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1 Zadanie 

Rozvoj podnikateľských zručností žien (ženy vracajúce sa na trh práce po materskej dovolenke, 

ženy nad 40) a mladých dospelých. 

Popis činnosti a súvisiacich čiastkových činností: 

Cieľová skupina tejto aktivity je reprezentovaná skupinou dospelých, ktorí v dôsledku určitých 

kontextuálnych, súvisiacich s prácou a / alebo individuálnych faktorov, majú problémy pri vstupe, 

návrate alebo integrácii na trh práce, t. j. sú znevýhodnení alebo sú špeciálne rizikový na trhu práce. 

Tieto skupiny zahŕňajú ženy po materskej dovolenke vracajúce sa späť na trh práce, ženy nad 40 a 

mladých nezamestnaných dospelých. Cieľom je nájsť riešenie ich situácie na trhu práce 

prostredníctvom rozvoja a podpory podnikateľských zručností v týchto cieľových skupinách, a tým 

podporiť ich účasť a integráciu na trhu práce tým, že prevezmú iniciatívu a stanú sa aktívnymi a 

autonómnymi. Nasledujúce kroky je potrebné prijať k dosiahnutiu tohto cieľa: 

- analýza súčasného stavu: identifikácia aktuálneho počtu (nezamestnaných) jednotlivcov z 

týchto cieľových skupín; určujúce faktory ovplyvňujúce ich znevýhodnené postavenie na trhu práce a 

analyzovať jednotlivé faktory odrádzajúce alebo brániace im v podnikaní; 

-  vývoj koncepcie podnikateľských zručností: určenie hlavných motivačných faktorov pustenia 

sa do podnikania; stanovenie spôsobov, ako motivovať jednotlivca, aby sa do podnikania pustil a 

usiloval sa o vlastné podnikanie - vypracovanie motivačných faktorov pre tieto konkrétne cieľové 

skupiny ako stimulácie pre nich k začatiu vlastného podnikania; určenie, na čo sa zameriava rozvoj 

podnikateľských zručností pre danú cieľovú skupinu, t. j. to, čo musí byť predmetom vzdelania 

vzťahujúceho sa k tejto problematike - aké vedomosti a ktoré zručnosti je potrebné, aby nadobudli (táto 

čiastková činnosť bude subdodávateľská); 

-  rozvoj siete multiplikátorov podnikateľských zručností smerom k daným cieľovým skupinám 

zo strany združenia MSP, združenia podnikateliek, start-up komunít, vzdelávateľov dospelých, 

kariérnych poradcov ...; 

-  vývoj metodiky pre multiplikátorov / rozširovateľov povedomia (vzdelávateľov dospelých, 

trénerov, kariérnych poradcov ...), ktorí pri svojej práci prichádzajú do kontaktu s danými cieľovými 

skupinami o tom, ako motivovať k zakladaniu podnikania a tiež trénovať podnikateľské zručnosti a / 

alebo poskytovať pre nich návod ako podnikať (táto podaktivita bude súčasťou subdodávky činnosti 

súvisiacej s rozvojom koncepcie podnikateľských schopností); 

-   školenie multiplikátorov / rozširovateľov povedomia vo vzťahu k metodike, rovnako ako 

poskytovanie školení s ohľadom na prácu s danou cieľovou skupinou (pri prenose dobrej praxe z už 

zavedených a dobre fungujúcich centier poskytujúcich poradenstvo pre ženy, študentov, dospelých). 



 

Zvyšovanie povedomia o podnikateľských zručnostiach a výhodách ďalšieho vzdelávania a 

integrácie na trhu práce tým, že začnú vlastné podnikanie: v materských centrách, na úrovni stredných 

a vysokých škôl cez študentské rady stredných škôl a študentské rady vyšších vzdelávacích inštitúcií a 

ich regionálnych centier, ženské kluby a úrady práce, zástupcov, ktorých sa budeme snažiť zapojiť ako 

členov pracovnej skupiny - pozri nižšie); táto podaktivita bude podporovaná pomocou distribúcie 

informačných letákov podporujúcich podnikanie, zameraných na dané cieľové skupiny a informačných 

balíčkov dokumentov zverejnených na internetových stránkach pre vzdelávanie dospelých (letáky sú 

zahrnuté do činnosti v rámci pracovného balíčka č. 6 propagačných aktivít ); 

Vyššie uvedené úlohy (najmä prvé 4 z nich) predpokladajú vznik pracovnej skupiny 

pozostávajúcej z relevantných zainteresovaných strán (až 10 členov) pracujúcich na týchto úlohách a 

vytvárajúcich odporúčania pre politické a rozhodovacie právomoci, aby prijali opatrenia na riešenie 

postavenia daných cieľových skupín na trhu práce, rovnako ako vytváranie návrhov, ako nastaviť 

podnikateľsky priateľské prostredie v krajine a prijať príslušné opatrenia, najmä rešpektovanie potrieb 

daných cieľových skupín (vytvorenie pracovnej skupiny, ktorá má byť vytvorená v prvej štvrtine doby 

realizácie projektu). 

Vytvoreniu pracovnej skupiny musí predchádzať zmapovanie príslušných zainteresovaných 

strán, nadviazanie spolupráce s príslušnými národnými zúčastnenými stranami s cieľom vytvoriť sieť 

národných multiplikátorov a vypracovať základné pravidlá pre spoluprácu pri rozvoji podnikateľských 

zručností s danými cieľovými skupinami , 

Medzi ďalšie čiastkové aktivity patrí: 

- príprava a organizácia 2-3 seminárov (podľa potreby), ktoré sú určené pre rokovania pracovnej 

skupiny, aj pre rozvoj a posilnenie spolupráce svojich členov, a je zameraný na analýzu súčasného 

stavu, ako aj na rozvíjanie, predstavovanie a komentovanie o vytvorenej koncepcii podnikateľských 

zručností a metodiky pre multiplikátorov / rozširovateľov povedomia o tom, ako trénovať 

podnikateľské zručnosti a / alebo poskytovať k nim návod v súvislosti s danými cieľovými skupinami; 

účasť zahraničného odborníka na jednom z týchto stretnutí sa predpokladá pre zdieľanie výnimočných 

zahraničných príkladov a osvedčených postupov; 

- príprava a organizácia 3 regionálnych seminárov (na západnom, strednom a východnom 

Slovensku) pre multiplikátorov / rozširovateľov povedomia (najmä kariérnych poradcov, rovnako ako 

učiteľov, školiteľov a ďalších vzdelávateľov dospelých) vo vzťahu k podnikateľským zručnostiam. 

Cieľom týchto workshopov je: rozvoj zručností pedagógov dospelých pre prácu s danými cieľovými 

skupinami a prezentácia vytvorenej metodiky, ako motivovanie k zakladaniu podnikania a tiež 

trénovaniu podnikateľských zručností a / alebo poskytovanie ich návodu. 

- príspevky na platforme EPAL týkajúce sa výsledkov pracovnej skupiny, informácií o 

seminároch pre multiplikátorov, informácie o vytvorenej koncepcii a metodike. 



 

Aktivita spolu so všetkými svojimi čiastkovými aktivitami bude prebiehať po celú dobu trvania 

projektu, zatiaľ čo jednotlivé čiastkové aktivity sú naplánované na realizovanie ako je uvedené vyššie 

– jedna po druhej. 

Výstupy / Výsledky / úspechy: 

 Analýza súčasného stavu vo vzťahu k daným cieľovým skupinám, 

 Vytvorenie expertnej pracovnej skupiny s až 10 členmi, 

 Vývoj koncepcie podnikateľských zručností, 

 Vývoj metodiky pre multiplikátorov / rozširovateľov povedomia o tom, ako motivovať k 

zakladaniu podnikania a tiež trénovať podnikateľské zručnosti a / alebo poskytnúť návod na 

nich, 

 Výstupy pracovnej skupiny spracované na úrovni riadiacej skupiny pre vypracovanie 

politických odporúčaní, 

 2-3 koordinačné semináre pre členov pracovnej skupiny, 

 3 regionálne semináre pre multiplikátorov / rozširovateľov povedomia (okolo 60 jedincov 

získaných priamo prostredníctvom ich účasti na seminároch), 

 informačný balík o podnikaní vo vzťahu k daným cieľovým skupinám zverejnený na 

internetových stránkach pre vzdelávanie dospelých, 

 správy, novinové články, blogové príspevky, udalosti, prostriedky na EPAL. 



 

2 Úvod 

 

Trh práce za posledné desaťročie prešiel na Slovensku významnou premenou a  dynamika jeho 

zmien sa neustále stupňuje. Počas tohoto obdobia boli prirodzeným spôsobom sformované skupiny 

uchádzačov o prácu, ktorých dnes zaraďujeme do takzvaných „znevýhodnených skupín“. Z pohľadu 

všebecnej definície ide o občanov, ktorí napríklad: 

- sú mladí (vek v tomto prípade je naviazaný na definíciu mladého človeka, viď kapitolu 3, 

Definície) a majú problém získať zamestnanie nakoľko ich odborné znalosti a skúsenosti 

nezodpovedajú požiadavkám trhu práce, 

- matky (netreba zabúdať i na mužov, no títo nie sú súčasťou projektu), ktoré po ukončení 

materkej dovolenky nie sú zaujímavé pre zamestrávateľov, 

- ženy s vekom 40+ sú považované z pohľadu svojho veku opäť pre zamestnávateľov ako 

neatraktívne. 

Fenomén „znevýhodnených skupín“ nie je vlastný iba slovenskému trhu práce, ale je viditeľný 

i v iných krajinách EU. Z pohľadu kategorizácia neexistuje jednotné členenie tejto populácie na 

skupiny, no je podstatne širšia ako hore uvedené delenie. Z pohľadu získaných informácii je možné ku 

skupine „znevýhodnených skupín“ zaradiť: 

- absolventov škôl a vysokoškolákov po ukončení štúdia 

- občanov so zdravotným postihnutím, 

- občanov nad 50 rokov, 

- občanov bez kvalifikáce alebo so zníženou úrovňou kvalifikáce, 

- občanov s malými deťmi, 

pričom, do týchto skupin sú zaradení rovnako muži aj ženy. 

Prezentované skupiny majú ešte i vekové členenie, a to  sa môže líšiť v jednotlivých krajinách 

EU. 

Najviac sú však ohrozené tie skupiny osôb, pri ktorých dochádza ku kumuláci rôzných 

znevýhodnení, ako napríklad absolvent školy s nízkou úrovňou kvalifikácie, vyšší vek a postihnutie 

a podobne. 

Na to aby bolo možné navrhnúť určitý rámec, alebo konkrétne riešenie pre jednotlivé aktivitou 

zadefinované znevýhodné skupíny, je potrebné vykovať detailné analýzy, ktoré napomôžu  ponúknuť 

jednotlivé riešenie. Hypoteticky predpokladáme, že každá skupina je niečim výnimočná, neustále sa 

vyvíja, a teda i ponúknuté riešenia nebude možné generalizovať, ale bude potrebné prihliadať na 

jednotlivé identifikované špecifiká.  



 

V predkladanom dokumente je každej zadefinovanej znevýhodnenej skupine venovaná jedna 

kapitola, pričom táto je členená do nasledujúcich častí: 

- analýza znevýhodnenej skupiny, táto časť obsahuje dostupné štatistické údaje, ich analýzu 

a popis, 

- SWOT analýza, 

- pozorovania a doporučenia, ktoré boli získané na základe analyzovaných vstupných údajov. 

Dokument čerpal informácie z viacerých zdrojov, ktoré boli mnohokrát nekonzistentné. 

V takýchto prípadoch  bolo potrebné dáta prepočítavať a prispôsobovať požadovanej analýze.  Analýza 

identifikovala mnoho ďalších  otvorených otázok, a teda vidíme priestor na ďalší výskum danej 

problematiky. 



 

3 Definície 

Pojem Definícia 

Znevýhodnená skupina 

alebo sociálne 

znevýhodnená skupina 

znevýhodnená skupina nie je  presne zadefinovaná. Stretávame sa 

s pojmom zdravotne znevýhodnené skupiny, ktoré sú definované 

najpresnejšie, pretože sa uvádzajú aj v zákonoch o zamestnanosti. 

Nezamestnaný - podľa všeobecnej definície, platnej v krajinách ES EUROSTAT 

(1992), sú za nezamestnaných považované osoby: 

-  bez plateného zamestnania (v niektorých prípadoch pracujúci, 

ale len malý počet hodín), 

-  osoby zaregistrované na úradoch práce, 

-  osoby hľadajúce prácu, 

- osoby, ktoré sú schopné a ochotné ihneď nastúpiť do práce 

Mladý človek Podľa Hartla, 1993 mladí dospelí sú občania od 18 – 24 rokov. 

Materská dovolenka Materská dovolenka je ospravedlnené pracovné voľno zo 

zamestnania, ktoré podľa Zákonníka práce poskytuje 

zamestnávateľ zamestnankyni v súvislosti s pôrodom a so 

starostlivosťou o narodené dieťa. 

Rodičovská dovolenka Rodičovská dovolenka je ospravedlnené pracovné voľno zo 

zamestnania, ktoré poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi – 

rodičovi - za účelom prehĺbenia starostlivosti o dieťa, ak ho o to 

zamestnanec požiada. 

Uchádzač o zamestnanie je občan, ktorý môže pracovať, chce pracovať a hľadá si 

zamestnanie a je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie 

úradu, a ktorý: 

- nie je zamestnanec, 

- nie je v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody o 

práci vykonávanej mimo pracovného pomeru alebo 

nevykonáva zárobkovú činnosť na základe právneho 

vzťahu podľa osobitného predpisu, 



 

- neprevádzkuje ani nevykonáva samostatnú zárobkovú 

činnosť, 

- nevykonáva zárobkovú činnosť v členskom štáte EÚ 

alebo v cudzine 

- vykonáva zárobkovú činnosť na základe 

pracovnoprávneho vzťahu alebo právneho vzťahu podľa 

osobitného predpisu, za ktorú mzda alebo odmena 

nepresahuje 75 % zo sumy životného minima pre jednu 

plnoletú fyzickú osobu, platnej k prvému dňu 

kalendárneho mesiaca, za ktorý sa preukazuje výška mzdy 

alebo odmeny. 

 

Ďalej v literatúre môžeme nájsť i pojem „sociálne znevýhodnená skupina“, „kulturne 

znevýhodnená skupina“, alebo „skupina znevýhodnená na trhu práce“ a podobne.  

Nakoľko  terminologia nie je  jednotná,  okrem pojmu znevýhodnená skupina se používajú  taktiež 

pojmy ohrozené alebo rizikové skupiny. 



 

4 Zdrojové dokumenty podľa cieľových skupin – informačný balíček 

Pri vypracovaní tohoto dokumentu  boli použité voľne dostupné štatistické údaje, ktoré poskytujú: 

- Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, 

https://www.employment.gov.sk/ 

- Eurostat 

 http://ec.europa.eu/eurostat 

- Štatustucký úrad Slovenskej republiky 

http://www.statistics.sk/ 

- Dokumenty NÚCŽV 

https://www.employment.gov.sk/
http://ec.europa.eu/eurostat
http://www.statistics.sk/


 

5 Analýza znevýhodnených skupiny – mladí nazamestnaní 

Nakoľko podľa definície sa mladí ľudia definujú ako ľudia vo veku do 24 rokov, v našej analýze 

sme sa zamerali práve na túto hranicu veku. Štatistické údaje, ktoré by zahrňovali informácie do veku 

26 rokov sa nám nepodarili identifikovať. Túto cieľovú skupinu máme rozdelenú do dvoch  podskupín, 

a to mladí ľudia do 20 rokov a mladí ľudia od 20 rokov do 24 rokov. Údaje o nezamestnaných sú 

rozdelené podľa krajov. Z tabuľky je možné vidieť, že celkový počet uchádzačov o zamestnanie za rok 

2015 bol 51 982. Najviac uchádzačov o zamestnanie podľa úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v 

tomto vekovom rozmedzí je za rok 2015 v prešovskom kraji, až 13 279 z celkového počtu 51 982. 

Tabuľka 5.1 Uchádzači o zamestnanie podľa veku - mladí nezamestnaní do 24 rokov 

  v tom 

Územie menej ako 25 rokov 

spolu v tom 

do 20r. 20-24r. 

Bratislavský kraj 2 375 349 2 026 

Trnavský kraj 3 370 701 2 669 

Trenčiansky kraj 4 069 766 3 303 

Nitriansky kraj 5 144 1 097 4 047 

Žilinský kraj 5 822 1 247 4 575 

Banskobystrický kraj 8 299 2 030 6 269 

Prešovský kraj 13 279 3 489 9 790 

Košický kraj 9 624 2 102 7 522 

Slovensko 51 982 11 781 40 201 

 

Do kategórie mladých ľudí môžeme zaradiť tak, ako uchádzačov o zamestnanie s ukončeným 

stredoškolským vzdelaním aj uchádzačov o zamestnanie s ukončeným vysokoškolským vzdelaním. V 

nasledujúcej časti zhodnotíme štatistiky ohľadne stredoškolsky a vysokoškolsky vzdelaných 

uchádzačov o zamestnanie. 

5.1 Nezamestnaní podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania 

5.1.1 Nezamestnaní so stredoškolským vzdelaním 

Dole uvedná tabuľka uvádza počty uchádzačov o zamestnanie so stredoškolským vzdelaním 

kategorizovaných podľa krajov a skončeného študijného odboru. Je z nej evidentné, že najviac 

nezamestnaných je v prešovskom (3 110 uchádzačov o zamestnanie), košickom (2 326 uchádzačov o 

zamestnanie) a žilinskom kraji (2 069 uchádzačov o zamestnanie). 



 

Z odborov je najviac uchádzačov o zamestnanie a teda aj najmenej uplatnených absolventov 

stredných škôl v odbore spoločenské vedy, náuky a služby – skupina 6, kde je uchádzačov o 

zamestnanie až 5 572 na celom Slovensku. Do tejto skupiny patria odbory ako filozofické vedy, 

ekonomické vedy, ekonomika a organizácia, obchod a služby I, ekonomika a organizácia, obchod a 

služby II, politické vedy, právne vedy. 

Tabuľka 5.2 Počet uchádzačov o zamestnanie so stredoškolským vzdelaním v roku 2015 

 
2015 

Počet 

UoZ 

spolu 

2015 

Spolu za 

1 - 

prírodné 

vedy 

Spolu za 

2 - 

technick

é vedy a 

náuky 

Spolu za 

3 - 

technick

é vedy a 

náuky 

Spolu za 

4 - 

poľnoho

spodárs

ko-

lesnícke 

a 

veteriná

rne vedy 

a náuky 

Spolu za 

5 - 

lekárske 

a 

farmace

utické 

vedy a 

náuky 

Spolu za 

6 - 

spoločen

ské vedy, 

náuky a 

služby 

Spolu za 

7 - 

spoločen

ské vedy, 

náuky a 

služby 

Spolu za 

8 - vedy 

a náuky 

o umení 

Spolu za 

9 - 

vojenské 

a 

bezpečno

stné 

vedy a 

náuky 

Bratislavský kraj 743 1 113 92 29 13 274 165 52 4 

Trnavský kraj 1137 3 206 178 35 21 532 141 21 0 

Trenčiansky kraj 1389 2 269 229 58 20 592 155 63 1 

Nitriansky kraj 1572 2 288 204 64 28 740 197 48 1 

Žilinský kraj 2069 1 387 423 57 63 835 252 50 1 

Banskobystrický 

kraj 

1882 1 396 342 66 31 740 263 43 0 

Prešovský kraj 3110 0 643 697 118 87 1083 365 117 0 

Košický kraj 2326 1 524 487 82 61 776 342 53 0 

Slovensko 14228 11 2826 2652 509 324 5572 1880 447 7 

 

Tabuľka 5.3 Počet uchádzačov o zamestnanie so stredoškolským vzdelaním v roku 2014 

 
2014 

Počet 

UoZ 

spolu 

2014 

Spolu za 

1 - 

prírodné 

vedy 

Spolu za 

2 - 

technick

é vedy a 

náuky 

Spolu 

za 3 - 

technic

ké vedy 

a 

náuky 

Spolu za 4 

- 

poľnohosp

odársko-

lesnícke a 

veterinárn

e vedy a 

náuky 

Spolu za 

5 - 

lekárske 

a 

farmace

utické 

vedy a 

náuky 

Spolu za 

6 - 

spoločen

ské vedy, 

náuky a 

služby 

Spolu za 

7 - 

spoločen

ské vedy, 

náuky a 

služby 

Spolu 

za 8 - 

vedy a 

náuky 

o 

umení 

Spolu za 

9 - 

vojenské 

a 

bezpečn

ostné 

vedy a 

náuky 

Bratislavský kraj 1006 2 183 134 35 14 386 176 70 6 

Trnavský kraj 1752 2 315 291 59 30 822 189 44 0 

Trenčiansky kraj 2050 3 422 377 82 20 894 191 61 0 

Nitriansky kraj 2272 0 442 306 79 39 1092 259 53 2 

Žilinský kraj 3118 0 656 674 109 75 1225 316 63 0 



 

Banskobystrický 

kraj 

2722 0 580 472 100 73 1097 324 75 1 

Prešovský kraj 4198 0 833 977 170 115 1541 439 122 1 

Košický kraj 2947 1 671 606 100 82 1014 391 82 0 

Slovensko 20065 8 4102 3837 734 448 8071 2285 570 10 

 

Na nasledujúcom grafe je možné vidieť počty uchádzačov o zamestnanie so stredoškolským 

vzdelaním v porovnaní dvoch predchádzajúcich rokoch. Modré stĺpce reprezentujú uchádzačov o 

zamestnanie za rok 2015 a zelené stĺpce reprezentujú uchádzačov o zamestnanie za rok 2014. Údaje sú 

rozdelené podľa krajov, kde uchádzači žijú. 

Za rok 2014 bolo najviac uchádzačov o zamestnanie v prešovskom kraji, presne 4 198 

uchádzačov, v žilinskom kraji, 3 118 uchádzačov a v košickom kraji 2 947 uchádzačov. Najviac 

uchádzačov o zamestnanie bolo za rok 2015 v prešovskom kraji (3110), košickom kraji (2326) a 

žilinskom kraji (2069). Počty nezamestnaných z roka 2014 na rok 2015 klesajú.  

 

Graf 5.1 Porovnanie počtu uchádzačov o zamestnanie so stredoškolským vzdelaním v roku 2014 

a 2015 

Na grafe 5.2 vidíme štruktúru uchádzačov o zamestnanie rozdelených podľa krajov, kde sú 

uvedené počty uchádzačov o zamestnanie v jednotlivých rozmedziach časového obdobia, koľko sú 

evidovaní ako uchádzači o zamestnanie. Najviac uchádzačov je evidovaných v prešovskom kraji a 

najväčší počet uchádzačov je v evidencii 4-6 mesiacov, je ich až 1 681. Celkovo je v evidencii najviac 

uchádzačov o zamestnanie po dobu 4-6 mesiacov, až 7 859 uchádzačov. 

 



 

 

Graf 5.2 Uchádzači o zamestnanie so stredoškolským vzdelaním a doba ich zotrvania v evidencii za 

rok 2015



 

5.1.2 Nezamestnaní s vysokoškolským vzdelaním 

V nasledujúcej časti budeme hovoriť o štatistikách uchádzačov o zamestnanie s ukončeným 

vysokoškolským vzdelaním. 

Tabuľka 5.4 Počet uchádzačov o zamestnanie so vysokoškolským vzdelaním v roku 2015 

 
2015 

Počet 

UoZ 

spolu 

2015 

Spolu za 

1 - 

prírodné 

vedy 

Spolu za 

2 - 

technick

é vedy a 

náuky 

Spolu za 

3 - 

technick

é vedy a 

náuky 

Spolu za 

4 - 

poľnoho

spodársk

o-

lesnícke 

a 

veterinár

ne vedy 

a náuky 

Spolu za 

5 - 

lekárske 

a 

farmace

utické 

vedy a 

náuky 

Spolu za 

6 - 

spoločen

ské vedy, 

náuky a 

služby 

Spolu za 

7 - 

spoločen

ské vedy, 

náuky a 

služby 

Spolu za 

8 - vedy 

a náuky 

o umení 

Spolu za 9 

- vojenské 

a 

bezpečnost

né vedy a 

náuky 

Bratislavský kraj 433 28 11 24 13 10 187 137 20 3 

Trnavský kraj 406 22 50 26 24 17 141 113 10 3 

Trenčiansky kraj 537 37 34 35 46 23 199 133 16 14 

Nitriansky kraj 613 25 61 30 53 15 223 169 29 8 

Žilinský kraj 705 45 45 74 29 48 225 191 10 38 

Banskobystrický 

kraj 

529 47 38 29 27 15 170 152 20 31 

Prešovský kraj 1084 76 104 62 36 41 318 336 20 91 

Košický kraj 845 44 128 61 22 31 256 223 9 71 

Slovensko 5152 324 471 341 250 200 1719 1454 134 259 

 

 

Tabuľka 5.5 Počet uchádzačov o zamestnanie so vysokoškolským vzdelaním v roku 2014 

 
2014 

Počet 

UoZ 

spolu 

2014 

Spolu 

za 1 - 

prírodn

é vedy 

Spolu 

za 2 - 

technic

ké 

vedy a 

náuky 

Spolu za 

3 - 

technick

é vedy a 

náuky 

Spolu za 4 

- 

poľnohosp

odársko-

lesnícke a 

veterinárn

e vedy a 

náuky 

Spolu za 

5 - 

lekárske 

a 

farmace

utické 

vedy a 

náuky 

Spolu za 

6 - 

spoločen

ské vedy, 

náuky a 

služby 

Spolu za 

7 - 

spoločen

ské vedy, 

náuky a 

služby 

Spolu 

za 8 - 

vedy a 

náuky 

o 

umení 

Spolu za 9 - 

vojenské a 

bezpečnostné 

vedy a náuky 

Bratislavský kraj 525 35 26 45 12 20 210 150 24 3 

Trnavský kraj 558 28 71 33 27 20 206 156 10 7 

Trenčiansky kraj 721 36 69 49 38 33 309 149 26 12 

Nitriansky kraj 749 50 68 36 85 10 266 183 45 6 

Žilinský kraj 816 54 60 70 36 45 303 192 21 35 

Banskobystrický 

kraj 

628 48 34 39 43 14 215 169 21 45 

Prešovský kraj 1321 74 164 75 37 65 444 292 21 149 

Košický kraj 1034 46 168 94 29 26 350 214 25 82 

Slovensko 6352 371 660 441 307 233 2303 1505 193 339 



 

 

 

Graf 5.3 Porovnanie počtu uchádzačov o zamestnanie so vysokoškolským vzdelaním v roku 2014 a 

2015 

Na grafe 5.3 je možné vidieť počty uchádzačov o zamestnanie s ukončeným vysokoškolským 

vzdelaním v porovnaní dvoch predchádzajúcich rokov. Modré stĺpce reprezentujú uchádzačov o 

zamestnanie za rok 2015 a zelené stĺpce reprezentujú uchádzačov o zamestnanie za rok 2014. Údaje sú 

rozdelené podľa krajov, kde uchádzači žijú.  

V roku 2014 bolo najviac nezamestnaných v prešovskom kraji, presne 1 321 uchádzačov, v 

košickom kraji 1034 uchádzačov a žilinskom kraji 816 uchádzačov. Najviac nezamestnaných bolo v 

roku 2015 v prešovskom kraji (1084), košickom kraji (845) a žilinskom kraji (705). Počty uchádzačov 

o zamestnanie z roka 2014 na rok 2015 klesajú, teda tu môžeme vidieť klesajúci trend. 

Na nasledujúcom grafe je zobrazená štruktúra uchádzačov o zamestnanie rozdelených podľa 

krajov, kde sú uvedené počty uchádzačov o zamestnanie v jednotlivých rozmedziach časového obdobia, 

koľko sú v evidencii. Najviac uchádzačov je evidovaných v prešovskom kraji a najväčší počet 

uchádzačov je v evidencii 7-9 mesiacov, je ich až 630. Celkovo je v evidencii najviac uchádzačov o 

zamestnanie po dobu 7-9 mesiacov, až 2 845 uchádzačov. 



 

 

Graf 5.4 Uchádzači o zamestnanie s vysokoškolským vzdelaním a doba ich zotrvania v evidencii za 

rok 2015 

 



 

5.2 SWOT analýza znevýhodnenej skupiny -  mladí nezamestnaní 

Na základe našej analýzy sme dospeli k nasledujúcej SWOT analýze, ktorá reflektuje súčasné 

trendy: 

Tabuľka 5.6 SWOT analýza znevýhodnenej skupiny -  mladí nezamestnaní 

Silné stránky Slabé stránky 

 Sú mladí 

 Majú priestor na flexibilitu z pohľadu času 

 Znalosť IT 

 Znalosť okolia – priateľov 

 Znalosť okolia – z pohľadu nedostatkov 

regiónov 

 Majú dostatok teoretických vedomostí 

 Nie sú zaťažení minulosťou 

 Jazykové znalosti 

 Ochotní cestovať 

 Nedostatok  relevantných vedomostí a 

zručností a chybajúca prax 

 Nedostatok kontaktov a väzieb na 

obchodné aktivity 

 Lojalita 

 Nedostatok zdrojov  - finančných 

 Nejasná stratégia svojej existencie 

 Nedostatok technického vybavenia 

 Nízka úroveň spolupráce - synergie 

 Chýbajú návyky 

 Chýba vízia 

 Neznalosť predať sa, aj činy nielen 

rozprávať 

 Slabé právne povedomie 

 Slabá finančná gramotnosť 

 Nevedia prezenčne komunikovať, slabá 

angažovanosť – iný spôsob vnímania 

informácií 

 Neochota poskytovať služby 

Príležitosti Ohrozenia 

 Zapojenie sa do podnikateľských aktivít 

 Byť samostatný - finančne 

 Voľná pracovná doba – sloboda 

 Organizovanie vlastného pracovného času 

 Odborné rast 

 Nové kontakty- tímová práca 

 Finančný rast – osobný 

 Nedostatočne rozvinutý systém podpory 

podnikanie pre mladých 

 Nedostatočná informovanosť verejnosti a 

pomerne malý trh 

 Nízka spoločenská atraktivita 

a postavenie živnostníka 

 Slabá právna ochrana 

 Finančná náročnosť – začať podnikať 



 

 Spoločenské ohodnotenie 

 Rozvoj regiónu 

 Vízia 

 Ďalšie vzdelávanie 

 Oblasť služieb je príležitosť 

 Zväčšovanie regionálneho zaostávania 

 

5.3 Pozorovania a doporučenia -  mladí nezamestnaní 

Cieľová skupina, teda mladí ľudia začínajú získavať prvé skúsenosti s pracovným procesom, 

silné stránky sú vo väčšine flexibilita, teda sú ochotní sa prispôsobiť v rámci pracovného času a takisto 

sú ochotní cestovať za prácou. Majú dostatok teoretických znalostí a znalostí z oblasti IT, jazykov 

a prostredia, kde žijú. Poznajú ľudí a nedostatky v regióne, kde žijú. Nie sú zaťažení minulosťou, 

nemajú nadobudnuté návyky, ktoré by mohli byť prekážkou v podnikaní. 

Príležitosťami mladých ľudí sú, že majú veľkú možnosť a perspektívu sa zapojiť do 

podnikateľských aktivít a stať sa finančne nezávislými, mať slobodu s pohľadu pracovnej doby, 

získavať nové kontakty, odborne rásť v oblasti, ktorá im je blízka a baví ich. Tým, že začnú podnikať 

a stanú sa úspešnými v svojej oblasti, získajú spoločenské postavenie, naplnia svoju víziu do budúcnosti 

a môžu pomôcť pri rozvoji ich rodného regiónu. Je tu možnosť ďalšieho vzdelávania a napredovania 

v podnikaní. Príležitosťou uplatnenia v podnikaní pre mladých ľudí vidíme v oblasti poskytovania 

služieb. 

Na druhej strane, sa tu nachádzajú aj slabé stránky a ohrozenia skupiny mladých ľudí.  

Slabé stránky mladých ľudí vidíme v ich neodbornosti, nakoľko ešte nemajú dostatočné 

praktické skúsenosti a teda nevyznačujú sa potrebnými vedomosťami a zručnosťami, ktoré by im 

pomohli v podnikaní. Nemajú pracovné návyky a nemajú vybudovanú schopnosť pracovať v tímoch, 

chýba synergia. Z toho dôvodu zatiaľ nemajú vybudované kontakty a väzby v rámci obchodných 

aktivít, ktoré by im poskytli podporu pri začínaní podnikania. Vzniká tu aj otázka lojality mladých ľudí, 

keďže zatiaľ nemajú veľké alebo žiadne praktické skúsenosti, je tu možnosť nelojálnosti 

k zamestnancom alebo partnerom. Zatiaľ je ich vízia do budúcnosti možno nejasná, nakoľko mnoho 

mladých ľudí ešte počas vysokoškolského štúdia nemá jasno v tom, čo by chceli robiť a čím by sa chceli 

stať. 

Nemajú dostatočné finančné prostriedky, technické vybavenie, majú slabé právne povedomie 

a finančnú gramotnosť, nevedia sa prezentovať a predať sami seba a teda aj svoj produkt, aby mohli 



 

začať podnikať. Ako slabú stránku tiež vidíme, že nie sú ochotní poskytovať služby. Otázka 

poskytovania služieb je problémom všetkých cieľových skupín. 

Ohrozenia cieľovej skupiny vidíme v nedostatočne rozvinutom systéme podpory podnikania, 

v nedostatočnej informovanosti verejnosti o možnostiach a podmienkach podnikania a v pomerne 

malom trhu v rámci územia Slovenska alebo vybraného regiónu. Ďalšími hrozbami pre túto cieľovú 

skupinu sú nízka spoločenská atraktivita a postavenie živnostníka, slabá právna ochrana a finančná 

náročnosť z pohľadu možnosti začatia podnikania. Podobne tu vznikajú problémy z pohľadu 

prehlbovania sa regionálneho zaostávania v niektorých regiónoch. V prípade záujmu podnikať v danej 

oblasti v inom regióne, nie sú veľké možnosti informovania sa o regiónoch, kde by sa daný podnikateľ 

mohol uplatniť. 

Táto znevýhodnéná skupina si hľadá svoju budúcnosť, je stále dostatočne formovateľná 

a vhodná tak pre podnikanie ako aj do zamestnateľského procesu. V prípade, ak sa takýto mladý človek 

rozhodne ísť cestou podnikania bude potrebné mu pomáhať, aby ho v prípade prvých neúspechov tieto 

neodradili od naplánovaných vízií. 

 



 

6 Analýza  znevýhodnených skupiny – ženy vracajúce sa na trh práce po materskej 

Zo štatistických údajov vyplýva, že z celkového počtu 144 826 osôb na materskej resp. 

rodičovskej dovolenke je 141 802 žien, t.j. 97,91 %. Ich vekové rozdelenie kopíruje zadefinovanie ako 

cieľovej skupiny mladí dospelých tak aj žien nad 40 rokov, t. j. ich analýza sa bude v mnohých 

prípadoch prelínať s analýzami týchto cieľových skupín a bude doplnená o špecifikácie, ktoré zo sebou 

prináša materstvo a staranie sa o deti.  

Zo štatistických údajov zároveň vyplýva, že celkovo z celkového počtu 144 826 osôb na 

materskej resp. rodičovskej dovolenke je 3 024 mužov, t.j. 2,09 %, ktorí však v rámci tejto analýzy nie 

sú cieľovou skupinou. Je potrebné poukázať, že ich predpoklady a požiadavky môžu byť odlišné od 

požiadaviek žien na materskej resp. rodičovskej dovolenke a preto pre komplexný pohľad je potrebné 

pri ďalších aktivitách/projektoch túto skupinu zahrnúť do celkovej analýzy.  

Z pohľadu vzdelanostnej úrovne približne 42 % žien má dosiahnuté stredoškolské vzdelanie s 

maturitou a približne 26 % žien má vysokoškolské vzdelanie. Je tu však veľká skupina (31 %) ktorá 

nedosiahla ani stredoškolské vzdelanie s maturitou. Táto rozmanitosť nedovoľuje zadefinovanie 

vzdelanostných a teoretických predpokladov danej cieľovej skupiny. 

Tabuľka 6.1 Osoby na materskej a rodičovskej dovolenke za roky 2011 a 2001 

Ekonomická aktivita 

2011 2001 

muži ženy spolu muži ženy spolu 

Osoby na materskej 

dovolenke 
154 26 324 26 478 1 493 135 044 136 537 

Osoby na 

rodičovskej 

dovolenke 

2 870 115 478 118 348 - - - 

 

Tabuľka 6.2 Veková štruktúra osôb na materskej a rodičovskej dovolenke za roky 2011 a 2001 

Veková 

skupina 
Rok sčítania 

Ekonomická aktivita 

Osoby na 

materskej 

dovolenke 

Osoby na 

rodičovskej 

dovolenke 



 

0 - 14 

2011 0 0 

2001 0 0 

15 - 24 

2011 4 875 16 547 

2001 41 672 - 

25 - 34 

2011 17 446 75 108 

2001 79 485 - 

35 - 44 

2011 4 202 25 402 

2001 14 081 - 

45 - 54 

2011 42 1 262 

2001 658 - 

55 - 64 

2011 1 7 

2001 7 - 

65 - 74 

2011 0 1 

2001 0 - 

75 - 84 

2011 0 0 

2001 1 - 

85+ 

2011 0 1 

2001 1 - 

Nezistená 

2011 2 20 

2001 632 - 

 

 



 

Tabuľka 6.3 Vzdelanostná štruktúra osôb na materskej a rodičovskej dovolenke za roky 2011 a 2001 

Ekonomic

ká 

aktivita 

Rok 

sčítani

a 

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie 

Základn

é 

Učňov. 

(bez 

maturit

y) 

Stredn

é 

odbor

né (bez 

maturi

ty) 

Úplné 

stredné 

učňov.(

s 

maturit

ou) 

Úplné 

stredné 

odborné 

(s 

maturit

ou) 

Úplné 

stredné 

všeobec

né 

Vyššie 

odbor

né 

vzdela

nie 

Vysokoš

k. 

bakalár

ske 

Vysokošk. 

magisters

ké, 

inžiniersk

e, 

doktorské 

Vysokošk. 

doktoran

dské 

Bez 

školské

ho 

vzdel. 

Nezist

ené 

Spolu 

Osoby na 

materskej 

dovolenke 

2011 2 767 1 903 2 744 1 388 7 879 914 495 1 298 6 217 307 26 540 26 478 

2001 15 557 39 710 7 560 13 131 36 410 8 573 731 725 12 598 343 192 1 007 136 537 

Osoby na 

rodičovsk

ej 

dovolenke 

2011 12 246 10 323 14 139 6 720 35 956 4 731 2 451 4 861 23 251 1 163 89 2 418 118 348 

2001 - - - - - - - - - - - - - 

 

6.1 SWOT Analýza znevýhodnenej skupiny: ženy vracajúce sa na trh práce po materskej 

Tabuľka 6.4 SWOT  analýza znevýhodnenej skupiny : ženy vracajúce sa na trh práce po materskej 

Silné stránky Slabé stránky 

 Vo väčšine prípadov  

- znalosť IT  

- jazykové znalosti 

- zručnosť 

- dostatok teoretických skúseností 

 Znalosť okolia, priateľov, ostatných 

mamičiek a nedostatkov regiónov 

 Sieťovanie, združovanie mamičiek, kontakty 

mamičiek  

 Rodinný manažér 

 Potreba flexibilného pracovného času 

 Schopnosť učiť sa nové vedomosti, ochota 

rekvalifikácie 
 

 

 Neochota cestovať 

 Vo väčšine prípadov nedostatočná prax  - 

odbornosť a pracovné návyky 

 Nedostatok relevantných vedomostí na 

začatie podnikania a slabé právne 

povedomie 

 Nedostatok finančných zdrojov a slabá 

finančná gramotnosť 

 Nejasná stratégia svojej existencie 

a absencia vízie 

 Neznalosť predať sa - aj činy nielen 

rozprávať, nevedia prezenčne 

komunikovať, slabá angažovanosť – iný 

spôsob vnímania informácii 

 Nízke sebavedomie 

 Neochota poskytovať služby 

 Migrácia rodiny 

Príležitosti Ohrozenia 



 

 Zapojenie sa do podnikateľských aktivít 

 Byť finančne samostatný 

 Voľná pracovná doba 

 Odborný rast 

 Spoločenské ohodnotenie 

 Rozvoj regiónu hlavne v oblasti služieb 

 Výmena informácii medzi mamičkami 

 Neexistencia služieb pre mamičky 
 

 

 Nedostatočne rozvinutý systém podpory 

podnikania 

 Nemožnosť kooperácie s pracoviskami 

v zahraničí a v iných regiónoch pre 

nedostatok kontaktov 

 Nedostatočná informovanosť verejnosti a 

pomerne malý trh 

 Nízka spoločenská atraktivita 

a postavenie živnostníka 

 Slabá právna ochrana 

 Finančná náročnosť – začať podnikať 

 Zväčšovanie regionálneho zaostávania 

 Neexistencia služieb pre mamičky 

 Obmedzenosť aktivity vplyvom starostí 

o dieťa (napr. zdravotne problémy detí) 

 Existenčná neistota 

 

6.2 Pozorovania a doporučenia -  mladí nezamestnaní 

V priebehu 10 rokov klesol počet žien na materskej resp. rodičovskej dovolenke, ktoré sú vo 

vekovej kategórií 15-24 rokov o približne 20 000 t.j. o 50 % a zároveň klesol aj počet žien na materskej 

resp. rodičovskej dovolenke, ktoré nedosahujú ani stredoškolské vzdelanie s maturitou a to približne o 

18 000 t.j. o 30 %. Na druhej strane však vzrástol počet žien na materskej resp. rodičovskej dovolenke, 

ktoré boli vo vekovej kategórií 35-44 rokov o približne 15 000 osôb t.j. o 110 % a zároveň vzrástol aj 

počet žien na materskej resp. rodičovskej dovolenke, ktoré majú vysokoškolské vzdelanie a to približne 

23 000 osôb t.j. o 171 %. 

Vzhľadom na predmetné môžeme konštatovať, že medzi silnými stránkami pri ženách na 

materskej dovolenke dominujú pracovné skúsenosti (pri ženách, ktoré nastúpili na materskú dovolenku 

po odpracovaných niekoľkých rokoch), kontakty medzi jednotlivými mamičkami či ochota 

rekvalifikácie. Za výhodu – silnú stránku považujeme zoskupovanie viacerých „mamičiek“, ktoré sú v 

neustálom kontakte. 

 Medzi slabé stránky zaraďujeme neochotu cestovať, keďže ženy sú fixované na svoje rodiny a 

predovšetkým malé deti. Nakoľko však došlo v posledných 10 rokov k výraznému posunu žien na 

materskej resp. rodičovskej dovolenke vo vekovej kategóriách 15-24 a 35-44 a vzdelanostných 

úrovniach stredoškolské vzdelanie bez maturity a vysokoškolského vzdelania stále v tejto cieľovej 

skupine je najviac žien vo vekovej kategórií 25-34 a to približne 90 000, t.j. 64 % žien a 60 000 žien, 

t.j. 42 %, ktoré majú dosiahnuté stredoškolské vzdelanie s maturitou. V tomto prípade môže nastať 

situácia, že ženy nemajú dostatočnú prax, t.j. nedisponujú dostatočnou odbornosť a pracovnými 

návykmi. Toto je problémom nielen pri začínaní s podnikaním, ale aj pri hľadaní zamestnania na trvalý 

pracovný pomer. 



 

V spojení s materstvom a zmenami v ich živote, ženy strácajú sebavedomie, majú nejasnú 

stratégiu svojej existencie a chýbajú im vízie do budúcnosti. Dôležitým faktorom je aj nedostatok 

finančných zdrojov, či slabá finančná gramotnosť. 

 Medzi ohrozenia zaraďujeme predovšetkým nedostatočne rozvinutý systém podpory 

podnikania, nedostatočnú informovanosť verejnosti a pomerne malý trh. Pri cieľovej skupine – ženy na 

materskej dovolenke považujeme za ohrozenie najmä neexistenciu služby pre mamičky a obmedzenosť 

aktivity vplyvom starostlivosti o dieťa ( napr. zdravotné problémy detí...). Zároveň medzi ohrozenia 

môžeme zaradiť neochotu cestovať, migráciu rodiny, slabé technické zabezpečenie, či právne 

povedomie. Veková hranica žien na materskej dovolenke sa každým rokom posúva. Hlavne z dôvodu 

finančného zabezpečenia sa dostávame na vek približne 30rokov. 

  Príležitosti sú hlavne v motivovaní a vo vidine voľnej pracovnej doby. Každá žena by si mohla 

sama manažovať pracovnú dobu, prispôsobovať sa potrebám práce, ale aj potrebám rodiny. Domácou 

prácou – podnikaním môže odborné rásť a zabezpečiť si spoločenské ohodnotenie. 

Začatie podnikania danej cieľovej skupiny je ovplyvnené aj faktom, že samotné ženy na 

materskej resp. rodičovskej dovolenke nevedia či v rámci poberania materského resp. rodičovského 

príspevku môžu mať ďalší príjem bez toho aby neprišli o tento príspevok. Pre objasnenie prikladáme 

nasledovné: 

Počas nároku na materské nemôže mať príjem za vykonanú prácu iba z toho nemocenského 

poistenia (zo zamestnania), z ktorého si nárok na dávku materské uplatnila. V prípade, ak jej počas 

trvania nároku na materské vznikne iné povinné nemocenské poistenie zamestnankyne (napr. uzatvorí 

nový pracovný pomer alebo dohodu o prácach vykonávaným mimo pracovného pomeru), z ktorého 

nemá uplatnený nárok na materské, nebude to mať vplyv na nárok na materské. Na uvedené nemá vplyv 

ani to, v akej výške bude príjem za vykonanú prácu.  

V prípade SZČO žiadne obmedzenia príjmu z podnikania neplatia. Živnosť netreba ani prerušiť, ani 

pozastaviť. SZČO môže aj naďalej vykonávať zárobkovú činnosť, z ktorej je povinne nemocensky 

poistená a nepríde o materské. To isté platí aj v prípade, keď SZČO poberá rodičovský príspevok do 3 

rokov veku dieťaťa.  

Oprávnená osoba môže poberať rodičovský príspevok a zároveň pracovať. Nezáleží pritom na forme 

vykonávania zárobkovej činnosti (živnosť, dohoda, pracovný pomer), ani na type úväzku (plný, 

čiastočný, polovičný). Oprávnená osoba môže byť v pracovnom pomere (hlavnom/vedľajšom), môže 

byť zamestnaná na dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce, 

dohoda o brigádnickej práci študentov, dohoda o pracovnej činnosti), môže podnikať. Môže vykonávať 

akúkoľvek zárobkovú činnosť a nepríde o rodičovský príspevok. Výška príjmu zo zárobkovej činnosti 

pritom nie je nijako obmedzená. 



 

Zdroj: NÚCŽV 

Tútor v poradenskom centre motivuje záujemcu o podnikanie, poradí čo v danom regióne chýba, 

vysvetlí potrebné administratívne náležitosti, vysvetlí jednotlivé kroky, ktoré sú potrebné pri vytvorení 

živnosti a zároveň poradí kroky pre úspešné podnikanie (web stránka, reklama...). 

V prípade oblasti podnikania, ktorá v jeho regióne nie je potrebná, alebo jej je nadbytok,  odporúči 

sieťovanie po SR (kontakt s iným podnikateľom) – t.z. spoluprácu s podnikateľom v inom regióne.



 

7 Analýza  znevýhodnených skupiny –  ženy nad 40 rokov 

Pri analýze tejto cieľovej skupiny pokladáme za potrebné urobiť jej zjemnemu segmentáciu, 

nakoľko ak by sme v štatistikách spojili všetky žený na 40 rokov  dostali by sme nepresné a s skreslené 

údaje. Pri tejto  skupine sme navrhli  až šesť skupín, nakoľko skupina žien po dovŕšení 40 roku života 

je veľmi rozsiahla, a v sebe zahŕňa vekové kategórie žien až do dôchodkového veku. 

Pri hlbšej analýze sme identifikovali rozdiely medzi jednotlivými štruktúrami tejto skupiny 

a z tohto titulu sme sa rozhodli ju ďalej rozdeliť podľa nasledovných vekových kategórií: 

 Ženy vo veku 40-44 rokov; 

 Ženy vo veku 45-49 rokov; 

 Ženy vo veku 50-54 rokov; 

 Ženy vo veku 55-59 rokov; 

 Ženy vo veku 60-64 rokov; 

 Ženy vo veku vyššom ako 65 rokov. 

V tomto rozdelení sme postupovali podľa dostupnej literatúry v oblasti štatistiky – zadaná veková 

kategória je spravidla skúmaná v takomto rozpätí a v predmetnej diferenciácii. 

Na základe dát zo Slovenského štatistického úradu žilo v roku 2014 na Slovenku 1 413 827 žien 

v tejto vekovej skupine, čo je viac ako polovica celkového počtu žien žijúcich v Slovenskej republike 

v tomto roku, ktorý činilo 2 779 021. 

Počet žien v tejto kategórii bude narastať, nakoľko sa demograficky najsilnejšie ročníky v súčasnej 

populácii Slovenska blížia k tejto vekovej hranici. 



 

7.1  SWOT analýza  –  ženy nad 40 rokov 

Tabuľka 7.1 SWOT anlaýza - cieľová skupina 40-44 rokov 

Interné 

faktory 
Silné stránky Slabé stránky 

 Dostatok empirických skúseností, 

 Patričná úroveň vzdelania a 

pracovných návykov, 

 Vysoká úroveň lojality, 

 Znalosť pracovného prostredia, 

 Znalosť fungovania trhu práce, 

 Rozvinuté komunikačné 

schopnosti, 

 Štandardné právne povedomie, 

 Rozvinuté schopnosti na prácu v 

kolektíve. 

 Potenciálna možnosť zdravotných 

problémov, 

 Limitované možnosti v rámci 

cestovania kvôli práci (viazanosť na 

bydlisko), 

 Limitované možnosti relokácie kvôli 

zamestnaniu, 

 Strata aktuálnosti vzdelania, 

 Rutina, zlé návyky z predošlého 

obdobia, 

 Slabé právne povedomie, 

 Nižší vek potomkov, 

 Zdravotné problémy detí, 

 Nedostatočná finančná gramotnosť, 

 Obmedzené finančné zdroje. 

Externé 

faktory 
Príležitosti Hrozby 

 Zapojenie sa do podnikateľských 

aktivít, 

 Možnosť zapojenie sa do 

námezdného pracovného pomeru, 

 Možnosť využitia ďalšieho 

vzdelávania – odborný rast a 

osobnostný rozvoj, 

 Potenciálny rast príjmu, 

 Organizovanie vlastného času, 

 Rozvoj regiónu (predovšetkým 

mimo Bratislavského kraja), 

 Využitie výhod flexibilného 

pracovného času, 

 Networking, 

 Rast spoločenského ohodnotenia. 

 Silná konkurencia vyplývajúca z 

mladšej pracovnej sily, 

 Zamestnanci zo zahraničia ochotní 

pracovať za nižšie mzdy, 

 Potenciálna nezamestnanosť, 

 Zdravotné problémy, možná choroba 

z povolania, predovšetkým z 

nedodržiavania ergonomických zásad 

práce, 

 Nestabilita rodiny, 

 Nedostatočná vymožiteľnosť práva, 

 Regionálna nevyrovnanosť. 

 

 

Výsledky analýzy: 

Táto skupina žien ešte nezaznamenáva prvky ohrozenia a pokladáme ju za stav najvyššej 

úrovne sebarealizácie žien, a to jednak z pohľadu ich samotných ako i zamestnávateľov 

Tabuľka 7.2 SWOT analýza - cieľová skupina 45-49 rokov 

Interné 

faktory 
Silné stránky Slabé stránky 

 Dostatok empirických skúseností, 

 Patričná úroveň vzdelania a 

pracovných návykov, 

 Vysoká úroveň lojality, 

 Zvýšená potenciálna možnosť 

zdravotných problémov, 



 

 Znalosť pracovného prostredia, 

 Znalosť fungovania trhu práce, 

 Rozvinuté komunikačné 

schopnosti, 

 Štandardné právne povedomie, 

 Rozvinuté schopnosti na prácu v 

kolektíve, 

 Odovzdávanie pracovných 

skúseností, 

 Potenciálna možnosť existencie 

finančných rezerv. 

 Limitované možnosti v rámci 

cestovania kvôli práci (viazanosť na 

bydlisko), 

 Limitované možnosti relokácie kvôli 

zamestnaniu, 

 Strata aktuálnosti vzdelania, 

 Potreba obnovenia vedomostí, 

zručností, 

 Obmedzená ochota k rekvalifikácii, 

 Rutina, zlé návyky z predošlého 

obdobia, 

 Slabé právne povedomie, 

 Nedostatočná finančná gramotnosť, 

 Obmedzené finančné zdroje. 

Externé 

faktory 
Príležitosti Hrozby 

 Zapojenie sa do podnikateľských 

aktivít, 

 Možnosť zapojenia sa do 

námezdného pracovného pomeru, 

 Možnosť využitia ďalšieho 

vzdelávania – odborný rast a 

osobnostný rozvoj, 

 Potenciálny rast príjmu, 

 Rozvoj regiónu (predovšetkým 

mimo Bratislavského kraja), 

 Využitie výhod flexibilného 

pracovného času, 

 Networking, 

 Rast spoločenského ohodnotenia, 

 Možnosť investície voľného času 

do inej činnosti. 

 Silná konkurencia vyplývajúca z 

mladšej pracovnej sily, 

 Zamestnanci zo zahraničia ochotní 

pracovať za nižšie mzdy, 

 Potenciálna nezamestnanosť, 

 Zdravotné problémy, možná choroba 

z povolania, predovšetkým z 

nedodržiavania ergonomických zásad 

práce, 

 Nestabilita rodiny, 

 Nedostatočná vymožiteľnosť práva, 

 Regionálna nevyrovnanosť. 

  

Výsledky analýzy: 

Uvedená skupina žien už zaznamenáva prvky ohrozenia v prvotnej fáze a pokladáme ju za 

hraničnú, od ktorej by sa mal riešiť stav ohrozenia žien, a to jednak z pohľadu ich samotných ako i 

zamestnávateľov 

Tabuľka 7.3 SWOT anlaýza - cieľová skupina 50-54 rokov 

Interné 

faktory 
Silné stránky Slabé stránky 

 Dostatok empirických skúseností, 

 Patričná úroveň pracovných 

návykov, 

 Vysoká úroveň lojality, 

 Znalosť pracovného prostredia, 

 Znalosť fungovania trhu práce, 

 Aktuálna  možnosť zdravotných 

problémov, 

 Limitované možnosti v rámci 

cestovania kvôli práci (viazanosť na 

bydlisko), 

 Limitované možnosti relokácie kvôli 

zamestnaniu, 



 

 Rozvinuté komunikačné schopnosti 

v oblasti osobnej komunikácie, 

 Rozvinuté schopnosti na prácu v 

kolektíve, 

 Odovzdávanie pracovných 

skúseností, 

 Potenciálna možnosť existencie 

finančných rezerv, 

 Zabezpečená rodinná situácia (deti 

vo vyššom veku). 

 Strata aktuálnosti vzdelania, 

 Zvýšená potreba obnovenia 

vedomostí, zručností, 

 Slabšie vedomosti v oblasti IKT, 

 Obmedzená ochota k rekvalifikácii, 

 Rutina, zlé návyky z predošlého 

obdobia a neochta ich odstrániť, 

 Slabé právne povedomie, 

 Nedostatočná finančná gramotnosť, 

 Obmedzené finančné zdroje, 

 Obmedzené jazykové znalosti, 

 Neochota vysokej intenzity práce, 

 Obmedzená schopnosť učiť sa nové 

znalosti a zručnosti, 

 Slabšie právne povedomie. 

Externé 

faktory 
Príležitosti Hrozby 

 Zapojenie sa do podnikateľských 

aktivít, 

 Možnosť zapojenia sa do 

námezdného pracovného pomeru, 

 Možnosť využitia vzdelávacích 

nástrojov pre ohrozené skupiny, 

 Rozvoj regiónu (predovšetkým 

mimo Bratislavského kraja), 

 Využitie výhod flexibilného 

pracovného času, 

 Networking, 

 Rast spoločenského ohodnotenia, 

 Možnosť investície voľného času 

do inej činnosti, 

 Skúsenosti s vedením. 

 Silná konkurencia vyplývajúca z 

mladšej pracovnej sily, 

 Zamestnanci zo zahraničia ochotní 

pracovať za nižšie mzdy, 

 Potenciálna nezamestnanosť, 

 Zdravotné problémy, možná choroba 

z povolania, predovšetkým z 

nedodržiavania ergonomických zásad 

práce, 

 Nestabilita rodiny, 

 Nedostatočná vymožiteľnosť práva, 

 Regionálna nevyrovnanosť, 

 Stagnácia príjmu. 

  

Výsledky analýzy: 

Uvedená skupina žien je už  v pásme ohrozenia  a bude sa časom ešte prehlbovať, je potrebné 

riešiť stav ohrozenia tejto skupiny žien 

Tabuľka 7.4 SWOT analýza - cieľová skupina 55-59 rokov 

Interné 

faktory 
Silné stránky Slabé stránky 

 Dostatok empirických skúseností, 

 Stabilná úroveň pracovných 

návykov, 

 Vysoká úroveň lojality, 

 Znalosť pracovného prostredia, 

 Rozvinuté komunikačné schopnosti 

v oblasti osobnej komunikácie, 

 Preferencia individuálnej práce, 

 Vysoká pravdepodobnosť 

zdravotných problémov, 

 Limitované možnosti v rámci 

cestovania kvôli práci (viazanosť na 

bydlisko), 

 Limitované možnosti relokácie kvôli 

zamestnaniu, 

 Strata aktuálnosti vzdelania, 



 

 Odovzdávanie pracovných 

skúseností, 

 Potenciálna možnosť existencie 

finančných rezerv, 

 Stabilná rodinná situácia, 

 Možnosť využitia vzdelávacích 

nástrojov pre ohrozené skupiny, 

 Využitie nadobudnutých 

kontaktov. 

 Obmedzené schopnosti na prácu v 

kolektíve, 

 Zvýšená potreba obnovenia 

vedomostí, zručností, 

 Slabé vedomosti v oblasti IKT, 

 Neochota k rekvalifikácii, 

 Rutina, zlé návyky z predošlého 

obdobia a neochta ich odstrániť, 

 Slabé právne povedomie, 

 Nedostatočná finančná gramotnosť, 

 Obmedzené finančné zdroje, 

 Nedostatočné jazykové znalosti, 

 Neochota vysokej intenzity práce, 

 Nízka schopnosť učiť sa nové znalosti 

a zručnosti, 

 Akceptácia zamestnania 

nezodpovedajúceho kvalifikačnej 

úrovni- akceptácia akéhokoľvek 

zamestnania, 

 Obmedzené možnosti zapojenia sa do 

podnikateľského prostredia. 

Externé 

faktory 
Príležitosti Hrozby 

 Možnosť zapojenia sa do 

námezdného pracovného pomeru, 

hlavne v oblasti sociálnych služiab 

 Možnosť využitia ďalšieho 

vzdelávania – odborný rast a 

osobnostný rozvoj, 

 Rozvoj regiónu (predovšetkým 

mimo Bratislavského kraja), 

 Využitie výhod flexibilného 

pracovného času, 

 Rast spoločenského ohodnotenia, 

 Možnosť investície voľného času 

do inej činnosti, 

 Využitie čiastkových úväzkov. 

 Silná konkurencia vyplývajúca z 

mladšej pracovnej sily, 

 Zamestnanci zo zahraničia ochotní 

pracovať za nižšie mzdy, 

 Zvýšená potenciálna, resp. aktuálna  

nezamestnanosť, 

 Zvýšený výskyt zdravotných 

problémov, možná choroba z 

povolania, predovšetkým z 

nedodržiavania ergonomických zásad 

práce, 

 Nedostatočná vymožiteľnosť práva, 

 Regionálna nevyrovnanosť, 

 Klesajúca tendencia príjmu. 

  

Výsledky analýzy: 

Uvedená skupina žien je už jednoznačne v pásme ohrozenia  a bude sa časom ešte viac 

prehlbovať, prioritne je potrebné riešiť stav ohrozenia tejto skupiny žien. Vyhodnotili sme ju ako 

ohrozenú skupinu žien. 

Tabuľka 7.5 SWOT analýza - cieľová skupina 60-64 rokov 

Interné 

faktory 
Silné stránky Slabé stránky 

 Dostatok empirických skúseností,  Vysoká pravdepodobnosť  

a aktuálnosť zdravotných problémov, 



 

 Nemenná úroveň pracovných 

návykov, a neochota ich meniť 

 Znalosť pracovného prostredia, 

 Rozvinuté komunikačné schopnosti 

v oblasti osobnej komunikácie, 

 Preferencia individuálnej práce, 

 Odovzdávanie pracovných 

skúseností - mentoring, 

 Potenciálna možnosť existencie 

finančných rezerv, 

 Stabilná rodinná situácia, 

 Možnosť využitia vzdelávacích 

nástrojov pre ohrozené skupiny, 

 Znalosť sociálneho systému. 

 Limitované možnosti v rámci 

cestovania kvôli práci, 

 Neochota relokácie kvôli 

zamestnaniu, 

 Akútna strata aktuálnosti vzdelania, 

 Vysoká úroveň potreby obnovenia 

vedomostí, zručností, 

 Veľmi slabé vedomosti v oblasti IKT, 

 Absolútna neochota k rekvalifikácii, 

 Prevaha rutinných, zlých návykov z 

predošlého obdobia, a neochota ich 

meniť, 

 Slabé právne povedomie, 

 Veľmi nízka finančná gramotnosť, 

 Zníženie akumulovaných finančných 

zdrojov v súvislosti so zníženými 

finančnými príjmami, 

 Obmedzená možnosť získania 

cudzích finančných zdrojov, 

 Nedostatočné jazykové znalosti, 

 Obmedzená možnosť vysokej 

intenzity práce, 

 Nízka schopnosť učiť sa nové 

vedomosti a zručnosti, 

 Prijatie zamestnania 

nezodpovedajúceho kvalifikačnej 

úrovni, resp. prijatie akéhokoľvek 

zamestnania 

 Obmedzené možnosti zapojenia sa do 

podnikateľského prostredia, 

 Obmedzené schopnosti na prácu v 

kolektíve. 

Externé 

faktory 
Príležitosti Hrozby 

 Možnosť zapojenia sa do 

námezdného pracovného pomeru, 

 Možnosť využitia ďalšieho 

vzdelávania, 

 Rozvoj regiónu (predovšetkým 

mimo Bratislavského kraja), 

 Využitie výhod flexibilného 

pracovného času, 

 Možnosť investície voľného času 

do inej činnosti, 

 Využitie čiastkových úväzkov, 

 Orientácia nadobudnutých 

skúseností na zištné, charitatívne 

ciele. 

 Silná konkurencia vyplývajúca z 

mladšej pracovnej sily, 

 Zamestnanci zo zahraničia ochotní 

pracovať za nižšie mzdy, 

 Vysoká potenciálna nezamestnanosť, 

 Vysoký výskyt zdravotných 

problémov, možná choroba z 

povolania, predovšetkým z 

nedodržiavania ergonomických zásad 

práce, 

 Nedostatočná vymožiteľnosť práva, 

 Regionálna nevyrovnanosť, 

 Klesajúca tendencia príjmu, 

 Veľmi obmedzená možnosť získania 

zamestnania. 

 



 

Výsledky analýzy: 

Uvedená skupina žien je už dlhodobo v pásme ohrozenia  a bude sa postupne až do odchodu do 

dôchodku ešte viac prehlbovať, taktiež prioritne je potrebné riešiť stav ohrozenia tejto skupiny žien. 

Najviac ohrozená skupina. 

Tabuľka 7.6 SWOT anlýza - cieľová skupina 65+ rokov 

Interné 

faktory 
Silné stránky Slabé stránky 

 Znalosť pracovného prostredia, 

 Rozvinuté komunikačné schopnosti 

v oblasti osobnej komunikácie, 

 Vysoká preferencia individuálnej 

práce, 

 Odovzdávanie pracovných 

skúseností - mentoring, 

 Stabilná rodinná situácia, 

 Možnosť využitia vzdelávacích 

nástrojov pre ohrozené skupiny, 

 Znalosť sociálneho systému. 

 Vysoká, aktuálna možnosť 

zdravotných problémov, 

 Nezáujem o presun kvôli práci, 

 Vysoká potreba obnovenia 

vedomostí, zručností v oblasti IKT, 

 Prevaha rutinných, zlých návykov z 

predošlého obdobia a neochota ich 

odstrániť, 

 Slabé právne povedomie, 

 Veľmi nízka finančná gramotnosť, 

 Zníženie akumulovaných finančných 

zdrojov v súvislosti so zníženými 

finančnými príjmami, 

 Nemožnosť získania cudzích 

finančných zdrojov, 

 Nemožnosť vysokej intenzity práce. 

Externé 

faktory 
Príležitosti Hrozby 

 Možnosť využitia ďalšieho 

vzdelávania, 

 Rozvoj regiónu (predovšetkým 

mimo Bratislavského kraja), 

 Možnosť investície voľného času 

do inej činnosti, 

 Využitie čiastkových úväzkov a 

brigád, 

 Orientácia nadobudnutých 

skúseností na zištné, charitatívne 

ciele. 

 Silná konkurencia vyplývajúca z 

mladšej pracovnej sily, 

 Zamestnanci zo zahraničia ochotní 

pracovať za nižšie mzdy, 

 Vysoký výskyt zdravotných 

problémov, možná choroba z 

povolania, predovšetkým z 

nedodržiavania ergonomických zásad 

práce, 

 Nedostatočná vymožiteľnosť práva, 

 Regionálna nevyrovnanosť, 

 Nízka úroveň príjmu (nízky 

dôchodok). 

  

Výsledky analýzy: 

Túto skupinu už nepokladáme za ohrozenú z hľadiska zamestnanosti a sebarealizácie 

a mala by byť zdrojom výskumu zvýšenia kvality života seniorov. 

 

 



 

7.2 Tabuľky týkajúce sa prebiehajúceho výskumu ohrozenej Cieľovej skupiny ženy nad 40 

rokov veku 

Tabuľka 7.7 Veková štruktúra obyvateľstva – ženy 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Obyvateľstvo k 31.12. 

(osoby) 

2 793 033 2 772 570 2 774 857 2 776 889 2 779 021 

V tom vekové skupiny:      

40-44 178 859 177 609 182 609 190 108 197 900 

45-49 190 144 185 760 183 317 179 368 176 337 

50-54 197 826 191 900 187 616 185 846 186 537 

55-59 201 007 201 663 201 220 199 887 196 188 

60-64 164 110 174 038 180 534 185 724 190 581 

65 a vyššie 421 363 430 577 441 042 453 482 466 284 

 

Z uvedenej tabuľky je zreteľný trend narastania skupiny obyvateľstva – ženy od veku 60 rokov 

a predovšetkým nad 65 rokov, čo predstavuje potvrdenie ohrození uvedených v SWOT analýze. 

Tabuľka 7.8 Veková štruktúra obyvateľstva – ženy 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Obyvateľstvo k 31.12. 

(osoby) podľa ekon. 

vekových skupín 

2 793 033 2 772 570 2 774 857 2 776 889 2 779 021 

V tom      

Predproduktívny vek (0-14) 404 867 405 430 404 367 404 165 404 264 

Produktívny vek (15-64) 1 966 803 1 936 563 1 929 448 1 919 242 1 908 473 

Poproduktívny vek (65+) 421 363 430 577 441 042 453 482 466 284 

      

Veková štruktúra (%)      

V tom      

Predproduktívny vek (0-14) 14,50 14,62 14,57 14,55 14,55 

Produktívny vek (15-64) 70,42 69,85 69,53 69,11 68,67 

Poproduktívny vek (65+) 15,09 15,53 15,89 16,33 16,78 

      

Index starnutia 104,07 106,20 109,07 112,20 115,34 

Index ekonomického 

zaťaženia 

42,01 43,17 43,82 44,69 45,61 

Priemerný vek (roky) 40,28 40,61 40,87 41,15 41,43 

Mediánový vek (roky) 38,87 39,37 39,74 40,10 40,56 

Stredná dĺžka života pri 

narodení (roky) 

78,84 79,35 79,45 79,61 80,00 

 

Z uvedenej tabuľky je zreteľný trend narastania podielu skupiny obyvateľstva – ženy od veku 

65 v neprospech skupiny produktívneho veku ( 15-64). Uvedený trend sa podľa demografického vývoja 

bude i naďalej prehlbovať 

Ekonomická aktivita obyvateľstva – ženy 



 

(z výberového zisťovania pracovných síl, údaje za rok 2011 sú revidované na základe výsledkov SODB 

2011, od roku 2014 použitá klasifikácia vzdelávania ISCED 2011) 

Tabuľka 7.9 Ekonomická aktivita obyvateľstva – ženy 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Miera ekonomickej aktivity 

(%) 

50,8 50,1 50,7 51,0 51,1 

Miera zamestnanosti 15+ (%) 43,4 43,3 43,3 43,6 44,1 

Miera zamestnanosti 15-64 

(%) 

52,3 52,5 52,7 53,3 54,3 

Miera nezamestnanosti (%) 14,6 13,6 14,5 14,5 13,6 

Ekonomicky aktívne 

obyvateľstvo (tis. osôb) 

1 209,2 1 184,2 1 199,2 1 209,5 1 211,8 

Z toho pracujúci 1 033,0 1 023,1 1 025,5 1 034,0 1 046,7 

Z toho nezamestnaní 176,2 161,1 173,8 175,6 165,1 

Ekonomicky neaktívne 

obyvateľstvo 15+ (tis. osôb) 

1 171,8 1 178,5 1 167,9 1 161,0 1 161,0 

Študenti, učni 275,2 275,6 259,6 249,8 242,3 

Dôchodcovia (starobní, 

invalidní) 

659,9 672,1 684,4 682,2 683,8 

Osoby v domácnostiach 111,2 112,0 116,5 112,3 116,7 

Osoby na rodičovskej 

dovolenke 

74,3 77,9 71,7 78,3 76,2 

Ekonomicky aktívne 

obyvateľstvo  (tis. osôb) 

1 209,2 1 184,2 1 199,2 1 209,5 1 211,8 

Podľa vzdelania      

Základné 78,4 77,3 77,1 77,9 75,3 

Učňovské bez maturity 280,8 268,6 270,6 264,1 . 

Stredné bez maturity 23,9 24,3 31,1 31,0 . 

Stredné odborné (učňovské) 

bez maturity 

. . . . 289,5 

Úplné stredné odborné 

(učňovské) s maturitou 

39,4 41,5 46,9 39,0 59,3 

Úplné stredné všeobecné 69,7 72,7 70,2 67,2 62,9 

Úplné stredné odborné 459,7 425,5 417,6 439,8 417,6 

Vyššie odborné 11,8 23,6 23,0 18,4 16,4 

Vysokoškolské – 1. stupeň 33,5 38,3 43,6 43,9 54,4 

Vysokoškolské – 2. stupeň 208,2 207,4 214,7 224,9 230,2 

Vysokoškolské – 3. stupeň 3,7 5,3 5,3 3,5 6,2 

Bez školského vzdelania 0,1 - - - 0,1 

 



 

Ekonomická aktivita obyvateľstva – ženy 

(Z výberového zisťovania pracovných síl, údaje za rok 2011 sú revidované na základe výsledkov SODB 

2011) 

Tabuľka 7.10 Ekonomicky aktívne obyvateľstvo podľa vekových skupín 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Ekonomicky aktívne 

obyvateľstvo podľa 

vekových skupín (tis. osôb) 

1 209,2 1 184,2 1 199,2 1 209,5 1 211,8 

40-44 164,1 159,3 156,0 164,6 172,7 

45-49 170,3 168,5 168,0 163,8 162,3 

50-54 167,4 169,0 161,7 160,9 159,1 

55-59 100,7 109,4 125,4 132,3 136,3 

60-64 12,2 16,2 17,4 22,2 26,2 

65 a vyššie 4,4 5,0 5,0 4,7 5,6 

      

15-24 99,0 83,7 84,2 81,7 78,6 

25-49 825,6 800,9 805,6 807,9 806,1 

50-64 280,3 294,7 304,5 315,2 321,6 

 

Z uvedenej tabuľky je v rokoch 2010-2014 zreteľný trend narastania ekonomicky aktívneho 

obyvateľstva vekovej kategórie 55 - 59. Uvedený trend sa podľa demografického vývoja bude i naďalej 

prehlbovať. 

 

Pracujúci – ženy 

 

(Z výberového zisťovania pracovných síl, údaje za rok 2011 sú revidované na základe výsledkov SODB 

2011, od roku 2014 použitá klasifikácia vzdelávania ISCED 2011 

Tabuľka 7.11 Pracujúci podľa zamestnaní – SK ISCO-08 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Pracujúci podľa zamestnaní 

– SK ISCO-08 (tis. osôb) 

1 033,0 1 023,1 1 025,5 1 034,0 1 046,7 

1 Zákonodarcovia, riadiaci 

pracovníci 

48,1 37,3 33,4 31,0 31,0 

2 Špecialisti 155,0 156,3 154,4 156,6 164,3 

3 Technici a odborní 

pracovníci 

279,7 250,9 222,2 195,5 194,1 

A Administratívni pracovníci, 

úradníci 

98,4 108,2 134,1 143,8 139,5 

5 Pracovníci v službách 

a v obchode 

232,1 251,2 258,9 287,1 282,2 

6 Kvalifikovaní pracovníci 

v poľ., lesníctve a rybárstve 

4,5 3,6 5,7 6,3 5,5 

7 Kvalifikovaní pracovníci 

a remeselníci 

42,7 43,1 41,0 42,2 47,0 



 

8 Operátori a montéri strojov 

a zariadení 

78,9 73,6 78,3 76,8 81,2 

9 Pomocníci a nekvalifikovaní 

pracovníci 

92,9 97,9 96,2 94,1 101,5 

0 Príslušníci ozbrojených síl . 1,0 1,4 0,5 0,6 

Podľa vzdelania      

Základné 44,8 47,7 45,7 47,5 46,3 

Učňovské bez maturity 221,3 218,4 217,9 215,2 . 

Stredné bez maturity 18,4 19,0 26,4 26,1 . 

Stredné odborné (učňovské) 

bez maturity 

. . . . 240,4 

Úplné stredné odborné 

(učňovské) s maturitou 

32,0 35,9 40,5 33,5 51,5 

Úplné stredné všeobecné 60,8 63,8 59,5 55,8 52,0 

Úplné stredné odborné 412,5 382,0 371,3 389,0 373,0 

Vyššie odborné 10,6 22,1 22,1 16,7 15,2 

Vysokoškolské – 1. stupeň 30,1 35,6 39,3 39,3 49,0 

Vysokoškolské – 2. stupeň 199,0 193,8 198,2 207,7 213,7 

Vysokoškolské – 3. stupeň 3,6 5,0 4,8 3,3 5,6 

Bez školského vzdelania 0,1 . . . 0,1 

 

Pracujúci – ženy 

(z Výberového zisťovania pracovných síl, údaje za rok 2011 sú revidované na základe výsledkov SODB 

2011) 

Tabuľka 7.12 Pracujúci podľa vekových skupín 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Pracujúci podľa vekových 

skupín (tis. osôb) 

1 033,0 1 023,1 1 025,5 1 034,0 1 046,7 

40-44 144,6 141,8 140,2 147,0 153,2 

45-49 150,4 152,4 149,5 145,7 145,5 

50-54 145,9 149,6 143,8 140,9 140,0 

55-59 88,6 98,9 110,0 115,3 119,1 

60-64 11,9 15,3 16,3 21,2 24,4 

65 a vyššie 4,2 4,7 4,6 4,5 5,3 

      

15-24 67,3 55,4 56,9 55,9 54,9 

25-49 715,1 699,2 694,0 696,1 703,1 

50-64 246,4 263,8 270,0 277,4 283,4 



 

Pracujúci – ženy 

(z Výberového zisťovania pracovných síl, údaje za rok 2011 sú revidované na základe výsledkov SODB 

2011) 

Tabuľka 7.13 Pracujúci podľa postavenia v zamestnaní 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Pracujúci (tis. Osôb) podľa 

postavenia v zamestnaní 

1 033,0 1 023,1 1 025,5 1 034,0 1 046,7 

Zamestnanci spolu 936,1 923,4 923,7 933,0 942,7 

Zamestnanci vo verejnom 

sektore 

367,5 366,1 380,9 376,7 373,6 

Zamestnanci v súkromnom 

sektore 

568,5 557,4 542,7 556,4 569,1 

Zamestnanci v štátnom 

podniku 

361,0 366,1 374,8 376,7 373,6 

Zamestnanci v súkromnom 

podniku 

548,1 532,0 527,0 534,5 545,9 

Zamestnanci v družstevnej 

organizácii 

17,9 17,1 14,1 14,5 15,4 

Zamestnanci v inom type 

organizácie 

6,6 5,8 6,1 5,8 5,6 

Člen produkčného družstva 2,6 2,4 1,7 1,6 2,2 

Samozamestnaní spolu  96,8 99,7 101,9 101,0 104,1 

Podnikatelia spolu 94,8 98,7 100,9 99,9 102,4 

Podnikatelia bez 

zamestnancov 

73,7 77,0 81,5 81,8 83,3 

Podnikatelia so 

zamestnancami 

21,1 21,8 19,4 18,1 19,2 

Vypomáhajúci členovia 

domácich podnikov 

2,0 1,0 1,0 1,1 1,6 

Nešpecifikovaní pracujúci . . . . . 

 

Pracujúci – ženy 

(z Výberového zisťovania pracovných síl, údaje za rok 2011 sú revidované na základe výsledkov SODB 

2011) 

Tabuľka 7.14 Pracujúci podľa ekonomických činností – SK NACE 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Pracujúci podľa 

ekonomických činností – SK 

NACE (tis. osôb) 

1 033,0 1 023,1 1 025,5 1 034,0 1 046,7 

A Poľnohospodárstvo, 

lesníctvo a rybolov 

18,3 14,6 17,0 17,2 17,7 

B Ťažba a dobývanie 0,7 0,5 0,7 0,5 1,4 

C Priemyselná výroba 193,7 194,5 191,8 176,3 182,2 

D Dodávka elektriny, plynu a 

studeného vzduchu 

4,9 3,7 3,7 3,8 4,7 

E Dodávka vody, čistenie a 

odvod odpadových vôd, 

odpady 

6,9 5,2 5,0 5,6 6,0 



 

F Stavebníctvo 11,5 14,3 13,0 12,1 14,2 

G Veľkoobchod a 

maloobchod, oprava 

motorových vozidiel a 

motocyklov 

179,1 171,7 170,0 179,6 169,2 

H Doprava a skladovanie 35,5 36,4 35,0 34,6 36,2 

I Ubytovacie a stravovacie 

služby 

62,9 60,9 60,0 68,8 71,1 

J Informácie a komunikácia 16,4 17,4 20,2 12,4 15,6 

K Finančné a poisťovacie 

činnosti 

31,0 34,7 35,4 33,8 28,5 

L Činnosti v oblasti 

nehnuteľností 

7,2 4,6 7,3 8,3 6,9 

M Odborné, vedecké a 

technické činnosti 

43,3 42,4 39,5 40,4 43,2 

N Administratívne a podporné 

služby 

22,9 24,6 27,0 26,3 23,2 

O Verejná správa a obrana; 

povinné sociálne zabezpečenie 

91,9 98,0 94,9 104,0 101,9 

P Vzdelávanie 133,3 129,1 125,3 128,5 131,6 

Q Zdravotníctvo a sociálna 

pomoc 

132,4 131,0 134,0 137,8 147,7 

R Umenie, zábava, rekreácia 14,7 13,6 14,6 14,3 19,9 

S Ostatné činnosti 21,6 20,1 25,4 24,2 21,8 

T Činnosti domácností 4,4 5,7 5,3 5,0 3,5 

U Činnosti extrateritoriálnych 

organizácií a združení  

0,6 0,5 0,5 0,3 0,4 

Nezistené . 0,2 0,1 0,2 . 

 

Priemerná hrubá nominálna mesačná mzda – ženy 

(Z výberového zisťovania o štruktúre miezd, od roku 2014 použitá klasifikácia vzdelávania ISCED 

2011) 

Tabuľka 7.15 Priemerná hrubá mesačná mzda podľa SK ISCO-08 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Priemerná hrubá mesačná 

mzda podľa SK ISCO-08 

(EUR) 

709 732 761 791 834 

1 Zákonodarcovia, riadiaci 

pracovníci 

1 387 1 417 1 488 1 558 1 636 

2 Špecialisti 925 948 940 984 1 045 

3 Technici a odborní 

pracovníci 

779 795 857 881 934 

A Administratívni pracovníci, 

úradníci 

625 652 703 710 751 

5 Pracovníci v službách 

a v obchode 

469 486 529 545 581 

6 Kvalifikovaní pracovníci 

v poľ., lesníctve a rybárstve 

478 512 547 585 610 



 

7 Kvalifikovaní pracovníci 

a remeselníci 

505 533 572 586 619 

8 Operátori a montéri strojov 

a zariadení 

560 587 603 632 655 

9 Pomocníci a nekvalifikovaní 

pracovníci 

396 407 420 439 464 

0 Príslušníci ozbrojených síl . . 1 061 1 097 1 156 

Podľa vzdelania      

Základné 446 465 482 501 529 

Učňovské bez maturity 481 503 525 541 . 

Stredné bez maturity 508 518 540 564 . 

Stredné odborné (učňovské) 

bez maturity 

. . . . 577 

Úplné stredné odborné 

(učňovské) s maturitou 

621 627 647 665 697 

Úplné stredné všeobecné 686 701 737 750 779 

Úplné stredné odborné 701 722 751 771 812 

Vyššie odborné 803 817 856 881 912 

Vysokoškolské – 1. stupeň 776 791 820 849 890 

Vysokoškolské – 2. stupeň 1 029 1 046 1 065 1 110 1 161 

Vysokoškolské – 3. stupeň 1 149 1 148 1 155 1 198 1 221 

 

Nezamestnanosť – ženy 

(Z výsledkov VZPS, údaje za rok 2011 sú revidované na základe výsledkov SODB 2011) 

Tabuľka 7.16 Nezamestnaní podľa vekových skupín 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Nezamestnaní podľa 

vekových skupín (tis. osôb) 

176,2 161,1 173,8 175,6 165,1 

40-44 19,5 17,5 15,9 17,6 19,5 

45-49 19,9 16,2 18,5 18,1 16,8 

50-54 21,4 19,5 17,9 20,0 19,2 

55-59 12,1 10,5 15,4 17,0 17,3 

60-64 0,3 0,9 1,2 1,0 1,8 

65 a vyššie 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 

      

15-24 31,7 28,3 27,4 25,8 23,6 

25-49 110,5 101,7 111,7 111,8 103,0 

50-64 33,9 30,9 34,4 37,9 38,2 



 

Nezamestnanosť – ženy 

( Z výsledkov VZPS, údaje za rok 2011 sú revidované na základe výsledkov SODB 2011; z výsledkov 

Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny 

Tabuľka 7.17 Nezamestnaní podľa dĺžky trvania nezamestnanosti 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Nezamestnaní podľa dĺžky 

trvania nezamestnanosti (tis. 

osôb) 

176,2 161,1 173,8 175,6 165,1 

Nezamestnaní      

Do 1 mesiaca (vrátane) 10,7 9,7 11,3 12,9 10,8 

Viac ako 1 mesiac až 3 

mesiace 

11,2 11,0 12,1 11,0 12,4 

Viac ako 3 mesiace až 6 

mesiacov 

16,7 14,4 15,0 13,9 13,2 

Viac ako 6 mesiacov až 1 rok 31,0 25,2 27,3 23,7 24,3 

Viac ako 1 rok až 2 roky 36,6 32,6 32,9 28,1 29,5 

Viac ako 2 roky 70,0 68,3 75,2 64,9 74,9 

Nezistené trvanie . . . . . 

Dlhodobá nezamestnanosť 

viac ako 1 rok 

106,7 100,8 108,1 114,2 104,4 

Nezamestnaní podľa 

rodinného stavu (osoby) 

180 922 193 702 205 392 192 628 183 706 

Slobodné/slobodní 63 516 69 437 76 067 70 357 67 514 

Vydaté/ženatí 92 651 97 566 103 119 97 770 92 900 

Rozvedené/rozvedení 17 432 18 822 20 012 18 811 17 947 

Vdovy/vdovci 5 257 5 639 5 742 5 522 5 172 

Družky/druhovia 1 976 2 129 170 160 171 

Nezistené 90  109 282 8 2 

 

Nezamestnanosť – ženy 

(Z výsledkov VZPS, údaje za rok 2011 sú revidované na základe výsledkov SODB 2011) 

Tabuľka 7.18 Nezamestnaní podľa ekonomických činností – SK NACE podľa posledného zamestnania 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Nezamestnaní podľa 

ekonomických činností – SK 

NACE podľa posledného 

zamestnania (tis. osôb) 

     

Hospodárstvo úhrnom 176,2 161,1 173,8 175,6 165,1 

A Poľnohospodárstvo, 

lesníctvo a rybolov 

3,1 2,9 2,9 3,7 2,6 

B Ťažba a dobývanie 0,1 0,3 0,3 0,1 . 

C Priemyselná výroba 46,8 37,2 36,1 37,0 29,7 

D Dodávka elektriny, plynu a 

studeného vzduchu 

0,2 . 0,1 0,4 0,4 



 

E Dodávka vody, čistenie a 

odvod odpadových vôd, 

odpady 

2,2 1,5 0,4 0,8 0,7 

F Stavebníctvo 1,2 1,9 0,9 2,2 2,7 

G Veľkoobchod a 

maloobchod, oprava 

motorových vozidiel a 

motocyklov 

21,7 21,5 22,9 26,2 22,0 

H Doprava a skladovanie 2,5 1,1 2,1 2,0 2,5 

I Ubytovacie a stravovacie 

služby 

10,3 8,9 9,5 8,4 8,1 

J Informácie a komunikácia 1,6 1,1 2,5 1,0 2,0 

K Finančné a poisťovacie 

činnosti 

2,0 2,6 2,1 1,3 1,7 

L Činnosti v oblasti 

nehnuteľností 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 

M Odborné, vedecké a 

technické činnosti 

1,1 1,6 1,8 1,5 1,4 

N Administratívne a podporné 

služby 

3,7 3,6 4,2 2,5 1,8 

O Verejná správa a obrana; 

povinné sociálne zabezpečenie 

6,5 6,7 7,7 7,6 5,9 

P Vzdelávanie 3,6 3,1 2,9 4,3 4,6 

Q Zdravotníctvo a sociálna 

pomoc 

5,2 4,2 6,3 8,2 9,2 

R Umenie, zábava, rekreácia 1,5 1,3 1,5 1,1 1,1 

S Ostatné činnosti 2,4 2,6 2,5 1,5 2,7 

T Činnosti domácností . 0,3 0,3 0,3 . 

U Činnosti extrateritoriálnych 

organizácií a združení  

. . . . . 

Nezistené 27,9 22,1 23,7 26,7 27,9 

Nezamestnaní, ktorí ešte 

nemali zamestnanie 

32,8 36,8 43,1 39,1 38,2 

 

Miera nezamestnanosti – ženy 

(Z výsledkov VZPS, údaje za rok 2011 sú revidované na základe výsledkov SODB 2011) 

Tabuľka 7.19 Miera nezamestnanosti podľa vekových skupín 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Miera nezamestnanosti 

podľa vekových skupín (%) 

14,6 13,6 14,5 14,5 13,6 

40-44 11,9 11,0 10,2 10,7 11,3 

45-49 11,7 9,6 11,0 11,0 10,4 

50-54 12,8 11,6 11,1 12,4 12,1 

55-59 12,1 9,6 12,2 12,9 12,7 

60-64 2,8 5,3 6,6 4,3 6,8 

65 a vyššie 4,2 6,1 6,2 3,7 4,1 

      

15-24 32,0 33,8 32,5 31,6 30,1 

25-49 13,4 12,7 13,9 13,8 12,8 



 

50-64 12,1 10,5 11,3 12,0 11,9 

 

Miera nezamestnanosti – ženy 

(Z výsledkov VZPS, údaje za rok 2011 sú revidované na základe výsledkov SODB 2011; od roku 2014 

použitá klasifikácia vzdelávania ISCED 2011) 

Tabuľka 7.20 Miera nezamestnanosti podľa vzdelania 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Miera nezamestnanosti 

podľa vzdelania (%) 

14,6 13,7 14,5 14,5 13,6 

Základné 43,0 38,2 40,8 39,1 38,5 

Učňovské bez maturity 21,2 18,7 19,5 18,5 . 

Stredné bez maturity 23,4 22,2 14,9 16,0 . 

Stredné odborné (učňovské) 

bez maturity 

. . . . 17,0 

Úplné stredné odborné 

(učňovské) s maturitou 

18,8 13,7 13,6 14,3 13,2 

Úplné stredné všeobecné 12,8 12,2 15,3 17,0 17,3 

Úplné stredné odborné 10,3 10,2 11,1 11,5 10,7 

Vyššie odborné 10,5 6,7 4,1 9,5 7,3 

Vysokoškolské – 1. stupeň 10,4 7,0 9,8 10,5 9,8 

Vysokoškolské – 2. stupeň 4,4 6,6 7,4 7,7 7,2 

Vysokoškolské – 3. stupeň 1,7 4,3 8,2 4,6 10,3 

Bez školského vzdelania . . . . 25,0 

 

Zdravotný stav obyvateľstva – ženy 

(zo zisťovania EU SILC) 

Tabuľka 7.21 Subjektívne zhodnotenie zdravotného stavu osôb 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Subjektívne zhodnotenie 

zdravotného stavu osôb (%) 

     

Veľmi dobré 17,0 16,0 16,7 16,2 17,5 

Skôr dobré 41,5 43,0 43,2 44,4 43,0 

Priemerné 25,3 25,2 25,3 25,5 24,8 

Skôr zlé 12,8 12,4 11,7 11,5 12,2 

Veľmi zlé 3,4 3,4 3,2 2,3 2,5 

Obmedzenie aktivít osôb z 

dôvodu zdravotných 

problémov (%) 

     

Výrazne obmedzené 12,5 11,8 11,6 11,1 11,5 

Čiastočne obmedzené 25,9 26,4 26,6 25,6 24,5 

Neobmedzené 61,6 61,8 61,8 63,2 64,0 

Trpí chronickými 

chorobami alebo stavmi (%) 

     

Áno 34,9 35,5 34,7 35,3 34,5 

Nie 65,1 64,5 65,3 64,7 65,5 



 

Pracovná neschopnosť pre chorobu a úraz – ženy 

Tabuľka 7.22 Priemerný počet nemocensky poistených osôb 

 2011 2012 2013 2014 

Priemerný počet nemocensky poistených 

osôb 

1 100 912 1 067 569 1 171 479 1 216 162 

Novohlásené prípady pracovnej 

neschopnosti spolu 

372 870 346 376 339 178 316 731 

Pre chorobu 354 111 327 585 320 514 299 800 

Pre pracovné úrazy 2 759 2 624 2 605 2 475 

Pre ostatné úrazy 16 000 16 167 16 059 14 456 

Kalendárne dni pracovnej neschopnosti 

spolu 

17 461 559 18 341 539 16 216 304 15 216 562 

Pre chorobu 16 356 023 17 210 945 15 073 206 14 223 468 

Pre pracovné úrazy 150 528 150 512 166 761 146 903 

Pre ostatné úrazy 955 008 980 082 976 337 846 191 

Prípady pracovnej neschopnosti na 100 

osôb spolu 

33,87 32,45 28,95 26,04 

Pre chorobu 32,17 30,69 27,36 24,65 

Pre pracovné úrazy 0,25 0,25 0,22 0,2 

Pre ostatné úrazy 1,45 1,51 1,37 1,19 

Priemerné percento pracovnej 

neschopnosti spolu 

4,345 4,694 3,792 3,428 

Pre chorobu 4,070 4,405 3,525 3,204 

Pre pracovné úrazy 0,037 0,039 0,039 0,033 

Pre ostatné úrazy 0,238 0,251 0,228 0,191 

Priemerný denný stav práceneschopných 

spolu 

47 839 50 113 44 428 41 688 

Pre chorobu 44 811 47 024 41 296 38 968 

Pre pracovné úrazy 412 411 457 402 

Pre ostatné úrazy 2 616 2 678 2 675 2 318 

Smrteľné pracovné úrazy 2 - 1 - 

Zamestnanci na rizikových pracoviskách 21 057 21 615 21 609 21 356 

 

Z uvedenej tabuľky je zreteľný trend poklesu novohlásených prípadov pracovnej neschopnosti a s 

tým súvisiace zníženie kalendárnych dní pracovnej neschopnosti, a tiež priemerného denného stavu 

práceneschopných, čo môžeme hodnotiť pozitívne. 



 

8 Záver a súhrnné odporúčania: 

 

Predkladaný dokument sumarizuje výsledky analýzy troch  znevýhodnených skupín, ktoré sú 

identifikované na trhu práce. Pozorovania ako aj výsledky poukazujú na skutočnosti, že existuje 

neustále pohyb a z pohľadu členenia znevýhodnených skupín v budúcnosti bude potrebné navrhnúť 

vhodnejšie limity, kroré by  reflektovalo aktuálny stav, početnosť  v týchto skupinách, ich  potreby. 

Takýto prístup   by zaručoval adresnejšie podporné opatrenia pre jednotlivé skupiny.  

Kľúčovým faktorom pre vyhodnocovanie sú vstupné údaje, ktoré boli  použité v tomto 

dokumente. Od ich kvallity závisia jednotlivé výstupy, teda analýzy a možné riešenia pre znevýhodnené 

skupíny. Tu je potrebné poznamenať, že nami použite vstupné dáta  využíté v analýze  pochádzajú 

z viacerých zdrojov a nie všetky boli konzistentné. Snažili sme sa ich upraviť tak aby mali  požadovanú 

výpovednú hodnotu.   

V budúcnosti doporučujeme existujúce štatisky obohatiť o dáta zozbierané prostredníctvom 

dotazníka s cieľom získať detailnejšie informácie o trhu práce ako aj o   znevýhodnených skupínách, 

ich predstavách o pomoci a spätné väzby o implementovaných riešeniach.  

Ďalším dôležitých pozorovaním je skutočnosť, že téma žien vracajúcich sa z materskej 

dovolenky nie je dnes čiste ženská. Materskú dovolenku dnes absolvujú dnes už a muži a nieje to 

zanedbateľná skupina. 

Nakoľko vek žien, mužov ktorí sa  vracajú z materskej dovolenly sa posúvajú smeron nahor, je 

potrebné sa zamyslieť či znevýhodnená skupina ženy 40+ reálne existuje  alebo je nevyhnuté túto 

vekovú hranicu posunúť smerom nahor. Z zášho pohľadu vidíme potrebu túto vekovú hranicu posunúť. 

Problematika rozvoja podnikania priamo súvisí s bielimi miestami pre podnikanie. Ide 

o identifikáciu odborností, ktoré by boli doporučené budúcim záujemcom o podnikanie, Tým že 

určitých odborností je nedostatok, vytvára sa priestor práve pre nich. I keď existujú určité štatistiky, 

ktoré popisujú chýbajúce profesie je potrebné vykonať dôkladnú vzťahovú analýzu ktorá by popisovala 

vzťahy : 

o  chybajúca profesia vz. región 

o  chybajúca profesia vz. pohlavie  ( nie každá profesia je vhodná pre ženy) 

Pre skúmané predmetné cieľové skupiny by bolo  vhodné odporúčať  podnikanie v službách. 

Ide napríklad o oblasť textilu (návrhy, predaj, výroba), umenie, vzdelávacích aktivít, poradenstvo, 

prekladateľstvo, finančníctva, predaj produktov. 

     

 



 

Doporučenie:  

Z pohľadu ďalších aktivít doporučujeme sústrediť sa predovšetkým na iniciatívy, ktoré by 

zahrňali už konkrétnu pomoc pre jednotivé znevýhodnené skupiny a využívali už vybudované centrá 

v rámci Slovenska. 

 

8.1 Aplikovanie existujúcich  multiplikátorov v rámci konktétnej pomoci 

Ako bolo už uvedené,  jedným z riešením ako minimalizovať  vplyv identifikovaných slabých 

stránkok  pre jednotlivé znevýhodnené skupiny je využívanie už vybudovaných poradenských centier 

na Slovenku. Dôvodou na takýto prístup je niekoľko: 

o vybudovaná sieť poradenských centier predstavuje už investíciu ktorú je potrebné ďalej 

zhodnotiť 

o existuje priestor aby dané centrá rozšírili ponuku služieb 

o potenciálny záujemci o  spoluprácu potrebujú mať na jednej strane lokálnu podporu, ktorá 

vie poskytnúť poradenstvo  no na druhej strane pružne “sieťovať” jednotlivých členov cez 

celé Slovensko.   

Existujúce poradenské centrá môžu slúžiť ako prvotný kontak  pre  začínajúcich ponikateľov, 

kde by sa mohli  potenciálni záujemci informovať ohľadom možnosti podnikania v danom regióne, 

zabezpečiť si ďalšie kontakty potrebné na sieťovanie v rámci Slovenka (v prvom kroku), ako aj 

zahraničia  (nasledujúca etapa).  V princípe by išlo o akési virtuálne “co-workingové centru” kde budú 

jednotlivý členovia : 

o spoločne zdielané informácie  a služby (databáza vedomostí) 

o získali by pomoc, ktorá by im pomohla presadiť sa  na trhu práce  v rámci celého Slovenska 

(väzby na združenia, profesné cechy) 

o doplnili si potrebné vzdelanie ( školenia NÚCŽV) a iné. 

 

V tejto súvislosti  je vhodné si pripomenúť  dnešné úlohy poradenských centier ku ktorým  patrí: 

o práca s klientmi poradenských centier pre dospelých s ohľadom na ich individuálne a 

skupinové potreby 

o účasť na rozvoji siete regionálnych aktérov v oblasti ďalšieho vzdelávania a poradenstva 

pre dospelých a monitorovaní a prognózovaní vzdelávacích potrieb 

o získavanie regionálnych dát pre účely monitorovania a prognózovania vzdelávacích potrieb 

o organizácia pravidelných tematických workshopov so zamestnávateľmi, individuálny 

kontakt s regionálnymi zamestnávateľmi a malými zamestnávateľmi 



 

o tvorba odborných podkladov pre účely centier ďalšieho vzdelávania zahŕňajúce metodické 

a podporné materiály pre fungovanie centier a realizáciu tútorovania 

o tvorba malých vzdelávacích skupín na základe identifikácie vzdelávacích potrieb 

o prieskumy v regióne na aktualizácie stavu ďalšieho vzdelávania v regiónoch 

o analytická činnosť 

o metódy sieťovania regionálnych aktérov 

cieľom je podporiť zvyšovanie kvality ďalšieho vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových 

kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácií zamestnancov.  

 

Proces komunikácie s jednotlivými záujemcami o podnikanie je potrebné citlivo nastaviť, aby v 

prvotnej etape do takéhoto programu boli zahrnutí tí, ktorí spĺňajú požadované predpoklady. Predtým 

ako záujemca o tento typ programu  bude akceptovaný v rámci regionálných centier, je nevyhnutné  aby 

absolvoval  personálny “sceening” za účelom  vypracovania individuálneho profilu záujemcu o 

podnikanie. Tento bude slúžiť  na  identifikáciu jednotlivcov, ktorí  majú jasnú predstavu o tom, ako by 

chceli podnikať, a zároveň by sa potvrdili ich schopnosti pre túto činnosť.  

Screening by zároveň identifikoval tých,  ktorí nie sú spôsobilí na podnikanie a bola by im 

ponúknutá alternatíva ako  aj usmernenie , poradenstvo a školenia. Celý proces by mal zohľadňovať 

projektový prístup, ktorý je stručne popísaný v prilohe A. Tento dokument bude v rámci nasledujúceho 

projektu nevyhnutne detailne rozpracovať do metodickej príručky. Následne bude potrebné rozpracovať 

problematiku merania, teda identifikovať jednotlivé výkonostné ukazovateľe, ktoré budú aplikované na 

sledovanie plnenia naplánovaných cieľov. Draft takého dokumentu je uvedný v prílohe B.  

 Neoceniteľnú úlohu pre uspešnosť tohoto  projektu je rola „tútora” v poradenskom centre, 

ktorý na jednej strane motivuje záujemcu o podnikanie, poradí čo v danom regióne chýba, vysvetlí 

potrebné administratívne náležitosti, vysvetlí jednotlivé kroky, ktoré sú potrebné pri vytvorení živnosti, 

alebo iného podnikateľského subjektu – teda vystupuje v roli odborníka a zároveň pomáha riadiť kroky 

pre úspešné podnikanie (web stránka, reklama...), teda  plní rolu manažéra individuálneho projektu.   V 

tejto súvisloti je potrebné myslieť na neustále vzdelávanie tútorov pre jednotlivé poradenské centrá.  

 

 

 

 

 

 



 

8.2 Návrh   “screening-u ” : Individuálny profil klienta 

Proces screeingu bude rozdelený do dvoch krokov. Ten prvý bude zahŕňať dotazník, viď dole jeho 

jednoduchý draft a pohovor s kompetetnými osobami.  

 

Všeobecné informácie 

Meno a Priezvisko:  

Adresa trvalého bydliska, resp. 

korešpondenčná adresa:  

 

Emailová adresa:  

Kontakt:  

Dosiahnutý stupeň vzdelania, odborné 

zameranie, forma ukončeného vzdelania 

 

Technické zručnosti:  

Jazykové zručnosti: 
 

Doterajšia prax:  

Väzby na združenia:  

Špecifikácia podnikania 

Oblasť podnikania:  

Región podnikania:  

Právna forma:  

Záujem o vzdelávanie vo vybranej oblasti 

podnikania: 

 



 

Príloha A: Projektový pristup:  

Pred tým ako začneme spacúvavať navrhovaný projektový zámer do žiadosti o dodáciu je nevzhnuté 

tak ako v komerčnom prostredí pripraviť dôkladný obchdodný prípade projektu, teda zdôvodniť prečo 

je nevyhnuté investovať ľudské a finančné zdroje do navrhovaného projektu. Čo teda obchodný zámer 

obsahuje: 

1. Zdôvodnenie projektu: 

- popísanie dôvodov prečo je projekt potrebný. Akú pridanú hodnotu a zmenu prináša oproti už 

existujúcim podobným službám 

- akú službu/služby chcete poskytovať 

- aký zmysel má vytvoriť napr. e-shop, e-učebňu, e-zoznamku... 

- ím sa vaša služba odlišuje od podobných existujúcich služieb. Teda prečo majú potenciálni 

zákazníci nakúpiť u vás a nie u konkurencie 

- náš projekt nesmie byť postavený len na vašich pocitoch a túžbach, musí byť založený na 

faktoch a prieskumoch alebo analýzach 

- odvôvodniť vašu hypotézu o potrebe navrhovaného projektu a záujme potenciálnych 

užívateľov. Pomocou prieskumu zistiť spätnú väzbu a tým overiť  či daná služba alebo produkt a tým i 

projekt bude úspešný. Zdôvodnenie je potrebné podložiť výsledkami prieskumu trhu. Percentuálne 

vyčísliť koľko ľudí by malo záujem o danú službu a koľko % opýtaných by si službu aj zakúpilo za 

vami ponúkanú cenu.  Túto skutočnosť je potrebné i do uvahy v prípade vedecko výskumých projetov, 

nakoľko je bežné aby bola viditeľná transformácia poznatkov od praxe. 

2. Obchodné možnosti   

podľa zdôvodnenia špecifikovať, čo by znamenalo v rámci projektu, ak by ste: 

- neuskutočnili váš projekt a prenechali priestor konkurencii 

- urobili minimum, teda ponúkli by ste rovnakú službu ako vaša konkurencia 

- urobiť viac než minimum a teda aby váš projekt bol nositeľom  pridanej hodnoty a zmeny.  

3. Očakávaný úžitok  

Merateľný očakávaný úžitok z projektu vyčíslený v absolutnom alebo relatívnom vyjadrení 

4. Očakávané negatívne dôsledky, ktoré sú identifikované ako dôsledok realizácie 

projektu. 

Sú dočasné, vznikajú počas realizácie projektu a  jeho ukončením zanikajú. Predstavujú niečo 

neočakávané, negatívne čo môže nastať čo môže ovplyvniť hladký priebeh projektu. 



 

5. Časový rámec, ktorý predstavuje dátum začiatku a ukončenia projektu. 

Pri stanovovaní časového rámca projektu je nevyhnutné počítať so všetkými možnými aktivitami, 

podaktivitami a pracovnými balíkmi, ktoré bude potrebné realizovať na dosiahnutie stanoveného cieľa 

projektu. Časový rámec je nevyhnuté previazať s ľudskými zdrojmi, ktoré budú angažované v realizácii 

projektu.  Zároveň je potrebné rátať s rôznymi povoleniami, zákonmi, licenciami a verejnými 

obstarávaniami a pod. 

6. Cena projektu, ktorá zahrňuje  cenu samotného projektu s cenou budúcej prevádzky 

ako aj jej prevádzkovej podpory. 

Cena projektu je  kľúčový parameter, ktorý zahřňa všetky zdroje potrebné na relizáciu  a udržateľnosť  

projektu zahňujúc technické potreby a ľudské zdroje ktoré budú potrebné na realizáciu jednotlivých 

aktivít projektu. Pri cenových kalkukáciach je potrebné aby táto bola dekomponovaná od jednotlivých 

aktivit, pracovných balikov až po ceny jednotlivých interných alebo externých expertov zúčastňujúcich 

sa projektu. Časové vyčíslenie práce – záleží od odbornosti ale aj cenových limitov, ktoré sú stanovené 

typom grandu. Pri kalkuláciach technických vybavení je potrebné brat do úvahy či ide o produkt alebo 

službu, o aké možnosti financovania projektu sú akceptované. Neodmysliteľnou časťou cenovej 

kalkukácie je model čerpania fianačných prostriedkov počas realizácie projektu a jeho prevádzky.  

7. Investičné zdôvodnenie projektu 

V investičnom zdôvodnení projektu je potrebné vypočítať návratnosť investícií vynaložených na 

projekt. Ide o  vyčíslenie bod zlomu, teda časového okamžiku kedy výstup projektu bude pravažovať 

na a začne tvoriť viditeľnú pridanú hodnotu. Táto sa najčastejšie kalkuluje formou ceny, no existujú i 

iné formy intepretácie a to pre neziskové  alebo nekomečné projekty.. 

 

8. Hlavné riziká 

Sumár úhrnných rizík, a hlavné riziká ktoré môžu kompenzovať úžitok alebo očakávané ciele a majú 

dlhodobý character, teda „Riziko je neistá udalosť alebo súbor udalostí, ktoré pokiaľ by nastali, budú 

mať vplyv na dosiahnutie cieľov projektu.“ 

Pojem "riziko" nabáda k negatívnej predstave, ale dopad niečoho neistého môže byť aj pozitívny. Preto 

parx definuje dva druhy rizík: 

 

- Hrozba „Neistá udalosť, ktorá by mala negatívny dopad na ciele projektu.“ 

- Príležitosť „Neistá udalosť, ktorá by mala priaznivý dopad na ciele projektu.“ 

 



 

Ak  obchdné zdôvodnenie projektu potvrdí  zmysel realizovať projetový zámer môžeme pristúpiť k 

realizácii žiadosti, teda spracovaní projetu, jeho finalizáciu a následné podania. Dobre spracovaný 

obchodný prípad je základom pre správne rozhodnutie je zároveň dôležitým zhromaždiskom 

najrelevantnejšie informácii teda vstupov do projektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Príloha B:  Model merateľných ukazovateľov kvalifikácii 

A. Názov kvalifikácie:   

B. Povolanie, ktorého sa kvalifikácia týka:  

 

C. Kvalifikačný štandard  

 

 Táto kvalifikácia je popísaná vo forme kvalifikačného štandardu a hodnotiaceho štandardu. 

Kvalifikačný štandard sa skladá z vedomostí, zručností a schopností. 

 V tomto kvalifikačnom štandarde sú stanovené odborné vedomosti a odborné zručnosti, potrebné 

na výkon daného povolania.  

 Všeobecné schopnosti1 sú neoddeliteľnou súčasťou každej kvalifikácie a úroveň ich nadobudnutia 

je popísaná a obsiahnutá v hodnotiacom štandarde.   

 Odborné schopnosti definujú požiadavky potrebné  na výkon odbornej činnosti  v rámci každej 

kvalifikácie a úroveň ich nadobudnutia je popísaná a obsiahnutá v hodnotiacom štandarde 

 Predmetom akreditácie vzdelávacieho programu je iba vzdelávacia činnosť zameraná na získanie 

odborných vedomostí a odborných zručností jednotlivca. 

 

Odporúčaný minimálny rozsah špecializácie:   hodín  

z toho teória:   hodín 

z toho prax:     hodín 

 

Absolvent modulu :  

 

Odborné vedomosti pre čiastočnú 

kvalifikáciu 

 

Odborné zručnosti pre čiastočnú kvalifikáciu 

 

vie/pozná: 

 

- zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci a o požiarnej ochrane,  

je zručný v oblasti: 

 

- uplatňovania zásad bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci a o požiarnej ochrane 

 

D. HODNOTIACI ŠTANDARD 

 

 V procese uznávania výsledkov ďalšieho vzdelávania a overenia a hodnotenia odbornej 

spôsobilosti  v rámci tejto kvalifikácie môže každá fyzická osoba požiadať o vykonanie skúšky. 

Úroveň nadobudnutých všeobecných schopností je súčasťou hodnotiaceho štandardu (minimálna 

požiadavka úrovne ISCED 2C). 

                                                 
1 Komunikácia v materinskom jazyku; Komunikácia v cudzom jazyku; Matematická kompetencia a základné kompetencie v oblasti vedy 

a techniky; Digitálna kompetencia; Naučiť sa učiť; Spoločenské a občianske kompetencie; Iniciatívnosť a podnikavosť; Kultúrne povedomie 
a vyjadrovanie 



 

 Skúšku bude tvoriť teoretická časť a praktická časť v závislosti od charakteru pracovnej činnosti, 

na ktorej výkon sa overuje dosiahnutá odborná spôsobilosť a ktorá je určená hodnotiacim 

štandardom.  

 Účastník/čka  vzdelávania absolvuje záverečnú skúšku, ktorej predmetom bude overenie 

vedomostných a praktických kompetencii.  Záverečná skúška  pozostáva z písomnej časti - 

záverečného testu a praktickej časti – predvedenie  praktických zručnosti. 

 Kritériom pri teoretických vedomostiach je hranica 70% správnych odpovedí v teste, pri nižšej 

úspešnosti účastník/čka skúšku opakuje. 

 Kritériom pri praktických zručnostiach je pochopenie úlohy, Vzdelávací program zodpovedá 

nárokom uvedeným v kvalifikačných požiadavkách a hodnotiacich kritériách. Úroveň 

nadobudnutých všeobecných schopností je súčasťou hodnotiaceho štandardu (minimálna 

požiadavka úrovne ISCED ). 

 Po úspešnom absolvovaní záverečnej skúšky bude absolventovi/ke vydané Osvedčenie o 

čiastočnej kvalifikácii. 

 

Predmetom overenia a hodnotenia bude: 

. 

Teoretická časť 

1.BOZP - príklad 

 

HODNOTIACI ŠTANDARD 

 

 Teoretická skúška : test, požadovaná úspešnosť 70 %, pri nižšej úspešnosti účastník/čka skúšku 

opakuje 

 Test pozostáva z 30 otázok, pričom časť otázok je zostavených tak, aby účastník/ čka vybral/a 

správnu odpoveď z troch odpovedí, pričom správna je vždy len jedna. V teste  sú zaradené aj 

otvorené otázky, kde účastník/čka má napísať správnu odpoveď 

 Účastník /čka má 45 minút na vypracovanie testu 

 Ústna skúška : Odpoveď na vytiahnutú otázku  z pripravených  otvorených otázok 

 

Praktická časť 

1. Dodržiavanie osobnej a pracovnej hygieny, dodržiavanie zásad , dodržiavanie zásad bezpečnosti 

pri práci a protipožiarnych  predpisov,    

 

Vystup: Získava čiastočnú kvalifikáciu 

 


