto zamestnanie začalo už pred posledným ukončením 
prípravy na povolanie a zároveň trvalo aj po ukončení 
štúdia) 

1 

 � 3 mesiace a viac 2 
 
Nakoľko chceme zistiť, čo respondent robil v prechodnom období dlhšom ako 

3 mesiace, otázka slúži ako filter pre identifikáciu tohto obdobia. Stále nás zaujíma to 
zamestnanie s dĺžkou viac ako 3 mesiace, ktoré respondent po svojom poslednom ukončení 
prípravy na povolanie vykonával ako prvé! 

 
! Upozornenie 
Zaujíma nás obdobie od posledného ukončenia prípravy na povolanie po nástup do tohto 
zamestnania bez obdobia prázdnin, nakoľko obdobie prázdnin je už zahrnuté do prípravy na 
povolanie!  

! Kódovanie osôb, ktoré nevedeli uviesť mesiac posledného ukončenia prípravy na povolanie 
(v C6 sa uviedol len rok): 

V prípade, že osoba bola po poslednom ukončení štúdia aj na prázdninách, zaujíma nás 
obdobie od posledného ukončenia prípravy na povolanie po nástup do tohto zamestnania 
bez obdobia prázdnin! To znamená, že kód 2 sa použije len v prípade, ak obdobie od 
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posledného ukončenia štúdia (po prázdninách) po nástup do zamestnania bolo dlhšie ako 
3 mesiace. V prípade, že tomu tak nie je, uvedie sa kód 1 „menej ako 3 mesiace vrátane“. 
 
Kód 1  sa použije aj v prípade, ak osoba nastúpila do zamestnania hneď po poslednom 
ukončení prípravy na povolanie. 
 
Kód 2  sa použije len v prípade, ak obdobie od posledného ukončenia štúdia po nástup do 
zamestnania bolo dlhšie ako 3 mesiace. V prípade, že tomu tak nie je, uvedie sa kód 1 
„menej ako 3 mesiace vrátane“.  
 
 

C17, 17*  

Cieľová skupina C7=2 a C16=2 

Otázka 17 

Otázka 17* 

Čo ste robili počas tohto obdobia? 
(uveďte možnosť, ktorá trvala najdlhšie) 
Čo ste robili v období po poslednom ukončení prípravy na povolanie? 
(uveďte možnosť, ktorá trvala najdlhšie) 

 � mal(a) som prácu s dĺžkou trvania do 3 mesiacov 1 

 � vykonával som vojenskú základnú alebo civilnú službu 2 
 � bol(a) som nezamestnaný(á) 3 
 � staral(a) som o rodinu 4 
 � zúčastnil(a) som sa neformálneho vzdelávania 5 
 � venoval(a) som sa dobrovoľníckej práci 6 
 � mal(a) som zdravotné problémy 7 
 � nepracoval(a) som z iných dôvodov 8 
 

Cieľom otázky je zistiť, čo respondent robil po poslednom ukončení prípravy na 
povolanie. Získané informácie pomôžu odhaliť príčiny, ktoré spôsobili respondentov neskorší 
vstup alebo neskoršie uplatnenie sa na trhu práce, ako aj dôvody, pre ktoré si respondent 
stále nenašiel platenú prácu s dĺžkou viac ako 3 mesiace. 

V prípade, ak osoba v období po poslednom ukončení prípravy na povolanie, mala 
platenú prácu (za mzdu, plat alebo iný druh odmeny), ktorá trvala viac ako 3 mesiace 
(C7=1), zaujíma nás hlavná aktivita resp. činnosť v  období medzi posledným ukončením 
štúdia a nástupom do zamestnania s dĺžkou viac ako 3 mesiace, ktoré vykonávala po 
poslednom ukončení štúdia ako prvé. Za hlavnú aktivitu resp. činnosť sa považuje tá, ktorá 
trvala najdlhšie! V prípade, ak sa jedná o rovnako dlhé aktivity, respondent uvedie tú, ktorej 
prikladá väčší význam, ktorú považuje za dôležitejšiu. 

Ak respondent po poslednom ukončení svojho štúdia ešte nemal žiadnu prácu alebo 
platenú prácu s dĺžkou viac ako 3 mesiace (C7=2), zaujíma nás, čo robil v období od 
posledného ukončenia prípravy na povolanie do dňa uskutočnenia rozhovoru. Za hlavnú 
aktivitu resp. činnosť sa považuje tá, ktorá trvala najdlhšie! V prípade, ak sa jedná o rovnako 
dlhé aktivity, respondent uvedie tú, ktorej prikladá väčší význam, ktorú považuje za 
dôležitejšiu.  

 
Kód 1  zahŕňa platenú prácu s dĺžkou do 3 mesiacov vrátane, ako aj prácu neplateného 

člena domácnosti s dĺžkou do 3 mesiacov. Kód 1 sa použije aj v prípade, ak respondentovo 
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prvé zamestnanie je zároveň jeho súčasným zamestnaním za podmienky, že v ňom 
respondent pracuje menej ako 3 mesiace.  

 
Kód 3  sa uvedie v prípade, ak osoba nemala (alebo nemá) v tomto prechodnom 

období zamestnanie, ale aktívne si ho hľadala (alebo hľadá), pričom nie je rozhodujúce, či 
bola alebo nebola (či je alebo nie je) evidovaná na úrade práce. 

 
Kód 4 sa použije v prípade, ak osoba bola na rodičovskej dovolenke, starala sa 

chorých alebo o ťažko zdravotne postihnutých rodinných príslušníkov 
 
Kód 5  zahŕňa účasť na vzdelávacích aktivitách mimo prípravy na povolanie (pozri 

definíciu neformálneho vzdelávania v pokynoch).  
 
Kód 8  zahŕňa ostatné aktivity resp. dôvody vyššie nezaradené napr. neplatenú prácu 

v rámci pracovnej stáže, osobné dôvody a pod. 
 

C18 - C21*  

 
Cieľom bloku otázok C18 až C21 je zistiť sociálne zázemie mladých ľudí, ktoré umožní 

hlbšiu analýzu vplyvu sociálneho postavenia rodiny na vzdelanie respondenta a na jeho 
uplatnenie sa na trhu práce. 

 

C18, 19  

Cieľová skupina Všetky osoby vo veku 15 až 34 rokov (vrátane) 

Otázka C18 

Otázka C19 

Uveďte najvyššie dosiahnuté vzdelanie Vášho otca 

Uveďte najvyššie dosiahnuté vzdelanie Vašej matky 

 � bez školského vzdelania 1 

 � základné 2 
 � učňovské 3 
 � stredné 4 
 � vyššie odborné 5 
 � vysokoškolské 6 

 
Zaujíma nás najvyššie úspešne ukončené vzdelanie oboch rodičov respondenta. 

V prípade, že respondent nepozná najvyššie ukončené vzdelanie otca alebo matky, uvedie 
sa nezistené. 

 
V otázke zisťujeme najvyššie dosiahnuté vzdelanie zákonných rodičov respondenta. 

V prípade adopcie, nás zaujíma najvyššie dosiahnuté vzdelanie adoptívnych rodičov. 
 

C20, 21  

Cieľová skupina Všetky osoby vo veku 15 až 34 rokov (vrátane) 

Otázka C20 

Otázka C21 

Uveďte krajinu pôvodu (narodenia) Vášho otca 

Uveďte krajinu pôvodu (narodenia) Vašej matky 

 � kód krajiny podľa číselníka krajín  
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Cieľom otázok C20 a C21 je identifikácia priamych potomkov migrantov (to znamená 

osôb, ktorých aspoň jeden z rodičov bol narodený mimo dnešného územia Slovenska), čo 
umožní analýzu postavenia a uplatnenia sa detí migrantov na trhu práce. 

 
Pri určovaní krajiny pôvodu sa berú do úvahy súčasné národné hranice. Ukazovateľ sa 

kóduje podľa číselníka krajín dvojmiestnym abecedným kódom. Ak nie je možné zistiť krajinu 
priamo, opytovateľ zistí informáciu aspoň o území (skupine krajín), odkiaľ respondent 
pochádza (v číselníku vyznačené numerickým kódom). Výnimkou sú európske krajiny, ktoré 
sa musia vždy zakódovať individuálnym kódom príslušnej krajiny!  

 
V prípade pochybností je krajina pôvodu (narodenia) otca resp. matky respondenta 

definovaná ako krajina trvalého pobytu ich matky v čase ich narodenia. 
 
V otázke zisťujeme krajinu pôvodu zákonných rodičov respondenta. V prípade 

adopcie, nás zaujíma krajinu pôvodu adoptívnych rodičov. 
 

 
 
PLATNOSŤ POKYNOV 
 
 

Tieto pokyny nadobúdajú účinnosť dňom 1.4.2009. 
 
 
 
 
 Ing. Milan Olexa CSc. 

 generálny riaditeľ 
 sekcie sociálne štatistiky a demografie 
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