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 PRECHOD ZO ŠKOLY DO PRACOVNÉHO ŽIVOTA VZPS 2009  
Číslo 

otázky Otázka  Kódy Pokračuj 
otázkou 

V úvodnej časti dotazníka sa budeme venovať Vašim skúsenostiam s prácou počas celého obdobia 
prípravy na povolanie v škole alebo učilišti. Zaujíma nás len tá pracovná skúsenosť, ktorá trvala 
najmenej 150 hodín aspoň v jednom roku počas Vášho celého štúdia. 

1 Vykonávali 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 >>  2 
 - nie 2 >>  3 

2 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 

>>  3 

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

- áno 1 >>  4 
- nie 2 >>  5 

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

  

 - áno  1 
- nie 2 >>  5 

5 FILTER   
 - osoby, ktoré ukončili prípravu na povolanie a majú školské 

vzdelanie (B90/3 a A14≠0) 1 >>  6 

 - ostatné osoby (osoby bez školského vzdelania (B90/3 a A14/0) 
alebo osoby, ktoré ešte neukončili prípravu na povolanie (B90/1,2)) 2 >>  18 

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

 a) mesiac     l >>  6b 
 b) rok (posledné dvojčíslie)   l  >>  7 
 - neviem  0  >>  18 

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

  

 - áno (zahŕňa aj prácu, ktorá sa začala pred posledným ukončením 
prípravy na povolanie a zároveň trvala aj po ukončení štúdia) 1 >>  8 

- nie  2 >>  17*
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 PRECHOD ZO ŠKOLY DO PRACOVNÉHO ŽIVOTA VZPS 2009  
Číslo 

otázky Otázka  Kódy Pokračuj 
otázkou 

V nasledujúcich otázkach 8 až 16 sa budeme venovať obdobiu po Vašom poslednom ukončení 
prípravy na povolanie. Zaujíma nás to zamestnanie s dĺžkou viac ako 3 mesiace, ktoré ste po Vašom 
poslednom ukončení prípravy na povolanie vykonávali ako prvé.  

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

  

 - áno  1 >>  15 
- nie 2 >>  9 

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

- mesiac l
 - rok (posledné dvojčíslie)    l

>>  10 

10   Uveďte celkovú dĺžku tohto zamestnania 

 - počet mesiacov   >>  11 

11 Akú prácu ste Vy sami v tomto zamestnaní robili?    
 a) Uveďte názov zamestnania  
 ........................................................................................................  
 b) Popíšte, čo ste konkrétne robili  
 ........................................................................................................  

>>  12 

12 V tomto zamestnaní ste pracovali ako   
 - zamestnanec (zamestnankyňa) 1 >>  13 
 - člen produkčného družstva 2 >>  13 
 - podnikateľ(ka) 3 >>  15 
 - vypomáhajúci (neplatený) člen domácnosti v rodinnom podniku 4 >>  15 

13 Aký charakter mala Vaša práca v tomto zamestnaní?   
 - práca stála 1 
 - práca dočasná, príležitostná, sezónna 2 >>  14 

14 V tomto zamestnaní ste pracovali   
 - na plný pracovný čas 1 
 - na kratší pracovný čas 2 >>  15 

15   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 

>>  16 
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 PRECHOD ZO ŠKOLY DO PRACOVNÉHO ŽIVOTA VZPS 2009  
Číslo 

otázky Otázka  Kódy Pokračuj 
otázkou 

16 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 >>  18 

 - viac ako 3 mesiace 2 >>  17 

17 
 

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 (vrátane) 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 vzdelávania okrem prípravy na povolanie 5 
 - venoval(a) som sa dobrovoľníckej práci 6 
 - mal(a) som zdravotné problémy 7 
 - nepracoval(a) som z iných dôvodov 8 

>>  18 

18 Uveďte najvyššie dosiahnuté vzdelanie Vášho otca   
 - bez školského vzdelania 1 
 - základné 2 
 - učňovské  3 
 - stredné  4 
 - vyššie odborné 5 
 - vysokoškolské 6 

>>  19 

19 Uveďte najvyššie dosiahnuté vzdelanie Vašej matky   
 - bez školského vzdelania 1 
 - základné 2 
 - učňovské  3 
 - stredné  4 
 - vyššie odborné 5 
 - vysokoškolské 6 

>>  20 

20 Uveďte krajinu pôvodu (narodenia) Vášho otca   

 - kód krajiny podľa číselníka krajín  >>  21 

21 Uveďte krajinu pôvodu (narodenia) Vašej matky   

 - kód krajiny podľa číselníka krajín  Koniec 

KONIEC = pristúpte k zisťovaniu ďalšej osoby vo veku od 15 rokov v dotazníku B. Ak nie je 
v domácnosti ďalšia osoba v uvedenom veku, pokračujte otázkou č. 17 dotazníka A. 


