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Anotácia  
Štúdia identifikuje súčasný rozsah, príčiny a spôsoby eliminácie nedeklarovanej  práce v SR 
na základe údajov vykonaného empirického prieskumu zameraného na získanie poznatkov 
aplikačnej praxe v oblasti eliminácie nedeklarovanej práce. Prieskum bol vykonaný na 
výberovom súbore 284 odborníkov  z Inšpektorátov práce, z Úradov práce, z Daňových 
úradov, z Colných úradov, zo Sociálnej poisťovne, z odborov živnostenského podnikania 
okresných úradov a z mestských úradov zo samosprávy. Výsledky empirického prieskumu sú 
porovnané s výsledkami  analogického prieskumu uskutočneného v roku 2003. 
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Abstract 
The study identifies the current scope, causes and ways of eliminating undeclared work in 
Slovakia on the basis of empirical research carried out to gain knowledge of practical 
application in the elimination of undeclared work. The survey was performed  on a sample of 
284 professionals labor inspectorates, labor office, the tax office, from the customs office, the 
Social Insurance Agency, the departments business district offices and municipal offices of 
the self-government. The results of an empirical survey are compared with the results of 
analogous survey conducted in 2003. 
 
Key words 
Undeclared work, illegal work, illegal employment, shadow economy, combating undeclared 
work 



 
 

Obsah 
 
 
 
 
Úvod             5 
 
1. Rozsah tieňovej ekonomiky na Slovensku       8  

2. Subjekty participujúce na tieňovej ekonomike     12 
 
3. Motívy využívania a vykonávania nelegálnej práce    19 
 
4. Príčiny malej účinnosti aktivít na elimináciu nelegálnej práce   25 
  
5. Výskyt vybraných typov nedeklarovanej práce v roku 2014   33 
 
Závery           40 
 
Použité zdroje a literatúra        42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



5 
 

Úvod 
 
 
Cieľom výskumného projektu Nedeklarovanej práce bola identifikácia súčasného rozsahu, 
príčin a spôsobov eliminácie nedeklarovanej  práce v SR na základe údajov vykonaného 
empirického prieskumu zameraného na získanie poznatkov aplikačnej praxe v oblasti 
eliminácie nedeklarovanej práce. Prieskum bol vykonaný na výberovom súbore respondentov 
– kľúčových aktérov – odborníkov  z Inšpektorátov práce, z Úradov práce, z Daňových 
úradov, z Colných úradov, zo Sociálnej poisťovne, z odborov živnostenského podnikania 
okresných úradov a z mestských úradov zo samosprávy. Zámerom bolo získané výsledky 
empirického prieskumu porovnať s výsledkami  analogického prieskumu uskutočneného 
v roku 2003 s cieľom indikácie zmien v oblasti nedeklarovanej práce a boja proti nej.  
 
Metodika zberu údajov 
 
V septembri a októbri 2014 bol na území celého Slovenska realizovaný terénny zber údajov 
formou zasielaných dotazníkov na úrady miestnej verejnej a štátnej správy – na tie, kde sa 
predpokladala určitá angažovanosť na regulácii tieňovej ekonomiky a jej vplyvov na trh 
práce. Oslovené boli odbory živnostenského podnikania (na Okresných úradoch), daňové 
úrady, úrady práce, ďalej inšpektoráty práce, colné úrady a pobočky Sociálnej poisťovne. 
Navyše boli oslovené všetky mestské úrady. Metodika požadovala vybrať z príslušnej 
organizácie v regióne jedného pracovníka, ktorý sa venuje otázkam potierania nelegálnej 
práce a ten odpovedal na otázky v dotazníku. Autor prieskumu osobne oslovil všetky úrady 
práce v regiónoch Slovenska (46) - vyplnených dotazníkov prišlo 43, všetky pobočky 
Sociálnej poisťovne (39) - vyplnených dotazníkov prišlo 30; a všetky mestské úrady (136) - 
vyplnených dotazníkov prišlo 37. Dotazníky v rámci Finančnej správy (daňové a colné úrady) 
zadministrovali riaditelia regionálnych útvarov, vrátilo sa 102 vyplnených dotazníkov. 
Distribúcia dotazníkov v rámci rezortu vnútra (odbory živnostenského podnikania) bola 
organizovaná zo sekcie verejnej správy MV SR, vrátilo sa vyplnených 41 dotazníkov. 
Distribúcia dotazníkov v rámci inšpektorátov práce bola organizovaná centrálne z NIP, vrátilo 
sa vyplnených 31 dotazníkov z 8 krajských IP. Spolu prišlo vyplnených 247 dotazníkov od 
respondentov zo štátnej správy a 37 dotazníkov od respondentov zo samosprávy. 
Respondentmi boli prevažne ženy (64,2%), vedúci zamestnanci (65,9%), keď referentov bolo 
32,9%, vysokoškolsky vzdelaní (97,2%), vo veku 41-50 rokov bolo 41,8% respondentov a vo 
veku nad 50 rokov bolo 38,5% respondentov. 
 
Štruktúra vyplnených dotazníkov podľa krajov odpovedajúcich respondentov 
 
Kraj Resp. ŠS %  Resp. MU 
Bratislavský  15 6,1  4 
Trnavský  28 11,3  5 
Trenčiansky 29 11,7  4 
Nitriansky  45 18,2  3 
Žilinský 28 11,3  3 
Banskobystrický 37 15,0  7 
Prešovský  35 14,2  5 
Košický  30 12,1  5 
   Spolu  247 100,0  37 
 
Pozn.: ŠS = štátna správa; MÚ = mestské úrady 
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Štruktúra vyplnených dotazníkov podľa organizácií a regiónov odpovedajúcich 
respondentov 
 
Organizácia ŠS Resp. ŠS %  Bratisl Záp Stred Vých Spolu 
Inšpektorát práce 31 12,6  9,7 38,7 19,4 32,3 100,0 
ÚPSVR 43 17,4  2,3 39,5 30,2 27,9 100,0 
Daňový úrad 92 37,2  4,3 53,3 23,9 18,5 100,0 
Sociálna poisťovňa 30 12,1  3,3 33,3 26,7 36,7 100,0 
OÚ – odb. živnost podnikania 41 16,6  9,8 26,8 34,1 29,3 100,0 
Colný úrad 10 4,0  20,0 30,0 20,0 30,0 100,0 
  Spolu 247 100,0       
 
 
Pre porovnanie v roku 2003 sa od 264 adresátov z organizácií štátnej správy vrátilo 
vyplnených 166 dotazníkov, čo prestavuje solídnu úroveň návratnosti 63 % (z OÚP 87 %, 
z odborov živnostenského podnikania 70 % a z daňových úradov 40 %). 85 % dotazníkov 
vyplnili vedúci zamestnanci príslušných organizácií, 15 % dotazníkov vyplnili referenti. 
Najviac vyplnených dotazníkov 34,9 % sa vrátilo z okresov Východného Slovenska 
(Prešovský a Košický kraj), z okresov Stredného Slovenska (Žilinský a Banskobystrický kraj) 
sa vrátilo 31,4 % vyplnených dotazníkov, z okresov Západného Slovenka (Trnavský, 
Trenčiansky a Nitriansky kraj) to bolo 29,5 % dotazníkov a z Bratislavy 4,2 % z celku 
vyplnených dotazníkov. 
 
Komparácia údajov za rok 2003 a 2014 zahŕňa len respondentov z verejnej štátnej správy, nie 
respondentov zo samosprávy. Údaje za samosprávu sú za rok 2014 analyzované samostatne. 
 
Dotazník v roku 2014 tvorilo 30 vecných a 8 identifikačných otázok. Obsahovo sa jednalo 
o nasledovné  okruhy otázok.  
 
Prvý okruh otázok bol zameraný na povedomie zainteresovaných odborníkov o tieňovej 
ekonomike a jej dopadoch na trh práce. Jednak sme sa pýtali aké je povedomie o rozsahu 
„tieňovej“ ekonomiky na Slovensku. Ďalej sme sa pýtali na prejavy tieňovej ekonomiky na 
regionálnej úrovni – či a ako často sa respondenti stretávajú s takýmito javmi a čo považujú 
za najvýznamnejšie prejavy tieňovej ekonomiky v danom regióne (okrese). 
 
Druhý okruh otázok sa týkal skúseností odborníkov ohľadne subjektov participujúcich na 
tieňovej ekonomike – z hľadiska odvetví, ekonomických subjektov, druhu vykonávanej práce 
a okruhu zamestnancov vykonávajúcich nelegálnu prácu (kto, v akom veku a s akou 
kvalifikáciou). 
 
Tretí okruh otázok sa týkal identifikácie motívov, ktoré vedú podnikateľov na jednej strane 
a zamestnancov na strane druhej, že vykonávajú nelegálnu prácu. Išlo pochopiteľne 
o sprostredkované informácie, ktoré však majú istú hodnotu vzhľadom na okruh respondentov 
majúcich skúsenosti s reguláciou tieňovej ekonomiky. 
 
Štvrtý okruh otázok sa zameral na hľadanie príčin malej účinnosti aktivít zameraných na 
elimináciu nelegálnej práce. Výpovede odborníkov upozorňovali na príčiny jednak nízkej 
účinnosti regulačných vplyvov inštitúcií verejnej správy a jednak absencie aktivít 
podnikateľských združení a obcí pri eliminácii nelegálnej práce.  
 
Tieto štyri okruhy otázok boli totožné s otázkami položenými v prieskume z roku 2003. 
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Piaty okruh otázok v roku 2014 bol orientovaný osobitne na výskyt vybraných typov 
a činností nedeklarovanej práce – jednalo sa o vyplácanie časti mzdy priamo na ruku, 
nehlásené služby, vynútená samostatná zárobková činnosť, nedeklarované platené práce 
v domácnosti a nedeklarované opatrovanie. 
 
Na záver respondenti voľne uviedli svoje návrhy na opatrenia, ktoré by bolo vhodné uplatniť 
pri minimalizácii tieňovej ekonomiky na Slovensku a jej vplyvov na trh práce. Tento okruh 
otázok bude vyhodnotený až v následnej etape, spolu s vyhodnotením politík potierania 
nedeklarovanej práce za obdobie posledných  10 rokov na Slovensku v komparácii 
s politikami uplatňovanými v členských krajinách Európskej únie. 
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1. Rozsah tieňovej ekonomiky na Slovensku 
 
Podľa medzinárodných publikácií je rozsah tieňovej ekonomiky na Slovensku v porovnaní 
s ostatnými krajinami Európskej únie nižší než je priemer EÚ (v roku 2013 v rámci celej EÚ 
18,4% HDP, v rámci Slovenska 15% z HDP). Avšak viaceré krajiny deklarujú nižší než 10 % 
rozsah tieňovej ekonomiky (Rakúsko, Luxembursko, Holandsko, Spojené Kráľovstvo 
a Francúzsko). 
 
Graf 1 Rozsah tieňovej ekonomiky v krajinách EÚ v roku 2013 (v % z HDP) 
 

 
Zdroj: Schneider, F.: The Shadow Economy in Europe 2013. Eurostat, A.T. Kearney analysis, 2013  
 
 
Relatívne lepšia pozícia Slovenska oproti ostatným krajinám z bývalého socialistického bloku 
je výsledkom dlhodobo znižovaného rozsahu tieňovej ekonomiky. Zatiaľ čo v roku 2000 bol 
zaznamenaný jej rozsah na úrovni 18,9 % HDP, v roku 2013 to bolo 15,0 % HDP. 
 
Graf 2 Vývoj rozsahu tieňovej ekonomiky na Slovensku v rokoch 2000 – 2013 (v % z HDP) 
 

 
Zdroj: Schneider, F., Williams, C.C.: The Shadow Economy. IEA, London, 2013; Schneider, F.: The Shadow 
Economy in Europe 2013. Eurostat, A.T. Kearney analysis, 2013  
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Povedomie o tieňovej ekonomike a jej prejavoch 
 
Naše prieskumy založené na odhadoch expertov z relevantných inštitúcií ukázali nasledovné. 
 
Tabuľka č. 1  Odhad rozsahu tieňovej ekonomiky v % z HDP (v % odp.) 
 
Odhadovaný rozsah tieňovej ekonomiky Podiel odpovedajúcich  Mests. úr. 
 2003 2014  2014 
 do 5 % 5,4 4,9  5,4 
 5 % - 10 % 10,8 7,7  13,5 
 10,1 % - 15 % 22,3 19,4  21,6 
 15,1 % – 20 % 19,3 23,1  27,0 
 20,1 % - 25 % 14,5 8,5  2,7 
 25,1 % - 30 % 9,6 17,4  5,4 
 30,1 % - 35 % 8,4 2,8  2,7 
 35,1 % - 40 % 4,8 2,0  0,0 
 nad 40 % 1,8 4,5  2,7 
 neodp. 3,0 9,7  18,9 
Spolu – v % 100,0 100,0  100,0 
Spolu – abs. 166 247  37 
 
Rozsah tieňovej ekonomiky na Slovensku v rámci nášho prieskumu odborníci štátnych úradov 
(ŠS) odhadovali v roku 2003 v priemere na 18,3 % podielu z HDP. Ich odhad v roku 2014 sa 
však zvýšil na úroveň v priemere 21,6 % podielu HDP (viac pracovníci z Inšpektorátov práce  
25,3 %, a zo Sociálnej poisťovne 23,1 %, menej z Úradov práce 19,1 % z HDP). Odhad 
odborníkov z mestských úradov (MÚ) v roku 2014 je v priemere na úrovni 17,8 % HDP. 
Treba si však všimnúť, že v rámci úradov štátnej správy sa nachádza takmer 10 % a v rámci 
úradov samosprávy takmer 19 % tých respondentov, ktorí sa nevyjadrili v roku 2014 ohľadne 
rozsahu tieňovej ekonomiky na Slovensku, kým v roku 2003 len 3 % respondentov sa 
nevyjadrilo.. 
Zatiaľ čo v roku 2003 odborná publikácia Eurostatu deklaruje rozsah tieňovej ekonomiky na 
Slovensku na rovnakej úrovni ako naši odborníci (teda 18,3 % podielu z HDP), v roku 2013 
už Eurostat odhaduje rozsah tieňovej ekonomiky Slovenska na nižšej úrovni (15 %) než naši 
odborníci. Oproti situácii v roku 2003, kedy platil Zákon č. 95/2000 Z.z. o inšpekcii práce, 
v roku 2014 už platila prísnejšia a najmä adresnejšia legislatíva, ktorá viac napomáha potierať 
tieňovú ekonomiku najmä v oblasti výkonu pracovnej činnosti. Zákon. č. 125/2006 Z.z. 
o inšpekcii práce a Zákon č. 82/2005 o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, spolu s 
ďalšími opatreniami napomáhali odhaľovať nelegálnu prácu a prispievať tak k znižovaniu 
rozsahu tieňovej ekonomiky.    
 
Vyššie odhady rozsahu tieňovej ekonomiky pracovníkov štátnych úradov a samosprávy oproti 
oficiálnym odhadom signalizujú, že problém šedej ekonomiky je aj na Slovensku vážny, že sa 
nemožno uspokojiť s identifikáciou pozitívneho trendu, ale že treba neustále ostro vystupovať 
s opatreniami na jej potieranie.  
 
Vyššie odhady rozsahu tieňovej ekonomiky v roku 2014 oproti roku 2003 nemožno 
odôvodniť napríklad ostrejším vnímaním tohto fenoménu v súvislosti s profesným výkonom 
práce pracovníkov v oblasti potierania tieňovej ekonomiky. Údaje vypovedajú o približne 
rovnakej intenzite stretávania sa s prejavmi tieňovej ekonomiky v rámci odbornej praxe i v 
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rámci súkromného života pracovníkov štátnej správy tak dnes, ako aj v roku 2003 (viď 
nasledovné tabuľky č. 1 a 2) 
 
Tabuľka č. 2  Intenzita stretávania sa s prejavmi tieňovej ekonomiky v rámci odbornej praxe 
pracovníkov ŠS v okrese (v % odp.) 
 
Častosť stretávania sa 2003 2014 
- veľmi často 10,2 8,9 
- často 42,8 42,1 
- málokedy 35,5 38,9 
- nie 10,8 5,3 
- neodpovedal 0,7 4,9 
Spolu 100,0 100,0 
 
Tabuľka č. 3  Intenzita stretávania sa s prejavmi tieňovej ekonomiky v okrese v súkromnom 
živote pracovníkov ŠS (v % odp.) 
 
Častosť stretávania sa 2003 2014 
- veľmi často 14,5 4,0 
- často 35,5 38,1 
- málokedy 31,3 40,9 
- nie 13,9 12,6 
- neodpovedal 4,8 4,5 
Spolu 100,0 100,0 
 
 
Osobitná otázka bola položená na zistenie poradia a váhy jednotlivých prejavov tieňovej 
ekonomiky v regiónoch. Respondenti mali možnosť v roku 2003 posúdiť 5 a v roku 2014 
posúdiť 6 rozličných prejavov tieňovej ekonomiky a mali možnosť priradiť poradie, v akom 
dané prejavy považujú za najvýznamnejšie. (Respondenti mali v dotazníku uviesť u každého 
prejavu poradové číslo, keď č. 1 znamenalo že ide o najzávažnejší prejav a číslo 6 (prípadne 7 
v roku 2014), že ide o najmenej závažný prejav.) 
 
Tabuľka č. 4  Poradie najvýznamnejších prejavov tieňovej ekonomiky (priemerné poradie) 
 podľa výpovedí odborníkov z rozličných organizácií a rôznych regiónov SR 
 
Druh prejavu tieňovej ekonomiky 2003 2014 
- daňové úniky podnikateľov 1,55 2,53 
- zisky z neopráv. podnikania 2,84 3,19 
- nezdan. vedľajšie zárobky zam. 3,18 3,44 
- neleg. prac. pomery nezam. s DSP 2,58 3,53 
- zamestnávanie domácich na čierno n. 3,43 
- zamestnávanie cudzincov na čierno 4,83 5,45 
Absolútny počet respondentov 166 247 
 
Najvýznamnejšími prejavmi tieňovej ekonomiky v roku 2003 podľa odborníkov ŠS boli 
daňové úniky podnikateľov, nelegálne pracovné pomery nezamestnaných poberajúcich vtedy 
dávky sociálnej starostlivosti a zisky z neoprávneného podnikania. V roku 2014 význam 
prejavov tieňovej ekonomiky odborníci ŠS mierne zľahčili, avšak i tak najzávažnejšími 
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prejavmi tieňovej ekonomiky zostali daňové úniky zamestnávateľov a zisky z neoprávneného 
podnikania.  
 
Pri podrobnejšej analýze názorov respondentov v roku 2014 prísnejšie videli prejavy tieňovej 
ekonomiky pracovníci Inšpektorátov práce a Úradov práce, relatívne menej prísne ich 
posudzovali odborníci  z daňových úradov.    
 
Pokračovanie 1 Tabuľky č. 4, situácia v roku 2014 (priemerné poradie) 
 
Druh prejavu tieňovej ekonomiky Priemer Živ. Daň OÚP IP SP Col. 
- daňové úniky podnikateľov 2,53 2,49 2,77 2,33 2,03 2,63 2,50 
- zisky z neopráv. podnikania 3,19 3,41 3,24 3,40 2,70 3,07 2,80 
- nezdan. vedľajšie zárobky zam. 3,44 3,49 3,68 3,05 3,30 2,93 4,70 
- neleg. prac. pomery nezam. s DSP 3,53 2,80 3,82 3,23 3,33 3,83 4,90 
- zamestnávanie domácich na čierno 3,43 2,90 3,66 3,40 3,03 3,50 4,60 
- zamestnávanie cudzincov na čierno 5,45 5,46 5,76 5,58 4,40 5,47 5,00 
Absolútny počet respondentov 246 41 92 43 30 30 10 
 
Medzi „priemerne“ hodnotenými prejavmi tieňovej ekonomiky nachádzame zamestnávanie 
domácich pracovníkov na čierno, zamestnávanie poberateľov dávok v hmotnej núdzi 
a nezdanené vedľajšie zárobky zamestnancov. Najmenej významu kladú respondenti 
zamestnávaniu cudzincov na čierno.  
 
Pokračovanie 2 Tabuľky č. 4, situácia v roku 2014 (priemerné poradie) 
 
Druh prejavu tieňovej ekonomiky Priemer BA Záp Str Vých  MÚ 
- daňové úniky podnikateľov 2,53 2,02 2,36 2,74 2,69  2,53 
- zisky z neopráv. podnikania 3,19 3,27 3,17 3,20 3,20  3,35 
- nezdan. vedľajšie zárobky zam. 3,44 3,60 3,35 3,45 4,02  3,44 
- neleg. prac. pomery nezam. s DSP 3,53 3,73 3,60 3,48 3,43  2,76 
- zamestnávanie domácich na čierno 3,43 3,67 3,55 3,37 3,43  2,88 
- zamestnávanie cudzincov na čierno 5,45 4,40 5,33 5,91 5,42  4,76 
Absolútny počet respondentov 246 15 101 65 65  37 
       
Daňové úniky zamestnávateľov sú považované za významnejší problém v regióne Bratislavy 
než v ostatných regiónoch, i keď i tam ide o najzávažnejší prejav tieňovej ekonomiky. 
Nezdanené vedľajšie zárobky zamestnancov sú prísnejšie posudzované v západoslovenskom 
regióne. Zamestnávanie domácich pracovníkov na čierno a nelegálne pracovné pomery 
nezamestnaných poberajúcich dávky v hmotnej núdzi sú prísnejšie posudzované na strednom 
a východnom Slovensku a respondentmi z mestských úradov.. 
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2. Subjekty participujúce na tieňovej ekonomike 
 
Tieňová ekonomika sa obvykle viac presadzuje v niektorých odvetviach, má širšie zázemie 
v prostredí menších podnikov a aktivizujú sa v nej určité typy občanov. Aspoň pomocou 
skúseností odborníkov sme sa pokúsili vytvoriť obraz o subjektoch participujúcich v tieňovej 
ekonomike a vykonávajúcich nelegálnu prácu. 
 
Prvá otázka z tohto bloku sa týkala identifikácie veľkosti podnikov zúčastnených na tieňovej 
ekonomike v okresoch Slovenska. 
Tabuľka č. 5  Veľkostné typy subjektov participujúcich na tieňovej ekonomike (v % odp.) 
 
Typ subjektu 2003 2014 
- živnostníci 46,4 44,3 
- malé podniky 47,0 31,3 
- stredne v. pod. n 12,6 
- veľké podniky 3,6 2,0 
- neodpovedal 3,0 9,8 
Spolu 100,0 100,0 
 
Podľa názoru odborníkov z regionálnej verejnej správy, v tieňovej ekonomike prakticky nie 
sú zapojené veľké podniky. Teda tieňová ekonomika je doménou pre živnostníkov a malé 
podniky v regiónoch Slovenska. Podľa výskumu z roku 2014 aj stredne veľké podniky sú 
(síce v menšej, ale predsa znateľnej miere) zapojené do tieňovej ekonomiky.  
 
Pokračovanie Tabuľky č. 5, situácia v roku 2014 (v % odpov.) 
 
Typ subjektu Priemer ŠS Živ. Daň OÚP IP SP Col. 
- živnostníci 44,3 41,5 40,7 51,2 45,2 50,0 40,0 
- malé podniky 31,3 19,5 34,1 34,9 25,8 40,0 30,0 
- stredne v. pod. 12,6 19,5 15,4 9,3 6,5 6,7 10,0 
- veľké podniky 2,0 7,3 0,0 2,3 3,2 0,0 0,0 
- neodpovedal 9,8 12,2 9,9 2,3 19,4 3,3 20,0 
Spolu 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
Pokračovanie Tabuľky č. 5, situácia v roku 2014 (v % odpov.) 
Typ subjektu Priemer ŠS  BA Záp Str Vých  MÚ 
- živnostníci 44,3 46,7 46,5 40,0 44,6  45,9 
- malé podniky 31,3 13,3 28,7 36,9 33,8  18,9 
- stredne v. pod. 12,6 26,7 8,9 13,8 13,8  5,4 
- veľké podniky 2,0 0,0 2,0 3,1 1,5  5,4 
- neodpovedal 9,8 13,3 13,9 6,2 6,2  24,3 
Spolu 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  100,0 
 
V roku 2014 bola odhadovaná najvyššia mieru účasti v tieňovej ekonomike u živnostníkov 
odborníkmi zo všetkých oslovených inštitúcií zo všetkých regiónoch. Vyššiu mieru účasti 
stredne veľkých a veľkých podnikov v tieňovej ekonomike deklarovali pracovníci z odborov 
živnostenského podnikania a z daňových úradov, viac v regióne Bratislavy.   
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Druhá otázka sa týkala identifikácie odvetví, kde sa v regiónoch najviac vyskytuje nelegálna 
práca. Každý respondent mohol uviesť viac odvetví s predpokladaným najvyšším výskytom 
nelegálnej práce. 
 
Oba prieskumy (Tabuľka č. 6) ukázali, že odborníci vidia najvyšší výskyt nelegálnej práce 
v stavebníctve: treba pripomenúť, že toto odvetvie ako rizikové pre nelegálnu prácu uvádzalo 
v oboch prieskumoch vyše 90 % respondentov.  Ďalšími takýmito „infikovanými“ odvetviami 
sú obchod (viac v roku 2003 než v roku 2014), odvetvia cestovného ruchu, reštaurácií 
a hotelov a služby a (toto sa silne objavilo v prieskume 2014). Povedomie o výskyte 
nelegálnej práce v poľnohospodárstve za obdobie 2003 – 2014 o niečo pokleslo. 
 
Tabuľka č. 6  Odvetvia s najvyšším výskytom nelegálnej práce (v % odpovedajúcich) 
 
Odvetvie 2003 2014 
- poľnohospodárstvo 41,0 28,0 
- priemysel 13,9 4,0 
- stavebníctvo 96,4 90,7 
- doprava 9,6 5,3 
- maloobchod 54,2 32,4 
- cestovný ruch, hotely, rešt. 48,2 43,7 
- inžinierske, právne, finančné služby 1,8 n 
- služby n 41,3 
Pozn. Respondent mohol uviesť viac odvetví s najvyšším výskytom nelegálnej práce 
 
Pokračovanie Tabuľky č. 6, situácia v roku 2014 (v % odpov.) 
 
Odvetvie Priemer ŠS Živ. Daň OÚP IP SP Col. 
- poľnohospodárstvo 28,8 34,1 33,7 30,2 16,7 30,0 0,0 
- priemysel 4,5 9,8 1,1 2,3 0,0 6,7 20,0 
- stavebníctvo 91,1 97,6 84,8 88,4 96,7 96,7 100,0 
- doprava 4,5 14,6 6,5 0,0 0,0 3,3 20,0 
- maloobchod 32,4 29,3 27,2 51,2 36,7 33,3 30,0 
- cestovný ruch, hotely, rešt. 43,9 43,9 25,0 60,5 73,3 40,0 70,0 
- služby 41,5 46,7 30,2 30,2 46,7 40,0 30,0 
 
Pokračovanie Tabuľky č. 6, situácia v roku 2014 (v % odpov.) 
Odvetvie Priemer ŠS BA Záp Str Vých  MÚ 
- poľnohospodárstvo 27,9 13,3 29,4 20,0 35,4  21,6 
- priemysel 4,0 0,0 2,0 7,7 4,6  8,1 
- stavebníctvo 90,7 93,3 89,2 89,2 93,8  70,3 
- doprava 5,3 6,7 4,9 9,2 1,5  0,0 
- maloobchod 32,8 13,3 33,3 26,2 43,1  18,9 
- cestovný ruch, hotely, rešt. 43,7 80,0 30,4 56,9 40,0  24,3 
- služby 41,3 33,3 45,1 41,5 30,8  43,2 
 
V oboch prieskumoch 2003 i 2014 o výskyte nelegálnej práce v maloobchode sú viac 
presvedčení úradníci na úradoch práce a viac na východe krajiny. O výskyte nelegálnej práce 
v cestovnom ruchu, hoteloch a reštauráciách sú zas viac presvedčení úradníci z okresov 
stredného Slovenska a tiež z úradov práce, v roku 2014 aj pracovníci inšpektorátov práce.  
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O výraznejšom výskyte nelegálnej práce v poľnohospodárstve sú v roku 2014 presvedčení 
viac odborníci z východu Slovenska. Výskyt nelegálnej práce v ďalších odvetviach (napr. 
v priemysle či doprave) je potom podľa odborníkov menej zjavný. Ako poznámku možno 
uviesť, že odborníci nevidia možnosť širšieho výskytu nelegálnej práce v oblasti 
inžinierskych, právnych a finančných služieb a už vonkoncom nie v oblasti sociálnych 
a zdravotných služieb či vzdelávacích služieb, keď tieto odvetvia neoznačili ako tie, kde sa 
najviac vyskytuje nelegálna práca. Toto konštatovanie platí pre oba prieskumy, teda situácia 
v roku 2014 sa veľmi nezmenila oproti r. 2003. 
 
Ďalšia otázka sa týkala druhu práce prevažujúcej pri vykonávaní nelegálnej práce v regióne. 
 
Tabuľka č. 7  Druh práce prevažujúcej pri vykonávaní nelegálnej práce (v % odp.) 
 
Druh práce 2003 2014 
- príležitostná 57,2 58,7 
- sezónna 38,6 34,8 
- dlhodobá 3,0 5,3 
- neodpovedal 1,2 1,2 
Spolu 100,0 100,0 
 
Odborníci nepredpokladajú, že nelegálna práca sa môže vo väčšom rozsahu vyskytovať pri 
dlhodobom vykonávaní prác. Skôr sú presvedčení o tom, že pri nelegálnej práci ide skôr 
o príležitostnú prípadne sezónnu prácu. Je symptomatické, že sa to dnes oproti roku 2003 
prakticky nezmenilo.  
 
Pokračovanie Tabuľky č. 7, situácia v roku 2014 (v % odpov.) 
 
Druh práce Priemer ŠS Živ. Daň OÚP IP SP Col. 
- príležitostná 58,7 56,1 59,8 55,8 58,1 63,3 60,0 
- sezónna 34,8 36,6 38,0 34,9 29,0 33,3 20,0 
- dlhodobá 5,3 4,9 2,2 4,7 12,9 3,3 20,0 
- neodpovedal 1,2 2,4 0,0 4,7 0,0 0,0 0,0 
Spolu 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
Pokračovanie Tabuľky č. 7, situácia v roku 2014 (v % odpov.) 
Druh práce Priemer ŠS BA Záp. Stred. Vých.  MÚ 
- príležitostná 58,7 46,7 61,8 52,3 63,1  56,8 
- sezónna 34,8 40,0 32,4 38,5 33,8  37,8 
- dlhodobá 5,3 13,3 4,9 6,2 3,1  0,0 
- neodpovedal 1,2 0,0 1,0 3,1 0,0  5,4 
Spolu 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  100,0 
 
O silnejšom zastúpení príležitostnej nelegálne vykonávanej práce sú skôr presvedčení 
odborníci zo Sociálnej poisťovne, menej z Bratislavy. Silnejšie zastúpenie sezónnej práce 
v nelegálnej práci zas deklarujú respondenti z Bratislavy a stredného Slovenska. Na dlhodobý 
charakter nelegálnej práce poukazujú o niečo viac než ostatní pracovníci inšpektorátov práce 
a pracovníci z Bratislavského regiónu. 
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Osobitne sme sa snažili identifikovať profil zamestnanca vykonávajúceho nelegálnu prácu. 
Respondenti v troch otázkach v roku 2003 a v štyroch otázkach v roku 2014 sa mali vyjadriť, 
ako vyzerá typický „nelegálny“ pracovník – či ide o nezamestnaného , akú má kvalifikáciu,  
aký má vek a či sú to skôr muži alebo ženy. Na otázku „Ktorí občania sa najviac podieľajú na 
nelegálnej práci v okrese ?“ sme dostali nasledovné odpovede. 
 
Respondenti za typického zamestnanca vykonávajúceho nelegálnu prácu označili aj v roku 
2003, aj v roku 2014 nezamestnaného občana (vyše 90% odpov.). V roku 2014 na nelegálne 
zamestnávanie cudzincov upozorňujú viac v regióne Bratislavy. Nelegálnu prácu ako druhé 
zamestnanie uviedli viac respondenti z inšpektorátov práce a zo stredného Slovenska. 
Podrobnejšie pozri Tabuľku č. 8. 
 
Tabuľka č. 8  Typ občana podieľajúceho sa na nelegálnej práci (v % odp.) 
 
Typ občana 2003 2014 
- nezamestnaný 94,0 92,3 
- cudzinec 1,8 1,6 
- zamestnaný (druhé zam.) 2,4 3,3 
- iní n 2,4 
- neodpovedal 1,8 0,4 
Spolu 100,0 100,0 
 
Pokračovanie Tabuľky č. 8, situácia v roku 2014 (v % odpov) 
 
Typ občana Priemer ŠS Živ. Daň OÚP IP SP Col. 
- nezamestnaný 92,3 95,1 94,5 95,3 83,9 93,3 70,0 
- cudzinec 1,6 2,4 0,0 0,0 3,2 0,0 20,0 
- zamestnaný (druhé zam.) 3,3 0,0 3,3 2,3 6,5 3,3 10,0 
- iní 2,4 3,2 2,3 2,2 3,3 2,4 0,0 
- neodpovedal 0,4 0,0 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 
Spolu 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
Pokračovanie Tabuľky č. 8, situácia v roku 2014 (v % odpov) 
Typ občana Priemer ŠS Blava Záp. Stred. Vých.  MÚ 
- nezamestnaný 92,3 86,7 95,0 87,7 92,3  81,1 
- cudzinec 1,6 6,7 1,0 3,1 1,6  2,7 
- zamestnaný (druhé zam.) 3,3 0,0 3,0 4,6 3,3  2,7 
- iní 2,4 6,7 1,0 3,1 3,1  0,0 
- neodpovedal 0,4 0,0 0,0 1,5 0,0  13,5 
Spolu 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  100,0 
 
 
 
Ďalšia otázka sa týkala kvalifikácie nelegálnych zamestnancov (viď údaje v Tabuľke č. 9).  
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Tabuľka č. 9  Kvalifikácia pracovníkov najviac sa podieľajúcich na nelegálnej práci (v %)   
 
Výška kvalifikácie pracovníka 2003 2014¹ 
- bez kvalifikácie 11,4 61,1 
- s nižšou kvalifikáciou 81,2 90,3 
- so strednou kvalifikáciou 6,0 22,7 
- vysoko kvalifikovaný - 2,8 
- neodpovedal 1,4 0,0 
Spolu 100,0  x 
¹ Pozn: v roku 2014 bola použitá iná metodika – respondent mohol využiť viac odpovedí   
 
Podľa vyjadrenia odborníkov, v drvivej väčšine sú do nelegálnej práce zapojení najmä 
pracovníci s „nižšou“ kvalifikáciou a v roku 2014 aj pracovníci „bez kvalifikácie“. Je 
príznačné, že v situácii úzkej väzby medzi nezamestnanosťou a vykonávaním práce sa 
predpokladá silné zapojenie najmä menej vzdelaných zložiek populácie do nelegálnej práce – 
teda tých, ktoré tvoria hlavnú skupinu nezamestnaných. Pracovníci s vyššou kvalifikáciou si 
na trhu práce predsa len skôr nájdu legálnu prácu, a teda nemusia sa uchyľovať k nelegálnej 
práci. Avšak za poslednú dekádu sa situácia na trhu práce zhoršila, keď k nelegálnej práci sa 
čiastočne podľa odborníkov musia uchyľovať aj pracovníci so strednou kvalifikáciou.  
 
Pokračovanie Tabuľky č. 9, situácia v roku 2014 (v % odpov) 
 
Výška kvalifikácie pracovníka Priemer ŠS Živ. Daň OÚP IP SP Col. 
- bez kvalifikácie 61,1 56,1 64,1 55,8 67,7 63,3 50,0 
- s nižšou kvalifikáciou 90,3 87,8 89,1 95,3 80,6 96,7 100,0 
- so strednou kvalifikáciou 22,7 34,1 17,4 18,6 22,6 26,7 30,0 
- vysoko kvalifikovaný 2,8 9,8 1,1 0,0 0,0 6,7 0,0 
 
Pokračovanie Tabuľky č. 9, situácia v roku 2014 (v % odpov) 
Výška kvalifikácie pracovníka Priemer ŠS Blava Záp. Stred. Vých.  MÚ 
- bez kvalifikácie 61,1 66,7 65,7 49,2 64,6  59,5 
- s nižšou kvalifikáciou 90,3 93,3 93,1 89,2 86,2  94,6 
- so strednou kvalifikáciou 22,7 26,7 18,6 26,2 24,6  24,3 
- vysoko kvalifikovaný 2,8 0,0 5,9 1,5 0,0  2,9 
 
 
Na silnejšie zapojenie stredne vzdelaných pracovníkov do nelegálnej práce v roku 2014 
upozorňujú viac odborníci z odborov živnostenského podnikania i zo Sociálnej poisťovne, 
menej na západe Slovenska. Na relatívne nižšiu účasť pracovníkov bez kvalifikácie 
v nelegálnom zamestnávaní zas upozorňujú respondenti na strednom Slovensku. 
 
  
Aký vek je typický pre pracovníka v nelegálnej práci ?  
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Tabuľka č. 10  Vek pracovníkov najviac sa podieľajúcich na nelegálnej práci (v %)   
Vek pracovníka 2003 2014 
- mladší ako 25 rokov 6,0 9,3 
- vo veku 25 – 35 rokov 59,0 43,3 
- vo veku 35 – 50 rokov 29,5 40,1 
- 51 a viacročný 0,6 6,1 
- neodpovedal 4,9 1,2 
Spolu 100,0 100,0 
 
V tomto prípade sa ukázal zaujímavý vývoj. Zatiaľ čo v roku 2003, teda ešte pred vstupom 
Slovenska do Európskej únie, na nelegálnej práci dominantne participovali najmä osoby vo 
veku 25 až 35 rokov, v roku 2014 už zaznamenávame širšie vekové rozpätie nelegálnych 
pracovníkov.  
 
Pokračovanie Tabuľky č. 10, situácia v roku 2014 (v % odpov) 
Vek pracovníka Priemer ŠS Živ. Daň OÚP IP SP Col. 
- mladší ako 25 rokov 9,3 2,4 7,6 9,3 29,0 3,3 10,0 
- vo veku 25 – 35 rokov 43,3 31,7 40,2 48,8 58,1 50,0 30,0 
- vo veku 35 – 50 rokov 40,1 56,1 43,5 32,6 12,9 43,3 50,0 
- 50 a viacročný 6,1 7,3 8,7 4,7 0,0 3,3 10,0 
- neodpovedal 1,2 2,4 0,0 4,7 0,0 0,0 0,0 
Spolu 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
Pokračovanie Tabuľky č. 10, situácia v roku 2014 (v % odpov) 
Vek pracovníka Priemer ŠS BA Záp. Stred. Vých.  MÚ 
- mladší ako 25 rokov 9,3 20,0 9,8 7,7 7,7  8,1 
- vo veku 25 – 35 rokov 43,3 26,7 42,2 40,0 52,3  27,0 
- vo veku 35 – 50 rokov 40,1 46,7 40,2 41,5 36,9  43,2 
- 50 a viacročný 6,1 6,7 5,9 9,2 3,1  10,8 
- neodpovedal 1,2 0,0 2,0 1,5 0,0  10,8 
Spolu 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  100,0 
 
V roku 2014 viac starších pracovníkov v nelegálnej práci identifikovali respondenti z odborov 
živnostenského podnikania, z mestských úradov a z bratislavského regiónu, menej zas 
respondenti z inšpektorátov práce a z východného Slovenska. 
 
Priemerný podiel mužov pôsobiacich v nelegálnej práci je v roku 2014 podľa odborníkov ŠS 
63,5 % a žien 36 % a podľa respondentov z mestských úradov 53,8 % mužov a 30 % žien. 
Podrobnejšie pozri údaje v Tabuľke č. 11. 
 
Tabuľka č. 11  Podiel mužov a žien podieľajúcich sa na nelegálnej práci (v %)  - rok 2014  
 
Pohlavie pracovníka Muži Ženy 
- podiel do 25 % 1,2 18,6 
- podiel 26 % - 50 % 19,8 72,1 
- podiel 51 % - 75 % 61,1 6,1 
- podiel 76 % a vyšší 15,8 0,8 
- neodpovedal 2,0 2,4 
Spolu 100,0 100,0 
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Pokračovanie 1 Tabuľky č. 11, situácia v roku 2014 (v % odpov) 
Pracovník - Muž Priemer ŠS Živ. Daň OÚP IP SP Col. 
- podiel do 25 % 1,2 0,0 0,0 2,3 6,5 0,0 0,0 
- podiel 26 % - 50 % 19,8 12,2 20,7 30,2 25,8 6,1 10,0 
- podiel 51 % - 75 % 61,1 63,4 57,6 48,8 54,8 86,7 80,0 
- podiel 76 % a vyšší 15,8 19,5 19,6 16,3 12,9 3,3 10,0 
- neodpovedal 2,0 4,9 2,2 2,3 0,0 0,0 0,0 
Spolu 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
Pokračovanie 2 Tabuľky č. 11, situácia v roku 2014 (v % odpov) 
Pracovník - Muž Priemer ŠS BA Záp. Stred. Vých.  MÚ 
- podiel do 25 % 1,2 0,0 1,0 3,1 0,0  0,0 
- podiel 26 % - 50 % 19,8 20,0 22,5 20,0 15,4  13,5 
- podiel 51 % - 75 % 61,1 73,3 61,8 56,9 61,5  70,3 
- podiel 76 % a vyšší 15,8 6,7 12,7 16,9 21,5  0,0 
- neodpovedal 2,0 0,0 2,0 3,1 1,5  16,2 
Spolu 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  100,0 
 
Pokračovanie 3 Tabuľky č. 11, situácia v roku 2014 (v % odpov) 
Pracovníčka- Žena Priemer ŠS Živ. Daň OÚP IP SP Col. 
- podiel do 25 % 18,6 22,0 22,8 16,3 12,9 6,7 30,0 
- podiel 26 % - 50 % 72,1 65,9 72,8 69,8 67,7 86,7 70,0 
- podiel 51 % - 75 % 6,1 7,3 2,2 9,3 12,9 6,7 0,0 
- podiel 76 % a vyšší 0,8 0,0 0,0 2,3 3,2 0,0 0,0 
- neodpovedal 2,4 4,9 2,2 2,3 3,2 0,0 0,0 
Spolu 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
Pokračovanie 4 Tabuľky č. 11, situácia v roku 2014 (v % odpov) 
Pracovníčka - Žena Priemer ŠS BA Záp. Stred. Vých.  MÚ 
- podiel do 25 % 18,6 13,3 14,7 20,0 24,6  13,5 
- podiel 26 % - 50 % 72,1 80,0 78,4 63,1 69,2  67,6 
- podiel 51 % - 75 % 6,1 6,7 3,9 10,8 4,6  2,7 
- podiel 76 % a vyšší 0,8 0,0 1,0 1,5 0,0  0,0 
- neodpovedal 2,4 0,0 2,0 4,6 1,5  16,2 
Spolu 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  100,0 
 
Výsledky prieskumu v roku 2014 jednoznačne označujú za častejšieho účastníka v nelegálnej 
práci muža a v menej častých prípadoch je to žena. 
 
Keď zhrnieme, typickými subjektmi pre výskyt nelegálnej práce sú živnostníci a malé 
podniky, pôsobiace v stavebníctve, maloobchode, v cestovnom ruchu, hoteloch,  reštauráciách 
a v službách (v roku 2003 to bolo aj v poľnohospodárstve). Ide najmä o prácu príležitostnú, 
prípadne sezónnu, vykonávajú ju najmä nezamestnaní s nižšou kvalifikáciou, a aj bez 
kvalifikácie, prevažne vo veku 25 – 50 rokov, viac muži než ženy. Takýto obraz podávajú 
odborníci z organizácií pôsobiacich vo verejnej regionálnej správe. V kontexte vysokej miery 
nezamestnanosti sa „dotknuté“ skupiny stávajú vysoko rizikovými pre dlhodobé zotrvávanie 
v systéme nelegálnej práce a tieňovej ekonomiky. 
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3. Motívy využívania a vykonávania nelegálnej práce 
 
V odbornej literatúre sa uvádzajú dva druhy podnetov, ktoré vedú podnikateľov k dopytu po 
práci na čierno. Jednak ide o nákladové motivácie (ako je potreba vylepšiť si vzťah medzi 
nákladmi práce a produktivitou, znížiť daňový tlak, presadiť sa v konkurencii 
prostredníctvom nižších nákladov a vyhnúť sa postaveniu ovládaného na trhu) a jednak 
o prispôsobenie sa ekonomickému prostrediu (sem patrí disponibilnosť ponuky nelegálnej 
práce, lokálne obmedzenie činnosti, slabá kvalifikácia pracovnej sily, prekážky pri zakladaní 
podnikateľskej činnosti, ťarcha právnych predpisov a ďalšie). Pokúsili sme sa identifikovať, 
ako je tomu v súčasnosti na Slovensku – a to cez výpovede odborníkov v rámci nášho 
dotazníka. Respondenti odpovedali na otázku „Uveďte, čo vedie podnikateľov vo vašom 
okrese k tomu, aby využívali nelegálnu prácu“, pritom mohli z predloženého zoznamu vybrať 
viac príčin.  
 
Tabuľka č. 12 Motívy, ktoré vedú podnikateľov využívať nelegálnu prácu (v % odp.) 
 
Motív 2003 2014 
- príliš vysoké mzdové náklady vo vzťahu k produktivite 39,8 47,4 
- silná konkurencia 5,4 7,3 
- vysoké odvodové náklady (poistné) 91,0 85,8 
- vysoké dane n. 33,6 
- závislosť podnikateľov na dominantnom producentovi 3,6 4,0 
- vysoká ponuka pracovnej sily na čierno 58,4 40,5 
- nízka úroveň kvalifikácie pracovnej sily 7,8 8,9 
- lokálne obmedzenie činnosti 10,8 7,3 
- prekážky pri zakladaní podnikateľskej činnosti 4,8 3,6 
- administratívne obmedzenia, ťarcha právnych predpisov 35,5 25,5 
- iné n. 2,8 
 
Ukázalo sa, že v motívoch podnikateľov využívať nelegálnu prácu sa nachádzajú tak 
nákladové motivácie, ako aj využívanie existujúcej situácie (podnikatelia sa prispôsobujú 
ekonomickému prostrediu).  
 
Z nákladových motivácií je to najmä existencia vysokých odvodových nákladov 
(zamestnávatelia odvádzajú vysoké sumy na poistné za svojich zamestnancov – okrem miezd 
platia do poistných fondov ďalších 35 % mzdových nákladov), motív príliš vysokých 
mzdových nákladov vo vzťahu k produktivite a v roku 2014 aj vysoké daňové zaťaženie. 
Tieto dôvody uvádzalo v priemere 91 % a 39,8 % respondentov v roku 2003 a v roku 2014 to 
bolo 85,8 %, 47,4 % a 33,6%.  
Z motívov prispôsobenia sa ekonomickému prostrediu odborníci uvádzali najmä existenciu 
vysokej ponuky pracovnej sily na čierno (58 % v roku 2003 a 40,5 % v roku 2014) 
a administratívne obmedzenia, resp. ťarchu právnych predpisov (36 % v roku 2003 a 25,5 % 
v roku 2014).  
 
Celkove však mierne prevládajú v konaní podnikateľov využívať nelegálnu prácu – podľa 
názoru úradníkov – nákladové motívy pred prispôsobovaním sa ekonomickému prostrediu, 
hoci sa podnikatelia nerozpakujú využívať danú situáciu. Je však zrejmé, že motívy 
prispôsobovania sa za sledované obdobie mierne klesli, zatiaľ čo nákladové motívy ako keby 
sa mierne posilnili. 
 



20 
 

Pokračovanie Tabuľky č. 12, situácia v roku 2014 (v % odpov) 
 
Motív Priemer 

ŠS 
Živ. Daň OÚP IP SP Col. 

- príliš vysoké mzdové náklady vo vzťahu k 
produktivite 

47,4 48,4 43,5 55,8 48,4 33,3 70,0 

- silná konkurencia 7,3 12,2 5,4 7,0 9,7 6,7 0,0 
- vysoké odvodové náklady (poistné) 85,8 87,8 91,3 83,7 71,0 80,0 100,0 
- vysoké dane 33,6 41,5 20,7 37,2 32,3 46,7 33,6 
- závislosť podnikateľov na dominantnom 
producentovi 

4,0 4,9 4,3 0,0 6,5 6,7 0,0 

- vysoká ponuka pracovnej sily na čierno 40,5 26,8 34,8 41,9 58,1 56,7 40,0 
- nízka úroveň kvalifikácie pracovnej sily 8,9 4,9 5,4 11,6 16,1 13,3 10,0 
- lokálne obmedzenie činnosti 7,3 7,3 12,0 6,5 0,0 6,7 0,0 
- prekážky pri zakladaní podnikateľskej 
činnosti 

3,6 2,4 2,2 0,0 6,5 6,7 20,0 

- administratívne obmedzenia, ťarcha 
právnych predpisov 

25,5 26,8 26,1 18,6 32,3 23,3 30,0 

- iné 2,8 4,9 1,1 4,7 3,2 3,3 0,0 
 
Pokračovanie Tabuľky č. 12, situácia v roku 2014 (v % odpov) 
Motív Priemer 

ŠS 
BA Záp. Stred. Vých.  MÚ 

- príliš vysoké mzdové náklady vo vzťahu k 
produktivite 

47,4 33,3 43,1 55,4 49,2  45,9 

- silná konkurencia 7,3 13,3 9,8 6,2 3,1  0,0 
- vysoké odvodové náklady (poistné) 85,8 86,7 88,2 81,5 86,2  86,5 
- vysoké dane 33,6 46,7 30,4 36,9 32,3  4,05 
- závislosť podnikateľov na dominantnom 
producentovi 

4,0 6,7 4,9 1,5 4,6  5,4 

- vysoká ponuka pracovnej sily na čierno 40,5 26,7 38,2 38,5 49,2  27,0 
- nízka úroveň kvalifikácie pracovnej sily 8,9 13,3 8,8 6,2 10,8  18,9 
- lokálne obmedzenie činnosti 7,3 0,0 3,9 9,2 12,3  5,4 
- prekážky pri zakladaní podnikateľskej činnosti 3,6 0,0 6,9 1,5 1,5  2,7 
- administratívne obmedzenia, ťarcha právnych 
predpisov 

25,5 33,3 30,4 24,6 16,9  29,7 

- iné 2,8 6,7 2,9 1,5 3,1  2,7 
 
Kým motív vysokých odvodových nákladov (poistného) bol vysoko frekventovaný 
u všetkých kategórií odborníkov (až na mierne nižší 82 % podiel zo stredného Slovenska a 71 
% podiel pracovníkov inšpektorátov práce), v ďalších motívoch sme zaznamenali určité 
rozdiely v názoroch odborníkov. Napríklad príliš vysoké mzdové náklady vo vzťahu 
k produktivite až tak veľmi nezdôrazňovali odborníci z daňových úradov, ale viac 
zdôrazňovali respondenti zo Sociálnej poisťovne a zo stredného a východného Slovenska. Na 
vysoké dane upozorňovali viac respondenti z odborov živnostenského podnikania (41,5 %), 
zo Sociálnej poisťovne (46,7 %) a z Bratislavského regiónu (46,7 %). Motív prispôsobenia sa 
vysokej ponuke pracovnej sily na čierno zas viac pripomínali respondenti Inšpektorátov 
práce, Sociálnej poisťovne, najmä z východného Slovenska, na nízku úroveň kvalifikácie 
pracovnej sily upozornili respondenti z mestských úradov. Naopak, motív administratívnych 
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obmedzení menej než ostatní zdôrazňovali odborníci z úradov práce a z východu Slovenska. 
Ostatné motívy nie sú natoľko frekventované a čiastkové rozdiely tak nie sú preukazné. 
 
 
Záujem na nelegálnej práci však nevykazujú len podnikatelia, ale aj zamestnanci. Zisťovali 
sme teda názory odborníkov na motívy takéhoto konania zamestnancov. Podrobnejšie viď 
údaje v tabuľkách č. 13 až 15. 
 
Tabuľka č. 13  Motívy, ktoré vedú zamestnancov vykonávať nelegálnu prácu (v % odp.), rok 
2003  
 
Motív ako hlavná príčina áno, aj málokedy neodpovedal Spolu 
- zvýšenie príjmu 69,9 24,1 1,8 4,2 100,0 
- úhrada dlhov 6,0 60,2 25,3 8,5 100,0 
- daňový tlak 6,0 23,5 59,0 11,5 100,0 
- starosť o prežitie 69,9 22,3 3,0 4,8 100,0 
- žiť voľne, byť nezávislý 2,4 36,1 52,4 9,1 100,0 
 
Tabuľka č. 14  Motívy, ktoré vedú zamestnancov vykonávať nelegálnu prácu (v % odp.), rok 
2014  
 
Motív ako hlavná príčina áno, aj málokedy neodpovedal Spolu 
- zvýšenie príjmu 68,0 25,1 5,3 1,6 100,0 
- úhrada dlhov 18,6 57,5 20,2 3,6 100,0 
- daňový tlak 11,3 38,5 44,5 5,7 100,0 
- starosť o prežitie 72,5 21,9 4,5 1,2 100,0 
- žiť voľne, byť nezávislý 5,7 23,5 63,6 7,3 100,0 
 
Výsledky prieskumov ukázali, že (podľa odborníkov) zamestnancov vháňajú do nelegálnej 
práce v podstate dva veľmi silné tlaky – starosť o prežitie a potreba zvýšenia príjmu a pôsobí 
tu aj jeden ďalší motív, ktorým je potreba uhradiť dlhy (tento posledný motív sa za uplynulé 
obdobie výrazne posilnil). Ďalší motív daňového tlaku je slabší, ale aj tento sa za obdobie 
posledných 10 rokov podľa názoru odborníkov posilnil. Dôvod nezávislosti nie je až tak silný 
na súčasnom slovenskom trhu práce, dokonca sa za 10 rokov mierne oslabil. Tieto zistenia len 
dokumentujú dlhodobé pretrvávanie dvojakého modelu nelegálnej práce na Slovensku. Časť 
nelegálnej práce je vykonávaná zamestnancami preto, že im nič iné nezostáva: sú ako 
v začarovanom kruhu. Jeden zamestnávateľ ich prepustí z dôvodov vysokých nákladov a iný 
zamestnávateľ ich prijme len ako čiernych pracovníkov, aby znížil náklady. Druhá časť 
nelegálnej práce je však vykonávaná zo zištných dôvodov nielen zamestnávateľov, ale aj 
zamestnancov. A na túto dvojakú tvár nelegálnej práce u nás poukazujú svojimi výpoveďami 
aj odborníci z regiónov. 
 
Pozrime sa ešte podrobnejšie, na názory odborníkov v roku 2014 podľa ich miesta pôsobenia 
v jednotlivých organizáciách a regiónoch. 
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Tabuľka č. 15a  Motívy zvýšenia príjmu, ktoré vedú zamestnancov vykonávať nelegálnu 
prácu (v % odp.) 
 
A. Motív zvýšenia príjmu Priemer ŠS Živ. Daň OÚP IP SP Col. 
- je to hlavná príčina 68,0 43,9 70,7 69,8 71,0 80,0 90,0 
- áno, aj tento motív 25,1 41,5 25,0 27,9 12,9 16,7 10,0 
- málokedy pôsobí 5,3 9,8 3,3 2,3 12,9 3,3 0,0 
- neodpovedal 1,6 4,9 1,1 0,0 3,2 0,0 0,0 
Spolu 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
A. Motív zvýšenia príjmu Priemer ŠS BA Záp. Stred. Vých.  MÚ 
- je to hlavná príčina 68,0 46,7 72,5 66,2 67,7  81,1 
- áno, aj tento motív 25,1 53,3 20,6 27,7 23,1  16,2 
- málokedy pôsobí 5,3 0,0 4,9 6,2 6,2  2,7 
- neodpovedal 1,6 0,0 2,0 0,0 3,1  0,0 
Spolu 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  100,0 
 
Motív zvýšenia príjmu nelegálnou prácou je jedným z dvoch najsilnejších, avšak odborníci zo 
Sociálnej poisťovne, mestských úradov a zo západného Slovenska mu pripisujú mimoriadne 
silný vplyv – ešte silnejší než je motív starosti o prežitie. 
 
Tabuľka č. 15b  Motívy starosti o prežitie, ktoré vedú zamestnancov vykonávať nelegálnu 
prácu (v % odp.) 
  
B. Motív starosti o prežitie Priemer ŠS Živ. Daň OÚP IP SP Col. 
- je to hlavná príčina 72,5 70,7 69,6 81,4 87,1 70,0 30,0 
- áno, aj tento motív 21,9 24,4 22,8 16,3 6,5 26,7 60,0 
- málokedy pôsobí 4,5 2,4 7,6 0,0 3,2 3,3 10,0 
- neodpovedal 1,2 2,4 0,0 2,3 3,2 0,0 0,0 
Spolu 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
B. Motív starosti o prežitie Priemer ŠS BA Záp. Stred. Vých.  MÚ 
- je to hlavná príčina 72,5 66,7 67,6 73,8 80,0  59,5 
- áno, aj tento motív 21,9 33,3 26,5 18,5 15,4  35,1 
- málokedy pôsobí 4,5 0,0 2,9 7,7 4,6  5,4 
- neodpovedal 1,2 0,0 2,9 0,0 0,0  0,0 
Spolu 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  100,0 
 
Tento motív vykonávať nelegálnu prácu z dôvodu starosti o prežitie je podľa respondentov 
v roku 2014 najsilnejší, najviac na východe Slovenska. Avšak časť odborníkov ho nevníma 
ako až tak veľmi naliehavý  - sú to odborníci z daňových úradov, mestských úradov, 
z Bratislavy a zo západného Slovenska. Toto sa za 10 rokov nezmenilo. Vysvetlenie je poruke 
– daňové úrady sa skôr stretávajú so solventnejšími klientmi a v Bratislave a na západnom 
Slovensku je prostredie relatívne vyššej ekonomickej prosperity, než je tomu v ostatných 
regiónoch Slovenska.  
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Tabuľka č. 15c  Motívy úhrady dlhov, ktoré vedú zamestnancov vykonávať nelegálnu prácu 
(v % odpovedí) 
 
C. Motív úhrady dlhov Priemer ŠS Živ. Daň OÚP IP SP Col. 
- je to hlavná príčina 18,6 17,1 21,7 11,6 32,3 13,3 0,0 
- áno, aj tento motív 57,5 58,5 53,3 60,5 48,4 70,0 70,0 
- málokedy pôsobí 20,2 19,5 21,7 23,3 16,1 13,3 30,0 
- neodpovedal 3,6 4,9 3,3 4,7 3,2 3,3 0,0 
Spolu 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
C. Motív úhrady dlhov Priemer ŠS BA Záp. Stred. Vých.  MÚ 
- je to hlavná príčina 18,6 40,0 19,6 20,0 10,8  18,9 
- áno, aj tento motív 57,5 40,0 58,8 56,9 60,0  62,2 
- málokedy pôsobí 20,2 20,0 15,7 23,1 24,6  16,2 
- neodpovedal 3,6 0,0 5,9 0,0 4,6  2,7 
Spolu 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  100,0 
 
Motív úhrady dlhov, ktorý vedie zamestnancov vykonávať nelegálnu prácu, podľa 
odborníkov vlastne „spolupôsobí“, keď nevystupuje ako hlavný motív nekalej činnosti 
zamestnancov. Prakticky jedine bratislavskí odborníci pripisujú menší vplyv tomuto dôvodu. 
Aj toto sa prakticky dnes oproti situácii v roku 2003 veľmi nezmenilo. 
 
Tabuľka č. 15d  Motívy daňového tlaku, ktoré vedú zamestnancov vykonávať nelegálnu prácu 
(v % odp.) 
 
D. Motív daňového tlaku Priemer ŠS Živ. Daň OÚP IP SP Col. 
- je to hlavná príčina 11,3 9,8 6,5 11,6 16,1 10,0 50,0 
- áno, aj tento motív 38,5 53,7 42,4 20,9 29,0 50,0 10,0 
- málokedy pôsobí 44,5 29,3 47,8 62,8 41,9 33,3 40,0 
- neodpovedal 5,7 7,3 3,3 4,7 12,9 6,7 0,0 
Spolu 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
D. Motív daňového tlaku Priemer ŠS BA Záp. Stred. Vých.  MÚ 
- je to hlavná príčina 11,3 20,0 10,8 15,4 6,2  13,5 
- áno, aj tento motív 38,5 33,3 39,2 43,1 33,8  37,8 
- málokedy pôsobí 44,5 46,7 45,1 38,5 49,2  40,5 
- neodpovedal 5,7 0,0 4,9 3,1 10,8  8,1 
Spolu 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  100,0 
 
 
Tento motív vykonávania nelegálnej práce z dôvodu daňového tlaku na zamestnanca, celkove 
je vnímaný ako nie príliš naliehavý, avšak oproti stavu z roku 2003 je viac dokladovaný. 
Upozorňujú naň v trochu vyššej miere odborníci z odborov živnostenského podnikania, 
Sociálnej poisťovne a v nižšej miere než priemer odborníci z východu krajiny. 
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Tabuľka č. 15e  Motív žiť voľne, byť nezávislý, ktoré vedú zamestnancov vykonávať 
nelegálnu prácu (v % odp.) 
 
E. Motív byť nezávislý Priemer ŠS Živ. Daň OÚP IP SP Col. 
- je to hlavná príčina 5,7 4,9 6,5 2,3 6,5 6,7 10,0 
- áno, aj tento motív 23,5 22,0 27,2 11,6 25,8 26,7 30,0 
- málokedy pôsobí 63,6 68,3 60,9 79,1 51,6 60,0 50,0 
- neodpovedal 7,3 4,9 5,4 7,0 16,1 6,7 10,0 
Spolu 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
E. Motív byť nezávislý Priemer ŠS BA Záp. Stred. Vých.  MÚ 
- je to hlavná príčina 5,7 13,3 5,9 6,2 3,1  5,4 
- áno, aj tento motív 23,5 6,7 29,4 26,2 15,4  37,8 
- málokedy pôsobí 63,6 80,0 56,9 66,2 67,7  48,6 
- neodpovedal 7,3 0,0 7,8 1,5 13,8  8,1 
Spolu 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  100,0 
 
Odborníci motívu zamestnanca žiť voľne (byť nezávislý) prostredníctvom vykonávania 
nelegálnej práce pripisujú menší význam, dokonca sa za 10 rokov ešte znížil. Nižší vplyv 
dokladajú respondenti z úradov práce a z Bratislavy, určité pôsobenie predpokladajú 
respondenti z mestských úradov. 
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4. Príčiny malej účinnosti aktivít na elimináciu nelegálnej práce. 
 
Ďalšia časť prieskumu sa týkala názorov odborníkov jednak na prekážky vyššej účinnosti 
regulačných vplyvov inštitúcií verejnej správy a samosprávnych orgánov obcí a podnikateľov 
a jednak na pôsobenie samosprávnych orgánov obcí a podnikateľských združení v regiónoch 
v oblasti potierania nelegálnej práce.  
 
Položili sme otázku, tak v roku 2003, ako aj v roku 2014, kde sme sa pýtali čo bráni vyššej 
účinnosti regulačných vplyvov inštitúcií verejnej správy (prípadne aj SOPK, podnikovým 
zväzom ...) na obmedzovanie vplyvu tieňovej ekonomiky na trh práce v okrese. Z výpovedí 
respondentov, keď spočítame tzv. priemerné poradie, vyplynuli v roku 2003 nasledovné 
hlavné zistenia: 

 
- bráni až silno bráni – zaostávanie našej legislatívy, 
- nebráni až málo bráni – zlé informačné služby inštitúcií verejnej správy, 
- málo bráni až bráni – ostatné sledované zábrany, keď negatívnejší vplyv prisúdili 

odborníci malej angažovanosti obecných samospráv a nízkej autorite podnikateľských 
združení než ostatným sledovaným faktorom. 

 
Tabuľka č. 16  Zábrany vyššej účinnosti regulačných vplyvov inštitúcií verejnej správy na 
obmedzovanie vplyvu tieňovej ekonomiky na regionálny trh práce (v % odp.) 
 
Rok 2003 
 
Zábrany nebráni málo bráni bráni silno bráni neodp. Spolu 
- zaostávanie legislatívy 2,4 7,2 39,2 45,8 5,4 100,0 
- malá koordinácia úsilia inštitúcií 15,1 27,7 33,7 15,7 7,8 100,0 
- nedostatok spolupráce polit. strán 15,7 25,3 27,7 18,7 12,7 100,0 
- zlé inf. služby v inštit. verej. správy 16,3 40,4 25,9 5,4 12,0 100,0 
- nízka organizovanosť podnikateľov 9,6 31,3 36,1 9,6 13,3 100,0 
- nízka autorita podnikateľs. združení 7,8 20,5 43,4 15,7 12,7 100,0 
- malá angažovanosť samosprávy obcí 5,4 24,7 43,4 16,3 10,2 100,0 
 
 
V roku 2014 sa situácia v postojoch respondentov zo štátnej správy zmenila len mierne. 
Napríklad najviac kritizované zostalo zaostávanie legislatívy, avšak už nie tak výrazne 
(zníženie oproti roku 2003 o cca 10 percentuálnych bodov). Zmiernila sa tiež kritika voči 
podnikateľom (či už ohľadne ich nízkej organizovanosti či nízkej autorite ich združení) a tiež 
sa zmiernila kritika voči malej angažovanosti samosprávy obcí. Ukazuje sa však, že odborníci 
zo samosprávy (respondentmi boli pracovníci mestských úradov) viac ako odborníci zo 
štátnej správy upozorňujú na problém nedostatku spolupráce politických strán a malého počtu 
kontrolných akcií, ktoré taktiež bránia a silno bránia vyššej účinnosti pri potieraní nelegálnej 
práce. 
 
 
 
 
 
 
 



26 
 

Rok 2014 – respondenti štátnej správy 
 
Zábrany nebráni málo bráni bráni silno bráni neodp. Spolu 
- zaostávanie legislatívy 5,3 18,9 39,3 34,0 2,5 100,0 
- malá koordinácia úsilia inštitúcií 6,1 24,2 47,5 18,0 4,1 100,0 
- nedostatok spolupráce polit. strán 24,2 26,6 31,6 17,9 4,1 100,0 
- zlé inf. služby v inštit. verej. správy 19,3 41,8 29,1 4,9  4,9 100,0 
- nízka organizovanosť podnikateľov 28,3 39,8 22,5 3,7 5,7 100,0 
- nízka autorita podnikateľs. združení 21,3 38,1 29,9 4,1 6,6 100,0 
- malá angažovanosť samosprávy obcí 10,7 37,3 38,5 9,0 4,5 100,0 
- malý počet kontrolných akcií 13,9 23,0 38,1 20,1 4,9 100,0 
- iné -  0,4 0,4 2,0 97,1 100,0 
 
Rok 2014 – respondenti mestských úradov 
 
Zábrany nebráni málo bráni bráni silno bráni neodp. Spolu 
- zaostávanie legislatívy 8,1 8,1 51,4 24,3 2,7 100,0 
- malá koordinácia úsilia inštitúcií 5,4 18,9 48,6 18,9 2,7 100,0 
- nedostatok spolupráce polit. strán 27,0 13,5 18,9 27,0 8,1 100,0 
- zlé inf. služby v inštit. verej. správy 10,8 37,8 27,0 8,1 10,8 100,0 
- nízka organizovanosť podnikateľov 27,0 29,7 16,2 13,5 8,1 100,0 
- nízka autorita podnikateľs. združení 27,0 18,9 29,7 13,5 5,4 100,0 
- malá angažovanosť samosprávy obcí 29,7 43,2 10,8 2,7 8,1 100,0 
- malý počet kontrolných akcií 10,8 16,2 29,7 32,4 5,4 100,0 
- iné 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 
 
Odborníci teda typujú, že problémom vyššej účinnosti regulačných vplyvov voči nelegálnej 
práci zostáva najmä zaostávanie našej legislatívy. Veľmi kritický takýto názor v roku 2014 
majú najmä tí z inšpektorátov práce, z úradov práce, zo Sociálnej poisťovne a zo stredného 
Slovenska, o niečo menej kriticky sa takto vyjadrujú respondenti z daňových úradov 
a odborov živnostenského podnikania. 
  
Druhou výraznejšou prekážkou účinnejšieho potieranie nelegálnej práce je malá koordinácia 
úsilí inštitúcií (daňový úrad, živnostenský úrad, úrad práce, obec, SOPK a ďalší) pri potieraní 
nelegálnej práce. Tento nedostatok oproti roku 2003 nadobudol silnejší význam. Kritika je 
silnejšia zo strany odborníkov colných úradov, Sociálnej poisťovne i mestských úradov. 
O niečo menej kriticky sa k týmto subjektom stavajú podobne ako v roku 2003 daňové úrady. 
 
Treťou najvýznamnejšou prekážkou je v tejto oblasti podľa respondentov malý počet 
kontrolných akcií (tento dôvod však v roku 2003 nebol testovaný). Aj tu podobne ako 
v predchádzajúcom prípade je kritika silnejšia zo strany odborníkov colných 
úradov, Sociálnej poisťovne i mestských úradov, relatívne menej kritický postoj tu zaujali 
respondenti z bratislavského regiónu a tiež z úradov práce. 
 
Medzi významné prekážky potierania nelegálnej práce zaradili respondenti zo štátnej správy 
aj malú angažovanosť samosprávy obcí a miest (v prieskume z roku 2003 to bola dokonca 
druhá významná prekážka), viac respondenti z daňových úradov. Naopak, podľa pracovníkov 
mestských úradov to nie je až tak silná prekážka.    
 



27 
 

Problémom nedostatku vôle u politických strán na spoluprácu pri potieraní nelegálnej práce 
prikladajú väčší význam pracovníci úradov práce, inšpektorátov práce a Sociálnej poisťovne. 
Podľa respondentov nie je až na tak zlej úrovni systém informačných služieb inštitúcií 
verejnej správy, a teda je funkčný pri potieraní nelegálnej práce, hoci kritickejší postoj tu 
vyjadrili pracovníci inšpektorátov práce a colných úradov. Nízka organizovanosť a autorita 
vrcholových podnikateľských organizácií v okresoch nie je až takou prekážkou potierania 
nelegálnej práce očividne na východe Slovenska a podľa respondentov z úradov práce.  
Problematike nedostatočne nastavenej legislatívy sa venujeme na iných miestach, a chceme 
jej venovať podstatne širšiu pozornosť v druhej etape riešenia úlohy v roku 2015. Teraz sa 
však bližšie pozrieme na činnosť podnikateľských združení a obecných zastupiteľstiev 
v oblasti potierania nelegálnej práce – očami odborníkov pôsobiacich vo verejnej regionálnej 
správe. 
 
Na otázku či využíva Obchodná a priemyselná komora a ďalšie podnikateľské subjekty 
v okrese svoj vplyv na elimináciu práce na čierno, sme získali nasledovné odpovede: 
 
Tabuľka č. 17  Využívanie vplyvu SOPK a iných podnikateľských združení na elimináciu 
nelegálnej práce (v % odp.) 
 
Či využívajú vplyv pod. 2003 2014 
- áno, veľmi na to dbajú - - 
- áno, čiastočne 13,3 32,5 
- nie 75,9 61,4 
- neodpovedal 10,8 6,1 
Spolu 100,0 100,0 
 
Pokračovanie Tabuľky č. 17, situácia v roku 2014 (v % odpov) 
 
Či využívajú vplyv pod. Priemer ŠS Živ. Daň OÚP IP SP Col. 
- áno, veľmi na to dbajú - - - - - - - 
- áno, čiastočne 32,5 31,7 35,9 32,6 10,0 43,3 40,0 
- nie 61,4 61,0 59,8 60,5 83,3 46,7 60,0 
- neodpovedal 6,1 7,3 4,3 7,0 6,7 10,0 0,0 
Spolu 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
Pokračovanie Tabuľky č. 17, situácia v roku 2014 (v % odpov) 
Či využívajú vplyv pod. Priemer ŠS BA Záp. Stred. Vých.  MÚ 
- áno, veľmi na to dbajú - - - - -  10,8 
- áno, čiastočne 32,5 46,7 33,3 32,3 28,1  24,3 
- nie 61,4 53,3 61,8 60,0 64,1  56,8 
- neodpovedal 6,1 0,0 4,9 7,7 7,8  5,4 
Spolu 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  100,0 
 
Väčšina respondentov konštatuje, že SOPK a iné podnikateľské združenia v ich regióne 
nevyužívajú svoj vplyv na elimináciu nelegálnej práce. Avšak oproti roku 2003 sa 
v súčasnosti podľa respondentov situácia zlepšila, keď aspoň tretina z nich konštatuje  
„čiastočné“ reflektovanie potreby eliminovať nelegálnu prácu aj v rámci činnosti 
podnikateľských združení: viac na to upozorňujú respondenti zo Sociálnej poisťovne, 
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daňových úradov i úradov práce, menej respondenti z mestských úradov a z východného 
Slovenska. 
 
Na otázku, prečo je tomu tak, čo si o absencii vplyvu podnikateľských združení pri potieraní 
nelegálnej práce myslia respondenti, sme zistili nasledovné. V roku 2003 to bolo „hlboké 
mlčanie“ – vyše 2/3 respondentov (67,5 %) sa vôbec nevyjadrilo, resp. len sucho 
konštatovalo, že oni necítia pôsobenie týchto podnikateľských orgánov v okrese v súvislosti 
s potieraním nelegálnej práce, resp. že v ich okrese vôbec nie sú takéto štruktúry. V roku 2014 
už respondenti zo štátnej správy vyjadrili svoje názory, keď len 1/6 sa zdržala odpovede, resp. 
sa vyhovorila na neúčasť takýchto podnikateľských organizácií v regióne. 
 
Tabuľka č. 18  Príčiny absencie aktivít SOPK a iných podnikateľských združení pri eliminácii 
nelegálnej práce (v % odpovedajúcich) 
 
Príčiny 2003 2014¹ 
- vyhovuje im to, podnikatelia sami pôsobia v tieňovej ekonomike 7,8 41,7 
- pod. združenia pôsobia v iných oblastiach, nemajú záujem o elim. neleg. práce  9,6 26,7 
- podnikateľské združenia majú nízku autoritu u podnikateľov 3,6 33,2 
- pre nedostatok právnych nástrojov, nedostatočnú legislatívu  9,0 38,5 
- pre nedostatok vzájomnej komunikácie (aj s ostatnými subjektmi v regióne) 1,8 18,2 
- pre nedostatok pracovníkov komôr 0,6 3,6 
- neodpovedal, nevie, podnik. združenia nepôsobia v regióne 67,5 15,8 
Spolu 100,0 n. 
¹ Pozn.: V roku 2014 respondenti odpovedali viacerými možnosťami 

 
 
Aj v roku 2014 stále platí najmä názor, že „podnikateľom súčasný stav vyhovuje, lebo sami 
pôsobia v tieňovej ekonomike“, konštatovali to najmä respondenti štátnych inštitúcií zo 
stredného Slovenska (52,3%), avšak respondenti z mestských úradov menej (18,9%). 
A druhým najčastejším zdôvodnením nedostatočných aktivít podnikateľských združení na 
elimináciu nelegálnej práce bol nedostatok právnych nástrojov a nedostatočná legislatíva, na 
čo upriamovali pozornosť respondenti najmä zo Sociálnej poisťovne (70,0%) a z úradov práce 
(48,8%).  
 
Pokračovanie Tabuľky č. 18, situácia v roku 2014 (v % odpov) 
 
Príčiny  Priemer ŠS Živ. Daň OÚP IP SP Col. 
- vyhovuje im to 41,7 41,5 39,1 39,5 41,9 43,3 70,0 
- angažujú sa inde 26,7 24,4 23,9 32,6 41,9 16,7 20,0 
- nízka autorita združení 33,2 43,9 41,3 20,9 12,9 36,7 20,0 
- nedostatočná legislatíva 38,5 36,6 28,3 48,8 16,1 70,0 70,0 
- nedostatok komunikácie 18,2 29,3 16,3 25,6 3,2 13,3 20,0 
- nedostatočné person. vybavenie 3,6 7,3 2,2 4,7 3,2 0,0 10,0 
- v regióne p. združenie nepôsobí 6,1 7,3 5,4 14,0 0,0 3,3 0,0 
- neodpovedal 9,7 2,4 13,0 7,0 19,4 6,7 0,0 
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Pokračovanie Tabuľky č. 18, situácia v roku 2014 (v % odpov) 
 
Príčiny Priemer ŠS BA Záp. Stred. Vých.  MÚ 
- vyhovuje im to 41,7 26,7 41,2 52,3 35,4  18,9 
- angažujú sa inde 26,7 46,7 26,5 21,5 27,7  5,4 
- nízka autorita združení 33,2 26,7 30,4 38,5 33,8  43,2 
- nedostatočná legislatíva 38,5 46,7 37,3 43,1 33,8  40,5 
- nedostatok komunikácie 18,2 0,0 22,5 13,8 20,0  21,6 
- nedostatočné person. vybavenie 3,6 0,0 2,0 6,2 4,6  5,4 
- v regióne p. združenie nepôsobí 6,1 0,0 0,9 9,2 9,2  10,8 
- neodpovedal 9,7 13,3 8,8 4,6 15,4  16,2 
 
Pomerne frekventovaná bola tiež príčina, že podnikateľské združenia majú malú autoritu 
u podnikateľov, a preto sa neangažujú v aktivitách zameraných proti nelegálnej práci: viac na 
tento problém poukazovali pracovníci daňových úradov (41,3%) a odborov živnostenského 
podnikania (43,9%) a tiež respondenti z mestských úradov (43,2%). 
 
Ďalšie zdôvodnenie bolo: „podnikateľské združenia sa zameriavajú na inú činnosť, nemajú 
záujem o kontrolu nelegálnej práce“, toto konštatovali viac odborníci z inšpektorátov práce 
(41,9%) a z úradov práce (32,6%), viac v Bratislavskom regióne (46,7%). Na nedostatok 
komunikácie ako možnú príčinu angažovania sa podnikateľských združení pri potieraní 
nelegálnej práce ukazovali viac respondenti z odborov živnostenského podnikania (29,3% 
a z úradov práce (25,6%). Otázka nedostatočného personálneho vybavenia podnikateľských 
združení pre potieranie nelegálnej práce nie je podľa našich respondentov relevantná. 
 
 
Ďalšia otázka v rámci tohto bloku sa týkala aktivít obecných a mestských samospráv 
ohľadne eliminácie nelegálnej práce. Spýtali sme sa, či tieto samosprávy v okrese využívajú 
dostatočne svoj vplyv na elimináciu nelegálnej práce, a ak nie, prečo je tomu tak. 
 
Tabuľka č. 19  Využívanie vplyvu obecných (mestských) samospráv na elimináciu nelegálnej 
práce (v % odp.) 
 
Či využívajú vplyv sam. 2003 2014 
- áno, veľmi na to dbajú 1,2 - 
- áno, čiastočne 40,4 37,4 
- nie 51,2 60,6 
- neodpovedal 7,2 2,0 
Spolu 100,0 100,0 
 
Pokračovanie Tabuľky č. 19, situácia v roku 2014 (v % odpov) 
 
Či využívajú vplyv sam. Priemer ŠS Živ. Daň OÚP IP SP Col. 
- áno, veľmi na to dbajú - - - - - - - 
- áno, čiastočne 37,4 31,7 45,7 37,2 23,3 33,3 40,0 
- nie 60,6 61,0 54,3 58,1 76,7 66,7 60,0 
- neodpovedal 2,0 7,3 0,0 4,7 0,0 0,0 0,0 
Spolu 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Pokračovanie Tabuľky č. 19, situácia v roku 2014 (v % odpov) 
 
Či využívajú vplyv sam. Priemer ŠS BA Záp. Stred. Vých.  MÚ 
- áno, veľmi na to dbajú - - - - -  13,5 
- áno, čiastočne 37,4 40,0 38,2 29,2 43,8  54,1 
- nie 60,6 60,0 59,8 66,2 56,3  32,4 
- neodpovedal 2,0 0,0 2,0 4,6 0,0  0,0 
Spolu 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  100,0 
 
V tomto smere sú naši respondenti tiež dosť kritickí, keď vyše polovice z nich deklarovalo 
nečinnosť mestských a obecných samospráv pri potieraní nelegálnej práce. Oproti roku 2003 
však dnešná situácia podľa nich vyzerá horšie, zvýšil sa podiel respondentov deklarujúcich 
nečinnosť samosprávy na úseku boja s nelegálnou prácou. Veľa kritikov je najmä z prostredia 
inšpektorátov práce, odborov živnostenského podnikania i Sociálnej poisťovne. Podstatne 
menej kritickí sú voči vlastnej aktivite v tejto oblasti samotní pracovníci mestských úradov.  
 
Príčiny nižšej aktivity mestských a obecných samospráv pri potieraní nelegálnej práce vidia 
respondenti v nasledovnom. 
 
Tabuľka č. 20  Príčiny absencie aktivít obecných (mestských) samosprávnych orgánov pri 
eliminácii nelegálnej práce (v % odp.) 
 
Príčiny 2003  2014¹ 
Respondenti z  ŠS  ŠS MU 
     
- majú úžitok z podnikania, sú radi, že sú zabezpečené 
potreby občanov 

5,4  19,4 16,2 

- obava zo straty voličov, nechcú si narobiť nepriateľov  18,7  52,6 13,5 
- sociálne cítenie poslancov a starostov a primátorov 0,6  9,7 21,6 
- nedostatočná legislatíva, nedostatok kompetencií  11,4  37,2 64,9 
- nedostatok financií 1,8  17,8 29,7 
- nedostatok odborníkov, nedostatočné personálne 
vybavenie 

3,0  19,4 10,8 

- nedostatok kontrolnej činnosti 1,8  26,8 18,9 
- rodinkárstvo a kamarátske vzťahy 3,0  37,7 8,1 
- nezáujem, nedostatočná motivácia, neochota prevziať 
zodpovednosť 

3,6  29,6 10,8 

- riešenie problémov v iných oblastiach 4,2  27,5 29,7 
- neodpovedal, nevie, nepôsobia 46,4  1,2 8,1 
Spolu 100,0  - - 
¹Pozn: V roku 2014 bola použitá iná metodika, respondent mohol odpovedať viacerými odpoveďami 
 
Zatiaľ čo v roku 2003 sa takmer polovica respondentov nevyjadrila, v roku 2014 už 
odpovedal výrazne vyšší počet respondentov. Čo sa týka príčin nekonania samosprávy, 
mienka odborníkov zo štátnej správy sa veľmi nezmenila, najčastejšie za príčinu nekonania 
pri eliminácii nelegálnej práce je považovaná obava lokálnych politikov zo straty voličov, že 
si nechcú narobiť nepriateľov. Avšak odborníci z mestských úradov si to nemyslia, keď túto 
príčinu považujú za málo významnú. Podobne respondenti štátnej správy na vysoké miesto 
medzi príčiny absencie aktivít samosprávy proti nelegálnej práci kladú rodinkárstvo 
a kamarátske vzťahy, najmä respondenti z inšpektorátov práce (51,6%), relatívne menej 



31 
 

z úradov práce (25,6%); aj v tomto prípade takúto príčinu bagatelizujú samotní pracovníci 
mestských úradov.  
 
Druhým dôvodom nekonania samosprávy v súvislosti s nelegálnou prácou je podľa 
odborníkov  nedostatočná legislatíva, nedostatok kompetencií na to, aby mohli samosprávy 
ráznejšie konať, v roku 2014 upozorňujú na to najmä respondenti zo Sociálnej poisťovne 
(63,3%), mestských úradov (70,6%) a z Bratislavy (46,7%), relatívne menej potom 
respondenti z daňových úradov (25,0%) a z odborov živnostenského podnikania (31,7%).  
 
 Pokračovanie Tabuľky č. 20, situácia v roku 2014 (v % odpov) 
 
Príčiny  Priemer ŠS Živ. Daň OÚP IP SP Col. 
- úžitok z podnikania 19,4 24,4 20,7 18,6 6,5 20,0 30,0 
- obava zo straty voličov 52,6 53,7 53,3 60,5 45,2 43,3 60,0 
- sociálne cítenie volených zástup. 9,7 12,2 8,7 14,0 6,5 0,0 30,0 
- nedostatočná legislatíva 37,2 31,7 25,0 41,9 45,2 63,3 50,0 
- nedostatok financií 17,8 17,1 19,6 14,0 19,4 20,0 10,0 
- nedostatočné person. vybavenie 19,4 24,4 16,3 18,6 16,1 23,3 30,0 
- nedostatok kontrolnej činnosti 26,8 41,5 27,5 16,3 16,1 30,0 30,0 
- rodinkárstvo, kamarát. vzťahy 37,7 36,6 37,0 25,6 51,6 33,3 70,0 
- nezáujem, neochota o zodpoved. 29,6 41,5 30,4 27,9 22,6 23,3 20,0 
- riešenie problémov v iných oblas. 27,5 31,7 22,8 34,9 32,3 16,7 40,0 
- neodpovedal, nevie 1,2 0,0 2,6 0,0 6,5 0,0 0,0 
 
Pokračovanie Tabuľky č. 20, situácia v roku 2014 (v % odpov) 
Príčiny Priemer ŠS BA Záp. Stred. Vých.  MÚ 
- úžitok z podnikania 19,4 13,3 16,7 18,5 26,2  16,2 
- obava zo straty voličov 52,6 26,7 53,9 49,2 60,0  13,5 
- sociálne cítenie volených zástup. 9,7 0,0 9,8 6,2 15,4  21,6 
- nedostatočná legislatíva 37,2 46,7 35,3 40,0 36,4  64,9 
- nedostatok financií 17,8 0,0 19,6 20,0 16,9  29,7 
- nedostatočné person. vybavenie 19,4 13,3 15,7 29,2 16,9  10,8 
- nedostatok kontrolnej činnosti 26,8 20,0 30,4 31,3 18,5  18,9 
- rodinkárstvo, kamarát. vzťahy 37,7 26,7 40,3 40,0 33,8  8,1 
- nezáujem, neochota o zodpoved. 29,6 40,0 31,4 24,6 29,2  10,8 
- riešenie problémov v iných oblas. 27,5 26,7 25,5 33,8 24,6  29,7 
- neodpovedal, nevie 1,2 6,7 0,0 0,0 3,0  8,1 
 
 
Ďalším dôvodom je nezáujem samotných samospráv, ich neochota prevziať zodpovednosť 
a aj nedostatočná motivácia potláčať nelegálnu prácu. Na tento nezáujem poukázali viac 
respondenti z odborov živnostenského podnikania (41,5%), z Bratislavského regiónu (40,0%), 
naopak za významnú príčinu to nepovažovali „dotknutí“ respondenti mestských úradov 
(10,8%). 
 
Zo strany mestských úradov však respondenti poukazujú na nedostatok financií (32,4%) a na 
množstvo iných problémov, ktoré treba riešiť (tiež 32,4%), než sa venovať potieraniu 
nelegálnej práce: predsa v tejto oblasti pôsobia osobitné kontrolné orgány – inšpektoráty 
práce, polícia, úrady práce, atď. Inak, aj respondenti zo štátnej správy medzi príčiny absencie 
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potierania nelegálnej práce samosprávou zaraďujú ich zahltenosť inými problémami, najmä 
na to upozorňujú respondenti inšpektorátov práce (32,3%), úradov práce (34,9%) i odborov 
živnostenského podnikania (31,7%), zo stredného Slovenska (33,8%). Nedostatok financií je 
vnímaný ako významná prekážka potierania nelegálnej práce všetkými subjektmi. K tomu sa 
pridáva aj nedostatok odborníkov resp. nedostatočné personálne vybavenie samosprávy na boj 
s nelegálnou prácou, upozorňujú na to najmä respondenti zo Sociálnej poisťovne (23,3%), 
z odborov živnostenského podnikania (24,4%) a colných úradov (30,0%), viac zo stredného 
Slovenska (29,2%). 
 
Zaujímavými motívmi vyhýbania sa boju s nelegálnou prácou samosprávou je sociálne cítenie 
volených funkcionárov a zabezpečenie potrieb občanov, keďže aj obce a mestá majú úžitok 
z podnikania. Zatiaľ čo v roku 2003 tieto dôvody neboli  uvádzané ako významné,  v roku 
2014 už najmä úžitok z podnikania pre obec a mesto bol fakticky brzdou pre boj s nelegálnou 
prácou zo strany samosprávy. Ohľady na podnikanie ako dôvod „prižmúrenia očí“ voči 
nelegálnej práci narastajú smerom na východ krajiny. Na sociálnosť svojho cítenia ako 
dôvodu pre nekonanie pri nelegálnej práci upozorňujú respondenti z mestských úradov 
(21,6%). 
 
Aké hlavné zistenia vyplývajú z analýzy príčin malej aktivity obcí a podnikateľských 
združení pri eliminácii nelegálnej práce ? V prvom rade to, že za sledované obdobie pretrvali 
najvýznamnejšie dôvody nečinnosti samosprávy: obava zo straty voličov, kamarátske 
a rodinné vzťahy a nedostatok legislatívy a kompetencií pre ráznejšie konanie. V súčasnosti 
tie dôvody narástli a pridali sa ďalšie, ktoré sú dostatočne známe, keďže sa k príčinám 
nekonania samosprávy už vie vyjadriť drvivá väčšina odborníkov (napr. v roku 2003 sa 
vyjadrila len niečo vyše polovica odborníkov). Čo sa týka nečinnosti podnikateľských 
združení, týmto - podľa názoru odborníkov pôsobiacich v danej problematike - súčasný stav 
vyhovuje, lebo samotní podnikatelia pôsobia v tieňovej ekonomike a podnikateľské združenia 
majú nízku autoritu voči svojim členom. No a k nečinnosti podnikateľských združení 
prispieva aj nedostatočný stav legislatívy.  
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5. Výskyt vybraných typov nedeklarovanej práce v roku 2014 
 
 
V rámci prieskumu v roku 2014 bolo vykonané osobitné zisťovanie týkajúce sa niekoľkých 
aktuálnych problémov vyskytujúcich sa v každodennej praxi na trhu práce súvisiacich 
s nelegálnou prácou. Zamerali sme sa na nedeklarovanú prácu, teda takú, ktorá nie je 
zahlásená do Sociálnej poisťovne a je odmeňovaná plne alebo čiastočne mimo oficiálnej 
ekonomiky (prakticky formou absencie poistných a daňových platieb).  
 
Najprv boli zisťované skúsenosti odborníkov na výskyt vybraných druhov (typov) 
nedeklarovanej práce. Respondenti mali posúdiť, ktorý z týchto typov sa vyskytuje najviac 
a ktorý zas menej. Porovnávané boli: 

- Založený pracovný vzťah, ale zamestnancovi sa časť mzdy neoficiálne vypláca „na 
ruku“, 

- Výkon práce fyzickej osoby pre inú fyzickú osobu, ktorá nie je nepodnikateľom, avšak 
bez založenia pracovnoprávneho vzťahu (napr. služby v domácnosti), 

- Vynútená samostatná zárobková činnosť. 
 
Ku každej z týchto typov nedeklarovanej práce sa respondenti vyjadrovali osobitne a ich 
hodnotenia vyjadrujú nasledovné tabuľky. 
 
Tabuľka č. 21 Hodnotenie výskytu vybraných typov nedeklarovanej práce – priemery za 
odpovede respondentov štátnej správy (v % odp.) 
 
Výskyt   vyplácanie na ruku neohlásené služby vynútená SZČ 
- najväčší výskyt 70,0 9,7 31,3 
- stredný výskyt 23,9 34,0 29,7 
- najmenší výskyt 4,9 54,7 37,4 
- neodpovedal 1,2 1,6 1,6 
Spolu 100,0 100,0 100,0 
 
Respondenti označili z týchto troch typov nedeklarovanej práce za najviac sa vyskytujúce 
vyplácanie časti mzdy mimo výplatnej pásky, priamo na ruku zamestnanca. Za menej časté, 
ale s dosť znateľným výskytom označili vynútenú samostatnú zárobkovú činnosť a za 
relatívne menej sa vyskytujúce potom neohlásené služby. Vzhľadom na tradíciu susedskej 
výpomoci je symptomatické, že neohlásené služby nepovažujú odborníci za až tak rozsiahly 
problém, často je totiž vnímaný ako domáce práce mimo oficiálnej ekonomiky. Identifikácia 
výrazného výskytu vynútenej samostatnej zárobkovej činnosti len potvrdzuje rozsah tohto 
fenoménu v našej ekonomike s negatívnym dopadom nielen na verejné financie, ale aj na trh 
práce a kultúru práce.   
 
Osobitne treba upozorniť na aktuálnu rozšírenosť neduhu splniť síce formálnu povinnosť 
ohlásenia pracovno-právneho vzťahu, ale potom vyhýbať sa plateniu odvodov za časť mzdy 
vyplácanej na ruku. Na výraznú frekvenciu tohto javu upozorňujú najmä respondenti zo 
Sociálnej poisťovne, z úradov práce i inšpektorátov práce, relatívne menej respondenti 
odborov živnostenského podnikania a daňových úradov. Podstatne viac naň upozorňujú 
respondenti z východného Slovenska než zo západu krajiny. (Tabuľka 22)    
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Tabuľka č. 22 Vyplácanie časti mzdy priamo na ruku (v % odp.) 
 
Výskyt vyplácania na ruku  Priemer ŠS Živ. Daň OÚP IP SP Col. 
- najväčší výskyt 70,0 56,1 66,3 76,7 74,2 86,7 70,0 
- stredný výskyt 23,9 34,1 26,1 20,9 22,6 10,0 20, 
- najmenší výskyt 4,9 7,3 5,4 2,3 3,2 3,3 10,0 
- neodpovedal 1,2 2,4 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
Spolu 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
Pokračovanie Tabuľky č. 22 Vyplácanie časti mzdy priamo na ruku (v % odp.) 
Výskyt vyplácania na ruku Priemer ŠS BA Záp. Stred. Vých.  MÚ 
- najväčší výskyt 70,0 53,3 67,6 66,2 81,5  62,2 
- stredný výskyt 23,9 33,3 27,5 26,2 13,8  24,3 
- najmenší výskyt 4,9 6,7 4,9 6,2 3,1  2,7 
- neodpovedal 1,2 6,7 0,0 1,5 1,5  10,8 
Spolu 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  100,0 
 
 
Čo sa týka hodnotenia výskytu neohlásených služieb, na tieto viac upozorňujú respondenti 
z inšpektorátov práce, z colných úradov a z mestských úradov, viac z bratislavského regiónu 
a zo stredného Slovenska. (Tabuľka 23) 
 
Tabuľka č. 23 Výskyt neohlásených služieb (v % odp.) 
 
Výskyt neohlásených služieb Priemer ŠS Živ. Daň OÚP IP SP Col. 
- najväčší výskyt 9,7 4,9 13,0 7,0 9,7 6,7 20,0 
- stredný výskyt 34,0 34,1 28,3 27,9 54,8 33,3 50,0 
- najmenší výskyt 54,7 58,5 55,4 65,1 35,5 60,0 30,0 
- neodpovedal 1,6 2,4 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
Spolu 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
Pokračovanie Tabuľky č. 23 Výskyt neohlásených služieb (v % odp.) 
Výskyt neohlásených služieb Priemer ŠS BA Záp. Stred. Vých.  MÚ 
- najväčší výskyt 9,7 33,3 7,8 10,8 6,2  16,2 
- stredný výskyt 34,0 26,7 33,3 35,4 35,4  35,1 
- najmenší výskyt 54,7 33,3 58,8 52,3 55,4  29,7 
- neodpovedal 1,6 6,7 0,0 1,5 3,1  18,9 
Spolu 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  100,0 
 
 
Na výskyt vynútenej samostatnej zárobkovej činnosti výrazne viac upozorňujú respondenti 
z odborov živnostenského podnikania. Z regionálneho hľadiska však nezaznamenávame 
výraznejšie hodnotiace odlišnosti, čo svedčí o plošnom rozšírení tohto neduhu po celom 
Slovensku. (Tabuľka 24) 
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Tabuľka č. 24 Výskyt vynútenej samostatnej zárobkovej činnosti (v % odp.) 
 
Výskyt vynútenej SZČ Priemer ŠS Živ. Daň OÚP IP SP Col. 
- najväčší výskyt 31,3 63,4 29,7 25,6 16,1 23,3 10,0 
- stredný výskyt 29,7 12,2 25,3 41,9 35,5 46,7 20,0 
- najmenší výskyt 37,4 24,4 40,7 32,6 48,4 30,0 70,0 
- neodpovedal 1,6 0,0 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
Spolu 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
Pokračovanie Tabuľky č. 24 Výskyt vynútenej samostatnej zárobkovej činnosti (v % odp.) 
Výskyt vynútenej SZČ Priemer ŠS BA Záp. Stred. Vých.  MÚ 
- najväčší výskyt 31,3 46,7 32,7 33,8 23,1  24,3 
- stredný výskyt 29,7 6,7 30,7 27,7 35,4  18,9 
- najmenší výskyt 37,4 46,7 36,6 36,9 36,9  35,1 
- neodpovedal 1,6 0,0 0,0 1,5 4,6  21,6 
Spolu 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  100,0 
 
 
Ďalšia otázka v roku 2014 sa týkala hodnotenia výskytu vybraných typov nedeklarovanej 
práce s ohľadom na ich výskyt v zahraničí. Respondenti mali posúdiť, či sa daný typ 
vyskytuje u nás v porovnaní so situáciou v zahraničí častejšie, alebo naopak menej často.    
 
Tabuľka č. 25 Hodnotenie výskytu vybraných typov nedeklarovanej práce – porovnanie so 
situáciou v zahraničí - priemery za odpovede respondentov štátnej správy (v % odp.) 
 
Výskyt   vyplácanie na ruku neohlásené služby vynútená SZČ 
- u nás je častejší 61,5 22,3 37,4  
- približne rovnaký doma i v zahraničí 27,5 42,1 32,1 
- u nás je menej častý 6,1 29,6 24,4 
- neodpovedal 4,9 6,1 6,1 
Spolu 100,0 100,0 100,0 
 
Z vybraných typov nedeklarovanej práce je podľa respondentov neduh vyplácania časti mzdy 
priamo na ruku oproti zahraničiu oveľa viac častejší, o mierne viac častejší je potom u nás 
doma oproti zahraničiu výskyt vynútenej samostatnej zárobkovej činnosti. Výskyt 
neohlásených služieb považujú naši odborníci za veľmi podobný ich výskytu v zahraničí. 
 
Na výrazné slovenské špecifikum vyplácania časti mzdy mimo oficiálnej ekonomiky potom 
upozorňujú respondenti zo Sociálnej poisťovne i z úradov práce, menej z mestských úradov, 
odborov živnostenského podnikania a z bratislavského regiónu. (Tabuľka 26) 
 
Tabuľka č. 26 Vyplácanie časti mzdy priamo na ruku – porovnanie so zahraničím (v % odp.) 
 
Výskyt vyplácania na ruku  Priemer ŠS Živ. Daň OÚP IP SP Col. 
- u nás je častejší 61,5 51,2 62,0 69,8 48,4 76,7 60,0 
- približne rovnaký doma i v zahraničí 27,5 34,1 31,5 23,3 25,8 10,0 40,0 
- u nás je menej častý 6,1 9,8 5,4 7,0 6,5 3,3 0,0 
- neodpovedal 4,9 4,9 1,1 0,0 19,4 10,0 0,0 
Spolu 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Pokračovanie Tabuľky č. 26 Vyplácanie časti mzdy priamo na ruku – porovnanie so 
zahraničím (v % odp.) 
 
Výskyt vyplácania na ruku Priemer ŠS BA Záp. Stred. Vých.  MÚ 
- u nás je častejší 61,5 46,7 65,7 58,5 61,5  48,6 
- približne rovnaký doma i v zahraničí 27,5 46,7 26,5 33,8 18,5  32,4 
- u nás je menej častý 6,1 6,7 5,9 6,2 6,2  8,1 
- neodpovedal 4,9 0,0 2,0 1,5 13,8  10,8 
Spolu 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  100,0 
 
 
Čo sa týka neohlásených služieb, žiadnymi kategóriami respondentov nie sú považované za 
špecificky „slovenské“ (tabuľka 27). Niektorí respondenti dokonca usudzujú, že sa 
neohlásené služby viac vyskytujú v zahraničí než u nás (určite respondenti zo Sociálnej 
poisťovne, z odborov živnostenského podnikania, viac zo stredného Slovenska). (Tabuľka 27) 
 
 
Tabuľka č. 27 Výskyt neohlásených služieb – porovnanie so zahraničím (v % odp.) 
 
Výskyt neohlásených služieb Priemer ŠS Živ. Daň OÚP IP SP Col. 
- u nás je častejší 22,3 26,8 21,7 20,9 16,1 26,7 20,0 
- približne rovnaký doma i v zahraničí 42,1 29,3 47,8 48,8 41,9 26,7 60,0 
- u nás je menej častý 29,6 36,6 27,2 30,2 22,6 36,7 20,0 
- neodpovedal 6,1 7,3 3,3 0,0 19,4 10,0 0,0 
Spolu 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
Pokračovanie Tabuľky č. 27 Výskyt neohlásených služieb – porovnanie so zahraničím (v % 
odp.) 
 
Výskyt neohlásených služieb Priemer ŠS BA Záp. Stred. Vých.  MÚ 
- u nás je častejší 22,3 26,7 25,5 21,5 16,9  8,1 
- približne rovnaký doma i v zahraničí 42,1 53,3 47,1 33,8 40,0  62,2 
- u nás je menej častý 29,6 13,3 25,5 41,5 27,7  18,9 
- neodpovedal 6,1 6,7 2,0 3,1 15,4  10,8 
Spolu 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  100,0 
 
 
 
U vynútenej samostatnej zárobkovej činnosti (keď prakticky bývalý zamestnanec sa stane 
živnostníkom len preto, že potom je jeho práca pre bývalého zamestnávateľa lacnejšia) 
respondenti predpokladajú, že aj keď výskyt tohto neduhu sa vyskytuje aj v zahraničí, predsa 
len častejší je u nás. Tento názor silnejšie zaznieva v podaní respondentov z odborov 
živnostenského podnikania, úradov práce, viac zo stredného Slovenska. Respondenti zo 
samosprávy však o tom pochybujú, keď prisudzujú vynútenému podnikaniu u nás nižší 
výskyt, než je tomu v zahraničí. (Tabuľka 28)  
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Tabuľka č. 28 Výskyt vynútenej samostatnej zárobkovej činnosti – porovnanie so zahraničím 
(v % odp.) 
 
Výskyt vynútenej SZČ Priemer ŠS Živ. Daň OÚP IP SP Col. 
- u nás je častejší 37,4  48,8 35,2 39,5 25,8 36,7 40,0 
- približne rovnaký doma i v zahraničí 32,1 24,4 37,4 32,6 38,7 30,0 0,0 
- u nás je menej častý 24,4 19,5 24,2 27,9 16,1 23,3 60,0 
- neodpovedal 6,1 7,3 3,3 0,0 19,4 10,0 0,0 
Spolu 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
Pokračovanie Tabuľky č. 28 Výskyt vynútenej samostatnej zárobkovej činnosti – porovnanie 
so zahraničím (v % odp.) 
Výskyt vynútenej SZČ Priemer ŠS BA Záp. Stred. Vých.  MÚ 
- u nás je častejší 37,4  33,3 38,6 44,6 29,2  13,5 
- približne rovnaký doma i v zahraničí 32,1 40,0 32,7 29,2 32,3  32,4 
- u nás je menej častý 24,4 20,0 26,7 23,1 23,1  37,8 
- neodpovedal 6,1 6,7 2,0 3,1 15,4  16,2 
Spolu 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  100,0 
 
 
 
Napokon sme v roku 2014 zisťovali názor respondentov na frekvenciu výskytu vybraných 
konkrétnych pracovných aktivít, ktoré sa vykonávajú aj v režime nedeklarovanej práce. 
Otázka znela “Podľa Vašich skúseností, vyskytujú sa vo vašom regióne nižšie uvedené 
činnosti ako nedeklarovaná práca?“. Tými uvedenými činnosťami boli: 

- Práca v domácnosti a pre domácnosť (domáce práce, údržba interiéru a exteriéru, 
vedenie vozidla), 

- Opatrovanie detí (celodenne, na niekoľko hodín ...), 
- Opatrovanie dospelých, seniorov (celodenne, na niekoľko hodín) 

Respondent sa mohol vyjadriť ku každej činnosti, že sa vyskytuje buď v značnom rozsahu, 
občas, alebo sa prakticky nevyskytuje. 
 
Tabuľka č. 29 Odhad výskytu vybraných činností ako nedeklarovanej práce – priemery za 
odpovede respondentov štátnej správy (v % odp.) 
 
Výskyt   Platená práca v 

domácnosti 
Opatrovanie  
detí 

Opatrovanie  
seniorov 

- výskyt v značnom rozsahu 28,0 6,6 7,0 
- vyskytuje sa občas 45,7 54,3 48,6 
- prakticky sa nevyskytuje 25,1 36,6 42,4 
- neodpovedal 1,2 2,5 2,1 
Spolu 100,0 100,0 100,0 
 
Podľa respondentov sa čiastočne „v značnom rozsahu“ (28%) v slovenských regiónoch 
vyskytuje nedeklarovaná platená práca v domácnosti, ďalšie dve činnosti (opatrovanie či už 
detí alebo seniorov) sa ako neohlásená práca vyskytujú najmä „občas“. Z týchto troch činností 
má relatívne vyšší aktuálny potenciál v režime nedeklarovanej práce platená práca 
v domácnosti, kým opatrovanie (najmä seniorov) podľa odborníkov zatiaľ nie je až tak 
predmetom nedeklarovanej práce. 



38 
 

Čo sa týka nedeklarovanej platenej práce v domácnosti, jej vyšší výskyt odhadujú respondenti 
najmä zo Sociálnej poisťovne, naopak nižší oproti priemeru štátnej správy zas pracovníci 
inšpektorátov práce a mestských úradov. Podľa cca 1/3 respondentov zo stredného 
a východného Slovenska a podľa pracovníkov úradov práce a inšpektorátov práce sa vo 
významnej miere „prakticky nevyskytuje“ platená domáca práca ako práca nedeklarovaná. 
(Tabuľka 30) 
 
Tabuľka č. 30 Výskyt platenej, ale nedeklarovanie práce v domácnosti a pre domácnosť 
(domáce práce, údržba, vedenie vozidla)  (v % odp.) 
 
Nedeklarov. platená práca v domácn. Priemer ŠS Živ. Daň OÚP IP SP Col. 
- výskyt v značnom rozsahu 28,0 26,8 25,3 26,2 20,7 43,3 40,0 
- vyskytuje sa občas 45,7 56,1 47,3 40,5 44,8 36,7 40,0 
- prakticky sa nevyskytuje 25,1 14,6 27,5 31,0 31,0 20,0 20,0 
- neodpovedal 1,2 2,4 0,0 2,4 3,4 0,0 0,0 
Spolu 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
Nedeklarov. platená práca v domácn. Priemer ŠS BA Záp. Stred. Vých.  MÚ 
- výskyt v značnom rozsahu 28,0 28,6 25,7 30,8 28,6  18,9 
- vyskytuje sa občas 45,7 64,3 53,5 33,8 41,3  56,8 
- prakticky sa nevyskytuje 25,1 0,0 18,8 35,4 30,2  13,5 
- neodpovedal 1,2 7,1 2,0 0,0 0,0  10,8 
Spolu 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  100,0 
 
Nedeklarované opatrovanie detí sa vyskytuje „občas“ najmä podľa respondentov z odborov 
živnostenského podnikania, zo Sociálnej poisťovne a z mestských úradov, viac na západe 
krajiny než na východe. Smerom na východ pribúdajú tvrdenia, že nedeklarované opatrovanie 
detí sa „prakticky nevyskytuje“. (Tabuľka 31) 
 
Tabuľka č. 31 Výskyt plateného opatrovania detí (celodenne, na niekoľko hodín) ako 
nedeklarovanej práce (v % odp.) 
 
Nedeklarov. opatrovanie detí Priemer ŠS Živ. Daň OÚP IP SP Col. 
- výskyt v značnom rozsahu 6,6 4,9 5,5 2,4 13,8 6,7 20,0 
- vyskytuje sa občas 54,3 63,4 53,8 52,4 41,4 60,0 50,0 
- prakticky sa nevyskytuje 36,6 29,3 38,5 40,5 41,4 33,3 30,0 
- neodpovedal 2,5 2,4 2,2 4,8 3,4 0,0 0,0 
Spolu 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
Nedeklarov. opatrovanie detí Priemer ŠS BA Záp. Stred. Vých.  MÚ 
- výskyt v značnom rozsahu 6,6 7,1 5,0 7,7 7,9  5,4 
- vyskytuje sa občas 54,3 78,6 58,4 55,4 41,3  70,3 
- prakticky sa nevyskytuje 36,6 7,1 32,7 36,9 49,2  13,5 
- neodpovedal 2,5 7,1 4,0 0,0 1,6  10,8 
Spolu 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  100,0 
 
 
Nedeklarované opatrovanie dospelých a najmä seniorov sa „vyskytuje občas“ najmä podľa 
výpovedí respondentov z odborov živnostenského podnikania, z mestských úradov, viac 
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v bratislavskom regióne a na západe krajiny. „Prakticky sa nevyskytuje“ v určitej časti  
výpovedí respondentov z inšpektorátov práce a zo stredného a východného Slovenska. 
(Tabuľka 32).  
 
Tabuľka č. 32 Výskyt plateného opatrovania dospelých, seniorov ako nedeklarovanej práce (v 
% odp.) 
 
Nedeklarov. opatrovanie seniorov Priemer ŠS Živ. Daň OÚP IP SP Col. 
- výskyt v značnom rozsahu 7,0 4,9 11,0 7,1 3,4 3,3 0,0 
- vyskytuje sa občas 48,6 63,4 46,2 45,2 37,9 50,0 50,0 
- prakticky sa nevyskytuje 42,4 31,7 40,7 42,9 55,2 46,7 50,0 
- neodpovedal 2,1 0,0 2,2 4,8 3,4 0,0 0,0 
Spolu 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
Nedeklarov. opatrovanie seniorov Priemer ŠS BA Záp. Stred. Vých.  MÚ 
- výskyt v značnom rozsahu 7,0 0,0 7,9 7,7 6,3  2,7 
- vyskytuje sa občas 48,6 71,4 53,5 41,5 42,9  59,5 
- prakticky sa nevyskytuje 42,4 28,6 34,7 50,8 49,2  27,0 
- neodpovedal 2,1 0,0 4,0 0,0 1,6  10,8 
Spolu 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  100,0 
 
Keď však porovnáme tieto výpovede s reálnou situáciou, opatrovanie ako nedeklarovaná 
práca tu nemá miesto nie z dôvodu získania vyšších príjmov, ale celkom prozaicky – 
z dôvodu nezáujmu. Opatrovateľské služby sú pre slovenského občana zatiaľ príliš drahé nech 
sú už vykonávané v režime deklarovanej či nedeklarovanej práce. 
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Závery 
 

1. Ukázalo sa, že pri zisťovaní nakoľko sa s prejavmi tieňovej ekonomiky úradníci na 
príslušných úradoch stretávajú a aké prejavy považujú za najvýznamnejšie v ich regióne, 
časť relevantných úradníkov (pracovníkov tých inštitúcií, ktoré by sa mohli, prípadne 
mali zaoberať aj potláčaním tieňovej ekonomiky) sa len málokedy či vôbec nestretávajú 
s prejavmi tieňovej ekonomiky – cca 44 % ! Toto číslo sa od roku 2003 prakticky 
nezmenilo. Aj to svedčí o dobrom utajovaní tieňovej ekonomiky a nelegálnej práce 
u nás. 

2. Ukázalo sa, že pravdepodobne najväčší podiel na neduhoch tieňovej ekonomiky majú 
daňové úniky (uvádzané sú ako najzávažnejší prejav), primerane menej potom zisky 
z neoprávneného podnikania (ako druhý najzávažnejší prejav), ďalej potom s približne 
rovnakou mierou závažnosti nelegálne pracovné pomery nezamestnaných poberajúcich 
dávky v hmotnej núdzi, nezdanené vedľajšie zárobky zamestnancov a zamestnávanie 
občanov SR na čierno; najmenej závažné je v tejto súvislosti  zamestnávanie cudzincov. 
Poradie závažnosti sa oproti roku 2003 zmenilo len nepatrne, keď vtedy o niečo menej 
respondenti vnímali ako závažný problém zisky z neoprávneného podnikania. 

3. Problémom daňových únikov podnikateľov pripisujú ešte väčší podiel na tieňovej 
ekonomike úradníci na západe Slovenska, viac pracovníci Inšpektorátov práce. Zisky 
z neoprávneného podnikania sú rovnomerne rozmiestnené po celom území Slovenska,  
prísnejšie ich posudzujú pracovníci inšpektorátov práce, Sociálnej poisťovne a colných 
úradov.   

4. Na problém nezdanených vedľajších zárobkov zamestnancov upozorňujú výraznejšie 
respondenti Sociálnej poisťovne a úradov práce. Naopak, problém vyplácania dávok 
v hmotnej núdzi v oblastiach s nízkym ekonomickým potenciálom a vysokou mierou 
nezamestnanosti plodí väčšie problémy aj v súvislosti s rozmachom nelegálnych 
pracovných pomerov nezamestnaných poberajúcich takúto dávku na strednom 
a východnom Slovensku, čo pretrváva od roku 2003, i keď v súčasnosti už nie až s takou 
intenzitou. 

5. Prieskum ukázal, že podobne ako v roku 2003, aj v roku 2014 typickými subjektmi pre 
výskyt nelegálnej práce sú živnostníci a malé podniky, pôsobiace v stavebníctve, 
maloobchode, v cestovnom ruchu, hoteloch a reštauráciách a v službách (v roku 2003 to 
bolo aj v poľnohospodárstve). Ide najmä o prácu príležitostnú, prípadne sezónnu 
a vykonávajú ju najmä nezamestnaní s nižšou kvalifikáciou, prevažne vo veku 25 – 50 
rokov, podobne ako v minulosti. Takýto obraz podávajú odborníci z organizácií 
pôsobiacich vo verejnej regionálnej správe. Navodzuje sa tým dojem, že síce ide 
o marginálnu záležitosť, avšak v kontexte vysokej miery nezamestnanosti sa „dotknuté“ 
skupiny stávajú vysoko rizikovými pre dlhodobé zotrvávanie v systéme nelegálnej práce 
a tieňovej ekonomiky. 

6. Ukázalo sa, že v motívoch podnikateľov sa za sledované obdobie toho veľmi nezmenilo. 
Aj v súčasnosti sa v motívoch podnikateľov využívať nelegálnu prácu  nachádzajú tak 
nákladové motivácie, ako aj využívanie existujúcej situácie (podnikatelia sa 
prispôsobujú ekonomickému prostrediu). Z nákladových motivácií je to najmä existencia 
vysokých odvodových nákladov (zamestnávatelia odvádzajú vysoké sumy na poistné za 
svojich zamestnancov – okrem miezd platia do poistných fondov ďalších 35 % 
mzdových nákladov), motív príliš vysokých mzdových nákladov vo vzťahu 
k produktivite a motív vysokých daní. Tieto dôvody uvádzalo v priemere 86 %, 47,4% 
a 33,6 % respondentov, odborníkov (podobne to bolo v roku 2003 – prvé dva motívy 
uvádzalo 91 % a 40% respondentov. 
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7.  Z motívov prispôsobenia sa ekonomickému prostrediu odborníci uvádzali najmä 
existenciu vysokej ponuky pracovnej sily na čierno (v roku 2003 to bolo 58 %, v roku 
20104 potom menej 40,5%) a administratívne obmedzenia, resp. ťarchu právnych 
predpisov (36 % v roku 2003, 25,5 % v roku 2014). Celkove však mierne prevládajú 
v konaní podnikateľov využívať nelegálnu prácu – podľa názoru úradníkov – nákladové 
motívy pred prispôsobovaním sa ekonomickému prostrediu, hoci sa podnikatelia 
nerozpakujú využívať danú situáciu. A tento trend za 11 rokov vytrval. 

8. Kým motív vysokých odvodových nákladov (poistného) bol vysoko frekventovaný 
u všetkých kategórií odborníkov (až na mierne nižší 81,5 % podiel zo stredného 
Slovenska), v ďalších motívoch sme zaznamenali určité rozdiely v názoroch odborníkov. 
Napríklad príliš vysoké mzdové náklady vo vzťahu k produktivite až tak veľmi 
nezdôrazňovali odborníci z daňových úradov a Sociálnej poisťovne. Takéto rozdiely boli 
zaregistrované aj v roku 2003.  

9. Motív prispôsobenia sa vysokej ponuke pracovnej sily na čierno zas viac  vyzdvihovali 
odborníci z inšpektorátov práce a Sociálnej poisťovne, a viac bol označovaný 
odborníkmi z východu krajiny. Naopak, motív administratívnych obmedzení viac než 
ostatní zdôrazňovali odborníci z inšpektorátov práce a zo západného Slovenska a 
Bratislavy (menej potom z východu Slovenska). Ostatné motívy nie sú natoľko 
frekventované a čiastkové rozdiely tak nie sú preukazné. 

10. Odborníci, podobne ako v prípade motívu daňového tlaku, nepripisujú ani motívu 
zamestnanca žiť voľne (byť nezávislý) prostredníctvom vykonávania nelegálnej práce, 
väčší význam. Ako sa však ukázalo, istý vplyv aj tohto motívu dokladujú odborníci 
z daňových úradov, Sociálnej poisťovne a inšpektorátov práce, z Bratislavy a zo 
západného Slovenska. 

11. Odborníci sa v podstate domnievajú, že problémom vyššej účinnosti regulačných 
vplyvov voči nelegálnej práci je najmä zaostávanie našej legislatívy. Toto konštatovanie 
je závažné o to viac, že to pretrváva od roku predchádzajúceho výskumu v roku 2003, 
hoci sa v legislatívnej oblasti za 11 uplynulých rokov veľa zmenilo, sprísnilo, upresnilo, 
atď. Veľmi kritický takýto názor v roku 2014 majú najmä tí z inšpektorátov práce, 
z úradov práce, zo Sociálnej poisťovne a zo stredného Slovenska, o niečo menej kriticky 
sa takto vyjadrujú respondenti z daňových úradov a odborov živnostenského podnikania. 

12. Výraznejšou prekážkou účinnejšieho potieranie nelegálnej práce je absencia či nízka 
angažovanosť obecných či mestských samospráv a slabé pôsobenie SOPK či iných 
podnikateľských združení v okrese. Kritika voči podnikateľským združeniam  zo strany 
úradníkov verejnej správy rastie smerom na východ krajiny. Voči samospráve sú 
kritickejší odborníci z inšpektorátov práce, Sociálnej poisťovne a zo stredného 
Slovenska, o niečo menej kriticky sa k týmto subjektom stavajú opätovne daňové úrady. 
Treba konštatovať, že sa situácia oproti roku 2003 v tejto oblasti prakticky nemení. 

13. Aj v roku 2014 stále platí najmä názor, že „podnikateľom súčasný stav vyhovuje, lebo 
sami pôsobia v tieňovej ekonomike“, konštatovali to najmä respondenti štátnych 
inštitúcií zo stredného Slovenska (52,3%), avšak respondenti z mestských úradov menej 
(18,9%). Ďalšie zdôvodnenie bolo: „podnikateľské združenia sa zameriavajú na inú 
činnosť, nemajú záujem o kontrolu nelegálnej práce“ (toto konštatovali viac odborníci 
z inšpektorátov práce – 41,9%, úradov práce – 32,6%, viac z Bratislavy). Na dôvod 
nízkej autority združení upozorňujú viac odborníci odborov živnostenského podnikania 
(43,9%), daňových úradov (41,3%), zo stredného Slovenska (38,5%). 

14. Zo strany samosprávnych orgánov, najčastejšie za príčinu nekonania pri eliminácii 
nelegálnej práce je považovaná obava lokálnych politikov zo straty voličov, že si nechcú 
narobiť nepriateľov. Avšak odborníci z mestských úradov si to nemyslia, keď túto 
príčinu považujú za málo významnú. Podobne respondenti štátnej správy na vysoké 
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miesto medzi príčiny absencie aktivít samosprávy proti nelegálnej práci kladú 
rodinkárstvo a kamarátske vzťahy, najmä respondenti z inšpektorátov práce (51,6%), 
relatívne menej z úradov práce (26,5%); aj v tomto prípade takúto príčinu bagatelizujú 
samotní pracovníci mestských úradov. Časť respondentov vidí dôvod v nedostatku 
financií, v nedostatku odborníkov a v zlých  východiskových podmienkach obce – čiže 
všetko „objektívne“ príčiny. 

15. Pri identifikácii závažnosti výskytu nedeklarovaných vytypovaných aktivít sa ukázalo, 
že vyššiu frekvenciu vykazuje vyplácanie časti zárobku priamo na ruku než vynútená 
samostatná zárobková činnosť a než neohlásené služby. Ukázalo sa tiež, že častejšie sa 
vyskytuje nedeklarovaná práca v domácnosti než nedeklarované opatrovanie. 

 
Záverom chceme poznamenať, že aktuálny prieskum odhalil pretrvávanie problémov v oblasti 
potierania nelegálnej práce, že situácia oproti roku 2003 sa napriek významným aktivitám – či 
už zo strany legislatívy, štátnej správy alebo na iných úsekoch – prakticky nezmenila. 
Závažné sú najmä zistenia o „zaostávaní legislatívy“ v oblasti potierania nelegálnej práce. 
Preto v budúcom zameraní výskumu budú analyzované opatrenia v kontexte príkladov dobrej 
praxe uplatnených v nedávnej minulosti v členských krajinách EÚ.   
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