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Anotácia 

Predkladaná štúdia obsahuje rozbor základného teoretického rámca stratégií riešenia 

nezamestnanosti s dôrazom na procesy hľadania zamestnania a spôsobov jeho realizácie 

v praxi. Ťažisko analýzy tvorí opis postupov/spôsobov hľadania zamestnania uplatňovaných 

nezamestnanými osobami z pohľadu rozsahu využívania jednotlivých spôsobov a účinku pri 

získaní pracovného miesta. Dôležitú súčasť štúdie tvorí analýza štatistických údajov z databázy 

Eurostatu, Štatistického úradu SR a Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR zameraná na 

otázky vývojových tendencií nezamestnanosti vybraných cieľových skupín nezamestnaných, 

komparácie využívania jednotlivých spôsobov hľadania zamestnania v SR a EÚ a požiadaviek 

vybraných cieľových skupín nezamestnaných na budúce zamestnanie.  

Kľúčové slová 

Stratégie nezamestnaných na trhu práce, spôsoby hľadania zamestnania, verejné služby 

zamestnanosti, neštátne služby zamestnanosti, neformálne sociálne siete, uchádzači o 

zamestnanie. 

Summary 

Submitted study examines basic theoretical framework of unemployment strategies with the 

impact of the job-search process and methods is its implementation in practice. The analysis 

is focused on description of job search procedures used by unemployed persons in terms of 

their utilising and effects on getting a job. An important part of the analysis is related to the 

statistical data analysis from the databases of Eurostat, Statistical Office of the Slovak Republic 

and the Central Office of Labour, Social Affair and Family. The statistical analysis is related to 

the issues of unemployment development tendencies within the particular target 

groups, comparison of different ways of job search methods used by unemployed persons in 

Slovakia and EÚ and the issue of the target groups’ job requirements. 

Key words 

Labour market strategies of unemployed, job-search methods, public employment services, 

non-governmental employment services, informal social network, job-seekers 
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Úvod 

Trh práce SR je dlhodobo poznamenaný negatívnymi trendmi vo vývoji nezamestnanosti, 

nezamestnanosti mladých ľudí a dlhodobej nezamestnanosti. Ukazovatele miery nezamestnanosti 

v SR v roku 2013 prekračujú priemer EÚ-28 (Eurostat: SR 14,2%; EÚ-28 10,8%; ÚPSVaR: SR 13,5%) 

a miera nezamestnanosti mladých ľudí do 25 rokov (SR 33,7%; EÚ-28 23,6%) patria k jedným 

z najvyšších v EÚ-28. Miera dlhodobej nezamestnanosti v SR dvojnásobne prekračuje priemer EÚ-28 

(SR 10,0%; EÚ-28 5,1%). Dlhodobo nízka v porovnaní s priemerom EÚ je v SR aj miera zamestnanosti 

žien (SR 53,4% v 2013; EÚ-28 58,8% v 2013). 

Podľa Hodnotenia Národného programu reforiem (ďalej len „hodnotenie“)1 nezamestnanosť mladých 

v SR zostáva jedna z najvyšších v EÚ i napriek cieleným programom na zvýšenie dopytu po práci 

mladých ľudí. Existujú otázky, či projekty obsiahnu tých, ktorí to naozaj potrebujú a nejde o tzv. 

creamingový efekt. Riešenie nezamestnanosti mladých tak ostáva stále výzvou. V januári 2014 

Slovensko prijalo Program záruk pre mladých (Youth Guarantee Implementation Plan), ktorý má 

zabezpečiť, všetkým mladým ľuďom do 4 mesiacov od zaradenia do evidencie úradov práce, sociálnych 

vecí a rodiny (ďalej len „úradov PSVR“) pracovnú ponuku, ďalšie vzdelávanie, učňovskú prípravu alebo 

stáž.  

U žien je podľa hodnotenia rodičovstvo najvýznamnejším faktorom, ktorý spôsobuje jednu z najnižších 

zamestnaností žien v SR v rámci EÚ. Ekonomická neaktivita žien v dôsledku rodičovských povinností je 

výrazne vyššia ako priemer EÚ-28. Zamestnanosť žien v SR negatívne ovplyvňuje nedostatočné 

uplatňovanie flexibilných pracovných podmienok, výrazné platové rozdiely medzi ženami a mužmi, 

nedostatočné poskytovanie služieb starostlivosti o deti, predovšetkým o deti do 3 rokov veku 

a nedostatočné služby starostlivosti o starších ľudí a ľudí so zdravotným postihnutím.  

Nevyhnutným predpokladom zníženia vysokej nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti je 

detailné poznanie faktorov ovplyvňujúcich správanie sa nezamestnaných osôb pri návrate na trh práce. 

Štúdia obsahuje poznatky o individuálnych stratégiách, ktoré uplatňujú nezamestnané osoby pri 

hľadaní zamestnania obsiahnuté v štúdiách a v empirických výskumoch IVPR a Výskumného ústavu 

práce, sociálnych vecí a rodiny v ČR realizovaných v predchádzajúcich obdobiach. V rámci identifikácie 

a analýzy individuálnych stratégií nezamestnaných pri návrate na trh práce bol plánovaný 

reprezentatívny empirický výskum. Z dôvodu absencie dostatočných finančných prostriedkov na jeho 

pokrytie, empirické zisťovanie v teréne nebolo možné uskutočniť. 

Významnú časť práce tvorí sekundárna analýza štatistických údajov o sklonoch (miere ochoty) 

nezamestnaných k návratu na trh práce; determinantoch regionálnej, profesiovej a kvalifikačnej 

mobility a mzdovej flexibility nezamestnaných osôb; zmenách v stratégiách nezamestnaných pod 

vplyvom časového faktora (doba trvania nezamestnanosti) poskytnutých Ústredím práce, sociálnych 

vecí a rodiny.  

                                                           
1 Podrobne v Commission Staff Working Document: Assessment of the 2014 national reform programme and stability 
programme for Slovakia. Accompanying the document Recommendation for a Council Recommendation on Slovakia’ 2014 
national reform programme and delivering a Council opinion on Slovakia’s 2014 stability programme [online]. Brussels, 
2.6.2014.  
Dostupné na: http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2014/swd2014_slovakia_en.pdf 
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Získané výskumné poznatky poskytujú detailnejší pohľad na základné typy stratégií nezamestnaných 

osôb a vytvárajú predpoklady pre ďalšie empirické rozpracovanie témy s cieľom vytvoriť typológie 

stratégií, identifikovať a kreovať cielené opatrenia na ich ovplyvňovanie za účelom redukovať rozsah 

nezamestnanosti a predchádzať dlhodobej nezamestnanosti. Vecné zameranie výskumného projektu 

vyplýva zo Stratégie Európa 2020, Programového vyhlásenia vlády SR a z Národného programu 

reforiem. 

Hlavné výskumné zistenia 

1. Na riešenie situácie nezamestnanosti odborná literatúra uvádza niekoľko typov stratégií 

(prístupov) od stratégií spojených s návratom na trh práce cez stratégie spojenej so znižovaním 

výdavkov až po únikové stratégie. Voľba príslušnej stratégie závisí od vzájomného pôsobenia 

individuálnych a sociálnych faktorov na konkrétnu nezamestnanú osobu (kombinácia 

osobnostných charakteristík, rodinného prostredia a širšieho sociálneho prostredia, vnímanie 

statusu nezamestnaného samotným jednotlivcom či potreba zabezpečenia príjmu, atď.). Cieľom 

štúdie je analýza stratégií súvisiacich s návratom na trh práce, konkrétne stratégie spojenej 

s hľadaním legálneho zamestnania. 

2. Analýza spôsobov uplatňovaných nezamestnanými osobami pri hľadaní zamestnania poukazuje na 

ich špecifikum v podmienkach slovenského trhu práce v komparácii s priemerom EÚ-27. 

Nezamestnané osoby v SR sa vo vyššej miere ako ich „kolegovia“ v EÚ-27 spoliehajú na verejné 

služby zamestnanosti (úrady práce, sociálnych vecí a rodiny), v nižšej miere sa obracajú na neštátne 

služby zamestnanosti (agentúry sprostredkovania zamestnania za úhradu, agentúry dočasného 

zamestnávania a agentúry podporovaného zamestnávania) a menej kontaktujú/oslovujú 

zamestnávateľov. Na strane druhej, úroveň využívania neformálnych sociálnych sietí (známi, 

príbuzní, priatelia) a inzerovania (sledovanie a uverejňovanie inzerátov) pri hľadaní zamestnania 

sa vyznačuje v SR dynamickejším trendom vývoja v porovnaní v priemerom EÚ-27.  

3. Na rozdiel od priemeru EÚ-27, kde dochádza k postupnému poklesu miery využívania VSZ, v SR 

úroveň ich využívania pri hľadaní zamestnania sa vyznačuje relatívne stabilným trendom. Stabilne 

vysoká úroveň spoliehania sa na VSZ v SR má sa čiastočne vysvetľuje inštitucionálnou „závislosťou“ 

nezamestnaných osôb vyplývajúcej z nastavenia legislatívneho rámca (vedenie v evidencii 

uchádzačov o zamestnanie ako nevyhnutný predpoklad pre účasť v aktívnych opatreniach na trhu 

práce, pre odvod zdravotného poistenia, pre nárok na poberanie dávky v hmotnej núdzi atď.). 

Taktiež je potrebné zdôrazniť, že na služby VSZ sa vo väčšej miere spolieha segment 

nezamestnaných osôb s nízkym kvalifikačným a vzdelanostným potenciálom2. Podľa údajov 

Európskej komisie3 podel VSZ na celkovom objeme umiestnení na trh práce v SR (job placement) 

osciloval v roku 2012 na úrovní 11% (priemer EÚ-27 9,4%).  

4. Napriek rastúcemu trendu, neštátne služby zamestnanosti patria v SR k najmenej využívaným 

kanálom hľadania zamestnania, čo súvisí s nízkou úrovňou dôvery nezamestnaných osôb k službám 

poskytovaným neštátnymi subjektmi. Ide najmä o prejavy nerovnakého zaobchádzania 

                                                           
2 Podľa údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (30.06.2014) takmer tretina uchádzačov o zamestnanie disponovala 
len nedokončeným základným vzdelaním a základným vzdelaním.  
3 Viď dokument EK Public Employment Services: 
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/themes/24_public_employment_services_02.pdf  
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s pridelenými zamestnancami v mzdovej oblasti a v oblasti pracovných podmienok v agentúrach 

dočasného zamestnávania a podvodného konania v prípade agentúr sprostredkovania 

zamestnania za úhradu. Medzi vážne nedostatky činnosti neštátnych služieb zamestnanosti patrí 

nízka úroveň kooperácie s verejnými službami zamestnanosti. Pričom spolupráca medzi 

neštátnymi a verejnými službami zamestnanosti dnes patrí k základným predpokladom 

efektívneho fungovania trhu práce. Krajiny, ktoré praktizujú kooperáciu verejných a neštátnych 

poskytovateľov služieb zamestnanosti vykazujú pozitívne výsledky pri znižovaní nezamestnanosti 

(napr. Holandsko, Veľká Británia, Rakúsko). Základný rámec pre spoluprácu medzi verejnými 

a neštátnymi službami zamestnanosti určuje Odporúčanie medzinárodnej organizácie práce 

o súkromných agentúrach zamestnanosti č. 188 z roku 1997, ktoré za možné formy kooperácie 

považuje: zhromažďovanie informácií a používanie spoločnej terminológie, výmenu informácií 

o voľných pracovných miestach, realizáciu spoločných projektov, uzatváranie dohôd na výkon 

spoločných projektov na integráciu nezamestnaných na trh práce, vzdelávanie vlastných 

zamestnancov a pravidelné odborné konzultácie. K spolupráci medzi verejným a neštátnym 

sektorom služieb zamestnanosti prostredníctvom inštitútu „sdíleného sprostředkování 

zaměstnání“ v ostatnom čase došlo v Českej republike.4 Na základe tohto inštitútu verejné služby 

zamestnanosti finančne motivujú neštátne agentúry sprostredkovania zamestnania 

umiestňovanie uchádzačov o zamestnanie do pracovného pomeru.  

5. V súčasnosti dostupná databáza Eurostat-u,5 obsahujúca údaje o spôsoboch hľadania zamestnania 

nezamestnanými osobami, neposkytuje socio-demografické údaje (vek, stupeň vzdelania) a údaje 

o dĺžke trvania nezamestnanosti, ktoré zohrávajú dôležitú funkciu pri voľbe spôsobu hľadania 

zamestnania a pôsobia na intenzitu tohto hľadania. Absencia uvedených údajov neumožňuje 

realizáciu hĺbkovej analýzy faktorov individuálnej povahy ovplyvňujúcich výber kanálov hľadania 

zamestnania. Na vplyv individuálnych charakteristík nezamestnaných osôb na ich správanie sa na 

trhu práce a na voľbu stratégie zameranej na prekonanie stavu nezamestnanosti v podmienkach 

trhu práce SR preukazujú výsledky starších empirických výskumov (Hrončeková 1991, Kostolná, 

Hanzelova 1998). Vysoká úroveň nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti v SR nastoľuje 

potrebu detailného skúmania individuálnych „vzorcov“ správania sa nezamestnaných osôb t.j. 

analýzy socio-demografických aspektov nezamestnanosti, determinantov flexibility 

nezamestnaných osôb v profesiovej a regionálnej rovine, sklonov k opätovnému vstupu na trh 

práce a o spôsoboch hľadania zamestnania.  

6. Vo fáze ekonomickej konjuktúry sa potvrdzuje význam vzdelania a kvalifikácie, osobitne 

u mladistvých uchádzačov o zamestnanie, kedy v evidencii zotrvávajú predovšetkým 

nekvalifikovaní uchádzači. Mladiství s odborným vzdelaním zaznamenávajú odtok z evidencie.  

7. Sekundárna analýza potvrdila doterajšie zistenia, podľa ktorých nároky na hľadanú prácu rastú 

s klesajúcou nezamestnanosťou v regióne. Požiadavky na flexibilné pracovné podmienky rástli 

s klesajúcou nezamestnanosťou v okrese. U žien sa navyše prejavila závislosť stability pracovného 

miesta od miery nezamestnanosti v okrese – požiadavka práce dobu neurčitú dominovala 

predovšetkým v okresoch s nízkou nezamestnanosťou. Na druhej strane ochota vykonávať sezónne 

práce rastie so zvyšujúcou sa nezamestnanosťou v regióne.  

                                                           
4 §119a zákona o zaměstnanosti č.435/2004. Dostupné na: http://zakony.centrum.cz/zakon-o-zamestnanosti/cast-5-hlava-5 
5 Dostupné na: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa_ugmsw&lang=en 
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8. Štatistická analýza požiadaviek na nové pracovné miesto u vybraných cieľových skupín uchádzačov 

o zamestnanie poukazuje na podobné tendencie ako zistenia z doposiaľ zrealizovaných 

empirických výskumov. Preferencie práce na plný pracovný čas s dĺžkou pracovného pomeru na 

dobu neurčitú sú dlhodobo najpožadovanejšie požiadavky pri uchádzaní sa o pracovné miesto 

u nezamestnaných. Avšak medzi skúmanými cieľovými skupinami (1) ženy a (2) absolventi/ky škôl 

sa vyskytujú špecifiká v preferenciách iných druhov pracovných pomerov, pracovného času, 

v dochádzaní za prácou a práci v zahraničí. Ženy boli ochotnejšie ako absolventi škôl prijať prácu 

na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, predovšetkým v regiónoch 

s vysokou nezamestnanosťou. Na druhej strane deklarovali nižšie tendencie k práci na zmeny, 

k dochádzaniu za prácou a k práci v zahraničí. 

9. Sekundárna analýza tiež potvrdzuje zistenia z predchádzajúcich výskumov týkajúcich sa bariér 

v prístupe k zamestnaniu. U absolventov dominujú nedostatočná prax, nesúlad medzi ponúkanou 

a požadovanou mzdou a nesúlad požadovanej kvalifikácie s nadobudnutou v školskom vzdelávaní. 

U žien sa uvedené dôvody tiež vyskytovali, ale boli zastúpené rovnomernejšie ako u absolventov 

škôl. Zároveň početnejšou bariérou v prístupe k zamestnaniu u žien bola starostlivosť o deti 

a o odkázaných členov rodiny. 

1 Vývojové tendencie nezamestnanosti 

1.1 Všeobecný vývoj nezamestnanosti 

Štatistické údaje týkajúce sa vývojových tendencií nezamestnanosti v SR sú čerpané zo Štatistického 

úradu SR (ŠÚ SR) – z databázy Slovstat, ktorá poskytuje údaje o miere nezamestnanosti podľa metodiky 

VZPS, údaje o miere evidovanej nezamestnanosti podľa metodiky Ústredia PSVR, údaje o priemernom 

počte UoZ v evidencii úradov PSVR a priemernej dobe evidencie na úradoch PSVR6.  

Štatistické údaje týkajúce sa vývojových tendencií evidovanej nezamestnanosti konkrétnych vybraných 

cieľových skupín uchádzačov o zamestnanie sú čerpané z databázy Ústredia PSVR. Analýza vývoja 

nezamestnanosti konkrétnych cieľových skupín vychádza zo štatistických údajov uvádzaných ku 

koncu decembra príslušného roka.  

Podľa štatistických údajov ŠÚ SR ukazovatele miery evidovanej nezamestnanosti od roku 2008 

postupne stúpajú. Je všeobecne známe, že jej prudký medziročný nárast v roku 2009 bol spôsobený 

recesiou, poklesom ekonomického rastu a úbytkom pracovných miest. Avšak napriek miernemu 

oživeniu ekonomiky ukazovatele miery evidovanej nezamestnanosti v SR naďalej stúpali. Priemerná 

miera evidovanej nezamestnanosti za rok 2013 takmer dosahuje hodnoty z roku 2004.  

  

                                                           
6 Údaje predstavujú priemerné hodnoty za príslušný rok. 
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Graf 1: Vývoj nezamestnanosti  

 
Zdroj: ŠÚ SR - VZPS, Slovstat 

Ako znázorňuje predchádzajúci graf, ukazovatele miery nezamestnanosti podľa metodiky Výberového 

zisťovania pracovných síl (VZPS) poukazujú na podobné vývojové tendencie do roku 2008. Avšak 

prudké stúpanie miery nezamestnanosti trvalo 2 roky, t.j. v rokoch 2008 až 2010. Mierny medziročný 

pokles bol zaznamenaný v roku 2011, kedy miera nezamestnanosti dosiahla približne úroveň z roku 

2006. Následne však plynule rástla až do roku 2013. V roku 2013 miera nezamestnanosti podľa 

metodiky VZPS dosahovala úroveň 14,2%. Detailné štatistické údaje o vývoji miery nezamestnanosti 

podľa VZPS prináša Príloha 1: Miera nezamestnanosti a podiel dlhodobo nezamestnaných v SR“.  

Štatistické údaje ŠÚ SR prinášajú i priemerné počty UoZ v príslušnom roku. V rokoch 2004 až 2008 pod 

vplyvom ekonomického rastu a dynamickej tvorby pracovných miest počet UoZ evidovaných na 

úradoch PSVR postupne klesal. Rovnako klesala aj priemerná doba evidencie. V roku 2008 priemerný 

počet evidovaných UoZ aj priemerná doba evidencie klesli na 10-ročné minimum. Od roku 2008 oba 

ukazovatele stúpajú, pričom prudké boli medziročné nárasty priemerného počtu evidovaných v roku 

2009 a priemernej doby evidencie v roku 2013. V rokoch 2008-2013 sa priemerný počet evidovaných 

UoZ zvýšil o 184,6 tis. UoZ (z 230 400 v roku 2008 na 415 000 v roku 2013)7. Priemerná doba evidencie 

v roku 2013 medziročne stúpla o 3,4 mesiaca a od roku 2008 stúpla o 7,2 mesiaca. 

Počet uchádzačov o zamestnanie evidovaných v úradoch PSVaR a priemernú dobu evidencie UoZ 

v rokoch 2004-2013 uvádza dole uvedený graf.  

  

                                                           
7 Podľa štatistických údajov Ústredia PSVR sa priemerný počet evidovaných UoZ v roku 2014 znížil na 385 661 UoZ.  
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Graf 2: Priemerný počet evidovaných UoZ a priemerná dĺžka trvania evidencie 

 
Zdroj: Slovstat 2004-2013 

1.2 Vývoj nezamestnanosti podľa cieľových skupín 

K 31.decembru 2013 bolo na úradoch PSVR evidovaných celkovo 398 876 uchádzačov o zamestnanie 

(UoZ). Z nich viac ako polovicu (53,62%) tvorili UoZ evidovaní dlhšie ako 12 mesiacov, t.j. dlhodobo 

nezamestnaní. Dlhodobo evidovaní UoZ tvoria (s výnimkou decembra 2009) najvyššie podiely na 

celkovom počte evidovaných UoZ v sledovanom 10-ročnom období. V decembri 2009 takmer dve 

pätiny tvorili krátkodobo evidovaní UoZ z dôvodu rušenia pracovných miest. V decembri 2013 podiel 

dlhodobo evidovaných na celkovom počte evidovaných UoZ dosiahol svoje 10-ročné maximum. 

Štatistické údaje Ústredia PSVR za december 2013 uvádzajú viac ako polovičný (53,6%) podiel 

dlhodobo evidovaných UoZ na celkovom počte evidovaných. Detailné štatistické údaje triedené podľa 

doby evidencie na úradoch PSVR prináša Príloha 2: Vývoj počtu uchádzačov o zamestnanie z hľadiska 

doby evidencie na úradoch PSVR.  

K 31.12.2013 bolo podľa štatistických údajov Ústredia PSVR v evidencii 398 876 UoZ, z nich 48,3%, t.j. 

192 628 UoZ tvorili ženy.  
  

1.2.1 Vývojové tendencie nezamestnanosti žien 

Podľa decembrových údajov Ústredia PSVR podiel žien na celkovom počte evidovaných UoZ osciluje 

od úrovne 46,6% (v roku 2009) do 53% (v roku 2007). Hoci v roku 2007 celkový počet evidovaných UoZ 

klesol na 10-ročné minimum, podiel žien ostal viac ako polovičný.  

Nasledujúci graf znázorňuje vývoj celkového počtu evidovaných UoZ a vývoj počtu mužov a žien 

evidovaných na úradoch PSVR. Z grafu vyplýva, že výkyvy počtu žien v evidencii prebiehali miernejšie 

v porovnaní so zmenami počtu mužov. Aj v čase ekonomického rastu a tvorby pracovných miest ženy 

mali vyššiu tendenciu zotrvávať v evidencii v porovnaní s mužmi. V uvedenom období sa pracovné 

miesta tvorili predovšetkým v odvetviach strojárstva a automobilového priemyslu, čo bola 

v podmienkach slovenského trhu práce tradične doména mužov. V čase rušenia pracovných miest sa 
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na prudkom medziročnom náraste počtu evidovaných v roku 2009 o takmer 131 000 nezamestnaných 

podieľali predovšetkým muži, ktorí tvorili takmer dve tretiny prítoku do evidencie. Detailné štatistické 

údaje prináša Príloha 3: Vývoj počtu nezamestnaných v evidencii úradov PSVR podľa rodovej 

príslušnosti.  

 

Graf 3: Vývojové tendencie nezamestnanosti podľa rodovej príslušnosti  

 
Zdroj údajov: ÚPSVaR k decembru príslušného roka 

Významne sa na počte evidovaných žien podieľajú uchádzačky o zamestnanie evidované dlhodobo. 

K 31.12.2013 viac ako polovica (55,2%) žien evidovaná na úradoch PSVR bola evidovaná viac ako 12 

mesiacov. V rámci dlhodobo evidovaných žien 68,3% bolo evidovaných viac ako 2 roky.  

K decembru 2013 pomerne vyrovnaný bol podiel žien s neukončeným základným a s dosiahnutým 

základným vzdelaním (28,7%) a podiel žien s úplným stredným odborným vzdelaním (29,1%). Ženy so 

stredným odborným vzdelaním bez maturity a vyučené boli zastúpené viac ako jednou štvrtinou (27%). 

Jednu desatinu tvorili medzi uchádzačkami o zamestnanie ženy s vysokoškolským vzdelaním. 

Z určených kategórií SK ISCO-08 najvyšší počet žien evidovaných na úradoch PSVR tvorili uchádzačky o 

zamestnanie, ktoré pracovali ako pomocné a nekvalifikované pracovníčky. Nasledovali pracovníčky v 

službách a v obchode a technické a odborné pracovníčky.  

Podľa decembrových údajov za rok 2013 z hľadiska veku najpočetnejšiu skupinu medzi uchádzačkami 

o zamestnanie tvorili ženy vo vekovej kohorte 35 až 39 rokov. Vplyv na početnosť uvedenej vekovej 

skupiny v evidencii UoZ môže mať kombinácia nasledovných faktorov: 

1. Zastúpenie vekovej skupiny na ekonomicky aktívnom obyvateľstve – ženy vo veku 35-39 rokov sú 

medzi ekonomicky aktívnym obyvateľstvom – kategória ženy zastúpené najpočetnejšie. 

2. Návrat žien v uvedenom veku na trh práce po rodičovskej dovolenke a s tým spojené nasledovné: 

a. Nižšia flexibilita prijať neštandardné pracovné podmienky (napr. práca v noci, práca na 

zmeny) a nižšia ochota geografickej mobility (napr. dochádzanie za prácou,) z dôvodu 

plnenia rodinných povinností (starostlivosť o malé deti) 

b. Nízka ochota zamestnávateľov prijať do pracovného pomeru zamestnankyňu po 

rodičovskej dovolenke, resp. matku malých detí. 

c. Nízka teritoriálna a cenová dostupnosť predškolských zariadení predovšetkým v obciach.  
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Za uvedenou vekovou kategóriou nasledovali uchádzačky o zamestnanie vo veku 20-24 rokov, 25-29 

rokov a 50 - 54 rokov. 

Hoci medzi uchádzačkami o zamestnanie bola v roku 2013 najpočetnejšie zastúpená veková kohorta 

od 35 do 39 rokov (z dôvodov analyzovaných vyššie), špecifická miera nezamestnanosti žien vypočítaná 

z celkového počtu uchádzačiek o zamestnanie vo veku 35 až 39 rokov bola 14,06%. Najvyššiu špecifickú 

mieru nezamestnanosti mali ženy vo veku do 24 rokov (37,57%). 

Tabuľka 1: Ekonomicky aktívne obyvateľstvo - ženy v evidencii úradov PSVR podľa veku 

Vek 
EAO - ženy  

(abs. podľa ŠÚ SR)8 
UoZ - ženy9 

(abs. podľa ÚPSVR) 

Špecifická MEN – 
ženy 
(%) 

do 24 rokov 81 700 30 692 37,57 
25 - 29 rokov 149 000 23 491 15,77 
30 - 34 rokov 151 900 22 147 14,58 
35 - 39 rokov 178 700 25 122 14,06 
40 - 44 rokov 164 600 22 647 13,76 
45 - 49 rokov 163 800 22 502 13,74 
50 - 54 rokov 160 900 23 364 14,52 
55 - 59 rokov 132 300 21 852 16,52 
60 a viac rokov 26 900 811 3,01 

Zdroj: Ústredie PSVR a ŠÚ SR, 2013 

V roku 2013 špecifická miera nezamestnanosti obyvateľstva do veku do 24 rokov vypočítaná 

z celkového počtu evidovaných UoZ bola 33,45%. Výrazne špecifická miera nezamestnanosti poklesla 

vo vekovej kategórii 25 až 29 rokov. Následne až do 44 rokov sa prejavil postupný mierny pokles a od 

veku 45 rokov nastáva postupný mierny nárast miery evidovanej nezamestnanosti. Prudký pokles 

špecifickej miery evidovanej nezamestnanosti je vo veku 60 rokov a viac, kedy nastáva odtok 

z evidencie z dôvodu vzniku nároku na starobný, resp. predčasný starobný dôchodok. 

Tabuľka 2: Ekonomicky aktívne obyvateľstvo v evidencii úradov PSVR podľa veku 

Vek 
EAO  

(abs. podľa ŠÚ SR)8 
UoZ9 

(abs. podľa ÚPSVR) 
Špecifická MEN 

(%) 
do 24 rokov 217 100 72 629 33,45 
25 - 29 rokov 352 300 51 009 14,48 
30 - 34 rokov 376 900 45 774 12,14 
35 - 39 rokov 399 600 48 149 12,05 
40 - 44 rokov 341 300 42 308 12,40 
45 - 49 rokov 333 800 43 072 12,90 
50 - 54 rokov 323 800 45 357 14,01 
55 - 59 rokov 285 200 44 873 15,73 
60 a viac rokov 85 500 5705 6,67 

Zdroj: Ústredie PSVR a ŠÚ SR, 2013 

 

                                                           
8 Za rok 2013 
9 k 31.12. 2013 
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Skupina občanov do 24 rokov evidovaných na úradoch PSVR ako uchádzači o zamestnanie pozostáva 

v podmienkach slovenského trhu práce väčšinou z mladistvých uchádzačov o zamestnanie 

a z absolventov škôl, pričom obe skupiny sa môžu prekrývať (mladistvý môže byť zároveň aj 

absolventom školy). Na druhej strane Zákon č. 5/2004 o službách zamestnanosti definuje absolventa 

školy širšie ako výlučne vekovou hranicou (ktorá je stanovená až do dosiahnutia veku 26 rokov):  

Absolvent školy je „občan mladší ako 26 rokov veku, ktorý ukončil príslušným stupňom vzdelania 

sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a od jej ukončenia 

nemal pravidelne platené zamestnanie“10. V porovnaní s definíciou služieb zamestnanosti v SR O. Hora 

(2008, s. 76) vo svojom výskume za absolventov považuje aj mladých ľudí, ktorí po skončení školy 

krátkodobo pracovali v jednom zamestnaní, avšak nezískali potrebné pracovné skúsenosti. Vzhľadom 

na údajovú základňu, s ktorou v nasledujúcich častiach pracujeme, budeme pri definícii absolventov 

škôl vychádzať z vyššie uvedeného vymedzenia podľa § 8 Zákona č. 5/2014 Z. z. o službách 

zamestnanosti. 

Detailnejšiu analýzu vývoja nezamestnanosti absolventov škôl a mladistvých prináša nasledujúca 
podkapitola.  
 

1.2.2 Vývojové tendencie nezamestnanosti absolventov škôl a mladistvých 

Pri analýze vývojových tendencií nezamestnanosti sme sa sústredili na obdobie ostatných 10 rokov, 

predovšetkým na roky 2004, 2007, 2009 a 2013.  

Vývoj nezamestnanosti absolventov škôl od roku 2004 sa vyznačoval klesajúcou tendenciou. Počet 

evidovaných UoZ – absolventov systematicky klesal a v roku 2008 už predstavoval len polovicu zo stavu 

v roku 2004 (porovnaj 28 990 UoZ v roku 2004 a 14 644 UoZ v roku 2008). Tento pozitívny trend bol 

prerušený nastupujúcou hospodárskou krízou, ktorá mala za následok zvýšenie napätia medzi 

dopytom po práci a ponukou práce a následne rast počtu UoZ včítane absolventov škôl. V roku 2009 

sa v evidencii úradov PSVR nachádzalo 33 370 absolventov škôl. Od roku 2009 počet absolventov škôl 

osciluje v rozmedzí 33 tis. – 34 tis.  

Ako znázorňuje nasledujúca tabuľka, v roku 2007 k poklesu počtu UoZ – absolventov škôl došlo 

vo všetkých vzdelanostných kategóriách, avšak tento trend bol najvýraznejší u vyučených absolventov 

škôl (pokles o polovicu). Najmenej intenzívne (o jednu štvrtinu) poklesol počet absolventov s úplným 

stredným odborným vzdelaním s maturitou. 

V roku 2009 celkový počet evidovaných absolventov vzrástol oproti roku 2007 o takmer tri štvrtiny, 

pričom najvyšší, viac ako 2-násobný nárast bol zaznamenaný u absolventov s vyššími stupňami 

vzdelania (vyššie odborné a vysokoškolské). V rámci uvedenej skupiny UoZ sa na náraste podieľali 

predovšetkým absolventi s vyšším odborným vzdelaním (4,3-násobný nárast). 

V roku 2011 zaznamenal počet absolventov evidovaných na úradoch PSVR ďalší, ale už miernejší nárast 

(o necelé 2%), pričom najvyšší bol u absolventov gymnázií (o 18,6%). O jednu desatinu vzrástol v 

dvojročnom období počet evidovaných absolventov s vyšším odborným a s vysokoškolským vzdelaním. 

                                                           
10 § 8, odst. 1, písm. a) Zákona č. 5/2014 Z. z. o službách zamestnanosti 
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Naopak, pokles bol zaznamenaný u absolventov so stredným odborným vzdelaním bez maturity a u 

vyučených (o 10,6%). 

V roku 2013 mierne poklesol počet absolventov evidovaných na úradoch PSVR približne o 1%. Pokles 

evidovaných absolventov zaznamenali všetky vzdelanostné kategórie s výnimkou absolventov s vyšším 

odborným a s vysokoškolským vzdelaním (takmer dvojpätinový nárast v porovnaní s rokom 2011). Na 

náraste sa v najvyššej miere podieľali absolventi s 1. a 2. stupňom vysokoškolského vzdelania. 

Tabuľka 3: Absolventi škôl v evidencii podľa najvyššieho stupňa dosiahnutého vzdelania 

Rok 
Počet evidovaných absolventov škôl 

Spolu 
Z toho podľa stupňa vzdelania 

0 a 1 2 a 3 4 a 6 5 7, 8 a 9 
2004 28 990 0 8 200 14 712 1 422 4 656 
2007 19 134 0 4 062 11 019 1 026 3 027 
2009 33 370 0 6 387 18 914 1 782 6 287 

2011 34 025 0 5 713 19 226 2 113 6 973 

2013 33 628 0 4 634 17 263 1 972 9 759 
Zdroj: Ústredie PSVR 

Detailný prehľad počtu absolventov škôl v evidencii úradov PSVR z hľadiska jednotlivých stupňov 

vzdelania prináša Príloha 4: Počet absolventov škôl evidovaných na úradoch PSVR podľa stupňov 

vzdelania.  

Z hľadiska študijných a učebných odborov najvyšší počet v evidencii úradov PSVR tvoria dlhodobo 

absolventi Spoločenských vied, náuk a služieb, viď tabuľka, ale zároveň sú aj najpočetnejšou skupinou 

absolventov.  

Tabuľka 4: Absolventi škôl v evidencii úradov PSVR (september 2009) 

Skupina študijných odborov  Spolu v tom stupeň dosiahnutého školského vzdelania  

 Názov  (osoby) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Prírodné vedy  435 0 0 0 0 0 0 0 75 360 0 

Technické vedy a náuky  12 521 0 0 3 704 0 4 454 0 3 077 247 1 038 1 

Poľnohosp.-lesn. a veterin. vedy 
a náuky 

1701 0 0 279 0 334 0 723 52 313 0 

Lekárske a farmaceutické vedy a 
náuky  

819 0 0 16 4 0 0 493 235 71 0 

Spoločenské vedy, náuky a služby 17 051 0 0 2 342 4 3 864 1 782 5 335 955 2 768 1 

Vedy a náuky o kultúre a umení  751 0 0 38 0 149 0 482 28 53 1 

Vojenské a bezpečnostné vedy a 
náuky  

92 0 0 0 0 0 0 3 21 68 0 

 

Nasledujúca tabuľka porovnáva absolventskú mieru nezamestnanosti u absolventov stredných 

a vysokých škôl a evidovanú mieru nezamestnanosti.  
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Tabuľka 5: Komparácia miery evidovanej nezamestnanosti a absolventskej miery 

nezamestnanosti 

Mesiac/rok 
Miera evidovanej 
nezamestnanosti 

(MEN) 

Absolventská miera 
nezamestnanosti 

(stredné školy – AMN SŠ) 

Absolventská miera 
nezamestnanosti 

(vysoké školy – AMN 
VŠ) 

Celková AMN (SŠ 
a VŠ) 

6/2012  13,3%  15,0%  9,7%  12,9%  
7/2012  13,3%  14,5%  8,4%  12,1%  
8/2012  13,2%  15,1%  7,6%  12,2%  
9/2012  13,4%  17,2%  5,5%  12,6%  

10/2012  13,7%  22,9%  5,8%  16,2%  
11/2012  13,9%  21,2%  5,2%  14,9%  
12/2012  14,4%  17,5%  3,8%  12,1%  

1/2013  14,8%  17,0%  3,3%  11,6%  
2/2013  14,7%  18,0%  3,1%  12,1%  
3/2013  14,7%  18,0%  2,7%  12,0%  
4/2013  14,4%  17,0%  2,2%  11,2%  
5/2013  14,3%  11,6%  6,4%  9,6%  
Medián - 17,1%  5,3%  12,1%  

Zdroj: Herrich, J. 2013, s. 10-11  

Miera nezamestnanosti absolventov stredných škôl bola v sledovanom období od júna 2012 do mája 

2013 o 2 p. b. až 6,7 p. b. vyššia ako celková absolventská miera nezamestnanosti. Opačná tendencia 

sa preukazuje u absolventov vysokých škôl, ktorých miera nezamestnanosti v celom sledovanom 

období bola v porovnaní s celkovou absolventskou mierou nezamestnanosti o 3,2 p. b. až 10,4 p. b. 

nižšia. 

Z hľadiska typu strednej školy najvyššia nezamestnanosť bola zaznamenaná u absolventov stredných 

odborných škôl s rozšírených praktickým vyučovaním (stupeň vzdelania 4), najnižšiu nezamestnanosť 

mali absolventi gymnázií. Ako uvádza Herrich (2013, s. 11), nízka miera nezamestnanosti absolventov 

gymnázií je spôsobená ich prechodom na vysoké školy, ak sa však faktor vysokoškolského štúdia 

eliminuje, je nezamestnanosť absolventov gymnázií, ktorí nešli študovať na VŠ porovnateľná 

s absolventmi odborných škôl.  

Tabuľka 6: Absolventská miera nezamestnanosti podľa typu strednej školy 

Mesiac/rok 
Stredné školy 

spolu 
Študijné 
odbory 

Študijné 
odbory s RPV 

Učebné 
odbory 

Gymnáziá 

6/2012 15,0% 17,3% 19,1% 19,9% 6,7% 
7/2012 14,5% 16,8% 18,1% 19,1% 6,7% 
8/2012 15,1% 17,4% 19,4% 20,1% 6,6% 
9/2012 17,2% 19,5% 23,9% 25,6% 5,2% 

10/2012 22,9% 25,5% 32,3% 34,3% 7,2% 
11/2012 21,2% 23,6% 29,4% 32,2% 6,7% 
12/2012 17,5% 19,8% 26,9% 23,6% 4,7% 

1/2013 17,0% 18,9% 26,0% 23,6% 4,8% 
2/2013 18,0% 19,8% 27,1% 25,0% 5,6% 
3/2013 18,0% 20,0% 26,3% 24,4% 6,6% 
4/2013 17,0% 18,7% 24,1% 22,8% 6,6% 
5/2013 11,6% 13,1% 16,1% 15,0% 4,9% 
Medián 17,1% 19,2% 25,1% 23,6% 6,6% 

Zdroj: Herrich, J. 2013, s. 10-11 
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V rokoch 2004, 2007, 2009 a 2013 boli najvyšším počtom zastúpení absolventi v evidencii do 6 

mesiacov. Z hľadiska vzdelania najvyšší počet tvorili absolventi s úplným stredným odborným 

vzdelaním s maturitou, a to nezávisle od dĺžky evidencie na úradoch PSVR, viď Príloha 5: Doba evidencie 

u absolventov škôl podľa najvyššieho ukončeného vzdelania.  

Ďalšou cieľovou skupinou, ktorá čelí problémom pri uplatnení sa na trhu práce a dlhodobej 

nezamestnanosti je skupina mladých ľudí vo veku od 15 do 18 rokov (mladiství). Súčasťou tejto 

skupiny môžu aj nemusia byť absolventi škôl.  

V roku 2004 bolo evidovaných 3 645 mladistvých. Keďže ide o skupinu ľudí od 15 do 18 rokov, drvivá 

väčšina z nich je nekvalifikovaná - má ukončené iba základné vzdelanie (2 619 mladistvých UoZ) alebo 

ukončenú povinnú školskú dochádzku v nižšom ako v 9. ročníku (795 mladistvých UoZ). Z hľadiska 

stupňa dosiahnutého vzdelania sú treťou skupinou vyučení mladiství so stredným odborným 

vzdelaním. V individuálnych prípadoch sú medzi mladistvými aj UoZ s úplným stredným vzdelaním 

s maturitou (odborným alebo všeobecným). 

Podobná situácia bola aj v rokoch 2007 a 2009. Do roku 2007 však počet mladistvých vzrástol o 140 

UoZ. Z hľadiska stupňov vzdelania prudký pokles počtu UoZ bol zaznamenaný u vyučených mladistvých 

(o 69,5%, t.j. o 155 UoZ). Naopak v roku 2007 počet nekvalifikovaných UoZ vzrástol, pričom na náraste 

(o 617 UoZ) sa podieľali UoZ s ukončenou povinnou školskou dochádzkou v nižšom ako v 9. ročníku. 

Naopak, medzi nekvalifikovanými mladistvými poklesol počet UoZ so základným vzdelaním o 12,1%, 

(t.j. o 316 UoZ).  

V roku 2009 bolo v evidencii úradov PSVR 3 628 mladistvých, t.j. ich počet v porovnaní s rokom 2007 

zaznamenal ďalší pokles (o 4,2%, t.j. o 157 UoZ). Počet nekvalifikovaných zaznamenal oproti roku 2007 

pokles o 5,4% (t.j. o 202 UoZ). V rámci skupiny nekvalifikovaných bol výraznejší pokles zaznamenaný v 

skupine mladistvých s ukončenou povinnou školskou dochádzkou v nižšom ako 9. ročníku (o 13,8%) v 

porovnaní s mladistvými so základným vzdelaním (o 0,3%). Prehľad o vývoji počtu mladistvých 

evidovaných na úradoch PSVR prináša podľa vzdelania nasledujúca tabuľka.  

Tabuľka 7: Počet mladistvých evidovaných na úradoch PSVR 

Rok spolu 
Stupeň vzdelania 

0 1 2 

2004 3 645 795 2 619 223 

2007 3 785 1 412 2 303 68 

2009 3 628 1 217 2 296 109 
Zdroj: ÚPSVaR 

Z hľadiska dĺžky nezamestnanosti v rokoch 2004, 2007 a 2009 najvyššie počty tvorili mladiství evidovaní 

krátkodobo do 6 mesiacov, pričom dominantne do 3 mesiacov. V roku 2004 takmer dve tretiny 

mladistvých UoZ bolo v evidencii úradov PSVR do 6 mesiacov. Približne jedna štvrtina bola evidovaná 

strednodobo od 7 do 12 mesiacov a necelých 14% dlhodobo.  

V roku 2007 sa u nekvalifikovaných mladistvých UoZ, v porovnaní s rokom 2004 zvýšil počet dlhodobo 

evidovaných. Odlišný vývoj bol zaznamenaný pri mladistvých UoZ so stredným odborným vzdelaním 

bez maturity. V roku 2009 sa znížil počet dlhodobo evidovaných mladistvých so základným vzdelaním. 



 

13 
 

Počet mladistvých s neukončeným základným vzdelaním sa tiež znížil, zotrval však druhý najvyšší v 

uvedenej vzdelanostnej kategórii.  

Detailné štatistické údaje prináša Príloha 6: Doba evidencie mladistvých v evidencii úradov PSVR podľa 

najvyššieho dosiahnutého vzdelania“.  

Box 1: Odtok z evidencie a kvalifikácia 

Pri odtoku z evidencie úradov PSVR sa u mladistvých potvrdzuje význam (ne)existencie kvalifikácie. 

V evidencii aj v čase ekonomického rastu zotrvávali UoZ bez kvalifikácie, t.j. s ne/ukočeným 

základným vzdelaním. Naopak, UoZ so stredným vzdelaním bez maturity, vyučení z evidencie 

odchádzali. 

2 Životné stratégie nezamestnaných – konceptualizačné východiská  

Strata zamestnania sa vo všeobecnosti považuje za zložitú životnú situáciu, sprevádzanú 

poklesom sociálneho statusu a znížením životnej úrovne nezamestnaných osôb. Harrisonov model 

(Rybová, 2009 s. 107-108) vyjadruje prežívanie nezamestnanosti v štyroch fázach:  

1. Šok – prvotná reakcia človeka na stratu zamestnania, odmietanie statusu nezamestnaného 

2. Optimizmus – obdobie intenzívneho hľadania nového zamestnania, verí, že si novú prácu nájde 

v krátkom čase 

3. Pesimizmus – po dlhšom čase neúspešného hľadania si nového zamestnania, strata 

sebadôvery, objavovanie pocitov menejcennosti, pokles aktivity v hľadaní si práce, strata 

sociálnych kontaktov, nuda, depresia 

4. Fatalizmus – rezignácia, zmierenie sa s nezamestnanosťou 

Hľadanie východísk a riešení zo stavu nezamestnanosti v značnej miere závisí od schopnosti 

jednotlivcov reagovať na vzniknutú situáciu. Empirická prax poukazuje na rozmanitosť spôsobov reakcií 

nezamestnaných na stav nezamestnanosti: od aktívneho prístupu a ochote zmeniť aktuálnu situáciu 

do pasívnej rezignácie a adaptácie na stav nezamestnanosti.  

Kvalitatívny výskum v oblasti stratégií nezamestnaných, konkrétne dlhodobo nezamestnaných 

a mechanizmov, ktoré tieto stratégie ovplyvňujú, realizoval O. Hora (2008). Za hlavný cieľ si stanovil 

„identifikáciu určitých mechanizmov či aspektov správania, ktoré môžu vysvetliť rôzne spôsoby 

správania dlhodobo nezamestnaných“. (tamtiež, s. 55) Prostredníctvom metódy pološtruktúrovaných 

rozhovorov hľadal odpoveď na hlavnú výskumnú otázku: „Akým spôsobom (stratégiami) riešia (alebo 

sa pokúšajú riešiť dlhodobo nezamestnaní svoju životnú situáciu?“ (tamtiež, s. 54) Výskumnú vzorku 

tvorili nezamestnaní v evidencii úradov práce minimálne 6 mesiacov. Výskum realizoval v roku 2006 na 

vzorke 23 respondentov, jeho výsledky komparuje s predchádzajúcim podobným výskumom z roku 

2002. Výskumy týkajúce sa stratégií nezamestnaných realizovali aj Řezníček a Sirovátka (1994 in Hora, 

2008, s. 57) 

Box 2: Stratégie nezamestnaných  

Súbory aktivít a postojov nezamestnaných, ktoré využívajú pri riešení problémov spojených 
s nezamestnanosťou. (Hora, 2008, s. 36) 
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O. Hora (2008, s. 46 podľa Howe 1990; Dean, Taylor-Gooby 1992; Gallie, Vogler 1994; Sirovátka 1997; 

Lokshin, Yemtsov 2001; Mareš, Sirovátka, Vyhlídal 2002a; Mareš, Sirovátka, Vyhlídal 2002b) uvádza 

nasledovnú typológiu stratégií nezamestnaných: 

1. hľadanie zamestnania na formálnom trhu práce a stratégie zlepšujúce šance na získanie 

zamestnania, a to prostredníctvom: 

a) hľadania zamestnania 

- prostredníctvom verejných a neštátnych služieb zamestnanosti  

- oslovovanie zamestnávateľov listom, emailom, telefonicky, osobne 

- reagovanie na inzeráty / zadávanie inzerátov 

- využívanie vlastných kontaktov 

- vlastné podnikanie 

- vzdelávanie 

b) flexibility 

- prijatie práce na dobu určitú a neistej práce 

- prijatie práce pod úrovňou kvalifikácie 

- prijatie práce za nižšiu mzdu 

- prijatie práce v ťažších pracovných podmienkach 

- zmena druhu pracovnej činnosti 

- práca na čiastočný úväzok 

c) mobility 

- dochádzanie do zamestnania 

- práca mimo bydliska 

- presťahovanie za prácou 

- práca v zahraničí 

d) hľadanie zamestnania na neformálnom trhu práce / porušovanie zákona 

- šedá ekonomika (napr. práca bez ohlásenia úradom) 

- čierna ekonomika (kriminalita a prostitúcia) 

2. využívanie vlastných zdrojov 

a) jednorazové spotrebovanie zdrojov  

- využitie úspor 

- predaj a založenie vecí 

- prenájom a zmena bývania za účelom šetrenia 

- presťahovanie k príbuzným 

b) produkcia a spotrebovanie zdrojov  

- zvýšenie domácej produkcie 

- nahradzovanie kupovaných výrobkov vlastnými produktami 

3. znižovanie výdavkov  

a) znižovanie výdavkov na základné životné potreby 

b) obmedzovanie sociálnych aktivít, záujmov, dovoleniek 

4. žiadosť o pomoc 

a) u inej inštitúcie/osoby  

- zadlžovanie,  
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- charita 

b) vo vlastnom sociálnom prostredí  

- u rodiny 

- priateľov 

- komunity 

c) inštitúcie sociálneho štátu, dávky pre nezamestnaných  

- podpora v nezamestnanosti 

- príspevok v hmotnej núdzi 

5. únikové stratégie 

a) dôchodky 

b)  materská dovolenka 

P. Mareš (2002, s. 104) vymedzuje tri základné typy životných stratégií nezamestnaných:  

Stratégie súvisiace s prežitím v nových podmienkach spočívajú, vzhľadom na absenciu mzdy, 

s hľadaním alternatívnych spôsobov zabezpečovania prostriedkov na živobytie a s vyrovnávaním sa 

s novým statusom a so stigmou nezamestnanosti (zdržovanie sa spotreby, zrieknutie sa pôvodného 

rozsahu potrieb, alternatívne spôsoby uspokojovania potrieb, zotrvanie pri pokusoch zaradiť sa do 

pracovného procesu alebo naopak rezignácia, upadanie do izolácie a apatie).  

Stratégie zamerané na prekonanie stigmy nezamestnanosti spočívajú podľa P. Mareša (2002, s. 106) 

vo voľbe tzv. únikových stratégií do pozícií s hodnotnejším statusom, ktoré môžu byť odlišné pre mužov 

a ženy (materstvo, predčasný dôchodok).  

Stratégie spojené s hľadaním nového zamestnania – detailne sa im venuje nasledujúca časť správy. 

Box 3: Stratégie nezamestnaných na trhu práce 

predstavujú uvedomelé, motivované správanie sa súvisiace s uplatnením sa na trhu práce t.j. 

získaním pracovného miesta. Praktickou implikáciou tohto správania sa je súhrn aktivít 

nezamestnaných osôb spojený s procesom hľadania zamestnania.  

 

Parciálne otázky problematiky stratégií nezamestnaných zameraných na uplatnenie sa na trhu práce 

(analýza správania sa nezamestnaných pri hľadaní zamestnania, analýza sklonov nezamestnaných 

k priestorovej, mzdovej a kvalifikačnej mobilite) boli analyzované v štúdiách Výskumného ústavu práce 

a sociálnych vecí (VÚPSV 1991)11 a Inštitútu pre výskum práce a rodiny (IVPR, 2005)12.  

Systematickému rozboru teoretických a empirických otázok súvisiacich s hľadaním zamestnania (job 

search theory) sa aktívne venuje zahraničná odborná literatúra, a to najmä v USA, Veľkej Británii a 

Nemecku. Výskum otázok správania sa nezamestnaných pri hľadaní zamestnania sa uberá troma 

základnými smermi. Prvý z týchto smerov analyzuje vplyv podpory v nezamestnanosti na výber 

spôsobu hľadania zamestnania a na trvanie procesu hľadania (napr. Krueger, Mueller 2008). Druhý 

                                                           
11 Prieskum nezamestnanosti v ČSFR, Výskumný ústav práce a sociálnych vecí, Bratislava 1991 
12 Kol. autorov. (2005). Zmeny v systéme pomoci v hmotnej núdzi a ich dosah sa sociálno-ekonomickú situáciu občanov v 
hmotnej núdzi a ich integráciu na trh práce (Výsledky empirického výskumu) : Vývoj sociálnej situácie poberateľov dávky 
sociálnej pomoci, IVPR, Bratislava 2005. Dostupné na: 
http://www.sspr.gov.sk/IVPR/index.php?option=com_php&Itemid=22&lang=sk&ty=VYSK-S&rv=2005 
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smer skúma dopad tzv. rezervačnej mzdy13 na priebeh hľadania zamestnania a ochotu akceptácie 

nového zamestnania (napr. Atkinson, Micklewright 1991). 

K výskumu správania sa nezamestnaných pri hľadaní zamestnania a výberu spôsobu hľadania 

zamestnania v USA významne prispel tretí smer reprezentovaný Harry J. Holzerom, ktorý analyzoval 

vzťahy medzi výberom konkrétneho spôsobu hľadania zamestnania a jeho výsledkom. Na základe 

detailného rozboru údajov z longitudinálnej databázy, obsahujúcej informácie o postupoch 

uplatňovaných nezamestnanými osobami pri hľadaní zamestnania, Holzer identifikoval päť základných 

spôsobov hľadania zamestnania, a to: 

a) prostredníctvom priateľov, známych a príbuzných;  

b) prostredníctvom uverejňovania inzerátov a reagovania na inzeráty v tlačených médiách; 

c) prostredníctvom verejných služieb zamestnanosti;  

d) prostredníctvom návštevy zamestnávateľov a  

e) prostredníctvom kombinácie uvedených spôsobov.  

Voľba konkrétneho spôsobu hľadania zamestnania, podľa Holzera, závisí od predpokladaných 

„nákladov“ t.j. priamych výdavkov súvisiacich s procesom hľadania zamestnania, od očakávaného 

„výnosu“ t.j. očakávanej mzdy v novom zamestnaní a od mimo mzdových príjmov14 t.j. potenciálnych 

benefitov nefinančnej povahy, vzťahujúcich sa k novému zamestnaniu.  

Osobitnú pozornosť Holzer venoval skúmaniu determinantov ovplyvňujúcich intenzitu hľadania 

zamestnania a výsledkom tohto hľadania. Intenzita hľadania zamestnania, podľa Holzera, je priamo 

podmienená pravdepodobnosťou získania ponuky práce. Na základe analýzy empirických dát, Holzer 

ukázal prítomnosť štatistickej závislosti medzi očakávanou pravdepodobnosťou získania ponuky 

pracovného miesta a spôsobom hľadania zamestnania, pričom jednoznačná pozitívna korelácia bola 

preukázaná najmä pri využívaní takých spôsobov hľadania zamestnania akými sú osobné návštevy 

zamestnávateľov a obracanie sa na priateľov, známych a príbuzných15.  

K ďalším faktorom, ktoré významne ovplyvňujú voľbu spôsobu hľadania zamestnania, podľa Holzera, 

patria rodinný stav, doba trvania nezamestnanosti a disponibilné finančné zdroje. Holzer poukázal na 

nízku mieru využívania štátnych služieb zamestnanosti zo strany nezamestnaných osôb a na ich slabú 

efektívnosť ako jedného z kanálov hľadania zamestnania.  

Na analogické zistenia týkajúce sa nízkej efektivity verejných služieb zamestnanosti poukazujú Addison, 

Portugal (2001).16 Podľa nich, verejné služby zamestnanosti sú malo úspešné pri sprostredkovaní 

zamestnania a nimi ponúkané pracovné miesta majú spravidla krátkodobý charakter a vyznačujú sa 

nízkou úrovňou miezd. Na rozdiel od uvedených zistení, britsko-nemecký autorský tandem Tylor, 

Böheim (2001)17 poukazuje na skutočnosť, že verejné služby zamestnanosti patria k najviac 

                                                           
13 Rezervačná mzda je spodná hranica mzdy, ktorú je ochotná akceptovať nezamestnaná osoba pri hľadaní zamestnania. 
14 Harry J. Holzer (1986). Search Methods Used by Unemployed Youth . NBER Working Paper Series, Working paper No. 1859. 

Dostupné na: http://www.nber.org/papers/w1859 
15 Tamtiež  
16 Addison, John T., Portugal, P.(2001). Job Search Methods and Outcomes. IZA Discussion Paper No. 349. Dostupné na: 

http://ftp.iza.org/dp349.pdf 
17 Böheim, R., Tylor, M.T. (2001). Job Search Methods, Intensity and Success in Britain in the 1990´s. Dostupné na: 

http://dev3.cepr.org/meets/wkcn/4/4522/papers/taylor.pdf 



 

17 
 

využívaným kanálom pri hľadaní zamestnania. Pri voľbe spôsobu hľadania zamestnania, podľa Tylora 

a Böheima, zohrávajú kľúčovú úlohu také socio-demografické charakteristiky, akými sú vek, vzdelanie 

a rodinná situácia nezamestnanej osoby.  

Výsledky teoretických analýz a empirických výskumov preukázali, že nezamestnané osoby najčastejšie 

hľadajú zamestnanie prostredníctvom:  

a) úradu práce (verejné služby zamestnanosti); 

b) agentúr sprostredkovania zamestnania (neštátne služby zamestnanosti); 

c) priameho kontaktu so zamestnávateľmi (osobná návšteva rôznych podnikov); 

d) sledovania inzerátov, podávania inzerátov a odpovedania na inzeráty; 

e) známych, priateľov a príbuzných.  

Uvedené spôsoby hľadania zamestnania sa vyznačujú rozličnými charakteristikami z hľadiska ich 

potenciálu vo vzťahu k finálnemu efektu t.j. uplatneniu sa nezamestnanej osoby na trhu práce. 

V kontexte uvedeného považujeme za racionálne uviesť deskripciu jednotlivých spôsobov hľadania 

zamestnania z perspektívy ich inštitucionálneho formovania v SR a potenciálom, ktorým disponujú pri 

sprostredkovaní zamestnania nezamestnaným osobám.  

2.1 Verejné služby zamestnanosti v SR  

Verejné služby zamestnanosti (VSZ) ako štátne orgány v oblasti sprostredkovania zamestnania vznikli 

v roku 1990 a ich činnosť bola legislatívne upravená zákonom SNR č.83/1991 o pôsobnosti orgánov 

Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti. V súčasnosti činnosť VSZ zabezpečuje 

Ústredie práce, sociálnych vecí na rodiny a 79 úradov práce, sociálnych vecí a rodiny s pôsobnosťou 

pre územný obvod jedného okresu alebo viacerých okresov v rámci územného obvodu kraja.  

Verejné služby zamestnanosti sú poskytované na celom území SR nestranne a bezodplatne. Počas viac 

ako 20 ročnej existencie VSZ prešli viacerými zmenami, pričom za zásadnú zmenu možno považovať 

inštitucionálnu reformu uskutočnenú v roku 2004. Výsledkom uvedenej reformy bol vznik nových 

inštitúcií na trhu práce, ktorými sú Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny s pôsobnosťou riadiť 

a koordinovať činnosť úradov v oblasti sociálnych vecí a rodiny a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny 

s pôsobnosťou poskytovať a služby v oblasti sociálnych vecí, rodiny a zamestnanosti . Medzi meritórne 

funkcie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na úseku zamestnanosti patrí sprostredkovanie 

zamestnania. Na účely sprostredkovania zamestnania úrad práce, sociálnych vecí a rodiny: 

a) vedie evidenciu uchádzačov o zamestnanie, záujemcov o zamestnanie, osôb so zdravotným 

postihnutím, voľných pracovných miest a zamestnávateľov;  

b) poskytuje informačné a poradenské služby, 

c) poskytuje odborné poradenské služby, 

d) schvaľuje na základe kladného posudku výboru pre otázky zamestnanosti, poskytovanie 

príspevkov na aktívne opatrenia na trhu práce a zaraďuje uchádzačov o zamestnanie do 

programov aktívnych opatrení na trhu práce.  

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny pri zabezpečení činností spadajúcich do jeho pôsobnosti v oblasti 

služieb zamestnanosti a najmä činností súvisiacich s posudkovou činnosťou a s poskytovaním 

odborného poradenstva, využíva externé služby.  
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2.2 Neštátne služby zamestnanosti  

Neštátny sektor služieb zamestnanosti zaznamenal v ostatných troch desaťročiach výrazný rozmach. 

Jeho vzostup bol podmienený dynamickým rozvojom trhov práce a potrebou pružného reagovania na 

rôznorodé (priestorové, veľkostné a kvalifikačné) požiadavky dopytu po práci.  

Dôsledkom rastu neštátnych poskytovateľov služieb zamestnanosti došlo k redistribúcii podielu na trhu 

so službami zamestnanosti medzi verejným a neštátnym sektorom. Podľa údajov Eurostat-u za obdobie 

rokov 2003 až 2012 rozsah využívania verejných služieb zamestnanosti v EÚ-27 klesol z 61,8% na 52,7%, 

zatiaľ čo rozsah využívania neštátnych služieb zamestnanosti vzrástol za uvedené obdobie z 15,3% na 

22,9%. Obdobný trend bol zaznamenaný aj v podmienkach slovenského trhu práce, kde sa podiel 

verejného sektora služieb zamestnanosti znížil v období rokov 2003-2012 z 80,0% na 78,6% a podiel 

neštátneho sektora sa zvýšil z 2,3% na 10,3%. Napriek citeľnému nárastu podielu neštátnych služieb 

zamestnanosti je jeho podiel v SR takmer dvojnásobne nižší v porovnaní s priemerom EÚ-27. Uvedená 

skutočnosť súvisí so stupňom rozvinutosti tohto segmentu služieb, ktorý je relatívne mladý a slabo 

diverzifikovaný, vyznačuje sa relatívne nízkou stabilitou, spoľahlivosťou a dôveryhodnosťou. 

V podmienkach trhu práce k neštátnym poskytovateľom služieb zamestnanosti patria: 

1. fyzické osoby alebo právnické osoby vykonávajúce sprostredkovanie zamestnania za úhradu, 

vykonávajúce činnosť podľa zákona č.136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov a podľa § 25,27 a 28 zákona č.5/2004 Z. z. o službách 

zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 

len agentúry sprostredkovania zamestnania za úhradu);  

2. fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré zamestnávajú občana v pracovnom pomere za 

účelom jeho pridelenia k užívateľskému zamestnávateľovi podľa osobitného predpisu (ďalej 

agentúry dočasného zamestnávania) vykonávajúce činnosť podľa §§ 55- 58 b Zákonníka práce 

a podľa §§ 28-31 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 

3. fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré poskytujú služby zamerané na podporu získania 

a udržania zamestnania pre osoby so zdravotným postihnutím a dlhodobo nezamestnané 

osoby a na uľahčenie získania zamestnanca z hore uvedených skupín občanov pre 

zamestnávateľa, ktoré vykonávajú činnosť podľa § 58 zákonač.5/2004 Z. z. o službách 

zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 

len agentúry podporovaného zamestnávania); 

4. neziskové organizácie18, občianske združenia,19 nadácie20, ktoré poskytujú služby 

zamestnanosti 

2.2.1 Agentúry sprostredkovania zamestnania za úhradu 

Už v počiatkoch formovania inštitucionálneho rámca trhu práce SR začiatkom 90-tych rokov, do oblasti 

sprostredkovania zamestnania, ktorá predstavovala jednu z rozhodujúcich pôsobnosti štátnych 

                                                           
18 Zákon č.213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby 
19 Zákon č.83/1990 Z.z. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov 
20 Zákon č. 34/2002 Z.z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov  
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organov práce, boli pripustené neštátne subjekty poskytujúce služby sprostredkovania zamestnania za 

úhradu21(ASZÚ). Sprostredkovanie zamestnania za úhradu fyzickým osobami alebo právnickými 

osobami bolo umožnené len za podmienok ustanovenými zákonom o zamestnanosti a to, vyvíjanie 

činnosti na základe povolenia štátneho orgánu práce, zákaz dosiahnutia zisku a vyberanie primeraného 

poplatku za sprostredkovanie zamestnania len od zamestnávateľov.  

Významnou etapou vo vývoji sprostredkovania zamestnania za úhradu predstavoval zákon NR SR č. 

387/1996 Z.z. o zamestnanosti, ktorý právne ukotvil inštitút sprostredkovania zamestnania (§34 

zákona) a ustanovil základný právny rámec jeho uplatňovania v praxi. Zákon taxatívne vymedzil kritéria 

(napr. bezúhonnosť a dosiahnutie minimálne úplného stredoškolského vzdelania), ktoré musí fyzická 

osoba alebo právnická osoba dodržať pri výkone činnosti sprostredkovania zamestnania. Za zásadnú 

zmenu v porovnaní s predchádzajúcou právnou úpravou možno považovať umožnenie vyberania 

úhrady za sprostredkovanie zamestnania od občana, pričom výška úhrady nesmela byť vyššia ako výška 

určená v sadzobníku maximálnych úhrad. (ods.4 § 34 zákona). 

Ďalším medzníkom vo vývoj inštitútu sprostredkovania zamestnania za úhradu bol zákon č. 5/2004 Z. 

z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Zákon explicitne ustanovil povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vykonávajúcich 

sprostredkovanie zamestnanie za úhradu (napr. viesť evidenciu občanov, ktorým sprostredkoval 

zamestnanie, poskytovať Ústrediu PSVaR údaje o rozsahu a štruktúre sprostredkovaných zamestnaní, 

poskytovať Ústrediu PSVaR správu o činnosti, zabezpečovať ochranu osobných údajov) a nanovo 

zadefinoval niektoré kritéria na výkon činnosti sprostredkovania zamestnania (napr. minimálne 

dosiahnuté vzdelanie na úrovni prvého stupňa vysokoškolského vzdelania, možnosť vyberať poplatok 

za sprostredkovanie zamestnanie len od fyzickej osoby alebo právnickej osoby, pre ktorú 

sprostredkúva zamestnanca).  

Podľa údajov Ústredia PSVaR22ku koncu 1. štvrťroka 2014 povolením na vykonávanie činnosti 

sprostredkovania zamestnania za úhradu disponovalo 1400 subjektov. Avšak aktívny výkon 

sprostredkovania zamestnania spravidla uskutočňuje len zhruba tretina z celkového počtu subjektov 

disponujúcich povolením.  

Podľa informácií poskytnutých Ústredím PSVaR, služby ASZÚ využívajú v prevažnej miere uchádzači 

o zamestnanie evidovaní v úradoch PSVaR. ASZÚ sa orientujú na sprostredkovanie najmä krátkodobých 

foriem zamestnania (do 6 mesiacov) a preto k odvetviam, v ktorých najčastejšie sa uplatňujú ich klienti, 

patria odvetvia s vysokým podielom sezónnej zamestnanosti (napr. hotelierstvo a reštauračné služby, 

poľnohospodárstvo).  

Z hľadiska kvalifikačnej úrovne, cez ASZÚ sú sprostredkované najmä pracovné pozície v robotníckych 

profesiách. Osobitnú kategóriu tvoria pozície AU-pair, opatrovateľov a pomocných síl v domácnosti, 

ktoré sú sprostredkované najmä do zahraničia.  

                                                           
21 §§4,5 zákona č. 1/1991 Zb. o zamestnanosti  
22 Dostupné na:  

http://www.upsvar.sk/sluzby-zamestnanosti/nestatne-sluzby-zamestnanosti/sprostredkovanie-zamestnania-za-
uhradu.html?page_id=13025 
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2.2.2 Agentúry dočasného zamestnávania  

Agentúry dočasného zamestnávania(ADZ) patria k dynamicky sa rozvíjajúcim sa segmentom služieb 

zamestnanosti poskytovaných neštátnym sektorom v SR. Rozvoj agentúrneho zamestnávania bol 

podmienený potrebou zvýšenie flexibility zamestnávania v dôsledku výkyvov a nestability produkčných 

trhov na strane jednej a pretrvávajúcej vysokej nezamestnanosti na strane druhej. Agentúrne 

zamestnávanie umožňuje podnikom a firmám pružne reagovať na zmeny v dopyte po práci v závislosti 

od konjunktúrnych amplitúd v ekonomike, nahradzovať dočasne chýbajúci personál v dôsledku 

dovoleniek, chorôb, služobných ciest , resp. získavať personál na plnenie operatívnych úloh (zvýšené 

zákazky, sezónne práce).  

Agentúrne zamestnávanie prestavuje „službu pozostávajúcu zo zamestnávania pracovníkov s cieľom 

dať ich k dispozícii tretej strane, ktorá môže byť fyzickou osobou alebo právnickou osobou a ktorá im 

určí úlohy a vykonáva dozor nad ich realizáciou.23“ Podstatu agentúrnej práce tvorí vzájomný vzťah 

troch subjektov: agentúry dočasného zamestnávania, užívateľského zamestnávateľa a dočasne 

prideleného zamestnanca, kde agentúra dočasného zamestnávania prechodne prideľuje svojich 

zamestnancov inému ekonomickému subjektu (užívateľskému zamestnávateľovi) na krytie jeho 

potrieb v konkrétnej pracovnej sile. Ide o akúsi „ výpožičku“ resp. lízing pracovnej sily.  

Agentúrne zamestnávanie ako jeden z nástrojov zabezpečenia efektívneho fungovania trhu práce je 

využívaný najmä zamestnávateľskými subjektmi a umožňuje im: 

- regulovať vstupy pracovnej sily v závislosti od vývoja vlastných produkčných kapacít; 

- znižovať celkové náklady práce; 

- testovať potenciálnych zamestnancov prostredníctvom dočasného prideľovania užívateľskému 

zamestnávateľovi.  

V podmienkach trhu práce SR agentúrne zamestnávanie vyhľadávajú najmä: 

- nezamestnané osoby, ktoré hľadajú možnosť pracovného uplatnenia formou dočasného 

zamestnania ako prechodného riešenia stavu nezamestnanosti; 

- osoby, ktoré nehľadajú trvalé zamestnanie a ktorým vyhovuje dočasný charakter zamestnanosti. 

Podľa údajov Ústredia PSVaR povolením na výkon činnosti ADZ disponovalo ku koncu 1. štvrťroka 2014 

viac ako 1 200 fyzických a právnických osôb. Aplikačná prax agentúrneho zamestnávania ukazuje, že 

len zhruba 20% z celkového počtu ADZ disponujúcich povolením na výkon činnosti túto činnosť reálne 

vykonáva. V roku 2013 ADZ pridelili dočasnému zamestnávateľovi 21 416 dočasných zamestnancov 

(z toho 8 520 žien)24.  

2.2.3 Agentúry podporovaného zamestnávania  

Agentúry podporovaného zamestnávania (APZ) sa orientujú na poskytovanie služieb občanom so 

zdravotným postihnutím, dlhodobo nezamestnaným občanom a zamestnávateľským subjektom. Vo 

vzťahu k občanom so zdravotným postihnutím a dlhodobo nezamestnaným občanom služby APZ sú 

                                                           
23 Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o súkromných agentúrach zamestnania č.181 z roku 1997 
24 Informačný systém o pracovných podmienkach. Pravidelné ročné výberové zisťovanie na vzorke 5 063 organizácií 

s celkovým počtom zamestnancov 818 709 osôb. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, 2013. Dostupné na: 
http://www.trexima.sk/new/download/ISPP_2013.pdf 
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zamerané na uľahčenie získania zamestnania alebo na jeho udržanie. Ide o okruh činnosti súvisiacich 

s: 

- poskytovaním odborného poradenstva na podporu získania alebo udržania si zamestnania, 

poskytovaním pracovnoprávneho a finančného poradenstva pri riešení nárokov vyplývajúcich z ich 

zdravotného postihnutia; 

- zmapovaním schopností a odborných zručností občanov so zdravotným postihnutím a dlhodobo 

nezamestnaných občanov vo vzťahu k požiadavkám dopytu po práci; 

- vyhľadávaním a sprostredkovaním vhodného zamestnania pre občana so zdravotným postihnutím 

a pre dlhodobo nezamestnaného občana25.  

Vo vzťahu k zamestnávateľským subjektom činnosť APZ je zameraná najmä na: 

- poskytovanie odborného poradenstva pri získavaní zamestnancov so zdravotným postihnutím 

alebo dlhodobo nezamestnaných občanov; 

- vykonávanie výberu vhodného zamestnanca so zdravotným postihnutím alebo dlhodobo 

nezamestnaného občana na pracovné miesto na základe požiadaviek zamestnávateľa; 

- poskytovanie odborného poradenstva pri úprave pracovného miesta a pracovných podmienok pre 

občana so zdravotným postihnutím26.  

Ku koncu 1. štvrťroka 2014, podľa údajov Ústredia PSVaR, 27 povolením na vykonávanie činnosti 

agentúry podporovaného zamestnávania disponovalo 64 fyzických a právnických osôb.  

2.3 Priamy kontakt so zamestnávateľom: oslovovanie zamestnávateľov a 

návšteva podnikov  

Vyhľadávanie pracovného miesta prostredníctvom priameho kontaktu so zamestnávateľom (osobná 

návšteva podnikov, firiem a organizácií) a ich oslovovanie cestou zaslania životopisu, patrí čoraz k viac 

preferovaným kanálom hľadania zamestnania. Miera preferencií priamych kontaktov so 

zamestnávateľmi je výrazne determinovaná socio-demografickými charakteristikami nezamestnaných 

osôb (vek a úroveň dosiahnutého vzdelania) a „absorpčnou“ schopnosťou regionálneho trhu práce 

z hľadiska počtu a štruktúry zamestnávateľských subjektov. Priamy kontakt so zamestnávateľom 

spravidla volia mladí ľudia, osoby s úplným stredoškolským a vysokoškolským vzdelaním v regiónoch 

s dostatočným počtom zamestnávateľských subjektov. Osobnému kontaktu so zamestnávateľom 

realizovanému na individuálnej úrovni v značnej miere konkurujú personálne agentúry ako kľúčoví 

„hráči“ v oblasti sprostredkovania pracovnej sily pre zamestnávateľov. Taktiež mnohé veľké a stredné 

zamestnávateľské subjekty vyhľadávajú zamestnancov prostredníctvom vlastných personálnych 

útvarov, ktoré pri nábore zamestnancov využívajú internetové portály s cieľom vybrať zamestnanca 

zodpovedajúceho konkrétnym potrebám zamestnávateľa. Na strane druhej, malé zamestnávateľské 

                                                           
25 Viď. § 58 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 
26 Tamtiež  
27 Dostupné na:  

http://www.upsvar.sk/sluzby-zamestnanosti/nestatne-sluzby-zamestnanosti/agentury-podporovaneho-
zamestnavania.html?page_id=13042Drvivú  
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subjekty pri vyhľadávaní zamestnancov sa orientujú najmä na neformálne sociálne siete (referencie 

známych, priateľov a príbuzných).  

Napriek uvedeným „prekážkam“, niektoré skupiny osôb hľadajúcich zamestnanie uplatňujú stratégiu 

výberu a oslovovania konkrétneho zamestnávateľa cestou zaslania životopisu a motivačného listu. Aj 

keď na prvý pohľad sa zdá, že tento spôsob hľadania zamestnania je málo efektívny, v praxi sa často 

stáva, že v prípade náboru nových zamestnancov zamestnávateľ osloví záujemcu o zamestnanie 

s ponukou pracovného miesta.  

Za priamy kontakt so zamestnávateľom možno považovať aj burzy/veľtrhy práce, ktoré slúžia na 

prezentáciu podnikov, firiem a organizácií resp. na realizáciu náboru nových zamestnancov. Burzy 

práce umožňujú osobný kontakt zástupcov zamestnávateľa s potenciálnymi záujemcami o prácu a tým 

aj k skráteniu procesu akvizície nových zamestnancov.  

2.4 Inzercia v elektronických a tlačových médiách (internet a tlač) 

Zverejňovanie inzerátov na internetových portáloch a v tlači a odpovedanie na konkrétnu pracovnú 

ponuku zverejnenú v elektronických a tlačových médiách je považovaný za prejav aktívneho hľadania 

zamestnania. V ostatných rokoch do popredia výrazne vystupuje inzerovanie a vyhľadávanie inzerátov 

o voľných pracovných miestach prostredníctvom internetu, zatiaľ čo využívanie v tlačových médií za 

účelom hľadania zamestnania značné ustúpilo do úzadia. Napriek uvedenému, tlačové média 

zohrávajú dôležitú úlohu pri hľadaní zamestnania na regionálnej a miestnej úrovní resp. pri hľadaní 

odborovo špecializovaného pracovného miesta, ktorého inzerovanie je realizované v odbornej tlači 

(špecializované noviny, časopisy atď.).  

V súčasnosti k najvyužívanejším internetovým portálom, na ktorých sa zverejňujú voľné pracovné 

miesta ponúkané zamestnávateľmi a ponuky osôb hľadajúcich zamestnanie patria portály Profesia 

(www.profesia.sk), Kariera (www.kariera.sk), Informačný systém typových pozícií – ISTP (www.istp.sk), 

portály personálnych agentúr (napr. Trenkwalder, Manpower, Adecco, Au-Job atď.).  

2.5 Neformálne sociálne siete 

Neformálne sociálne siete t.j. okruh známych, priateľov a príbuzných predstavujú jeden z kľúčových 

zdrojov informácií o ponukách pracovných miest na trhu práce a zohrávajú dôležitú úlohu pri hľadaní 

zamestnania. Podľa Franzena a Hangartnera (2006)28 približne 44% pracovníkov v USA a 34% 

pracovníkov v Nemecku našlo zamestnanie prostredníctvom známych a príbuzných. Rozsah využívania 

sociálnych sietí ako neformálnych kanálov hľadania zamestnania v globálnom meradle systematicky 

rastie. Dôvody uvedeného trendu spočívajú v samotnej podstate sociálnych sietí ako útvaru tvoreného 

sociálnymi aktérmi a vzájomnými vzťahmi medzi nimi (v prípade známych a príbuzných ide najmä 

o blízke osoby). V dôsledku uvedeného hľadanie zamestnanie prostredníctvom sociálnych sieti sa 

vyznačuje: 

                                                           
28 Franzen, A., and Hangartner, D. (2006): „Social Networks and Labour Market Outcomes: Non-monetary Benefits of Social 
Capital,“ European Sociological Review Volume 22, Number 4 , September 2006, 353-368. Dostupné na: 
http://www.sociologia.unimib.it/DATA/Insegnamenti/3_2293/materiale/franzen.pdf 
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- neformálnosťou, jednoduchosťou a nízkymi resp. žiadnymi nákladmi v porovnaní s využívaním iných 

kanálov hľadania zamestnania; 

- relatívne vysokou mierou úspešnosti (výsledku) pri párovaní dopytu po práci a ponuky práce. Na 

tento fakt poukazuje Caliendo, Schmidl a Uhlendorff (2010),29 podľa ktorých využívanie sociálnych 

sieti vedie k zníženiu neistoty pri obsadzovaní pracovného miesta ako zo strany zamestnanca, ako 

aj zo strany zamestnávateľa; 

- vyššou „kvalitou“ výsledku t.j. vyššou mzdou v novom zamestnaní a dlhšou dobou trvania 

pracovného pomeru (Caliendo, Schmidl a Uhlendorff, 2010).  

Využívanie okruhu známych, priateľov a príbuzných patrí v podmienkach trhu práce SR patrí k vysoko 

preferovaným formám hľadania zamestnania. Podľa výsledkov prieskumu realizovaného agentúrou 

Focus pre portál Profesia.sk, štyria z desiatich respondentov sa domnievajú, že v ich regióne sa bez 

známostí nezamestnajú.30 Z prieskumu vyplynulo, že na osobné kontakty a známostí sa viac spoliehajú 

ľudia s nižšou kvalifikáciou a starší ľudia.  

Napriek vysokej miere využívania sociálnych sietí pri hľadaní zamestnania, ich potenciál ako zdroja 

informácií o pracovných príležitostiach má svoje limity. Tieto sa viažu na dobu trvania nezamestnanosti 

jednotlivca. Ukazuje sa, že doba trvania nezamestnanosti negatívne ovplyvňuje veľkosť a stabilitu 

sociálnych sietí, ktorým jednotlivec disponuje (Caliendo, Schmidl a Uhlendorff, 2010). S rastom doby 

trvania nezamestnanosti dochádza k erózii sociálnych kontaktov a zúženiu ich „veľkostnej“ dimenzie 

a okruhu ich „ záberu“. V dôsledku uvedeného dochádza k výraznému zníženiu potenciálu sociálnych 

sietí ako nástroja sprostredkovania zamestnania.  

Štruktúra a charakter sociálnych sietí sa začiatkom nového milénia sa kvalitatívne zmenili v dôsledku 

vzniku virtuálnych (internetových) sociálnych sietí. Ich význam a rozsah využívania dynamický rastie 

vrátane ich využívania na profesionálne účely. Internetové sociálne siete značným spôsobom uľahčujú 

kontakt medzi ľuďmi a zdieľanie rozličných informácií vrátane profesionálnych informácií týkajúcich sa 

pracovných príležitostí resp. vyhľadávania zamestnancov. Osoby hľadajúce zamestnanie môžu 

prostredníctvom osobného profilu na sociálnych sieťach prezentovať svoje odborné a pracovné 

skúsenosti. Z tohto hľadiska virtuálne sociálne siete možno považovať za jeden z kľúčových kanálov na 

osobnú propagáciu uchádzačov resp. záujemcov o prácu. 

Prostredníctvom sociálnych sietí sa v súčasnosti prezentujú aj zamestnávateľské subjekty (organizácie, 

inštitúcie, firmy, podniky), ktoré na svojich inštitucionálnych profiloch umiestňujú informácie 

o organizácii, jej vnútornej štruktúre, zásadách fungovania a firemnej kultúre. Tieto informácie môžu 

osloviť a zaujať potenciálnych záujemcov o pracovné miesta.  

V súčasnosti internetové sociálne site sú čoraz častejšie využívané personalistami ako doplňujúci zdroj 

informácií pri získavaní a výbere zamestnancov.31 Prostredníctvom sociálnych sietí personalisti overujú 

                                                           
29 Caliendo, M., Schmidl, R., Uhlendorff, A. (2010). Social Networks, Job Search Methods and Rezervation Wages: Evidence 
for Germany, IZA Discussion Paper No 5165. Dostupné na: http://ftp.iza.org/dp5165.pdf 
30 http://ekonomika.sme.sk/c/7185554/pracu-casto-hladame-po-znamosti-cast-neveri-v-jej-ziskanie-vobec.html 
31 Olexová, C. (2010): „Využitie sociálnych sietí na získavanie a výber zamestnancov“, Poradca podnikateľa, ročník 2010, No 
15. Dostupné na: https://www.pp.sk/6597/Vyuzitie-internetovych-socialnych-sieti-na-ziskavanie-a-vyber-zamestnancov_A-
PMPP30980.aspx 
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informácie o kandidátoch na pracovné miesta, resp. získavajú dodatočné informácie alebo získavajú 

referencie o nich (Olexová 2010).  

K najvyužívanejším sociálnym sieťam zameraným na spájanie záujemcov resp. uchádzačov o prácu 

s potenciálnymi zamestnávateľmi patria najmä LinkedIn a Facebook. 

LinkedIn - internetová sociálna sieť orientovaná výhradne na profesionálnu oblasť a spájanie ľudí 

podľa profesiového kritéria, ktorí pracujú v rozličných sektoroch hospodárstva. LinkedIn sa využíva za 

účelom hľadania zamestnania, hľadania zamestnanca, vytvárania obchodných kontaktov a kreovania 

spolupráce v rozličných typoch projektov atď. V roku 2014 LinkedIn vykazoval 300 miliónov 

registrovaných užívateľov, medzi ktoré patria najmä záujemcovia o zamestnanie, personálne agentúry 

a zamestnávateľské subjekty. Záujemcovia o zamestnanie majú možnosť prostredníctvom LinkedIn 

zverejniť svoj profesiový profil v zadanej štruktúre (vzdelanie, pracovné skúseností, odborná prax, 

aktuálna pracovná pozícia, kontaktné informácie atď.). Zverejňované pracovné ponuky obsahujú 

informácie o názve a popise pracovnej pozície, o názve spoločnosti a jej sídle, o druhu pracovného 

pomeru, o vzdelanostných a odborných požiadavkách kladených na pracovné miesto atď. LinkedIn 

disponuje osobitnými aplikáciami určenými napr. na priame oslovenie vybraných kandidátov s cieľom 

urýchliť kontaktovanie medzi zamestnávateľskými subjektmi a záujemcami o zamestnanie. Pre 

záujemcov o voľné pracovné miesta LikedIn ponúka možnosti ich vyhľadávania prostredníctvom 

viacerých kritérií: podľa názvu pracovnej pozície, názvu spoločnosti, odvetvia, regionálneho hľadiska, 

dátumu zverejnenia pracovnej ponuky atď.  

Facebook - sociálna sieť obsahujúca osobnostné profily užívateľov. Na rozdiel od profesionálnych 

sociálnych sietí, profily na Facebooku ponúkajú množstvo osobných údajoch o užívateľoch a zároveň 

umožňuje užívateľovi určovať, komu tieto informácie môžu byť sprístupnené. Úloha Facebooku pri 

sprostredkovaní zamestnania spočíva najmä v transfere informácií medzi členmi vlastnej virtuálnej 

komunity, v oslovovaní známych a priateľov. Na strane druhej, Facebook je často využívaný 

personalistami pri získavaní dodatočných informácií o potenciálnych zamestnancoch resp. informácií 

osobného charakteru, ktorých vyžadovanie je v rozpore s pracovnoprávnou legislatívou (napr. 

získavanie informácií o národnej alebo etnickej príslušnosti, o rodinných pomeroch, náboženskom 

alebo politickom presvedčení atď.). Podľa výsledkov prieskumu, 45% z 2667 oslovených personalistov 

v USA využíva elektronické sociálne siete na získavanie zamestnancov, pričom takmer 30% z nich 

využíva na tieto ciele Facebook (Olexova2010). Z uvedeného prieskumu taktiež vyplynulo, že 35% 

personalistov odmietlo uchádzačov o prácu na základe informácií získaných na stránkach Facebook-u. 

Uvedený „skrytý“ potenciál sociálnych sieti ako zdroja osobných informácií o záujemcoch 

o zamestnanie je v súčasnosti najviac diskutovanou témou najmä v súvislosti s výskytom možných 

zastretých foriem diskriminácie voči ním zo strany zamestnávateľských subjektov, ktoré 

prostredníctvom sociálnych sietí anonymne zbierajú informácie o týchto uchádzačoch.  

Internetové sociálne siete sa v súčasnosti považujú za jeden z progresívnych spôsobov hľadania 

zamestnania a vyhľadávania zamestnancov, ktoré umožňujú rýchly prístup k informáciám o voľných 

pracovných miestach a informáciám o záujemcoch o zamestnanie a tým prispievajú k párovaniu dopytu 

po práci a ponuky práce v čase a priestore. Avšak vzhľadom na skutočnosť, že internetové sociálne 

siete patria k vymoženostiam 21 storočia, sú vo väčšej miere využívané vekovo mladšou generáciou 

v porovnaní so staršou generáciou.  
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2.6 Preferencie pri voľbe spôsobu hľadania zamestnania v SR: trendy 

a komparácia s EÚ-27 

Viac ako dve dekády fungovania trhu práce v SR boli sprevádzané výrazným poklesom zamestnanosti, 

dynamickým rastom nezamestnanosti a zásadnými zmenami v jeho legislatívnom a inštitucionálnom 

rámci. Zatiaľ čo začiatok 90-tych rokov minulého storočia bol poznamenaný formovaním verejných 

služieb zamestnanosti (úradov práce) ako štátnych orgánov práce, určených predovšetkým na 

sprostredkovanie vhodného zamestnania pre nezamestnané osoby, druhá polovica 90-tych rokov sa 

vyznačovala extenzívnym rozvojom neštátnych (súkromných) subjektov poskytujúcich služby 

zamestnanosti. Napriek širokej sietí inštitúcií verejného a súkromného sektora služieb zamestnanosti, 

pôsobiacich na trhu práce SR, miera nezamestnanosti počas dvoch dekád (1994-2013) neklesla pod 

úroveň dvojciferných čísiel32 a dlhodobá nezamestnanosť trvalo dosahuje vysoké ukazovatele (viď 

doleuvedený graf).  

Graf 4: Miera nezamestnanosti a podiel dlhodobo nezamestnaných v SR  

 
Zdroj: Slovstat 1994-2013 

Meritórnymi dôvodmi vysokej úrovne nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti sú 

predovšetkým faktory ekonomickej a sociálnej povahy (napr. daňový a odvodový rámec pre tvorbu 

nových pracovných miest , vysoké odvodové zaťaženie nízkych miezd, ktoré nemotivuje poberateľov 

dávok v hmotnej núdzi vstúpiť na legálny trh práce, nízky účinok aktívnych opatrení na trhu práce, nízka 

flexibilita trhu práce, nízka úroveň sociálneho kapitálu dlhodobo nezamestnaných osôb atď.) Na strane 

druhej nepriaznivý stav v oblasti nezamestnanosti evokuje k nastoleniu otázok možných súvislostí so 

                                                           
32 Výnimkou je rok 2008, v ktorom miera nezamestnanosti predstavovala 9,6%. 
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správaním sa nezamestnaných osôb pri hľadaní zamestnania, voľbe spôsobu hľadania zamestnania 

a rozsahu využívania týchto spôsobov v komparácii s priemerom EÚ-2733.  

Odpovede na nastolené otázky ponúka databáza Eurostatu s názvom Methods used for seeking work 

(http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa_ugmsw&lang=en), ktorá obsahuje 

časový rad údajov (od roku 2003) o spôsoboch, ktoré využívajú nezamestnané osoby pri hľadaní 

zamestnania. Eurostat vyčleňuje päť základných spôsobov, ktoré uplatňujú nezamestnané osoby pri 

hľadaní zamestnania:  

1. kontaktovanie verejných služieb zamestnanosti; 

2. kontaktovanie súkromných služieb zamestnanosti; 

3. informovanie sa u priateľov, známych a príbuzných; 

4. uverejňovanie inzerátov a odpovedanie na inzeráty; 

5. navštevovanie zamestnávateľov.  

Podľa údajov Eurostat-u na úrovni EÚ-27 najviac využívaným kanálom hľadania zamestnania je 

informovanie sa u priateľov, známych a príbuzných. Sedem z desiatich (72%) nezamestnaných osôb 

v EÚ-27 v roku 2013 sa spoliehalo na okruh svojich známych, priateľov a rodiny. Rozsah využívania 

sociálnych sietí v podobe známych, priateľov a príbuzných je výrazne vyšší v komparácii s využívaním 

takých kanálov, akými sú verejné služby zamestnanosti (50,9%), neštátne služby zamestnanosti (23,7%) 

a inzerovanie a odpovedanie na inzeráty (45%). K preferovaným spôsobom hľadania zamestnania na 

úrovni EÚ patrí taktiež priame oslovovanie (navštevovanie) zamestnávateľov; na tento kanál sa 

spolieha šesť z desiatich (64%) nezamestnaných osôb.  

Zatiaľ čo v rámci EÚ-27 existujú výrazne rozdiely v rozsahu využívania neformálnych sociálnych sietí 

a verejných služieb zamestnanosti, v SR podmienkach slovenského trhu práce uvedené kanále hľadania 

zamestnania patria k priorizovaným a v ostatnom období sú využívané takmer v rovnakej miere. K tejto 

parite prispel najmä zvýšený význam neformálnych sociálnych sietí pri hľadaní zamestnania, ktorých 

rozsah využívania vzrástol za obdobie rokov 2004 -2013 takmer o pätinu. V roku 2013 prostredníctvom 

neformálnych sociálnych sietí a prostredníctvom verejných služieb zamestnanosti hľadalo zamestnanie 

osem z desiatich (80,5%) nezamestnaných osôb. Len necelá polovica nezamestnaných osôb využila 

priamy kontakt so zamestnávateľom (41,1%) a inzertnú formu hľadania zamestnania (39,7%). 

Komparácia spôsobov hľadania zamestnania v SR a priemerom EÚ27 poukazuje na ich výrazne rozdiely, 

a to na vyššiu preferenciu využívania verejných služieb zamestnanosti v SR34 (SR - 80,5%; EÚ27- 50,9%) 

a naopak nižšiu preferenciu spoliehania sa na priamy kontakt so zamestnávateľom (SR -41,1%; EÚ27-

64%) a na neštátne služby zamestnanosti35 (SR 12,1%; EÚ 23,7%). Rozsah využívania jednotlivých 

spôsobov hľadania zamestnania v EÚ a SR ilustruje doleuvedená tabuľka. 

                                                           
33 Z dôvodu absencie dlhodobých údajov za EÚ-28 vychádzame v komparatívnej analýze z údajov za EÚ-27. 
34 Vysoká miera využívania verejných služieb zamestnanosti v SR vyplýva z podmienenosti nároku na vznik finančných plnení 
počas nezamestnanosti (nárok na dávku v nezamestnanosti, nárok na dávku v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej 
núdzi) na evidenciu v úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Na evidenciu v úrade práce, sociálnych vecí a rodiny sa taktiež 
viaže úhrada poistného na zdravotné poistenie, ktoré platí štát za nezamestnané osoby. 
35 Nízka úroveň preferencie neštátnych služieb zamestnanosti pri hľadaní zamestnania v SR v porovnaní s priemerom EÚ27 
súvisí s nedôveryhodnosťou a neserióznosťou subjektov poskytujúcich tieto služby. Ide najmä agentúry sprostredkovania 
zamestnania za úhradu, ktoré neoprávnene vyberajú poplatky od uchádzačov o zamestnanie a agentúry dočasného 
zamestnávania, ktoré neuzatvárajú pracovnú zmluvu s občanom pri dočasnom zamestnávaní a nezabezpečujú rovnaké 
podmienky práce pre dočasne pridelených zamestnancov v porovnaní s kmeňovými zamestnancami.  



 

27 
 

Tabuľka 8: Spôsoby hľadania zamestnania v EÚ-27 a SR (v %) 

Rok 
VSZ NSZ 

Oslovovanie 
zamestnávateľov 

Známi a príbuzní Inzeráty 

EÚ 27 SR EÚ 27 SR EÚ 27 SR EÚ 27 SR EÚ 27 SR 
2004 64,0 84,3 15,6 3,3 47,7 48,8 57,7 57,8 35,8 10,9 
2005 63,8 80,5 18,3 7,5 49,8 41,3 60,0 59,3 39,8 12,4 
2006 61,8 78,2 18,6 7,1 48,6 38,9 58,2 58,6 40,7 13,8 
2007 60,0 78,6 18,6 5,7 47,4 33,2 56,7 57,8 38,7 12,0 
2008 57,8 77,3 20,1 4,8 49,5 31,3 58,0 59,6 38,2 15,3 
2009 58,8 80,9 22,0 3,8 57,2 34,4 65,7 66,9 41,4 17,9 
2010 57,7 80,6 21,6 4,0 58,6 35,5 67,3 70,6 42,4 19,2 
2011 55,8 77,5 22,5 6,7 61,0 36,8 69,2 74,2 44,2 28,2 
2012 52,7 78,6 22,9 10,3 62,8 40,4 71,1 77,5 44,3 34,7 
2013 50,9 80,5 23,7 12,1 64,0 41,1 72,8 80,5 45,0 39,7 

Zdroj: Eurostat 2004-2013 

Spoliehanie sa nezamestnaných osôb v SR na verejné služby zamestnanosti a ich priorizovania v rámci 

iných spôsobov hľadania zamestnania má svoje korene vo vysokej miere inštitucionálnej závislosti 

obyvateľstva na štátnych orgánoch ako „garantov“ sociálno-ekonomickej situácie obyvateľstva. Vysoká 

hladina využívania verejných služieb zamestnanosti v SR je taktiež podmienená prepojením evidencie 

v úrade PSVaR na systém poistenia v nezamestnanosti a na možnosť zaradenia do programov aktívnych 

opatrení na trhu práce. Okrem uvedeného evidencia v úrade PSVaR nesie so sebou celý rad výhod 

súvisiacich napríklad s úhradou cestovných výdavkov pri absolvovaní vstupného pohovoru alebo 

výberového konania u zamestnávateľa, ktoré organizuje úrad PSVaR. Zároveň je potrebné podčiarknuť, 

že vzhľadom na vzdelanostnú a profesiovú štruktúru pracovných miest, ktoré sprostredkúvajú verejné 

služby zamestnanosti, najviac profitujú nezamestnané osoby s nižšími stupňami vzdelania (nižšie 

stredné odborné a stredné odborné vzdelanie) a v takých triedach zamestnania akými sú pracovníci v 

službách a obchode, kvalifikovaní pracovníci a remeselníci a montéri strojov a zariadení.  

Za obdobie rokov 2004-2013 v priemere 77% až 84 % nezamestnaných osôb v SR sa pri hľadaní 

zamestnania obracalo na verejné služby zamestnanosti. Ženy v SR sa vo väčšej miere spoliehajú na 

pomoc verejných služieb zamestnanosti ako muži.  

Na rozdiel od SR v EÚ-27 bol zaznamenaný opačný vývojový trend vo využívaní verejných služieb 

zamestnanosti pri hľadaní zamestnania. Podľa údajov Eurostat-u, počas rokov 2004-2013 došlo k 

poklesu v preferenciách verejných služieb zamestnanosti o 13 percentuálnych bodov (z 64,0% v roku 

2004 na 50,9% v roku 2013). Pričom dynamika poklesu sa urýchlila v období nástupu finančnej krízy 

v roku 2008. Ako preukazujú údaje Eurostat-u v EÚ-27 na služby verejného sektora sa vo väčšej miere 

spoliehajú muži v porovnaní s ženami. Trend vo využívaní verejných služieb zamestnanosti v EÚ-27 a SR 

znázorňuje dole uvedený graf. 
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Graf 5: Využívanie verejných služieb zamestnanosti v SR a EÚ-27 

 
Zdroj: Eurostat 2004-2013 

Úmerne klesajúcemu trendu vo využívaní verejných služieb zamestnanosti v EÚ27 systematicky rástol 

podiel neštátnych služieb zamestnanosti ako jedného z kanálov hľadania zamestnania. Štruktúra 

pracovných miest, ktoré sprostredkúvajú neštátne služby zamestnanosti pružne reaguje na potreby 

trhu práce a zvyčajne ide o pracovné miesta s vyššími nárokmi na vzdelanostnú a kvalifikačnú úroveň. 

Využívanie neštátnych služieb zamestnanosti je spravidla spojené s určitými finančnými výdavkami 

(napr. cestovnými) súvisiacimi s nutnosťou absolvovať vstupné pohovory u zamestnávateľa, ktoré na 

rozdiel od verejných služieb zamestnanosti nepodliehajú refundácii.  

Za desať rokov (2004 - 2013) podiel nezamestnaných osôb v EÚ27, ktoré využili neštátne služby 

zamestnanosti vzrástol z 15,6% na 23,7 %. Vzostupný trend bol zaznamenaný aj v podmienkach 

slovenského trhu práce, kde za sledované obdobie rozsah ich využívania vzrástol takmer štvornásobne, 

a to z 3,3% na 12,1% (viď dole uvedený graf). Na neštátne služby zamestnanosti rovnako v EÚ27 a v SR 

sa viac obracajú ženy ako muži.  

Graf 6: Využívanie neštátnych služieb zamestnanosti v SR a EÚ-27 

Zdroj: Eurostat 2004-2013 
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Neformálne sociálne siete t.j. okruh známych, priateľov a príbuzných patria v súčasnosti k najviac 

priorizovaným spôsobom hľadania zamestnania v EÚ27 a v SR, pričom rozsah ich využívania vykazuje 

trend ich trvalého rastu. Vzostupná tendencia vo využívaní neformálnych sociálnych sietí je daná najmä 

ich dostupnosťou a relatívne vysokou mierou dosiahnutia pozitívneho výsledku. V rámci neformálnych 

sietí často krát nejde len o sprostredkovanie informácie o pracovnom mieste, ale aj o“ protežovanie“ 

príbuzného, známeho resp. priateľa na pracovné miesto. „Efektívnosť“ neformálnych sociálnych sietí 

z hľadiska eventuálnosti získania pracovného miesta je priamo úmerná spoločenskému postaveniu ich 

príslušníkov; čím vyšší je ich sociálny status, tým vyššia pravdepodobnosť získania pracovného miesta. 

Od roku 2004 do 2013 podiel nezamestnaných osôb, ktoré využili tento kanál pri hľadaní zamestnania 

vzrástol v EÚ27 o 15,1 p.b. a v SR o 22,7 p.b. Podľa údajov Eurostat-u v roku 2013 osem z desiatich 

nezamestnaných osôb rovnako v EÚ27 a v SR sa obrátilo na svojich známych, priateľov a príbuzných 

s prosbou o poskytnutí informácií o voľnom pracovnom mieste resp. s prosbou o sprostredkovanie 

pracovného miesta. Je pozoruhodné, že sociálne siete častejšie využívajú muži v porovnaní s ženami 

ako v EÚ27 tak v SR. Rozsah využívania neformálnych sociálnych sietí v EÚ-27 a SR ilustruje dole 

uvedený graf. 

Graf 7: Využívanie známych, priateľov a príbuzných v SR a EÚ 27  

 
Zdroj: Eurostat 2004-2013 

Hľadanie zamestnania prostredníctvom priameho oslovovania zamestnávateľov využíva v priemere 

šesť z desiatich nezamestnaných osôb v EÚ-27; na Slovensku tento spôsob preferujú len štyria 

z desiatich nezamestnaných osôb. Napriek tomu, že priame oslovovanie resp. kontaktovanie 

zamestnávateľov je časovo náročné a finančne nákladné, v EÚ-27 tento spôsob hľadania zamestnania 

má rastúci trend. Za obdobie rokov 2004 až 2013 preferencie vo využívaní tohto kanála hľadania 

zamestnania vzrástli o 16,3 p.b. V SR je badateľná opačná tendencia, a to pokles vo voľbe tohto 

spôsobu v sledovanom období o 7,7 p.b. (viď dole uvedený graf). Priame kontaktovanie 

zamestnávateľov v SR uprednostňujú o niečo viac ženy v porovnaní s mužmi. V EÚ-27 je zreteľná 

opačná tendencia: muži častejšie volia tento spôsob hľadania zamestnania ako ženy.  
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Graf 8: Oslovovanie zamestnávateľov v EÚ 27 a SR 

 
Zdroj: Eurostat 2004 - 2013 

Inzerovanie v tlačených a elektronických médiách a ich sledovanie patrí z hľadiska rozsahu ich 

využívania k takým formám hľadania zamestnania, ktoré vyžadujú relatívne veľké časové a nezriedka 

aj finančné investície pri neistom výsledku. Napriek uvedenému, podiel nezamestnaných osôb, ktoré 

sa spoliehajú na inzeráty v EÚ-27 a v SR sa systematicky zvyšuje a za desaťročné obdobie (2004-2013) 

vzrástol v EÚ27 o takmer 10 p.b. a v SR o 30 p.b. Podľa údajov Eurostat-u na inzeráty ako spôsob 

hľadania zamestnania sa výrazne viac spoliehajú ženy ako v EÚ27 tak aj v SR (EÚ27- ženy 72,4%, muži 

44,5%; SR – ženy 79,0%, muži 39,8%). Využívanie inzerátov pri hľadaní zamestnania v EÚ-27 a V SR 

znázorňuje dole uvedený graf. 

Graf 9: Využívanie inzerátov v EÚ 27 a SR 

 
Zdroj: Eurostat 2004 - 2013  

2.7 Personálne otázky a financovanie činností VSZ 

Činnosť VSZ v ostatnej dekáde (2004-2013) bola determinovaná dynamikou vývoja počtu evidovaných 

uchádzačov o zamestnanie(UoZ). Počínajúc rokom 2004, pod vplyvom štrukturálnych reforiem 

a ekonomického rastu, počet evidovaných UoZ systematicky klesal. Trend poklesu počtu UoZ sa zastavil 

v roku 2008 s nástupom ekonomickej recesie a od roku 2009 počet evidovaných UoZ vykazuje 

vzostupný trend.  
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Vysoký počet UoZ v súčasnosti predstavuje jeden z hlavných inhibítorov zvýšenia kvality služieb 

poskytovaných VSZ, zlepšenia zacielenosti týchto služieb a uplatňovania individualizovaného prístupu 

k UoZ. Preťaženosť VSZ bola predmetom analýzy OECD (OECD 2012), ktorá poukázala na fakt, že počet 

UoZ pripadajúcich na zamestnancov útvaru sprostredkovania zamestnania v SR v roku 2010 bol 

trojnásobne vyšší v porovnaní s Francúzskom a osemnásobne vyšší v porovnaní s Nemeckom36.  

Podobným trendom zaznamenaným vo vývoji počtu evidovaných UoZ, sa vyznačoval aj vývoj 

priemernej doby evidencie UoZ, ktorá v období rokov 2004-2008 postupne klesala a od roku 2008 

systematicky stúpa.  

Podľa údajov Ústredia PSVR, priemerný evidenčný počet zamestnancov na úseku verejných služieb 

zamestnanosti pripadajúcich na jeden úrad PSVR predstavoval v roku 2013 51,47 zamestnancov, 

pričom na oddelenie sprostredkovania zamestnania pripadalo v priemere 31,17 zamestnancov a na 

oddelenie aktívnych opatrení na trhu práce v priemere 13,37 zamestnancov. Na jedného zamestnanca 

oddelenia sprostredkovania zamestnania a poradenstva pripadalo v roku 2013 v priemere 292 

uchádzačov o zamestnanie a na zamestnanca oddelenia aktívnych opatrení na trhu práce – 672 

uchádzačov o zamestnanie. Vyťaženosť verejných služieb zamestnanosti v jednotlivých okresoch SR 

uvádza Príloha 13: Základné ukazovatele vyťaženosti služieb zamestnanosti v roku 2013“. 

Jedným z pozitívnych dopadov inštitucionálnej reformy trhu práce a využívania Európskeho sociálneho 

fondu pri financovaní aktívnych opatrení na trhu práce bolo zvýšenie objemu financovania verejných 

služieb zamestnanosti (VSZ). Výdavky na VSZ vzrástli v roku 2004 takmer dvojnásobne a v roku 2006 

viac ako trojnásobne v porovnaní s rokom 2004. V období rokov 2007 až 2010 objem výdavkov na 

činnosť VSZ osciloval v priemere na úrovni 62,0 ml Eur. (viď dole uvedenú tabuľku). 

Tabuľka 9: Výdavky na činnosť VSZ (v ml. Eur) 

Druh činnosti VSZ/rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Sprostredkovanie zamestnania 4,26 20,03 35,33 18,12 27,74 18,21 15,17 8,38  6,65 

Informačné a poradenské služby 0,04 0,08 0,21 0,23 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Odborné poradenské služby  0,21 2,08 2,93 2,97 0,77 0,29 1,72 0,03  0,07 

Administrácia nástrojov AOTP37 27,15 43,07 38,45 36,96 42,09 45,85 48,94 41,48  40,75 

Služby zamestnanosti (spolu) 31,66 65,26 76,92 58,28 70,60 64,35 65,83 49,89  47,47 

Zdroj: Eurostat; n.a.- údaje nie sú k dispozícii 

V roku 2011, napriek rastu počtu evidovaných nezamestnaných, došlo k výraznému poklesu výdavkov 

na činnosť VSZ a ich úroveň dosiahla len 65% z výdavkov v roku 2006. V štruktúre výdavkov na činnosť 

VSZ dominujú výdavky na administráciu nástrojov AOTP, ktorých podiel v sledovanom období osciloval 

od 50% do 85% na celkových výdavkov. Činností VSZ spojených so sprostredkovaním zamestnania 

tvoria druhý najväčší segment výdavkov VSZ a ich podiel v období rokov 2004 až 2011 sa pohyboval 

v rozpätí od 15% do 45% na celkových výdavkoch VSZ. Údaje uvedené v predchádzajúcej tabuľke 

poukazujú na zreteľný trend poklesu výdavkov na činnosť odborných poradenských služieb; v roku 

2012 na činnosť odborných poradenských služieb sa vynaložilo len 2,4 % z objemu finančných 

                                                           
36 OECD Economic Surveys: Slovak Republic 2012. Dostupné na: http://www.keepeek.com/Digital-Asset-
Management/oecd/economics/oecd-economic-surveys-slovak-republic-2012_eco_surveys-svk-2012-en#page1 
 
37 V súlade s metodikou Eurostat-u , administrácia nástrojov AOTP zahŕňa aktivity VSZ súvisiace s implementáciou aktívnych 
opatrení na trhu práce. Ide o nepriame náklady spojené s manažovaním a koordináciou pri uplatňovaní nástrojov AOTP 
a taktiež so sprievodnými aktivitami akými sú plánovanie, monitorovanie a evaluácia implementačnej praxe. 
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prostriedkov v roku 2007. Uvedený trend, vzhľadom na vysoký rozsah dlhodobej nezamestnanosti 

a veľmi dlhodobej nezamestnanosti, ktorých eliminácia vyžaduje uplatňovanie individualizovaných 

odborných poradenských služieb, možno považovať za jednoznačne negatívny.  

3 Stratégie nezamestnaných – sekundárna analýza údajov 

Nasledujúca kapitola prináša výsledky sekundárnej analýzy štatistických údajov Ústredia PSVR 

týkajúcich sa vybraných stratégií riešenia nezamestnanosti súvisiacich s hľadaním zamestnania na 

formálnom trhu práce. Údaje sú analyzované z databázy Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny s 

datovaním december 2013, resp. september 2013.  

3.1 Metodika a charakteristika cieľových skupín 

Predmetom analýzy štatistických údajov bolo zisťovanie požiadaviek na pracovné miesto u vybraných 

cieľových skupín uchádzačov o zamestnanie, vrátane ochoty pracovať vo flexibilných pracovných 

podmienkach (práca na zmeny, práca na kratší pracovný čas, nočná práca, dochádzanie). Vychádzame 

zo štatistických údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny k decembru 2013, resp. k septembru 

2013, ktoré boli spracované na základe odpovedí v registračnom formulári žien a absolventov škôl 

v evidencii úradov PSVR. 

Analýzu v roku 2014 zameriavame na dve cieľové skupiny, z ktorých každá nesie určité špecifiká: 

1. Absolventi škôl evidovaní na úradoch PSVR38:  

Výskum IVPR z roku 2008 (Kešelová, 2008) potvrdil u absolventov škôl nedostatok praxe a nesúlad 

medzi nadobudnutou kvalifikáciou a požiadavkami pracovných miest. Na druhej strane sa absolventi 

škôl v empirickom výskume vyznačovali kratšou dobou evidencie na úradoch PSVR, vyšším vzdelaním 

v porovnaní s ostatnými UoZ, deklarovaným vyšším stupňom ochoty hľadať si prácu a pracovať 

v porovnaní s ostatnými UoZ a vyššou ochotou k pracovnej migrácii. Podľa uvedeného výskumu 

približne dve tretiny absolventov škôl odhadovali svoje šance zamestnať sa v dobe do 6 mesiacov39.  

2. Ženy evidované na úradoch PSVR (údaje k decembru 2013): spomedzi všetkých evidovaných 

uchádzačiek o zamestnanie výrazným bariéram40 v návrate na trh práce čelia predovšetkým ženy 

starajúce sa o odkázaných členov rodiny (o deti alebo o vlastných rodičov). Odborná literatúra ich 

považuje (Řezníček, Sirovátka, 1994, s. 42 in Hora, 2008, s. 77) za osoby dlhodobo mimo trhu práce. 

Zo širšieho hľadiska sú tiež známe dôsledky nezamestnanosti osôb dlhodobo mimo trhu práce 

popisované: zastarávanie kvalifikácie a sociálna izolácia (aj u žien, ktoré sa dlhodobo starali o člena 

rodiny), ďalej adaptácia na status nezamestnaného či zhoršenie zdravotného stavu. 

V porovnaní s cieľovou skupinou absolventov škôl preukazujú ženy (predovšetkým matky maloletých 

detí) vo výskume IVPR (2008) nižšiu dôveru vo vlastné schopnosti získať zamestnanie. Menej ako 40% 

                                                           
38 Údaje o absolventoch sú k dispozícii k máju a k septembru príslušného roka. Do vyhodnotenia sme použili 
septembrové údaje, ktoré zahŕňajú prítok absolventov škôl do evidencie úradov PSVR po skončení letných 
prázdnin. 
39 Do empirického výskumu IVPR v auguste 2008 boli zahrnutí UoZ v evidencii úradov PSVR minimálne 3 mesiace. 
40 Detailnejšie jednotlivé bariéry v získaní zamestnania popisujeme v časti zaoberajúcej sa dôvodmi neprijatia do 

zamestnania. 
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predpokladalo nájdenie si práce do pol roka, takmer 30% vôbec nedúfalo v nájdenie si práce napriek 

deklarovanej ochote pracovať. 

3.2 Vyhodnotenie sekundárnej analýzy 

3.2.1 Ukončovanie pracovného pomeru (PP) 

Pre účely štatistickej analýzy sme vybrali štyri najpočetnejšie spôsoby ukončovania pracovného 

pomeru u žien41. Pri ich analýze sme vychádzali z celkový počtu 113 871 uchádzačiek o zamestnanie. 

Tabuľka 10: Najčastejšie spôsoby ukončovania pracovného pomeru u žien 

N=113 871 Počet % 

skončenie PP dohodou  51 550 45,27 

uplynutím doby určitej  32 396 28,45 

výpoveďou, z toho: 15 546 13,65 

- výpoveďou zo strany zamestnávateľa 12 263 78,89 

- výpoveďou zo strany zamestnanca 3 283 21,11 

ukončenie PP v skúšobnej dobe  14 379 12,63 

Zdroj údajov: Ústredie PSVR 

Z analýzy štatistických údajov vyplynulo, že najvyšší podiel žien ukončil pracovný pomer dohodou. 

Ukončenie pracovného pomeru uplynutím doby určitej bolo častejším spôsobom ukončenia ako 

výpoveď. Z výpovedí prevažovali výpovede na strane zamestnávateľa. Najmenej žien ukončuje 

pracovný pomer výpoveďou zo strany zamestnanca.  

U žien štatistické spracovanie údajov preukázalo korelácie medzi mierami nezamestnanosti v okrese a 

vybranými spôsobmi ukončovania pracovného pomeru. Pozitívna korelácia sa prejavila vo vzťahu 

miery nezamestnanosti a skončením PP uplynutím doby určitej. Po očistení od extrémnych hodnôt je 

hodnota Pearsonovho koeficientu 0,840, pri hladine signifikancie 0,000. Ukončovanie pracovných 

pomerov uplynutím doby určitej je vyššie v okresoch s vyššou mierou nezamestnanosti. Uvedený jav 

pravdepodobne súvisí s uprednostňovaním uzatvárania pracovných pomerov na dobu určitú 

v okresoch s vyššou nezamestnanosťou. Naopak, počet ukončovaní PP výpoveďou zo strany 

zamestnanca, dohodou a v skúšobnej dobe rastie so znižujúcou sa mierou nezamestnanosti (Po 

očistení od extrémnych hodnôt je hodnota Pearsonovho koeficientu -0,549; -0,709; -0,688). Štatisticky 

významná korelácia medzi mierou nezamestnanosti a ukončení PP výpoveďou zo strany 

zamestnávateľa sa nepotvrdila.  

  

                                                           
41 Podkapitola 3.2.1 sa týka UoZ, ktorí pred zaradením do evidencie úradov PSVR pracovali. 
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Tabuľka 11: Najčastejšie spôsoby ukončovania pracovného pomeru a miera nezamestnanosti 

v okrese 

  
Miera 

nezamestnanosti 

Skončenie PP dohodou  
Pearson Correlation -0,709** 
Sig. (2-tailed) ,000 
N 70 

Skončenie PP výpoveďou od zamestnávateľa 
Pearson Correlation -0,080 
Sig. (2-tailed) 0,510 
N 70 

Skončenie PP výpoveďou zamestnanca  
Pearson Correlation -0,549** 
Sig. (2-tailed) ,000 
N 70 

Skončenie PP v skúšobnej dobe  
Pearson Correlation -0,688** 
Sig. (2-tailed) ,000 
N 70 

Skončenie PP uplynutím doby určitej 
Pearson Correlation 0,840** 
Sig. (2-tailed) ,000 
N 70 

** Korelácia je signifikantná na hladine 0.01 (2-tailed). 

3.2.2 Pracovné podmienky 

Sekundárna analýza tendencií a požiadaviek uchádzačiek o zamestnanie a absolventov škôl sa zamerala 

aj na analýzu štatistických údajov týkajúcich sa ochoty prijať flexibilné pracovné podmienky. Týkajú sa 

najmä práce na zmeny, dĺžky pracovnej doby ale aj dĺžky pracovného pomeru a ochoty k vykonávaniu 

sezónnych prác. Štatistické údaje sú doplnené zisteniami z výskumu IVPR z roku 2008 týkajúcimi sa 

ochoty prijať flexibilné formy práce.  

Zmennosť práce 

Výskum O. Hory (2008, s. 88-90) poukazuje u žien (najmä u žien s rodinnými povinnosťami) na 

tendencie k preferencii skrátenej pracovnej doby bez nutnosti dochádzania či na vyššiu ochotu 

pristúpiť k práci za nižšiu mzdu. Ich prioritou je starostlivosť o deti alebo rodičov a ochota akceptovať 

zamestnanie existuje, ak je zabezpečená starostlivosť o odkázaných rodinných príslušníkov.  

V štatistickej analýze týkajúcej sa zmennosti a pracovnej doby sme vychádzali z celkového počtu  

193 162 žien a 29 190 absolventov škôl. 

Podľa štatistických údajov Ústredia PSVR najvyšší podiel žien uprednostňuje prácu v jednozmennej 

prevádzke (v rámci SR 73%). Jednozmennú prevádzku preferujú najmä ženy z Prešovského kraja (82%) 

a z Bratislavského kraja (78,7%). V dvoj a viaczmennej prevádzke42 by bolo ochotných pracovať v rámci 

SR 17,5% žien, pričom najvyššiu flexibilitu deklarujú ženy v Žilinskom kraji (okresy Bytča a Tvrdošín), v 

Trenčianskom kraji (okresy Nové Mesto nad Váhom a Myjava) a v Nitrianskom kraji (okresy Zlaté 

Moravce a Nové Zámky). V Žilinskom kraji až 24,4 % žien je ochotných pracovať v dvoj a viaczmennej 

prevádzke, v Trenčianskom kraji je to 23,9 % a v Nitrianskom kraji 23,1% žien. 

                                                           
42 vrátane nepretržitej prevádzky podľa ÚPSVR 
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V rámci SR je 3,7% žien ochotných pristúpiť k pracovnej dobe dohodou. Pružnú pracovnú dobu 

požaduje 1,13%. V Bratislavskom kraji je spomedzi všetkých krajov najvyšší podiel žien s požiadavkou 

pružnej pracovnej doby (4,31%) a tretí najvyšší podiel s požiadavkou pracovnej doby stanovenej 

dohodou (4,31%). Na turnusy je v rámci SR ochotných pracovať 0,25% žien, predovšetkým v Žilinskom 

a Banskobystrickom kraji (oba kraje po 0,34%). 

Analýza štatistických údajov potvrdzuje vyššie tendencie k flexibilite na trhu práce z hľadiska zmennosti 

u absolventov škôl. Síce absolventi škôl rovnako prejavujú záujem pracovať predovšetkým 

v jednozmennej prevádzke (57,4% v rámci SR), v porovnaní so ženami však deklarovali vyššiu ochotu 

získať prácu v dvoj a viaczmennom režime (27,5%) a až jedna desatina absolventov (10,4%) 

uprednostňuje zmennosť/ pracovnú dobu dohodou. Najvyššiu flexibilitu z hľadiska zmennosti 

deklarovali absolventi v Žilinskom kraji (okresy Bytča a Kysucké Nové Mesto) a v Trenčianskom kraji 

(okresy Myjava a Prievidza). V Trenčianskom kraji až 33% a v Žilinskom kraji až 32% absolventov škôl je 

ochotných pracovať v dvoj a viaczmennej prevádzke. Detailné údaje týkajúce sa požiadaviek na 

zmennosť u absolventov škôl a u žien prináša Príloha 7: Požiadavky na zmennosť“.  

Tabuľka 12: Korelácie zmennosti/pracovnej doby a miery nezamestnanosti  

ŽENY 
Zmennosť Korelačná analýza 

Turnusová/Miera 
nezamestnanosti 

Pearson Correlation 0,312* 
Sig. (2-tailed) ,012 
N 64 

Pružná/Miera 
nezamestnanosti 

Pearson Correlation -0,542** 
Sig. (2-tailed) 0,000 
N 64 

Dohodou/Miera 
nezamestnanosti 

Pearson Correlation -0,504** 
Sig. (2-tailed) 0,000 
N 64 

ABSOLVENTI ŠKÔL 
Zmennosť Korelačná analýza 

Pružná/Miera 
nezamestnanosti 

Pearson Correlation -0,301* 
Sig. (2-tailed) 0,017 
N 63 

* Korelácia je významná na hladine 0.05 (2-tailed). 

** Korelácia je významná na hladine 0.01 (2-tailed). 

Ako vyplýva z predchádzajúcej tabuľky, u žien po odstránení extrémnych hodnôt korelačná analýza 

preukázala štatisticky vysoko významné korelácie požiadavky pružnej pracovnej doby ako aj pracovnej 

doby dohodou s mierou nezamestnanosti v okrese (PPD: Pearsonov koeficient = -0,54243 na hladine 

významnosti 0,000 ; pracovná doba dohodou: Pearsonov koeficient = -0,50444 na hladine významnosti 

0,000). U žien sa prejavila štatisticky významná závislosť medzi ochotou k turnusovej práci a mierou 

nezamestnanosti v okrese. Ochota k turnusovej práci má tendenciu rásť s rastúcou mierou 

nezamestnanosti (Pearsonov koeficient = 0,312 na hladine významnosti 0,012).  

                                                           
43 Čím vyššia nezamestnanosť tým nižšia ochota prijať pružnú pracovnú dobu (PPD). 
44 Čím vyššia nezamestnanosť tým nižšia ochota prijať pracovnú dobu dohodou. 
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U absolventov škôl korelačná analýza vybraných požiadaviek a miery nezamestnanosti očistená od 

extrémnych hodnôt poukazuje na tendencie štatisticky významnej závislosti požiadavky pružnej 

pracovnej doby od miery nezamestnanosti v okrese (hodnota Personovho koeficientu -0,301 na 

hladine signifikancie 0,017). U ostatných vybraných požiadaviek na zmennosť (jednozmenná 

prevádzka, dvoj a viaczmenná, dohodou) sa neprejavila ich štatisticky významná závislosť od miery 

nezamestnanosti v okrese. 

Box 4: Pracovné podmienky a miera nezamestnanosti 

Výskyt požiadaviek na flexibilné pracovné podmienky sa zvyšuje s klesajúcou mierou 

nezamestnanosti. 

 

Úväzok 

Analýza požiadaviek na veľkosť úväzku vychádza z celkového počtu 191 373 žien a 28 281 absolventov 

škôl.  

Z hľadiska veľkosti úväzku (dĺžky pracovného času) sa u žien po očistení extrémnych hodnôt 

neprejavila štatisticky významná korelácia požiadavky na veľkosť úväzku a miery nezamestnanosti v 

okrese. Viac ako 95% žien vo všetkých krajoch uprednostňuje prácu na plný úväzok nezávisle od miery 

nezamestnanosti v regióne, predovšetkým z dôvodu je dvojpríjmového model domácnosti. 

Podobné zistenia prináša analýza u absolventov škôl, ktorí vo viac ako 97% uprednostňujú prácu na 

plný úväzok. Na úrovni okresov sa po očistení od extrémnych hodnôt neprejavila štatisticky významná 

korelácia medzi dĺžkou pracovného času a mierou nezamestnanosti v okrese (Pearsonov koeficient +-

0,174 na hladine významnosti 0,160). Detailné preferencie typu úväzku (dĺžky pracovného času) u žien 

a u absolventov škôl sa nachádzajú v Príloha 8: Požiadavky na typ úväzku. 

Dĺžka pracovného pomeru, sezónne práce  

Drvivá väčšina žien (viac ako 93%) z celkového počtu 191 077 uchádzačiek o zamestnanie 

uprednostňuje pracovný pomer uzatvorený na dobu neurčitú.  

Po očistení od extrémnych hodnôt sa v rámci okresov prejavila významná korelácia požiadavky práce 

na dobu neurčitú, resp. ochoty práce na dohodu o pracovnej činnosti a miery nezamestnanosti v 

okrese. U žien požiadavky na typ pracovného pomeru (doba neurčitá, ochota pracovať na dohodu 

o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) štatisticky vysoko významne korelujú s mierou 

nezamestnanosti v okrese. Požiadavka pracovnej zmluvy na dobu neurčitú rastie s klesajúcou mierou 

nezamestnanosti. Na druhej strane s rastúcou mierou nezamestnanosti rastie ochota vykonávať práce 

na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru).  
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Tabuľka 13: Dĺžka pracovného pomeru a miera nezamestnanosti v okresoch u žien 

  
Miera 

nezamestnanosti  

PP na dobu neurčitú 
Pearson Correlation -0,360** 
Sig. (2-tailed) 0,005 
N 59 

Dohoda o pracovnej 
činnosti 

Pearson Correlation 0,465** 
Sig. (2-tailed) 0,000 
N 59 

*Korelácia je významná na hladine 0,01 (2-tailed). 

Tendencie k práci na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sa u žien vyskytovali 

vo vyššej miere ako u absolventov škôl. V rámci SR iba dvaja absolventi mali záujem pracovať na 

dohodu o pracovnej činnosti. Rovnako ako u žien aj u absolventov škôl viac ako 94 % (z celkového 

počtu 28 162 absolventov škôl evidovaných ako UoZ) hľadalo pracovný pomer na dobu neurčitú 

(najnižší podiel 94,42% v Bratislavskom kraji, najvyšší 96,8% v Trnavskom kraji). Medzi absolventmi škôl 

sa štatisticky významná korelácia požiadavky na dĺžku pracovného pomeru a miery nezamestnanosti 

v okrese sa v cieľovej skupine absolventov škôl v evidencii úradov PSVR neprejavila. 

Avšak u absolventov škôl (N=22 682) sa po očistení od extrémnych hodnôt prejavila vysoko významná 

korelácia pracovať sezónne a miery nezamestnanosti v okrese (Pearsonov korelačný koeficient 0,484 

na hladine významnosti 0,01).  

Podobné tendencie boli zaznamenané aj u žien (N=80 189), kde taktiež po očistení od extrémnych 

hodnôt prejavila vysoko významná korelácia medzi ochotou k sezónnej práci a mierou 

nezamestnanosti v okrese (Pearsonov korelačný koeficient 0,461 na hladine významnosti 0,01). 

Pre porovnanie, podľa výskumu IVPR (Kešelová, et al. 2008) absolventi škôl najvyššiu ochotu vyjadrili 

k práci nadčas (takmer 71%). Prístupní boli aj krátkodobému a dočasnému zamestnaniu, pre ktoré sa 

vyslovili necelé dve tretiny respondentov (62,79%). Pracovať na zmeny by bola ochotná viac ako 

polovica absolventov škôl (54,65%). Menej ako polovica (48%) mala záujem pracovať na skrátený 

pracovný čas a necelých 40% by bolo ochotných vykonávať sezónne práce. Absolventi škôl tiež 

neinklinovali k práci domáckeho zamestnanca, keď ochotných prijať takúto prácu bolo necelých 47% 

respondentov. U žien, konkrétne u matiek malých detí aktuálne štatistické údaje potvrdzujú tendencie 

zistené vo výskume z roku 2008. Matky malých detí neprejavujú záujem o také pracovné podmienky, 

ktoré bránia vykonávaniu rodinných povinností (práca nadčas, na zmeny). Naopak sú v porovnaní 

s absolventmi škôl najochotnejšie prijať prácu na skrátený pracovný čas (75%), ktorý umožňuje 

zosúladiť pracovné a rodičovské povinnosti. Ústretovejšie v porovnaní s absolventmi škôl sú k prijatiu 

sezónnej práce (54%) a práce za minimálnu mzdu (49,4%). V uvedenom výskume mali matky 

maloletých detí spomedzi všetkých cieľových skupín (absolventi škôl, dlhodobo evidovaní, UoZ 

s nízkym vzdelaním a UoZ, ktorí pred zaradením do evidencie pracovali) najnižšie platové očakávania. 

Vo výskume z roku 2008 sa požadovaná výška mzdy u žien starajúcich sa o maloleté deti pohybovala 

v priemere na úrovni 396,32 EUR. 
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Box 5: Pracovný čas a dĺžka pracovného pomeru 

U žien aj u absolventov škôl je uprednostňovaná práca na plný pracovný čas a na dobu neurčitú. 

Požiadavka práce na dobu neurčitú sa u žien vyskytovala predovšetkým v okresoch s nízkou 

nezamestnanosťou. Ochota pracovať sezónne rastie so zvyšujúcou sa nezamestnanosťou. Z hľadiska 

skúmaných cieľových skupín boli ženy ochotnejšie ako absolventi škôl prijať prácu na dohody 

o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. 

 

3.2.3 Geografická pracovná mobilita - dochádzanie za prácou a práca v zahraničí 

Sekundárna analýza sa tiež sústredila na ochotu ku geografickej pracovnej mobilite. 

Dochádzanie za prácou 

Drvivá väčšina žien (viac ako 95%) z celkového počtu 158 368 uchádzačiek o zamestnanie deklarovala 

ochotu dochádzať za prácou, pričom vyššie tendencie k dochádzaniu sa prejavili u uchádzačiek o 

zamestnanie z regiónov mimo Bratislavského kraja (45,92%) a Trnavského kraja (40,63%). Takmer 

polovica žien (49,9%) uprednostňuje dochádzanie do vzdialenosti 50 km a necelých 47% vzdialenosť 

neuviedlo. Sekundárna analýza poukazuje u absolventov škôl (N=28 309) a u žien evidovaných na 

úradoch PSVR na takmer podobné tendencie v ochote dochádzať za prácou (rozdiely sú v desatinách 

percentuálnych bodov). Avšak mierne vyššia ochota (s výnimkou Banskobystrického kraja) dochádzať 

za prácou sa prejavila u absolventov škôl. Rozdiely v tendenciách medzi ženami a absolventmi škôl 

prináša nasledujúca tabuľka. Detailné údaje týkajúce sa ochoty dochádzať za prácou u žien a u 

absolventov škôl prináša Príloha 9: Tendencie k dochádzaniu za prácou u žien evidovaných ako UoZ 

a Príloha 10: Tendencie k dochádzaniu za prácou u absolventov škôl evidovaných ako UoZ.  

Z hľadiska okresov korelačná analýza preukazuje u žien iba slabé tendencie závislosti záujmu dochádzať 

za prácou od miery nezamestnanosti v regióne, dokonca po očistení od extrémnych hodnôt (viď 

nasledujúca tabuľka) ochota dochádzať za prácou sa preukazuje ako štatisticky nezávislá od miery 

nezamestnanosti v okrese. Ani u absolventov škôl sa po očistení od extrémnych hodnôt neprejavila 

významná štatistická závislosť ochoty dochádzať za prácou od miery nezamestnanosti v okresoch. 

Tabuľka 14: Závislosť záujmu dochádzať za prácou od miery nezamestnanosti v okrese  

  
Miera nezamestnanosti 
Ženy Absolventi škôl 

Ochota dochádzať za prácou 
Pearson Correlation 0,188 0,209 
Sig. (2-tailed) 0,119 0,132 
N 70 53 

Práca v zahraničí 

Tendencie k práci v zahraničí potvrdzujú zistenia z výskumu O. Hory (2008), podľa ktorých ženy, najmä 

tie s rodinnými povinnosťami, preferujú zamestnanie, ktoré je možné vykonávať v blízkosti miesta 

bydliska (nevyžaduje dochádzanie).  
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Tabuľka 15: Záujem pracovať v zahraničí 

Ženy (N= 128 281) 

Kraj Spolu Áno Nie Spolu (%) Áno (%) Nie (%) 

Bratislavský 5 867 2 041 3 826 100 34,79 65,21 

Trnavský 8 927 2 973 5 954 100 33,30 66,70 

Trenčiansky 11 587 4 127 7 460 100 35,62 64,38 

Nitriansky 14 938 6 318 8 620 100 42,29 57,71 

Žilinský 11 707 4 085 7 622 100 34,89 65,11 

Banskobystrický 22 048 8 533 13 515 100 38,70 61,30 

Prešovský 29 161 11 871 17 290 100 40,71 59,29 

Košický 24 046 10 131 13 915 100 42,13 57,87 

spolu 128 281 50 079 78 202 100 39,04 60,96 

Absolventi škôl (N=20 784) 

 Kraj  Spolu Áno Nie Spolu (%) Áno (%) Nie (%) 

Bratislavský  799 465 334 100 58,20 41,80 

Trnavský 1 550 1 018 532 100 65,68 34,32 

Trenčiansky 2 023 1 338 685 100 66,14 33,86 

Nitriansky 1 992 1 418 574 100 71,18 28,82 

Žilinský 2 297 1 595 702 100 69,44 30,56 

Banskobystrický 3 065 2 267 798 100 73,96 26,04 

Prešovský 5 181 4 043 1 138 100 78,04 21,96 

Košický 3 877 2 961 916 100 76,37 23,63 

Spolu SR 20 784 15 105 5 679 100 72,68 27,32 

Zdroj: ÚPSVaR 

Ako preukazuje predchádzajúca tabuľka, ochota práce v zahraničí bola rozdielna u absolventov škôl 

a u žien. Výrazne vyššie tendencie k práci v zahraničí preukazovali absolventi škôl v porovnaní so 

ženami. 

Box 6: Ochota práce v zahraničí 

Tendencie k ochote cieľových skupín dochádzať za prácou, resp. k ochote práce v zahraničí zistené 

sekundárnou analýzou potvrdzujú aj zistenia z empirického výskumu IVPR z roku 2008: vyššie 

tendencie k pracovnej migrácii sa prejavili u absolventov škôl v porovnaní s matkami maloletých 

detí, čo súvisí s plnením ich rodinných povinností.  

3.2.4 Dôvody neprijatia do zamestnania 

Ako uvádza výskum O. Hory (2008a, s. 295), najčastejšou bariérou zamestnania u absolventov škôl 

bolo odmietanie zo strany zamestnávateľov z dôvodu nedostatočnej praxe, hoci ostatné podmienky 

stanovené zamestnávateľom uchádzači spĺňali. Ženy uvádzali ako najväčšiu bariéru pracovného 

uplatnenia starostlivosť o rodinných príslušníkov (o deti, o rodičov), pričom situácia sa im komplikuje, 

keď v rodine nemajú iného dospelého, ktorý by ich zastúpil v čase, keď sú v práci (napr. u rozvedených 

žien alebo matiek samoživiteliek). S uvedenou prekážkou súvisí aj nemožnosť prispôsobenia pracovnej 

doby či nemožnosť dochádzania. (tamtiež, s. 88-89)  
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Sekundárna analýza údajov Ústredia PSVR poukazuje na podobné zistenia. Takmer 70% absolventov 

škôl z celkového počtu 19 374 absolventov škôl evidovaných ako UoZ v rámci celej SR uviedlo ako 

dôvod neprijatia do zamestnania nedostatočnú prax (od 65,27% v Bratislavskom kraji do 71,65% 

v Trnavskom kraji). Nedostatok praxe sa preukazuje ako dôvod neprijatia do zamestnania aj vo 

viacerých výskumoch, napr. O. Hora (2008) a IVPR (Kešelová, 2008). Nedostatočné platové 

ohodnotenie bolo druhým početným dôvodom nezískania zamestnania u takmer 15% absolventov škôl 

v rámce celej SR (od 17,42% v Prešovskom kraji do 11,94% v Trnavskom kraji). Ako ďalší dôvod 

neprijatia u absolventov škôl preukazujú výskumy (napr. IVPR) nesúlad získanej kvalifikácie 

s požiadavkami na pracovné miesto, resp. nedostatočná kvalifikácia, ktorá v štatistických údajoch 

Ústredia PSVR figuruje ako tretí dôvod neprijatia do zamestnania (7,35% v rámci celej SR). 

Nedostatočná kvalifikácia uchádzača, rovnako ako aj absencia špecifických znalostí boli evidentné 

predovšetkým v Bratislavskom kraji (11,87% nedostatočná kvalifikácia a 5,71% absencia špecifických 

znalostí). Nedostatok voľných pracovných miest sa ako dôvod neprijatia do zamestnania u absolventov 

škôl vyskytoval s výnimkou Bratislavského kraja v ďalších siedmich krajoch (od 0,78% v Trenčianskom 

kraji do 4,32% v Nitrianskom kraji). Ženy sa nedostatkom voľných pracovných miest stretávali podobne 

v siedmich krajoch SR, predovšetkým v Trnavskom kraji (8,76%) – okresy Dunajská Streda a Senica 

a v Žilinskom kraji (9,63%) – okresy Bytča, Čadca a Turčianske Teplice. 

Aj u žien (N=63 813) tri najpočetnejšie dôvody neprijatia do zamestnania boli nedostatočná prax, 

rozdiely medzi ponúkanou a očakávanou mzdou a nedostatočná kvalifikácia, avšak ich zastúpenie bolo 

rovnomernejšie. Vyšším podielom boli u žien zastúpené zdravotné dôvody a poskytovanie 

starostlivosti rodinnému príslušníkovi, čo potvrdzuje výsledky predchádzajúcich výskumov týkajúc sa 

bariér zamestnávania žien, predovšetkým žien starajúcich sa o odkázaných členov rodiny. Hoci 

v porovnaní s absolventmi sme u žien zaznamenali nižšie podiely UoZ s nedostatkom praxe, ich podiel 

s nedostatočnou kvalifikáciou bol výrazne vyšší v porovnaní s absolventmi. Môžeme sa domnievať, že 

ide o dôsledok dlhodobého pôsobenia mimo trhu práce, počas ktorého kvalifikácia zastarala.  

Detailný prehľad jednotlivých dôvodov neuplatnenia u absolventov škôl a u žien prináša Príloha 11: 

Dôvody neprijatia do zamestnania u absolventov škôl a Príloha 12: Dôvody neprijatia do zamestnania 

u žien.  
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Záver  

Skúmanie behaviorálnych aspektov procesu hľadania zamestnania a faktorov ovplyvňujúcich 

jednotlivcov pri voľbe spôsobu jeho hľadania patrí v súčasnosti k menej rozpracovaným témam 

výskumu trhu práce v SR. Pričom, ako ukazujú skúsenosti zo zahraničia, poznatky v predmetnej oblasti 

tvoria nevyhnutný predpoklad pre tvorbu verejných politík zameraných na redukciu nezamestnanosti 

a osobitne dlhodobej nezamestnanosti.  

Realizovaná analýza a získané poznatky umožňujú vyvodiť niekoľko záverov využiteľných pri kreovaní 

možných opatrení zameraných na ovplyvňovanie správania sa nezamestnaných za účelom 

intenzifikácie procesu ich re/integrácie na trh práce: 

Behaviorálne špecifiká slovenskej populácie pri výbere „modelov“ hľadania zamestnania spočívajúce 

v uprednostňovaní verejných služieb zamestnanosti pred neštátnymi inštitúciami sprostredkovania 

zamestnania poukazujú na nutnosť skúmania príčin nízkej miery dôvery v neštátny sektor služieb 

zamestnanosti; 

Vysoká miera spoliehania sa nezamestnaných osôb v SR na VSZ navodzuje aktuálnosť monitorovania 

ich reálneho potenciálu z hľadiska umiestnenia UoZ na trh práce a podielu VSZ na celkovom objeme 

sprostredkovaných pracovných miest na trhu práce SR. Podľa údajov Európskej komisie 

(http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/themes/24_public_employment_services_02.pdf) podiel VSZ 

SR na počte umiestnení do zamestnania (job placement) osciloval v roku 2012 na úrovni 12%, čo 

znamená, že VSZ umiestnili na trh práce každého ôsmeho uchádzača o zamestnanie. Uvedené 

ukazovatele výkonnosti VSZ, vzhľadom na ich masívne využívanie pri hľadaní zamestnania, sa javia ako 

relatívne slabé. Súčasný stav v oblasti štatistických ukazovateľov činnosti VSZ neumožňuje exaktne 

kvantifikovať rozsah pracovných miest sprostredkovaných prostredníctvom VSZ.  

Správanie sa na trhu práce, voľba postupov pri hľadaní zamestnania a intenzita tohto hľadania sú 

determinované širokým spektrom socio-demografických faktorov nezamestnaných osôb (vek, rodová 

príslušnosť, rodinný status, prítomnosť detí, zdravotný stav), vzdelanostného a kvalifikačného profilu 

(stupeň dosiahnutého vzdelania, úroveň kvalifikácie), pracovných a profesiových charakteristík 

(pracovná stáž, funkčné zaradenie, mzda alebo plat v predchádzajúcom zamestnaní) a príjmovej 

situácie počas nezamestnanosti (existencia nároku na peňažné dávky počas nezamestnanosti, osobné 

úspory , prítomnosť alternatívnych zdrojov príjmu napr. práca „na čierno“). Miera vplyvu týchto 

faktorov na re/integráciu nezamestnaných zostáva doposiaľ výskumne neprebádanou oblasťou a 

absencia týchto poznatkov neumožňuje kreovať efektívne nástroje regulácie integrácie 

nezamestnaných na trh práce.  
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Námety a odporúčania  

1. Jedným z inštitucionálnych predpokladov zníženia vysokej úrovne evidovanej nezamestnanosti 

a dlhodobej nezamestnanosti v SR je kooperácia verejných a neštátnych poskytovateľov služieb 

zamestnanosti. V kontexte uvedeného odporúčame zvážiť možnosť vytvorenia v zákone č.5/2004 

Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov právneho rámca inštitútu vzájomnej spolupráce verejných služieb zamestnanosti 

a neštátnych poskytovateľov služieb zamestnanosti (agentúr sprostredkovania zamestnania za 

úhradu, agentúr dočasného zamestnávania a agentúr podporovaného zamestnávania) pri 

sprostredkovaní zamestnania pre evidovaných uchádzačov o zamestnanie. Podobný inštitút je 

zakotvený v zákone o č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti Českej republiky, kde v §119a „Sdílené 

zprostředkovaní zaměstnání“ je upravená kooperácia neštátnych subjektov a verejných orgánov 

práce pri umiestňovaní uchádzačov o zamestnanie na trh práce.  

2. Vysoká miera využívania verejných služieb zamestnanosti pri hľadaní zamestnania odôvodňuje 

potrebu monitorovania spokojnosti klientov (uchádzačov o zamestnanie a zamestnávateľov) 

s úrovňou poskytovaných služieb. V mnohých „starých“ členských krajinách EÚ (Veľká Británia, 

Dánsko, Holandsko, Belgicko, Švédsko) spokojnosť klientov s poskytovanými službami predstavuje 

jeden z indikátorov hodnotenia výkonnosti služieb zamestnanosti. Na monitorovanie spokojnosti 

klientov sa spravidla využíva sociologický prieskum, ktorý prostredníctvom dotazníka zbiera 

potrebné informácie a údaje od klientov verejných služieb zamestnanosti priamo v priestoroch 

úradov práce. Realizáciou prieskumu sa poveruje nezávislá marketingová a výskumná agentúra. 

Na základe uvedeného odporúčame zvážiť možnosť implementácie pravidelného monitorovania 

spokojnosti klientov so službami poskytovanými úradmi PSVR.  

3. Súčasný stav v oblasti štatistického sledovania výkonnosti verejných služieb zamestnanosti 

neumožňuje exaktnú kvantifikáciu objemu pracovných miest bezprostredne sprostredkovaných 

verejnými službami zamestnanosti. Základné ukazovatele o voľných pracovných miestach v SR 

uvádzaných v rámci mesačných štatistík nezamestnanosti (tabuľka č.23) Ústredia PSVR (dostupné 

na: http://www.upsvar.sk/statistiky/nezamestnanost-mesacne-statistiky.html?page_id=1254) 

vykazujú odtok počtu voľných pracovných miest v mesiaci a počet obsadených voľných pracovných 

miest bez špecifikácie toho, či tieto obsadenia boli realizované prostredníctvom verejných služieb 

zamestnanosti resp. boli obsadené samotnými uchádzačmi o zamestnanie na základe služieb 

zamestnanosti poskytnutých úradom PSVR. V súlade s uvedeným, odporúčame Ústrediu PSVR 

uviesť metodickú poznámku k údajom o počte obsadených voľných pracovných miest uvedených 

v tab. č. 23 s explikáciou, či tieto obsadenia sprostredkoval úrad PSVR.  

4. Doposiaľ zrealizované výskumy poukazujú na špecifiká jednotlivých skupín znevýhodnených 

uchádzačov o zamestnanie ako aj individuálne rozdiely medzi klientmi v správaní sa na trhu práce. 

Odporúčame zvážiť dôslednejšie uplatňovanie individuálneho prístupu pri práci s klientmi úradov 

práce, sociálnych vecí a rodiny (najmä s dlhodobo nezamestnanými) s ohľadom na špecifiká 

vyplývajúce z ich „znevýhodnenia“ na trhu práce a s ohľadom na ich individuálne vzdelanostné, 

profesijné charakteristiky, rodinné a širšie sociálne prostredie. Odporúčame zaviesť v oblasti 

sprostredkovania zamestnania komplexnú prácu s klientom, ktorá by v sebe spájala činnosti 

sprostredkovania zamestnania s individuálnym odborným poradenstvom v spolupráci s oddelením 

aktívnych opatrení na trhu práce a s prepojením na riešenie problémov týkajúcich sa oblasti 
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sociálnych vecí a rodiny. Ako predpoklad komplexného prístupu vidíme dostatočné personálne 

zabezpečenie služieb, špecializáciu (napr. prostredníctvom špecializačného vzdelávania) 

zamestnancov/kýň sprostredkovania zamestnania úradov PSVR na prácu s jednotlivými 

znevýhodnenými skupinami na trhu práce, orientácia zamestnancov/kýň oddelenia služieb 

zamestnanosti v problematike aktívnych opatrení na trhu práce a v otázkach sociálnych vecí a 

rodiny. Na posilnenie individualizovaného prístupu považujeme tiež za nevyhnutné zvýšiť 

dlhodobo poddimenzované financovanie odborných poradenských služieb.  

5. Za dôležitý prvok pre posilnenie personálnych kapacít považujeme systematické vzdelávanie 

zamestnancov/kýň služieb zamestnanosti v rámci systému rezortného vzdelávania, resp. 

prepojenia tohto vzdelávania s pripravovaným systémom rezortného vzdelávania 

zamestnancov/kýň úseku sociálnych vecí a rodiny, ktoré sa začína utvárať v Národnom projekte 

„Podpora zvyšovania profesionality výkonu a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výkonu a služieb 

sociálnej inklúzie pre štátnu správu a samosprávu – I.“. 

6. Poskytovať informácie v alternatívnej podobe (pre klientov so zrakovým postihnutím v Braillovom 

písme, zvukovej podobe alebo elektronicky; pre klientov so sluchovým postihnutím tlmočenie do 

posunkového jazyka), informácie z právnych predpisov poskytovať ako ľahko čitateľné texty 

s uvádzaním konkrétnych príkladov a situácií z praxe.  
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Príloha 1: Miera nezamestnanosti a podiel dlhodobo nezamestnaných v SR 

 
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

MN  13,7 13,1 11,3 11,8 12,5 16,2 18,6 19,2 18,5 17,5 18,1 16,2 13,3 11,0 9,6 12,1 14,4 13,7 14,0 14,2 

podiel DLHBN  41,7 53,2 51,5 50,2 50,6 46,8 53,9 55,6 59,8 61,2 60,5 68,1 73,1 70,8 65,9 50,9 59,3 64,0 63,8 66,6 

Zdroj: ŠÚ SR - VZPS 

 

 

 

 

  



 

 
 

II 

Príloha 2: Vývoj počtu uchádzačov o zamestnanie z hľadiska doby evidencie na úradoch PSVR 

Rok UoZ Spolu 

V tom podľa dĺžky evidencie 

Počet % 

0 až 6 
mesiacov 

7 až 12 
mesiacov 

13 a viac 
mesiacov 

0 až 6 
mesiacov 

7 až 12 
mesiacov 

13 a viac 
mesiacov 

2004 383 155  135 372  55 781  192 002  35,33 14,56 50,11 

2005 333 834  120 404  42 547  170 883  36,07 12,74 51,19 

2006 273 437  93 633 34 993 144 811  34,24 12,80 52,96 

2007 239 939  87 505  30 670  121 764  36,47 12,78 50,75 

2008 248 556  108 623  32 410  107 523  43,70 13,04 43,26 

2009 379 553  148 713  90 724  140 116  39,18 23,90 36,92 

2010 381 209  132 159  64 356  184 694  34,67 16,88 48,45 

2011 399 800  143 496  67 738  188 566  35,89 16,94 47,17 

2012 425 858 136 590 74 993 214 275 32,07 17,61 50,32 

2013 398 876 114 913 70 083 213 880 28,81 17,57 53,62 

Zdroj: Ústredie PSVR 

 

  



 

 
 

III 

Príloha 3: Vývoj počtu nezamestnaných v evidencii úradov PSVR podľa rodovej príslušnosti 

Rok 
Počet % 

medziročné zmeny 

Počet % 

obdobie 
UoZ 

Spolu 
ženy muži ženy muži spolu ženy muži spolu ženy muži 

2004 383 155 190 050 193 105 49,6 50,4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

2005 333 834 169 726 164 108 50,8 49,2 -49 321  -20 324  -28 997  -12,87  -10,69  -15,02  2005 oproti 2004 

2006 273 437 142 689 130 748 52,2 47,8 -60 397  -27 037  -33 360  -18,09  -15,93  -20,33  2006 oproti 2005 

2007 239 939 127 111 112 828 53,0 47,0 -33 498  -15 578  -17 920  -12,25  -10,92  -13,71  2007 oproti 2006 

2008 248 556 128 753 119 803 51,8 48,2 8 617  1 642  6 975  3,59  1,29  6,18  2008 oproti 2007 

2009 379 553 176 852 202 701 46,6 53,4 130 997  48 099  82 898  52,70  37,36  69,20  2009 oproti 2008 

2010 381 209 180 922 200 287 47,5 52,5 1 656  4 070  -2 414  0,44  2,30  -1,19  2010 oproti 2009 

2011 399 800 193 702 206 098 48,4 51,6 18 591  12 780  5 811  4,88  7,06  2,90  2011 oproti 2010 

2012 425 858 204 503 221 355 48,0 52,0 26 058  10 801  15 257  6,52  5,58  7,40  2012 oproti 2011 

2013 398 876 192 628 206 248 48,3 51,7 -26 982  -11 875  -15 107  -6,34  -5,81  -6,82  2013 oproti 2012 

Zdroj: Ústredie PSVR 

 

  



 

 
 

IV
 

 

 

 

 

Príloha 4: Počet absolventov škôl evidovaných na úradoch PSVR podľa stupňov vzdelania 

 Rok 

Počet evidovaných absolventov škôl 

Spolu 
Z toho podľa stupňa vzdelania 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2004 28 990 0 0 8 185 15 6 222 1 422 8 490 522 4 120 14 

2007 19 134 0 0 4 049 13 5 034 1 026 5 985 368 2 653 6 

2009 33 370 0 0 6 379 8 8 801 1 782 10 113 1 613 4 671 3 

2011 34 025  0 0 5 707 6 8 664 2 113 10 562 1 780 5 181 12 

2013 33 628 0 0 4 598 36 7 742 1 972 9 521 1 612 8 130 17 

Zdroj: ÚPSVaR 
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Príloha 5: Doba evidencie u absolventov škôl podľa najvyššieho ukončeného vzdelania 

Dĺžka evidencie Rok Spolu 
Z toho najvyššie absolvované vzdelanie 

0 a 1 2 a 3 4 a 6 5 7, 8 a 9 

do 6 mesiacov 

2004 

24 466 0 6 434 12 549 1 248 4 235 

7 až 12 mesiacov 1 653 0 535 854 93 171 

13 mesiacov a dlhšie 2 871 0 1 231 1309 81 250 

Spolu 28 990 0 8 200 14 712 1 422 4 656 

do 6 mesiacov 

2007 

16 580 0 3 338 9 491 838 2 913 

7 až 12 mesiacov 996 0 278 587 92 39 

13 mesiacov a dlhšie 1 558 0 446 941 96 75 

Spolu 19 134 0 4 062 11 019 1 026 3 027 

do 6 mesiacov 

2009 

27 308 0 4 806 15 025 1 428 6 049 

7 až 12 mesiacov 2 938 0 837 1 794 197 110 

13 mesiacov a dlhšie 3 124 0 744 2 095 157 128 

Spolu 33 370 0 6 387 18 914 1 782 6 287 

do 6 mesiacov 

2011 

26 020 0 4 032 13 959 1 557 6 472 

7 až 12 mesiacov 2 479 0 512 1 569 234 164 

13 mesiacov a dlhšie 5 526 0 1 169 3 698 322 337 

Spolu 34 025 0 5 713 19 226 2 113 6 973 

do 6 mesiacov 

2013 

25 876 0 3 336 12 530 1 522 8 488 

7 až 12 mesiacov 2 157 0 397 1 284 207 269 

13 mesiacov a dlhšie 5 595 0 901 3 449 243 1 002 

Spolu 33 628 0 4 634 17 263 1 972 9 759 
Zdroj: ÚPSVaR 
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Príloha 6: Doba evidencie mladistvých v evidencii úradov PSVR podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania 

Dĺžka evidencie Rok Spolu 
Z toho najvyššie absolvované vzdelanie 

0 1 2 4 a 6 5 

do 6 mesiacov 

2004 

2 282 436 1 619 219 6 2 

7 až 12 mesiacov 856 205 650 1 0 0 

13 mesiacov a dlhšie 507 154 350 3 0 0 

Spolu 3 645 795 2 619 223 6 2 

do 6 mesiacov 

2007 

2 326 819 1 438 67 1 1 

7 až 12 mesiacov 565 212 352 1 0 0 

13 mesiacov a dlhšie 894 381 513 0 0 0 

Spolu 3 785 1 412 2 303 68 1 1 

do 6 mesiacov 

2009 

2 207 693 1 403 105 3 3 

7 až 12 mesiacov 738 231 505 2 0 0 

13 mesiacov a dlhšie 683 293 388 2 0 0 

Spolu 3 628 1 217 2 296 109 3 3 

Zdroj: Ústredie PSVR 

 

 

 

  



 

 
 

V
II 

Príloha 7: Požiadavky na zmennosť 

UoZ - ŽENY 

Kraj 1-zmenná 
2- 

a viaczmenná1 
turnusová 

delené 
zmeny 

pružná dohodou iná spolu 

Bratislavský  7 807 938 14 12 212 427 507 9 917 

Trnavský 10 682 3 516 26 22 173 526 575 15 520 

Trenčiansky 11 346 4 079 45 20 251 808 521 17 070 

Nitriansky  16 912 5 834 57 25 311 959 1 112 25 210 

Žilinský  13 771 5 151 72 23 308 923 835 21 083 

Banskobystrický 23 101 5 815 108 32 291 1 241 1 570 32 158 

Prešovský 31 301 3 836 81 14 277 968 1 710 38 187 

Košický  26 085 4 713 77 22 358 1 257 1 505 34 017 

SR 141 005 33 882 480 170 2 181 7 109 8 335 193 162 

Kraj 
1-zmenná 

(%) 

2- 
a viaczmenná1 

(%) 

turnusová  
(%) 

delené 
zmeny 

(%) 

pružná 
(%) 

dohodou 
(%) 

iná 
(%) 

spolu 
(%) 

Bratislavský  78,72 9,46 0,14 0,12 2,14 4,31 5,11 100,00 

Trnavský 68,83 22,65 0,17 0,14 1,11 3,39 3,70 100,00 

Trenčiansky 66,47 23,90 0,26 0,12 1,47 4,73 3,05 100,00 

Nitriansky  67,08 23,14 0,23 0,10 1,23 3,80 4,41 100,00 

Žilinský  65,32 24,43 0,34 0,11 1,46 4,38 3,96 100,00 

Banskobystrický 71,84 18,08 0,34 0,10 0,90 3,86 4,88 100,00 

Prešovský 81,97 10,05 0,21 0,04 0,73 2,53 4,48 100,00 

Košický  76,68 13,85 0,23 0,06 1,05 3,70 4,42 100,00 

SR 73,00 17,54 0,25 0,09 1,13 3,68 4,32 100,00 

 

 

  



 

 
 

V
III 

Príloha 7 (pokr.): Požiadavky na zmennosť 

UoZ - ABSOLVENTI 

Kraj 1-zmenná 
2- a 

viaczmenná1 
turnusová 

delené 
zmeny 

pružná dohodou iná spolu 

Bratislavský  729 180 6 4 47 165 2 1 133 

Trnavský 1 690 789 11 6 61 162 6 2 725 

Trenčiansky 1 628 1 031 34 3 104 315 8 3 123 

Nitriansky 1 953 1 059 21 7 109 388 12 3 549 

Žilinský 2 177 1 357 96 3 145 446 18 4 242 

Banskobystrický 1 920 1 101 55 3 102 544 15 3 740 

Prešovský 3 870 1 201 104 7 145 518 20 5 865 

Košický 2 785 1 318 49 6 157 489 9 4 813 

SR 16 752 8 036 376 39 870 3 027 90 29 190 

Kraj 
1-zmenná 

(%) 

2- a 
viaczmenná1  

(%) 

turnusová 
(%) 

delené 
zmeny 

(%) 

pružná 
(%) 

dohodou 
(%) 

iná 
(%) 

spolu (%) 

Bratislavský  64,34 15,89 0,53 0,35 4,15 14,56 0,18 100,00 

Trnavský 62,02 28,95 0,40 0,22 2,24 5,94 0,22 100,00 

Trenčiansky 52,13 33,01 1,09 0,10 3,33 10,09 0,26 100,00 

Nitriansky 55,03 29,84 0,59 0,20 3,07 10,93 0,34 100,00 

Žilinský 51,32 31,99 2,26 0,07 3,42 10,51 0,42 100,00 

Banskobystrický 51,34 29,44 1,47 0,08 2,73 14,55 0,40 100,00 

Prešovský 65,98 20,48 1,77 0,12 2,47 8,83 0,34 100,00 

Košický 57,86 27,38 1,02 0,12 3,26 10,16 0,19 100,00 

SR 57,39 27,53 1,29 0,13 2,98 10,37 0,31 100,00 
Zdroj: ÚPSVaR 

 

 



 

 
 

IX
 

Príloha 8: Požiadavky na typ úväzku 

ŽENY 

Kraj 
Typ úväzku Typ úväzku (%) 

plný čiastočný Spolu plný čiastočný Spolu 

Bratislavský 9 442 334 9 776 96,58 3,42 100 
Trnavský 14 616 544 15 160 96,41 3,59 100 
Trenčiansky 16 149 793 16 942 95,32 4,68 100 
Nitriansky 24 077 1 066 25 143 95,76 4,24 100 
Žilinský 19 731 928 20 659 95,51 4,49 100 
Banskobystrický 30 734 1 272 32 006 96,03 3,97 100 
Prešovský 37 013 1 104 38 117 97,10 2,90 100 
Košický 32 149 1 421 33 570 95,77 4,23 100 
SR 183 911 7 462 191 373 96,10 3,90 100 

ABSOLVENTI ŠKÔL 

 Kraj 
Typ úväzku Typ úväzku (%) 

plný čiastočný Spolu plný čiastočný Spolu 

Bratislavský 1 110 26 1 136 97,71 2,29 100 
Trnavský 2 556 39 2 595 98,50 1,50 100 
Trenčiansky 2 953 57 3 010 98,11 1,89 100 
Nitriansky 3 458 79 3 537 97,77 2,23 100 
Žilinský 3 931 88 4 019 97,81 2,19 100 
Banskobystrický 3 607 72 3 679 98,04 1,96 100 
Prešovský 5 666 91 5 757 98,42 1,58 100 
Košický 4 457 91 4 548 98,00 2,00 100 
Spolu 27 738 543 28 281 98,08 1,92 100 

 

 

  



 

 
 

X
 

Príloha 9: Tendencie k dochádzaniu za prácou u žien evidovaných ako UoZ 

Kraj ÁNO 
v tom podľa vzdialenosti 

NIE Spolu 
do 50 km nad 50 km neuvedené km 

Počet 

Bratislavský 4 911 2 255 134 2 522 209 5 120 

Trnavský 14 941 6 071 441 8 429 323 15 264 

Trenčiansky 15 765 7 984 384 7 397 147 15 912 

Nitriansky 21 607 10 440 779 10 388 345 21 952 

Žilinský 15 789 6 936 440 8 413 197 15 986 

Banskobystrický 27 619 15 755 987 10 877 226 27 845 

Prešovský 28 146 15 111 1 010 12 025 342 28 488 

Košický 27 350 13 366 824 13 160 451 27 801 

SR 156 128 77 918 4 999 73 211 2 240 158 368 

% 

Bratislavský  95,92 45,92 2,73 51,35 4,08 100 

Trnavský  97,88 40,63 2,95 56,42 2,12 100 

Trenčiansky  99,08 50,64 2,44 46,92 0,92 100 

Nitriansky 98,43 48,32 3,61 48,08 1,57 100 

Žilinský 98,77 43,93 2,79 53,28 1,23 100 

Banskobystrický  99,19 57,04 3,57 39,38 0,81 100 

Prešovský 98,80 53,69 3,59 42,72 1,20 100 

Košický 98,38 48,87 3,01 48,12 1,62 100 

SR 98,59 49,91 3,20 46,89 1,41 100 
Zdroj: ÚPSVaR 
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Príloha 10: Tendencie k dochádzaniu za prácou u absolventov škôl evidovaných ako UoZ 

Kraj ÁNO 
v tom podľa vzdialenosti 

NIE Spolu 
do 50 km nad 50 km neuvedené km 

Počet 

Bratislavský 816 217 29 570 25 841 

Trnavský 2 608 343 73 2 192 24 2 632 

Trenčiansky 3 002 686 128 2 188 24 3 026 

Nitriansky 3 159 449 152 2 558 22 3 181 

Žilinský 3 890 601 172 3 117 28 3 918 

Banskobystrický 3 847 726 181 2 940 39 3 886 

Prešovský 5 880 1 024 308 4 548 68 5 948 

Košický 4 825 693 168 3 964 52 4 877 

SR 28 027 4 739 1 211 22 077 282 28 309 

% 

Bratislavský 97,03 26,59 3,55 69,85 2,97 100 

Trnavský 99,09 13,15 2,80 84,05 0,91 100 

Trenčiansky 99,21 22,85 4,26 72,88 0,79 100 

Nitriansky 99,31 14,21 4,81 80,97 0,69 100 

Žilinský 99,29 15,45 4,42 80,13 0,71 100 

Banskobystrický 99,00 18,87 4,70 76,42 1,00 100 

Prešovský 98,86 17,41 5,24 77,35 1,14 100 

Košický 98,93 14,36 3,48 82,16 1,07 100 

SR 99,00 16,91 4,32 78,77 1,00 100 

Zdroj: ÚPSVaR 
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Príloha 11: Dôvody neprijatia do zamestnania u absolventov škôl 

 Kraj Spolu 
špecifické 
znalosti 

nedostatok 
VPM 

nedostatočná 
kvalifikácia 
uchádzača 

nedostatočná 
prax 

uchádzača 

nedostatočné 
platobné 

ohodnotenie 

zdravotné 
dôvody 

poskytovanie osobnej 
starostlivosti 
rodinnému 

príslušníkovi 

iný 

Počet 

Bratislavský  455 26 0 54 297 69 6 1 2 

Trnavský 1 365 27 55 104 978 163 23 2 13 

Trenčiansky 1 929 36 15 130 1 380 264 22 3 79 

Nitriansky 2 038 36 88 121 1 446 292 17 7 31 

Žilinský 2 356 61 98 184 1 660 300 23 6 24 

Banskobystrický 2 692 66 39 193 1 923 381 28 2 60 

Prešovský 4 542 91 189 321 3 043 791 33 10 64 

Košický 3 997 57 140 317 2 757 637 27 6 56 

Spolu 19 374 400 624 1 424 13 484 2 897 179 37 329 

% 

Bratislavský 100 5,71 0,00 11,87 65,27 15,16 1,32 0,22 0,44 

Trnavský 100 1,98 4,03 7,62 71,65 11,94 1,68 0,15 0,95 

Trenčiansky 100 1,87 0,78 6,74 71,54 13,69 1,14 0,16 4,10 

Nitriansky 100 1,77 4,32 5,94 70,95 14,33 0,83 0,34 1,52 

Žilinský 100 2,59 4,16 7,81 70,46 12,73 0,98 0,25 1,02 

Banskobystrický 100 2,45 1,45 7,17 71,43 14,15 1,04 0,07 2,23 

Prešovský 100 2,00 4,16 7,07 67,00 17,42 0,73 0,22 1,41 

Košický 100 1,43 3,50 7,93 68,98 15,94 0,68 0,15 1,40 

Spolu 100 2,06 3,22 7,35 69,60 14,95 0,92 0,19 1,70 
Zdroj: ÚPSVaR 
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Príloha 12: Dôvody neprijatia do zamestnania u žien 

Kraj Spolu 
špecifické 
znalosti 

nedostatok 
VPM 

nedostatočná 
kvalifikácia 
uchádzača 

nedostatočná 
prax uchádzača 

nedostatočné 
platobné 

ohodnotenie 

zdravotné 
dôvody 

poskytovanie osobnej 
starostlivosti 
rodinnému 

príslušníkovi 

iný 

Počet 

Bratislavský 2 117 131 10 383 527 454 134 191 287 

Trnavský 5 123 146 449 1 035 1 486 935 368 393 311 

Trenčiansky 6 091 157 156 1 019 1 842 1 143 582 439 753 

Nitriansky 7 478 200 413 1 456 2 318 1 167 534 697 693 

Žilinský 6 273 202 604 1 155 2 015 1 014 403 477 403 

Banskobystrický 10 241 256 299 2 533 2 959 1 840 588 733 1 033 

Prešovský 12 943 343 858 2 903 3 847 2 752 797 679 764 

Košický 13 547 222 587 3 127 4 102 3 069 700 692 1 048 

Spolu 63 813 1 657 3 376 13 611 19 096 12 374 4 106 4 301 5 292 

% 

Bratislavský 100 6,19 0,47 18,09 24,89 21,45 6,33 9,02 13,56 

Trnavský 100 2,85 8,76 20,20 29,01 18,25 7,18 7,67 6,07 

Trenčiansky 100 2,58 2,56 16,73 30,24 18,77 9,56 7,21 12,36 

Nitriansky 100 2,67 5,52 19,47 31,00 15,61 7,14 9,32 9,27 

Žilinský 100 3,22 9,63 18,41 32,12 16,16 6,42 7,60 6,42 

Banskobystrický 100 2,50 2,92 24,73 28,89 17,97 5,74 7,16 10,09 

Prešovský 100 2,65 6,63 22,43 29,72 21,26 6,16 5,25 5,90 

Košický 100 1,64 4,33 23,08 30,28 22,65 5,17 5,11 7,74 

Spolu 100 2,60 5,29 21,33 29,92 19,39 6,43 6,74 8,29 
Zdroj: ÚPSVaR 

 



 

XIV 
 

Príloha 13: Základné ukazovatele vyťaženosti služieb zamestnanosti 

v roku 2013 

  
  

 
Úrad PSVR 

Priemerný 
evidenčný 

počet 
zamestnancov 

Priemerný 
evidenčný počet 
zamestnancov 

Priemerný počet UoZ 
pripadajúcich na 1 

zamestnanca 

v SZ SaP AOTP SaP AOTP 

1 BA UPSVR Bratislava 49,20 44,00 12,00 323,96 1187,86 

2 MA UPSVR Malacky 17,00 9,43 4,23 333,03 731,13 

3 PK UPSVR Pezinok 26,00 15,69 9,25 315,10 521,00 

4 DS UPSVR Dunajská Streda 47,40 28,80 12,40 292,15 678,55 

5 GA UPSVR Galanta 45,00 20,35 6,85 185,19 552,43 

6 PN UPSVR Piešťany 55,50 22,00 10,00 248,15 545,94 

7 SE UPSVR Senica 65,00 31,40 11,00 213,05 608,15 

8 TT UPSVR Trnava 63,60 21,38 11,93 244,78 437,99 

9 PE UPSVR Partizánske 39,09 24,00 11,00 243,76 531,83 

10 NM UPSVR Nové Mesto nad Váhom 33,00 18,20 7,15 232,21 593,10 

11 PB UPSVR Považská Bystrica 39,00 25,00 6,00 251,40 1047,50 

12 PD UPSVR Prievidza 57,00 33,03 20,25 306,42 499,62 

13 TN UPSVR Trenčín 44,00 26,70 13,50 312,03 617,12 

14 KN UPSVR Komárno 51,50 33,47 13,00 309,53 796,88 

15 LV UPSVR Levice 66,00 49,81 12,00 186,89 775,90 

16 NR UPSVR Nitra 72,70 50,00 15,00 232,23 774,09 

17 NZ UPSVR Nové Zámky 106,70 56,53 23,60 244,14 584,09 

18 TO UPSVR Topoľčany 28,80 20,13 7,10 258,79 733,45 

19 CA UPSVR Čadca 36,00 22,00 10,19 297,77 644,19 

20 DK UPSVR Dolný Kubín 22,70 10,00 8,70 287,98 331,01 

21 NO UPSVR Námestovo 35,70 18,00 12,00 361,18 541,77 

22 LM UPSVR Liptovský Mikuláš 29,20 16,75 9,11 330,11 609,55 

23 MT UPSVR Martin 23,70 27,35 15,38 236,77 421,19 

24 RK UPSVR Ružomberok 26,00 15,00 6,00 270,13 675,31 

25 ZA UPSVR Žilina 53,00 36,61 11,20 341,72 1117,08 

26 BB UPSVR Banská Bystrica 35,14 17,00 10,55 362,34 585,28 

27 BS UPSVR Banská Štiavnica 54,00 38,00 11,00 211,13 729,38 

28 BR UPSVR Brezno 32,00 20,00 9,80 293,28 598,53 

29 LC UPSVR Lučenec 64,80 43,50 16,63 272,85 714,99 

30 RA UPSVR Revúca 31,60 21,00 8,50 329,79 814,78 

31 RS UPSVR Rimavská Sobota 61,50 35,00 20,00 415,55 727,22 

32 VK UPSVR Veľký Krtíš 31,00 17,00 9,40 325,68 588,99 

33 ZV UPSVR Zvolen 54,20 40,00 10,70 221,27 827,18 

34 BJ UPSVR Bardejov 60,60 34,49 21,36 360,29 581,76 

35 HE UPSVR Humenné 51,80 31,80 12,70 323,35 809,64 

36 PP UPSVR Poprad 55,60 31,00 18,00 385,33 663,63 

37 PO UPSVR Prešov 107,30 61,74 35,00 363,96 641,93 

38 SL UPSVR Stará Ľubovňa 31,00 14,16 6,75 288,87 606,23 

39 SP UPSVR Stropkov 28,00 14,25 8,81 258,29 417,97 

40 VT UPSVR Vranov nad Topľou 53,00 30,88 20,00 323,32 499,08 



 

XV 
 

41 KE UPSVR Košice 186,90 124,32 32,13 203,59 782,67 

42 MI UPSVR Michalovce 84,50 46,96 30,71 282,45 431,86 

43 RV UPSVR Rožňava 43,00 28,00 13,00 324,77 699,50 

44 SN UPSVR Spišská Nová Ves 67,00 41,00 17,25 302,52 719,83 

45 TV UPSVR Trebišov 66,90 45,00 14,00 294,08 945,24 

46 KK UPSVR Kežmarok 35,00 23,25 10,13 419,53 967,41 

Slovensko 51,47 31,17 13,37 291,75 671,95 

Zdroj: ÚPSVaR, 2014 




