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Anotácia 

Úloha vychádza z Odporúčaní Komisie pre Slovensko na roky 2016 a 2017 zdokonaliť nástroje aktívnych 

opatrení na trhu práce pre dlhodobo nezamestnaných a ďalšie znevýhodnené skupiny, vrátane 

individualizovaných služieb a cieleného vzdelávania a prípravy pre trh práce. 

Napriek kontinuálnemu znižovaniu miery nezamestnanosti aj miery dlhodobej nezamestnanosti je 

zastúpenie dlhodobo nezamestnaných v celkovom počte nezamestnaných jedno z najvyšších medzi štátmi 

EÚ-28, podľa Štatistického úradu SR je viac ako polovičné. Vývojové trendy v oblasti nezamestnanosti 

a prolongovanej nezamestnanosti za roky 2010 až 2017 v rámci SR a v porovnaní so štátmi EÚ mapuje 

výskumná správa v prvej časti. Vychádza pritom z Výsledkov výberových zisťovaní pracovných síl 

Štatistického úradu SR, databázy EUROSTATu a zo štatistických údajov Ústredia práce, sociálnych vecí 

a rodiny (Ústredia PSVR).   

Hlavnú časť výskumnej správy tvorí analýza špecifík skupiny dlhodobo nezamestnaných, osobitne 

viacnásobne znevýhodnených osôb predovšetkým z hľadiska ich účasti vo vybraných aktívnych 

opatreniach na trhu práce zameraných na zvyšovanie zamestnateľnosti, a tým aj možností uplatniť sa na 

otvorenom trhu práce.   Vychádza pritom z anonymizovaných individuálnych štatistických údajov - 

mikrodát Ústredia PSVR. 

Kľúčové slová 

Nezamestnanosť, dlhodobá nezamestnanosť, aktívne opatrenia na trhu práce 

Abstract 

The research is based on the Commission Recommendation for Slovakia (Country Specific 

Recommendation 2016) to improve the active labour market policy measures for long-term unemployed 

and for the other vulnerable groups by personalized services and targeted education and training for the 

labour market. 

Despite the continuing unemployment rate and long-term unemployment rate decrease the ration of long-

term unemployed in Slovakia stays one of the highest among EU-28. The unemployment and the long-

term unemployment trends in Slovakia in 2010-2017 in comparison with the trends in other EU states are 

described in the first part of the report. Labour Force Surveys published by the Statistical Office of the 

Slovak Republic and the Eurostat  and the statistical data of registered unemployment published by the 

Centre of labour, Social Affair and Family (ColSAF) and ColSAF’s microdata are used in the analysis. The 

report in its main part reveals the specifics of long-term unemployed. Particularly, it is focused on long-

term unemployed with multiple disadvantages and their participation in selected active labour market 

policy measures and projects aimed at raising employability in order to improve access to open labour 

market.   
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Úvod  

Napriek kontinuálnemu znižovaniu miery nezamestnanosti a s ňou aj miery dlhodobej a veľmi 

dlhodobej nezamestnanosti je rozsah prolongovaných foriem nezamestnanosti na Slovensku 

jeden z najvyšších v rámci všetkých štátov EÚ-28. Týka sa najmä ľudí s nízkou kvalifikáciou 

a mladých ľudí.  

Znižovanie dlhodobej nezamestnanosti vykonávaním „na mieru šitých“ a zlepšených aktívnych 

opatrení pre dlhodobo nezamestnaných je jedno z odporúčaní pre Slovensko v rámci Európskeho 

semestra na roky 2016 a 2017. Podľa Národného programu reforiem na rok 2017 má byť 

integrácia dlhodobo nezamestnaných podporená profiláciou uchádzačov o zamestnanie, 

individualizovaným poradenstvom, vzdelávacími a rekvalifikačnými programami, projektami na 

podporu vytvárania pracovných miest pre dlhodobo nezamestnaných, spoluprácou s neštátnymi 

službami zamestnanosti a prostredníctvom sociálnej ekonomiky.  

Poskytovanie individualizovaného poradenstva je posilnené v Národnom projekte „Podpora 

individualizovaného poradenstva pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie“, 

ktorý sa ako jedna z iniciatív realizuje na základe Akčného plánu na posilnenie integrácie dlhodobo 

nezamestnaných na trh práce v Slovenskej republike s cieľom ich začlenenia na trh práce.  

Zabezpečovanie aktívnych opatrení a projektov zameraných na zvyšovanie zamestnateľnosti 

(napr. získavanie praxe a predovšetkým vzdelávanie) nemusí mať, na rozdiel od opatrení 

zameraných na priamu tvorbu pracovných miest a zvyšovanie zamestnanosti, okamžitý priamy 

dopad na znižovanie nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti, ale je investíciou do 

ľudských zdrojov, ktorá sa prejaví v dlhšom časovom horizonte. Avšak z hľadiska jednotlivca za 

významný prínos opatrení a projektov zvyšovania zamestnateľnosti považujeme prenositeľnosť 

získaných vedomostí a zručností (predovšetkým mäkké zručnosti, kľúčové kvalifikácie, praktické 

skúsenosti) do budúcnosti, do  rôznych zamestnaní a životných situácií. Z uvedených dôvodov sa 

vybraným aktívnym opatreniam a projektom zvyšovania zamestnateľnosti venujeme primárne vo 

výskumnej správe.  

Hlavným cieľom výskumnej správy je identifikovať účasť dlhodobo nezamestnaných 

a viacnásobne znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie vo vybraných aktívnych opatreniach 

zameraných na zvyšovanie zamestnateľnosti a vo vybraných projektoch za účelom ich integrácie 

na otvorený trh práce. 

Výskumná správa obsahuje tri hlavné kapitoly. Prvá kapitola sa venuje teoretickému ukotveniu 

témy dlhodobej nezamestnanosti. Vymedzuje termíny nezamestnanosť a dlhodobá 

nezamestnanosť, výpočty ich jednotlivých ukazovateľov. 
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Druhá kapitola je zameraná analýzu vývoja nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti 

v európskom kontexte a v rámci SR. Vychádza pritom z údajov Eurostatu, Štatistického úradu SR 

a Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej „Ústredia PSVR“). 

Tretia kapitola na základe individuálnych anonymizovaných údajov Ústredia PSVR prináša zistenia, 

ktorým sa v doterajších štatistických vyhodnoteniach venovala menšia pozornosť: zistenia 

o štruktúre viacnásobne znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a ich účasti v aktívnych 

opatreniach na trhu práce zameraných na zvyšovanie zamestnateľnosti a vo vybraných 

projektoch. Kapitola podáva hlbší pohľad do špecifík vybraných viacnásobne znevýhodnených 

skupín uchádzačov o zamestnanie s dôrazom na kombinácie dlhodobej nezamestnanosti so 

zdravotným postihnutím, s nízkym vzdelaním a s vekom. 
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Sumarizácia kľúčových zistení 

Z analýzy štatistických údajov Eurostatu, Štatistického úradu SR (ŠÚ SR) ako aj Ústredia práce, 

sociálnych vecí a rodiny za roky 2010 až 2017, predovšetkým za druhú polovicu tohto obdobia, 

vyplýva trend kontinuálneho znižovania miery nezamestnanosti a miery dlhodobej 

nezamestnanosti. Podľa ŠÚ SR bola v 4. štvrťroku 2017 miera nezamestnanosti (MN) 7,7% a miera 

dlhodobej nezamestnanosti (MDN) 4,5%, čo predstavuje pokles o 7,4 p.b. (MN) a o 3,6 p.b. (MDN) 

od začiatku sledovaného obdobia. Podľa Ústredia PSVR bola k 31.decembru 2017 miera 

nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov  o zamestnanie evidovaných na 

úradoch PSVR 7,18% a miera evidovanej nezamestnanosti (MEN) 5,94%. Od januára 2010 poklesla 

celková miera nezamestnanosti o 7,39 p.b. a MEN o 6,95 p.b. 

Na druhej strane Slovensko bolo v roku 2017 v rámci EÚ-28 štátom s druhým najvyšším rozsahom 

prolongovanej nezamestnanosti (podiel počtu dlhodobo nezamestnaných, resp. veľmi dlhodobo 

nezamestnaných na celkovom počte nezamestnaných). Vyšší rozsah dlhodobej nezamestnanosti 

a veľmi dlhodobej nezamestnanosti malo v roku 2017 iba Grécko. Rozsah dlhodobej 

nezamestnanosti je podľa ŠÚ SR aj podľa Ústredia PSVR dlhodobo v priemere polovičný, hoci od 

mája 2017 výrazne poklesol podiel dlhodobo evidovaných na celkovom počte evidovaných UoZ 

na úradoch PSVR. V decembri 2017 dosiahol úroveň blízko 40%.   

Vyhodnotenia aktívnych opatrení na trhu práce za rok 2016 potvrdzujú dlhodobý trend, podľa 

ktorého sa účasť dlhodobo evidovaných UoZ v aktívnych opatreniach na trhu práce sústreďuje 

predovšetkým do vykonávania aktivačnej činnosti podľa  § 52 Zákona č. 5/2004 Z. z. o službách 

zamestnanosti a do Národného programu (NP) „Cesta z kruhu nezamestnanosti1, ktorý je 

konkrétne zameraný na dlhodobo nezamestnaných uchádzačov zamestnanie“. Aktivačná činnosť 

je aktívne opatrenie, ktoré je najčastejšie využívané aj UoZ s nízkym vzdelaním (ISCED 0-2). V roku 

2016 tvorili až dve tretiny všetkých znevýhodnených UoZ v uvedenom opatrení. Podhodnotená, 

vzhľadom na prevalenciu UoZ s nízkym vzdelaním v evidencií úradov PSVR, je ich účasť 

v poradenských a vzdelávacích opatreniach a projektoch. 

Jedna dlhodobá evidencia na úrade PSVR, zriedkavé striedanie prítokov do evidencie a odtokov z 

nej, výrazné zastúpenie vydatých žien (takmer 61%), UoZ s nízkym vzdelaním a UoZ, ktorí pred 

zaradením do evidencie úradov vykonávali pomocne a nekvalifikované práce, sú charakteristické 

znaky súboru dlhodobo nezamestnaných (dlhodobo evidovaných), ktoré boli zistené z analýzy 

anonymizovaných individuálnych štatistických údajov (mikrodát). Spomedzi skúmaných aktívnych 

opatrení na trhu práce a projektov analýza mikrodát tiež poukazuje na tendencie významného 

                                                      

1 V ostatných NP, ktoré sa v roku 2016 realizovali, mali dlhodobo evidovaní nižšie zastúpenie. S výnimkou NP „Šanca 
na zamestnanie“, kde tvorili 60% UoZ, bol ich podiel približne do 40%. 
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uprednostňovania aktivačných prác u dlhodobo evidovaných pred opatreniami a projektami 

zameranými na vzdelávanie, ako je napríklad projekt REPAS.  

Za jeden z najvýznamnejších faktorov, ktorý ovplyvňuje dobu trvania nezamestnanosti,  

predchádzajúce pracovné skúsenosti a účasť dlhodobo evidovaných UoZ v skúmaných 

aktívnych opatreniach a projektoch zameraných na zvyšovanie zamestnateľnosti, považujeme 

vzdelanie. Podľa analýzy, vyššie vzdelanie u dlhodobo nezamestnaných skracuje dobu trvania 

nezamestnanosti v priemere o 2 až 3 roky. Významné zastúpenie osôb s nízkym vzdelaním 

preukázala analýza predovšetkým medzi dlhodobo evidovanými UoZ do 29 rokov, kde tvorili až 

takmer 59%. U dlhodobo evidovaných starších ako 50 rokov bolo zastúpenie osôb s nízkym 

vzdelaním nižšie až o 30,5 p.b.. Najvyšším podielom boli zastúpení vyučení (takmer 35%).   

Nízke vzdelanie sa prejavilo aj pri prechádzajúcich pracovných skúsenostiach mužov a žien. Zatiaľ 

čo u dlhodobo evidovaných žien s nízkym vzdelaním pracovalo pre ich vstupom do evidencie 

úradu PSVR iba 38%, u mužov s rovnakým vzdelanostným stupňom pracovala viac ako polovica 

(54%). Takéto významné rodové rozdiely pri vyšších stupňoch vzdelania neboli zaznamenané, 

pohybovali sa od 0,6 p.b. do 7,8 p.b., pričom v kategóriách úplného stredného vzdelania 

a vyššieho odborného a vysokoškolského vzdelania bol vyšší podiel žien s prechádzajúcou 

pracovnou skúsenosťou. 

Analýza individuálnych údajov potvrdila doterajšie zistenia, podľa ktorých sa dlhodobo evidovaní 

s nízkym vzdelaním (tvoriaci až 40% súboru dlhodobo evidovaných) počas evidencie primárne 

venovali vykonávaniu aktivačnej činnosti. Vzdelávacie programy využívali predovšetkým 

dlhodobo evidovaní UoZ s vyššími stupňami vzdelania, konkrétne účasť vo vzdelávacích 

opatreniach a projektoch rástla so zvyšujúcim sa stupňom vzdelania. Napríklad projektu REPAS sa 

zúčastnila jedna štvrtina dlhodobo evidovaných so stredoškolským vzdelaním a takmer polovica 

dlhodobo evidovaných s vyšším odborným a s vysokoškolským vzdelaním. 

Súvislosť medzi účasťou v skúmaných aktívnych opatreniach a projektoch zvyšujúcich 

zamestnateľnosť so stupňom vzdelania sa prejavila aj medzi dlhodobo evidovanými mladými 

UoZ. U tých s nízkym vzdelaním výrazne dominovalo vykonávanie aktivačnej činnosti a ich 

prevalencia v aktivačnej činnosti sa znižovala s rastúcim stupňom vzdelania. Na druhej strane so 

stúpajúcim vzdelaním rástol podiel mladých do 29 rokov vo vzdelávacích opatreniach 

a projektoch a v dobrovoľníckej činnosti. Z dôvodu legislatívneho nastavenia mladí s nízkym 

vzdelaním nevykonávali absolventskú prax. Tá bola využívaná predovšetkým dlhodobo 

evidovanými mladými UoZ s maturitou (23%) a s vyšším odborným a s vysokoškolským vzdelaním 

(takmer 20%).  
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Aktivačná činnosť bola z hľadiska veku najvyužívanejším aktívnym opatrením u oboch vekových 

skupín dlhodobo evidovaných UoZ – u UoZ do 29 rokov ako aj u starších ako 50 rokov, avšak 

prevalencia UoZ do 29 rokov v aktivačnej činnosti bola vyššia o takmer 12 p.b. v porovnaní s UoZ 

staršími ako 50 rokov. Mohlo to byť spôsobené vzdelanostnou štruktúrou oboch vekových skupín 

(vysoký podiel dlhodobo evidovaných mladých s nízkym vzdelaním) ako aj legislatívne 

nastavenými vzdelanostnými kritériami  pre vykonávanie absolventskej praxe.  

UoZ starší ako 50 rokov sa vo vyššej miere ako mladí zúčastňovali dobrovoľníckej činnosti 

(rozdiel 14,3 p.b.). Mierne vyšší podiel starších ako 50 rokov v porovnaní s mladými bol aj vo 

vzdelávacích opatreniach a projektoch2 (rozdiel 3,5 p.b). 

Z analýzy individuálnych údajov vyplývajú nasledovné hlavné rozdiely medzi dlhodobo 

evidovanými uchádzačmi o zamestnanie so zdravotným postihnutím (UoZ so ZP) a uchádzačmi 

o zamestnanie bez zdravotného postihnutia. U dlhodobo evidovaných UoZ so ZP bol v porovnaní 

s osobami bez ZP zaznamenaný:  

- vyšší vek (v priemere o 6 rokov), ktorého príčinou je pravdepodobne vyšší výskyt 

zdravotného postihnutia u starších osôb;  

- rozdielna vzdelanostná štruktúra – medzi dlhodobo evidovanými UoZ so zdravotným 

postihnutím bol podiel osôb s nízkym vzdelaním nižší až o 18,6 p.b. v porovnaní 

s dlhodobo evidovanými bez zdravotného postihnutia. Medzi UoZ so zdravotným 

postihnutím boli vyšším podielom, v porovnaní so skupinou bez zdravotného postihnutia, 

zastúpení UoZ so ZP s vyššími stupňami vzdelania – vyučení, UoZ so ZP s maturitou 

a terciárnym vzdelaním. Vyučení tvorili najvyšší podiel (35,1%) medzi dlhodobo 

evidovanými UoZ so ZP. 

- kratšia doba evidencie – doba evidencie bola u dlhodobo evidovaných UoZ so ZP kratšia 

v priemere o 5 mesiacov. 

- mierne nižší podiel zúčastnených v skúmaných aktívnych opatreniach a projektoch 

zameraných na zvyšovanie zamestnateľnosti (rozdiel 4,7 p.b.) – v porovnaní s dlhodobo 

evidovanými UoZ bez ZP bol zaznamenaný nižší podiel zúčastnených dlhodobo 

evidovaných UoZ so ZP v aktivačnej činnosti (rozdiel 28,5 p.b.) a vyšší podiel zúčastnených 

v dobrovoľníckej činnosti (rozdiel 19,2 p.b.) a v rekvalifikačných kurzoch v rámci REPAS 

(rozdiel 8,4 p.b.) 

 

 

                                                      

2 Údaj za vzdelávacie opatrenia a projekty bol vypočítaný ako súčet podielu zúčastnených vo vzdelávaní a príprave 
pre trh práce (podľa § 46) a v projekte REPAS (podľa § 54) 
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Executive summary 

The continuous decline of unemployment rate and long-term unemployment rate, especially  in 

the second half of the period 2010-2017, is evident from the statistical data of Eurostat, Statistical 

Office of the Slovak Republic (SOoSR) and the Centre of Labour, Social Affairs and Family (CoLSAF). 

According to the SOoSR the unemployment rate was 7.7% and the long-term unemployment rate 

was 4.5% in the 4th quarter of 2017.  It is a decline by 7.4 p.p. (unemployment rate) and by 3.6 

p.p. (long-term unemployment rate) since the  1st quarter of 2010. According to the CoLSAF data 

from December 31st 2017, the total unemployment rate (from the number of total registered job-

seekers) was 7.18% and the registered unemployment rate (from number of job-seekers 

immediately available to start a job) was 5.94%. It means the decline by 7.39 p.p. (total 

unemployment rate) and by 6.95 p.p. (registered unemployment rate) since January 2010. 

On the other hand Slovakia was the state with the second highest share of long-term forms of 

unemployment with EU-28 in 2017. The highest share of long-term and very long-term 

unemployment was recorded in Greece. Generally, according to the SOoSR and the CoLSAF the 

long-term unemployment share has been approximately 50% in average between 2010 – half 

2017. The continuous rapid decline has been recorded since May 2017. It reached the level close 

to 40% in December 2017. 

The 2016 Active Labour Market Measures annual evaluation confirms the long-term trend that 

long-term unemployed persons take part mostly in the activation works3 and the National 

Project “Cesta z kruhu nezamestnanosti4” [The way out of the unemployment circle] specifically 

focused on long-term unemployed job-seekers.  

Activation works are also used by the job-seekers with low-education (ISCED 0-2). Job seekers 

with low education made two thirds of all disadvantaged job-seekers in this measure in 2016. The 

prevalence of low-educated job-seekers in counselling and educational measures and 

programmes is lower than their real prevalence in the job-seekers registry. 

One long-term registration at the Labour Office, rare inflows and outflows to and from the 

register, significantly high prevalence of married women (almost 61%), job-seekers with low 

education and job-seekers who used to work as unskilled workers prior to the registration are the 

typical signs of long-term unemployed sample which were found out from the microdata analysis. 

Besides, the analysis also points to the preference of activation works to other educational 

measures and projects (such as REPAS) among long-term unemployed.  

                                                      

3 According to the Section 52 of the Act No. 5/2004 Coll. on Employment Services as amended 
4 The long-term unemployed jobseekers had lower prevalence (approx.. 40%) in other National Projects provided in 

2016 with one exception of 60% in the National Project „Sanca na zamestnanie“ [A Chance to Employment]. 
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We consider education as a key factor of unemployment duration, former working experience 

and the participation of long-term unemployed job-seekers in researched ALMP measures and 

projects. According to the analysis, the higher the education the shorter the unemployment 

duration. Among long-term unemployed upper secondary and tertiary education shortened the 

duration of unemployment in average by 2 – 3 years. Significant prevalence of persons with low 

education is shown mainly among long-term unemployed job-seekers up to 29 years of age. Their 

prevalence was approximately 59% while the prevalence of low-educated persons among job-

seekers over 50 years of age was 30,5 p.p. lower. Job-seekers with apprenticeship made the 

highest prevalence (almost 35%) among long-term unemployed over 50. 

Low education seems to cause the differences in former work experience among long-term 

unemployed men and women. While only 38% of low-educated women used to work prior the 

registration at the Labour office, the prevalence of low-educated men with working experience 

prior the registration was 54%. Such significant gender differences were not founded among 

long-term unemployed with higher education. The differences were between 0,6 p.p. -  7,8 p.p.. 

The prevalence of women with former working experience was higher than men among long-

term unemployed with upper secondary and tertiary education.  

The microdata analysis confirms that low-educated long-term unemployed job-seekers (making 

approximately 40% of long-term unemployed) took part mostly in activation works while those 

with higher education chose education programmes. The higher the education, the higher the 

participation in educational measures and projects. For example, one quarter of long-term 

unemployed with upper secondary education and almost one half of long-term unemployed with 

tertiary education took part in re-qualification project REPAS. 

Similarly, the relationship between researched ALMP measures and project focused on 

employability increase, was found out among long-term young job-seekers up to 29 years of age. 

Those with low education dominantly took part in activation works. The higher the education, the 

lower the prevalence in activation works. On the other hand, the higher the education the higher 

the participation of young job-seekers in educational measures and projects and voluntary works 

(according to the section 52a of the Act on Employment Services). Low educated young job-

seekers did not participate in the measure “graduate practice” mainly due to their eligibility 

according to the legislation. Mostly young job-seekers with upper secondary education (23%) and 

tertiary education (almost 20%) participated in the graduate practice. 

Activation works were the most commonly used measure in both age groups among long-term 

unemployed young job-seekers as well as long-term unemployed over 50. Besides, the 

prevalence of long-term unemployed young job-seekers in activation works was higher (almost 

by 12 p.p.) than among long-term unemployed over 50. It could have been caused by the 

educational structure of both age groups and eligibility of low-educated young job-seekers in the 
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other measure focused on gaining working experience (the graduate practice). Long-term 

unemployed persons over 50 took part in voluntary works more frequently than young job-

seekers (with 14,3 p.p. difference). Also their prevalence in educational measures and projects 

was slightly higher among young people up to 29 (difference 3,5 p.p). 

The microdata analysis found out some differences between long-term unemployed job-seekers 

with disabilities and those without disabilities. Following main differences were found out in the 

microdata analysis: 

- higher age (in 6 years in average) among job-seekers with disabilities – caused probably by 

higher prevalence of disabilities among older persons; 

- different educational structure – the prevalence of low-educated persons was lower in 18,6 

p.p. among long-term unemployed with disabilities in comparison to long-term unemployed 

without disabilities. On the other hand, higher prevalence of persons with upper secondary 

and tertiary education was found out among long-term unemployed job-seekers with 

disabilities – the highest was the prevalence of persons with apprenticeship (35,1%).  

- Shorter length of unemployment among long-term unemployed job-seekers with disabilities 

(in average 5 months shorter). 

- Slightly lower participation in researched ALMP measures and project focused on 

employability increase  among long-term unemployed with disability (the difference 4,7 p.p.). 

Compared to the long-term unemployed job seekers without disability the participation in 

activation works was lower (the difference 28,5 p.p.) among long-term unemployed with 

disability and participation in voluntary works and requalification was higher (the difference 

19,2 p.p. – voluntary works and difference 8,4 p.p - requalification).  

To sum up, low education is a considerable factor of long-term unemployment mainly among 

young unemployed. Its influence is reduced among long-term unemployed persons over 50 and 

long-term unemployed persons with disabilities where other factors causing long-term 

unemployment should be taken into account and should be the subject of further research.  

Education is also the key factor of ALMP measures and projects participation. The higher the 

education the higher the participation in ALMP measures and projects other than activation 

works. For example, mostly the long-term unemployed job-seekers with upper secondary 

education and with tertiary education benefit from the educational measures and projects.  

For quality provision of personalised employment services profiling and the reduction of 

„creaming effect“ seems to be necessary in order to provide higher participation of multiple 

disadvantaged job seekers, who are the furthest from the labour market, in measures (other than 

activation works) and projects focused on employability increase. 
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1. Konceptualizačné východiská dlhodobej nezamestnanosti 

Podľa definície Medzinárodnej organizácie práce sa za nezamestnaných považujú všetky 

osoby od určitého veku, ktoré počas referenčného obdobia spĺňajú naraz nasledovné podmienky: 

- sú bez práce, t.j. bez plateného zamestnania, alebo nevykonávajú samostatnú zárobkovú 

činnosť; 

- pripravení prijať platenú prácu, alebo vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť; 

- hľadajú si prácu, t.j. v referenčnom období vykonali určité kroky k hľadaniu plateného 

zamestnania (napr. zaevidovanie sa v službách zamestnanosti, zasielanie žiadostí 

zamestnávateľom, priame opytovanie sa u zamestnávateľov, vyhľadávanie a odpovedanie na 

inzeráty, zadávanie inzerátov). (ILO Glossary) 

Z uvedenej definície vyplýva, že základné atribúty nezamestnanosti tvoria: absencia práce, 

disponibilita a hľadanie zamestnania. Rovnaké kritériá platia aj pre definovanie dlhodobej 

nezamestnanosti. Podľa Medzinárodnej organizácie práce sa dlhodobá nezamestnanosť vzťahuje 

na osoby nepretržite bez práce po dobu 12 mesiacov a dlhšie, ktoré si aktívne hľadajú 

zamestnanie. (ILO Glossary)  

Avšak pri vymedzovaní dlhodobej nezamestnanosti uplatňovanie kritéria aktívneho hľadania 

zamestnania „má za následok vylúčenie zo štatistík tých osôb v produktívnom veku, ktoré chcú 

pracovať a ktoré neveria, že by si našli prácu a z tohto dôvodu nepodnikajú žiadne kroky 

smerujúce k hľadaniu zamestnania“, tzv. odradených osôb5. Zahŕňa osoby, ktoré z dôvodu 

neúspešného hľadania zamestnania rezignovali na možnosť získania platenej práce.  (Hanzelová, 

2007, s. 9)  

Podľa štandardných definícií (ILO 2015) sa pod dlhodobou nezamestnanosťou rozumie obdobie, 

počas ktorého je osoba nepretržite bez platenej práce po dobu 12 mesiacov a dlhšie. V službách 

zamestnanosti v SR sú dlhodobo nezamestnané osoby, t.j. osoby vedené v evidencii uchádzačov 

o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, rovnako ako aj osoby, ktoré 

najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred zaradením do evidencie 

uchádzačov o zamestnanie nemali pravidelne platené zamestnanie, považovaní za znevýhodnené 

skupiny na trhu práce (Zákon č. 5/2004 o službách zamestnanosti) Práve podmienka 

kontinuálnosti nezamestnanosti ako kritéria pre dlhodobú nezamestnanosť môže byť 

diskutabilná: „Uplatňovanie kritéria nepretržitosti trvania nezamestnanosti vedie v praxi k 

vylúčeniu zo štatistík dlhodobej nezamestnanosti opakované (chronické) formy nezamestnanosti 

                                                      

5 „Odradení“ sú kategóriou v rámci ekonomicky neaktívneho obyvateľstva vo Výberových zisťovaniach pracovných síl 
ŠÚ SR. K 4. q.2017 tvorili 0,8% ekonomicky neaktívnych osôb. V absolútnom počte bolo k 4.q.2017 odradených 
14 000 osôb. 
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a prerušené formy nezamestnanosti, ktoré sú zo substanciálneho hľadiska identické s dlhodobou 

nezamestnanosťou“ (Hanzelová, 2007, s. 9).    

Analýza anonymizovaných individuálnych údajov nezamestnanosti (bližšie v kapitole 2) naznačuje 

v štatistikách doby trvania nezamestnanosti istú nepresnosť, keď opakované formy 

nezamestnanosti a prerušené formy nezamestnanosti sú vykazované ako krátkodobá 

nezamestnanosť, ale nereflektujú súčet dôb opakovanej nezamestnanosti, resp. častých návratov 

do evidencie úradov PSVR.  

K hlavným ukazovateľom fungovania trhu práce patrí indikátor dlhodobej nezamestnanosti. 

Detailne sa mu venuje nasledujúca časť. 

Indikátor dlhodobej nezamestnanosti a jeho výpočet 

Ako uvádza Hanzelová (2007, s. 10) a ILO (2015), indikátor dlhodobej nezamestnanosti obsahuje 

dva ukazovatele: 1. ukazovateľ miery dlhodobej nezamestnanosti a 2. ukazovateľ rozsahu 

dlhodobej nezamestnanosti. 

1. Ukazovateľ miery dlhodobej nezamestnanosti (Mdn) je vyjadrený ako percentuálny podiel 

počtu osôb bez práce v nepretržitom trvaní 12 mesiacov a dlhšie (počet dlhodobo 

nezamestnaných osôb - DN) a ekonomicky aktívneho obyvateľstva (EAO): 

Mdn = DN/EAO*100 

 

2. Ukazovateľ rozsahu dlhodobej nezamestnanosti (Rdn) je vypočítaný ako percentuálny podiel 

počtu dlhodobo nezamestnaných osôb (DN) na celkovom počte nezamestnaných (NEZ): 

Rdn = DN/NEZ*100 

Vysoké miery dlhodobej nezamestnanosti a vysoký rozsah dlhodobej nezamestnanosti svedčia o: 

- nesúlade medzi kvalifikačnou štruktúrou nezamestnaných osôb a kvalifikačnými 

požiadavkami na voľné pracovné miesta; 

- nevyužití rezervnej pracovnej sily a poklese kvality ľudského kapitálu; 

- nevyváženom stave medzi systémami zabezpečenia príjmu v nezamestnanosti 

a mechanizmami motivujúcimi pre návrat do práce; 

- formovaní marginalizovaného segmentu na trhu práce s rizikom uzatvárania trhu práce pre 

tento segment a jeho ohrození vylúčením z trhu práce; 

- prehlbovaní príjmovej nerovnosti v spoločnosti a chudoby; 

- vysokých finančných nákladoch v spoločnosti na udržanie príjmu pre dlhodobo 

nezamestnaných a ich začlenenie na trh práce. (Hanzelová, 2007, s. 10-11). 

Osobitnou kategóriou v dlhodobej nezamestnanosti je veľmi dlhodobá nezamestnanosť 

(nezamestnanosť v nepretržitom trvaní minimálne 24 mesiacov. Ako uvádza Hanzelová (2007, s. 

11), ide o „mimoriadne prolongované trvanie nezamestnanosti“, s ktorým sa spájajú viaceré 
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negatívne sociálno – ekonomické efekty: na strane jednotlivca dlhodobá strata príjmu z práce, 

znižovanie zamestnateľnosti, sociálne vylúčenie, na strane spoločnosti rastúce náklady na 

udržanie príjmu veľmi dlhodobo nezamestnaných osôb a na realizáciu opatrení začlenenia na trh 

práce.  

Ukazovatele veľmi dlhodobej nezamestnanosti sú vypočítané analogicky ako ukazovatele 

dlhodobej nezamestnanosti: 

1. Ukazovateľ miery veľmi dlhodobej nezamestnanosti (Mvdn) je vypočítaný ako percentuálny 

podiel počtu osôb bez práce v nepretržitom trvaní 24 mesiacov a dlhšie (počet veľmi dlhodobo 

nezamestnaných osôb - VDN) a ekonomicky aktívneho obyvateľstva (EAO): 

Mvdn=VDN/EAO*100 

 

2. Ukazovateľ rozsahu veľmi dlhodobej nezamestnanosti (Rvdn) vypočítaný ako percentuálny 

podiel počtu veľmi dlhodobo nezamestnaných osôb (VDN) na celkovom počte 

nezamestnaných (NEZ): Rvdn = VDN/NEZ*100 

Vývoju miery nezamestnanosti a ukazovateľom dlhodobej nezamestnanosti v rámci Slovenska 

a v porovnaní s ďalšími štátmi EÚ sa venuje druhá kapitola.  
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2. Vývoj nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti v európskom 

kontexte a v SR 

Druhá kapitola sa detailnejšie venuje vývojovým trendom ukazovateľov nezamestnanosti s 

dôrazom na dlhodobú a veľmi dlhodobú nezamestnanosť za obdobie rokov 2010 až 2017. 

V kapitole 2.1 sa zameriava na vývoj v jednotlivých štátoch EÚ-28 ako aj na komparáciu vývoja 

nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti na Slovensku v porovnaní s EÚ-28. Čerpá pritom 

zo štatistických údajov výberových zisťovaní pracovných síl uvedených v databáze Eurostatu. 

Kapitola 2.2 sa podrobnejšie sústreďuje na trendy vo vývoji nezamestnanosti a dlhodobej 

nezamestnanosti na Slovensku na základe štatistických údajov výberových zisťovaní pracovných 

síl ŠÚ SR. Kapitola 2.3 vychádza zo štatistík nezamestnanosti Ústredia práce, sociálnych vecí 

a rodiny a venuje sa vývoju miery nezamestnanosti, miery evidovanej nezamestnanosti 

a dlhodobej nezamestnanosti na základe počtov uchádzačov o zamestnanie evidovaných na 

úradoch PSVR. 

2.1 Vybrané ukazovatele vývoja nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti 

v štátoch EÚ 

Podľa štatistických údajov LFS Eurostatu bolo v roku 2017 v rámci EÚ-28 bez práce 18 779 tis. 

obyvateľov. Z nich 9 846 tis. (52,4%) tvorili muži a 8 933 (47,6%) ženy. Miera nezamestnanosti 

dosiahla úroveň 7,6%. 

Dlhodobo nezamestnaných6 vo veku od 15 do 74 rokov bolo 8 332 tis. osôb, z toho 4 409 tis. 

mužov (52,9%) a 3 922 tis. žien (47,1%). Miera dlhodobej nezamestnanosti (podiel počtu 

dlhodobo nezamestnaných na počte ekonomicky aktívneho obyvateľstva) bola 3,4% a rozsah 

dlhodobej nezamestnanosti (podiel počtu dlhodobo nezamestnaných na celkovom počte 

nezamestnaných) 44,7%. 

Z celkového počtu dlhodobo nezamestnaných bolo veľmi dlhodobo nezamestnaných 5 208 tis. 

osôb, v rámci nich 2 758 tis. mužov (53%) a 2 449 tis. žien (47%). Miera veľmi dlhodobej 

nezamestnanosti bola 2,1% a rozsah veľmi dlhodobej nezamestnanosti  28,0%. 

Na Slovensku podľa Eurostatu v rovnakom roku bolo bez práce 224 tis. osôb, z nich 119 tis. 

(53,1%) mužov  a 105 tis. (46,9%) žien. Miera nezamestnanosti dosiahla úroveň 8,1%. 

                                                      

6 Za dlhodobo nezamestnaných sa v metodike LFS Eurostatu považujú osoby bez platenej práce po dobu 12 mesiacov 
a dlhšie. 
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Dlhodobo bez práce vo veku od 15 do 74 rokov bolo 140 tis. osôb, z toho 78 tis. mužov (55,7%) a 

62 tis. žien (44,3%). Miera dlhodobej nezamestnanosti bola 5,1% a rozsah dlhodobej 

nezamestnanosti 62,4%. 

Veľmi dlhodobo nezamestnaných bolo 101 tis. osôb, z toho 57 tis. mužov (56,4%) a 44 tis. žien 

(43,6%). Miera veľmi dlhodobej nezamestnanosti bola 3,7% a veľmi rozsah dlhodobej 

nezamestnanosti 45%. 

Indikátory dlhodobej nezamestnanosti a veľmi dlhodobej nezamestnanosti za rok 2017 sú 

zosumarizované v tabuľke 1 a detailnejšie analyzované v ďalších častiach správy. 

Tabuľka 1: Ukazovatele dlhodobej a veľmi dlhodobej nezamestnanosti (2017) 

 EÚ-28 SR 

Počet nezamestnaných 18 779 000 224 000 

Počet dlhodobo nezamestnaných 8 332 000 140 000 

Počet veľmi dlhodobo nezamestnaných 5 208 000 101 000 

Miera nezamestnanosti 7,6% 8,1% 

Miera dlhodobej nezamestnanosti 3,4% 5,1% 

Miera veľmi dlhodobej nezamestnanosti 2,1% 3,7% 

Rozsah dlhodobej nezamestnanosti 44,7% 62,4% 

Rozsah veľmi dlhodobej nezamestnanosti 28,0% 45,0% 

Zdroj: Eurostat 

2.1.1 Miera nezamestnanosti  

Podľa údajov Eurostatu sa v roku 2017 miera nezamestnanosti v jednotlivých štátoch EÚ-28 

pohybovala od hodnoty 2,9% v Českej republike po 21,5% v Grécku. Ako vyplýva z grafu 1, 

Slovensko sa s mierou nezamestnanosti 8,1% priblížilo k celkovej hodnote EÚ-28 (7,6%). 

Graf 1: Miera nezamestnanosti v štátoch EÚ za rok 2017 (v %) 

 
Zdroj: Eurostat 
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Vývoj miery nezamestnanosti na Slovensku má tendenciu kopírovať vývoj v rámci EÚ-28. Po 

období zvyšovania a výkyvov v nezamestnanosti (v rokoch 2010-2013) je od roku 2013 v rámci 

EÚ-28 aj na Slovensku zaznamenaný plynulý pokles miery nezamestnanosti, ktorý je na Slovensku 

rýchlejší ako v EÚ-28. Zatiaľ čo na začiatku plynulého poklesu v roku 2013 bol rozdiel medzi 

mierami nezamestnanosti v EÚ-28 a na Slovensku až 3,3 p.b., v roku 2017 sa miera 

nezamestnanosti na Slovensku priblížila k hodnote EÚ-28 s rozdielom iba 0,5 p.b. 

Graf 2: Komparácia vývoja miery nezamestnanosti na Slovensku a v EÚ-28 (%) 

 
Zdroj: Eurostat 

2.1.2 Ukazovatele dlhodobej nezamestnanosti 

Miera dlhodobej nezamestnanosti sa v rámci jednotlivých štátov EÚ-28 pohybovala od 1% v 

Českej republike po 15,6% v Grécku. Na Slovensku bola v roku 2017 štvrtá najvyššia v rámci EÚ-

28, pred Talianskom (6,5%), Španielskom (7,7%) a Gréckom (15,6%). Detailnejšie porovnanie 

miery dlhodobej nezamestnanosti v jednotlivých štátoch EÚ-28 prináša graf č. 3.  
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Graf 3: Miera dlhodobej nezamestnanosti v štátoch EÚ za rok 2017 (v %) 

 
Zdroj: Eurostat 

Podobne ako vývoj nezamestnanosti aj vývoj miery dlhodobej nezamestnanosti na Slovensku v 

mal tendenciu kopírovať vývoj EÚ-28. Od roku 2013 do roku 2016 miera dlhodobej 

nezamestnanosti na Slovensku a v EÚ-28, avšak na Slovensku zaznamenala výrazne prudký pokles. 

Zatiaľ čo na Slovensku bola miera dlhodobej nezamestnanosti v roku 2013 vzdialená od priemeru 

EÚ-28 až 4,9 p.b., v roku 2016 sa dostala sa rozdiel iba 1,8 p.b. a v roku 2017 ďalej pomaly 

smerovala k priemeru EÚ-28 (rozdiel 1,7 p.b.). 

Graf 4: Komparácia vývoja miery dlhodobej nezamestnanosti na Slovensku a v EÚ-28 

 
Zdroj: Eurostat 
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Rozsah dlhodobej nezamestnanosti sa v jednotlivých štátoch EÚ pohybuje od 18,5% vo Švédsku 

po 72,8% v Grécku. Ako vyplýva z grafu 5, rozsah dlhodobej nezamestnanosti na Slovensku je 

druhý najvyšší v rámci EÚ, v roku 2017 až 62,4% zo všetkých nezamestnaných bolo 

nezamestnaných dlhodobo. Rozsah dlhodobej nezamestnanosti na Slovensku je vyšší až o 17,7 

p.b. v porovnaní s priemerom EÚ-28. 

Graf 5: Rozsah dlhodobej nezamestnanosti v štátoch EÚ za rok 2017 (v %) 

 
Zdroj: Eurostat 

Graf 6 znázorňuje porovnanie vývoja rozsahu dlhodobej nezamestnanosti v EÚ-28 a na Slovensku. 

V rokoch 2010-2013 na Slovensku rozsah dlhodobej nezamestnanosti vzrástol zo 64% na 70,2%, 

iba s miernym medziročným znížením v roku 2012. V roku 2014 sa dlhodobá nezamestnanosť 

medziročne udržala na rovnakej úrovni, následne začala klesať. V rámci priemeru EÚ-28 sa rozsah 

dlhodobej nezamestnanosti v rokoch 2010-2014 zvýšil z počiatočných 39,8% o 9,5 p.b., kedy 

dosiahol svoje maximum. Následne začala dlhodobá nezamestnanosť plynule klesať až na úroveň 

44,7% v roku 2017. 

Na Slovensku v období 2014-2016 dlhodobá nezamestnanosť poklesla o 10 p.b., avšak v roku 

2017 sa medziročne zvýšila o 2,2 p.b, zatiaľ čo v rámci EÚ-28 bol zaznamenaný medziročný pokles 

o 1,7 p.b. 
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Graf 6: Komparácia vývoja rozsahu dlhodobej nezamestnanosti na Slovensku a v EÚ-28 

 
Zdroj: Eurostat 

2.1.3 Ukazovatele veľmi dlhodobej nezamestnanosti 

Napriek plynulému poklesu miery veľmi dlhodobej nezamestnanosti patrí Slovensko medzi 5 

štátov (Portugalsko, Slovensko, Taliansko, Španielsko, Grécko) s mierou veľmi dlhodobej 

nezamestnanosti vyššou ako 3%. Vyššiu mieru veľmi dlhodobej nezamestnanosti ako Slovensko 

má Taliansko (4,3%), Španielsko (5,2%) a Grécko (11,3%). Naopak, najnižšia miera veľmi dlhodobej 

nezamestnanosti je v Dánsku a vo Švédsku (obe po 0,5%. Mieru veľmi dlhodobej nezamestnanosti 

pod 1% majú s výnimkou Slovenska aj ostatné štáty V4 (Česká republika a Poľsko po 0,6%, 

Maďarsko 0,9%), viď grafy 7 a 8. 

Graf 7: Miera veľmi dlhodobej nezamestnanosti v štátoch EÚ za rok 2017 (%) 

 
Zdroj: Eurostat 
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Graf 8: Komparácia vývoja miery veľmi dlhodobej nezamestnanosti na Slovensku a v EÚ-28 

 
Zdroj: Eurostat 

Slovensko zároveň patrí k štátom EÚ s najvyšším rozsahom veľmi dlhodobej nezamestnanosti. 

Dlhšie ako 2 roky bolo v roku 2017 na Slovensku bez práce 45% osôb zo všetkých nezamestnaných. 

Vyšší podiel (o 7,5 p.b.) veľmi dlhodobo nezamestnaných malo v roku 2017 iba Grécko. Najnižší 

výskyt nezamestnaných dlhšie ako 2 roky v rámci dlhodobej nezamestnanosti bol zaznamenaný 

vo Švédsku (8,1%). 

Graf 9: Rozsah veľmi dlhodobej nezamestnanosti v štátoch EÚ za rok 2017 (%) 

 
Zdroj: Eurostat 
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Ako vyplýva z grafu 10, veľmi dlhodobá nezamestnanosť na Slovensku zaznamenala v období 

rokov 2010 - 2013 prudký nárast o 11,6 p.b.. V rokoch 2013 – 2016 nastal jej pokles na 43,8% 

s následným medziročným zvýšením o 1,2 p.b. V rámci EÚ-28, na začiatku sledovaného obdobia 

bol rozsah veľmi dlhodobej nezamestnanosti na úrovni priemeru EÚ-28 nižší o 19,9 p.b. ako na 

Slovensku. Veľmi dlhodobá nezamestnanosť  v rámci EÚ-28 kontinuálne rástla až do roku 2015, 

kedy dosiahla úroveň 30,1%. V nasledujúcich dvoch rokoch nastal jej pokles o 2,1 p.b.. 

 Graf 10: Komparácia vývoja rozsahu veľmi dlhodobej nezamestnanosti na Slovensku a v EÚ-28 

 
Zdroj: Eurostat  

Ku koncu sledovaného obdobia v roku 2017 sa podiel veľmi dlhodobo nezamestnaných na 

celkovom počte dlhodobo nezamestnaných v rámci priemeru EÚ - 28 zvýšil v porovnaní s rokom 

2010 výraznejšie (o 9,1 p.b.) ako na Slovensku (o 6,2 p.b.). Z jednotlivých štátov EÚ-28 k najvyšším 

nárastom došlo v Grécku (o 30,5 p.b.), na Cypre (o 22,2 p.b.) a v Španielsku (o 17,1 p.b.). 

Na začiatku sledovaného obdobia, v roku 2010, malo Slovensko najvyšší rozsah veľmi dlhodobej 

nezamestnanosti spomedzi vtedajších štátov EÚ. Zároveň východiskovú hodnotu nad 30% malo 

v roku 2010 aj Chorvátsko (34,7%), Nemecko (31%) a Belgicko (30,3%), avšak nedošlo v nich podľa 

údajov Eurostatu na konci sledovaného obdobia (v roku 2017) k tak výraznému nárastu veľmi 

dlhodobej nezamestnanosti ako na Slovensku (nad 40%). V Belgicku sa veľmi dlhodobá 

nezamestnanosť zvýšila iba mierne oproti východiskovému roku (o 1,7 p.b.). V Nemecku sa znížila 

o 4,4 p.b. a dokonca v Chorvátsku nastalo v rámci EÚ najvýraznejšie zníženie oproti 

východiskovej hodnote z roku 2010 (o 8,7 p.b.), viď graf 11.  
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Graf 11: Zmeny rozsahu veľmi dlhodobej nezamestnanosti za roky 2010 a 2017 (%) 

 
Zdroj: Eurostat  

Box 1: Nezamestnanosť a jej prolongované formy v európskom kontexte 

Analýza štatistických ukazovateľov výberových zisťovaní pracovných síl v kontexte štátov EÚ 

a osobitne Slovenska poukazuje na dlhodobý trend znižovania miery nezamestnanosti a jej 

prolongovaných foriem. Napriek uvedenému vývoju je Slovensko (okrem Grécka) štátom 

s najvyšším rozsahom dlhodobej a veľmi dlhodobej nezamestnanosti. V porovnaní s EÚ-28 je 

rozsah dlhodobej nezamestnanosti na Slovensku vyšší o takmer 18 p.b. Rozsah veľmi dlhodobej 

nezamestnanosti sa v období rokov 2010-2017 zvýšil vo väčšine štátov EÚ. V roku 2017 na 

Slovensku presiahol 40%, čím sa Slovensko stalo po Grécku štátom s druhým najvyšším 

rozsahom veľmi dlhodobej nezamestnanosti.      
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2.2 Vybrané ukazovatele vývoja nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti 

na Slovensku podľa Výberových zisťovaní pracovných síl 

Podľa Výberových zisťovaní pracovných síl (VZPS) Štatistického úradu SR, má v rámci 

Slovenska miera nezamestnanosti aj miera dlhodobej nezamestnanosti dlhodobo klesajúcu 

tendenciu. Naopak, nárast si udržiava miera zamestnanosti.  

Miera nezamestnanosti od 1.štvrťroka 2010 do konca roka 2017 poklesla o 7,4 p.b.. K 4. štvrťroku 

2017 sa miera nezamestnanosti podľa VZPS dostala na približne polovicu hodnoty z 1. štvrťroka 

2010. Zároveň s poklesom miery nezamestnanosti sa za rovnaké obdobie od 1.q. 2014 zvýšila 

miera zamestnanosti 15-ročných a starších o 4,5 p.b. na 55,3%. 

Graf 12: Vývoj miery zamestnanosti v rokoch 2010-2017 (štvrťročné údaje) 

 
Zdroj: Výsledky výberových zisťovaní pracovných síl. ŠÚSR 1. štvrťrok 2010 – 4. štvrťrok 2017  

2.2.1 Sezónne vplyvy na vývoj nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti 

Vývoj nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti v rokoch 2010-2017 môžeme rozdeliť na 

dve hlavné obdobia. Prvým je obdobie od 1. štvrťroka 2010 do konca roka 2013 a druhým je 

obdobie od 1. štvrťroka 2014 do konca roka 2017.  
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Graf 13: Vývoj miery nezamestnanosti a miery dlhodobej nezamestnanosti (1. q. 2010 - 4. q. 2017)  

 
Zdroj: Výsledky výberových zisťovaní pracovných síl. ŠÚSR 1. štvrťrok 2010 – 4. štvrťrok 2017  

Ako vyplýva z grafu 13, od začiatku sledovaného obdobia do konca roku 2013 sú badateľné 

sezónne výkyvy v nezamestnanosti s poklesom v jarných a letných mesiacoch a nárastom v 

jesenných  a zimných mesiacoch. K 1. štvrťroku 2012 miera nezamestnanosti vzrástla medziročne 

o 0,2 p.b. a k 1. štvrťroku 2013 medziročne o 0,46 p.b. Sezónne zníženie miery nezamestnanosti 

bolo zaznamenané ešte aj na jar 2013, ale už iba s následným miernym nárastom 

nezamestnanosti na jeseň 2013. Následne sa po 4. štvrťroku 2013  miera nezamestnanosti začala 

prudko a nezávisle od sezónnych vplyvov znižovať. V priebehu 4 rokov (od 1. q. 2014 do 4. q. 2017) 

poklesla miera nezamestnanosti podľa VZPS o 6,4 p.b. na 7,7% v 4. štvrťroku 2017.  

Graf 14 znázorňuje vývoj počtov dlhodobo nezamestnaných a všetkých nezamestnaných v prvej 

polovici sledovaného obdobia, t.j. v rokoch 2010-2013. Naznačené sú v ňom sezónne vplyvy na 

zmeny v počtoch dlhodobo nezamestnaných. Na rozdiel od vývoja  počtu všetkých 

nezamestnaných, sezónne výkyvy pri dlhodobej nezamestnanosti sú evidentné iba v rokoch 2011 

a 2012. V priebehu roka 2010 sa počet dlhodobo nezamestnaných zvýšil. V 1. až 3. štvrťroku 2013 

zotrval na približne rovnakej úrovni s nárastom na jeseň 2013.  
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Graf 14: Vývoj počtu nezamestnaných a dlhodobo nezamestnaných a sezónne výkyvy (2010-2013) 

 
Zdroj: Výsledky výberových zisťovaní pracovných síl 1.q.2010 – 4.q.2013, ŠÚSR. 

Od roku 2014 však spolu s celkovým počtom nezamestnaných plynule klesá aj počet dlhodobo 

nezamestnaných. Pokles v jarných a letných mesiacoch je miernejší ako v rokoch 2010-2013, viď 

graf 15. 

 Graf 15: Vývoj počtu nezamestnaných a dlhodobo nezamestnaných v rokoch 2014-2017 

 
Zdroj: Výsledky výberových zisťovaní pracovných síl 1.q.2010 – 4.q.2017, ŠÚSR. 
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2.2.2 Ukazovatele dlhodobej nezamestnanosti 

Od  začiatku roka 2010 do konca roka 2017 poklesol podľa VZPS počet nezamestnaných o 194 300  

osôb, počet ekonomicky neaktívnych o 43 800 obyvateľov. Za rovnaké obdobie stúpol počet 

pracujúcich o 257 100 ľudí. Štvrťročné zmeny prináša tabuľka v prílohe 1.  

V rokoch 2010 – 2017 podobný vývoj ako miera nezamestnanosti zaznamenala aj miera dlhodobej 

nezamestnanosti. Po náraste miery dlhodobej nezamestnanosti od 1. štvrťroka 2010 do konca 

roka 2013 (z 8,1% na 9,7%) spojenom s miernymi sezónnymi výkyvmi, poklesla od 1. štvrťroka 

2014 spolu s celkovou nezamestnanosťou aj miera dlhodobej nezamestnanosti (z 9,7% k 1.q.2014 

na 4,5% k 4.q.2017).  

Napriek poklesu miery dlhodobej nezamestnanosti je zastúpenie dlhodobo nezamestnaných 

v celkovom počte nezamestnaných viac ako polovičné. Z analýzy štvrťročných štatistických údajov 

za obdobie 2010-2017 vyplýva, že s výnimkou 1. štvrťroka 20107 bol rozsah dlhodobej 

nezamestnanosti viac ako 55%, t.j. viac ako 55% zo všetkých nezamestnaných tvorili dlhodobo 

nezamestnaní. Vývoj v oblasti rozsahu dlhodobej nezamestnanosti možno podobne ako vývoj 

miery nezamestnanosti a miery dlhodobej nezamestnanosti rozdeliť na dve hlavné obdobia:  

1. od začiatku roka 2010 do 1.štvrťroka 2014, vrátane a  

2. po 1. štvrťroku 2014 do konca roku 2017.  

Prvé obdobie je charakteristické nárastom výskytu dlhodobej nezamestnanosti z 53,5% 

k 1.štvrťroku 2010 na 8 - ročné maximum - až 68,8% k 1. štvrťroku 2014. V priebehu 

sledovaného prvého obdobia celkový počet nezamestnaných poklesol o 24 200 osôb a počet 

dlhodobo nezamestnaných stúpol o 45 800 osôb.  

Pre druhé obdobie je významný prevažne kontinuálny pokles rozsahu dlhodobej 

nezamestnanosti, predovšetkým do konca roku 2016. Po maxime výskytu dlhodobej 

nezamestnanosti začiatkom roka 2014 sa ku koncu roka 2016 podiel dlhodobo nezamestnaných 

na celkovom počte nezamestnaných znížil na 54,4%, t.j. blízko k doposiaľ najnižšej hodnote 

z 1.štvrťroka 2010. Počet dlhodobo nezamestnaných od 2. štvrťroka 2014 do konca roka 2016 

poklesol o 126 200 osôb a celkový počet nezamestnaných o 130 500 osôb.  

V roku 2017 bol síce zaznamenaný pokles počtu nezamestnaných aj dlhodobo nezamestnaných, 

ale zníženie, najmä počtu dlhodobo nezamestnaných bolo miernejšie. Celkový počet 

nezamestnaných poklesol o 39 600 osôb a počet dlhodobo nezamestnaných o 8 799 osôb. 

                                                      

7 K 1. štvrťroku 2010 tvorili dlhodobo nezamestnaní 53,5% z celkového počtu nezamestnaných. 
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Z dôvodu miernejšieho poklesu počtu dlhodobo nezamestnaných sa rozsah dlhodobej 

nezamestnanosti počas roka 2017 zvýšil v porovnaní s predchádzajúcim obdobím; osciloval 

v rozmedzí od 58,7% (v 1. štvrťroku 2017) do 60,4% (v 4. štvrťroku 2017).    

Detailný vývoj rozsahu dlhodobej nezamestnanosti a zmien v počtoch nezamestnaných a 

dlhodobo nezamestnaných prináša tabuľka v prílohe 2. 

Box 2: Vývoj nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti na Slovensku 

Vývoj nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti možno rozdeliť na dve hlavné časové 

obdobia: 1) roky 2010 – 2013 a 2) roky 2014 – 2017. Zatiaľ čo v rokoch 2010 – 2013 bol vývoj 

miery nezamestnanosti ovplyvnený sezónnymi výkyvmi, od roku 2014 začala miera 

nezamestnanosti klesať nezávisle od sezónnych vplyvov. Za celé sledované obdobie od začiatku 

roka 2010 do konca roka 2017 poklesla na Slovensku miera nezamestnanosti vychádzajúca 

z metodiky Výberových zisťovaní pracovných síl (VZPS) ŠÚ SR o 7,4 p.b. na 7,7% k 4. štvrťroku 

2017.  

Zároveň s poklesom miery nezamestnanosti od 1. štvrťroka 2014 do konca roka 2017 vzrástla 

miera zamestnanosti o 4,5 p.b. a k 4. štvrťroku 2017 dosiahla úroveň 55,3%.  

Podobný vývoj ako miera nezamestnanosti zaznamenala aj miera dlhodobej nezamestnanosti, 

ktorá sa k 4. štvrťroku 2017 znížila na úroveň 4,5%, avšak rozsah dlhodobej nezamestnanosti 

zostáva stále vysoký. Podľa VZPS bola viac ako polovica nezamestnaných bola bez práce 

dlhodobo. Rozsah dlhodobej nezamestnanosti dosiahol svoje maximum v 1. štvrťroku 2014 

(68,8%). Vplyvom výrazných, takmer rovnomerných poklesov počtov nezamestnaných 

a dlhodobo nezamestnaných rozsah dlhodobej nezamestnanosti od 2. štvrťroka 2014 do konca 

roka 2016 plynule klesal až k 54,4% - najbližšie východiskovej hodnote od 1. štvrťroka 2010 

(53,5%). V priebehu roku 2017 z dôvodu miernejšieho poklesu počtu dlhodobo 

nezamestnaných v porovnaní s celkovým počtom nezamestnaných rozsah dlhodobej 

nezamestnanosti stúpol a k 4. štvrťroku 2017 dosiahol úroveň 60,4%.       

 

  



32 
 

2.3 Vývoj nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti podľa Ústredia PSVR 

Podľa štatistických údajov Ústredia PSVR v období rokov 2010 – 2017 dosiahla miera evidovanej 

nezamestnanosti (MEN) svoje maximum (14,8%) v januári 2013, kedy medzimesačne vzrástla 

o 0,36 p.b. Následne vo februári 2013 nastal medzimesačný pokles o 0,09 p.b. a od vtedy MEN 

kontinuálne klesá, iba s miernymi sezónnymi výkyvmi. Od roku 2013 do konca roku 2015 sezónne 

výkyvy (mierny nárast MEN) boli zaznamenané v septembri (prítok absolventov škôl do evidencie 

úradov PSVR) a v zimných mesiacoch (v mesiaci január). Od roku 2016 MEN plynule klesá bez 

sezónnych výkyvov. Od januára 2016 poklesla MEN o 4,45 p.b. Spolu s MEN klesá aj miera 

nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu evidovaných UoZ. V decembri 2017 MEN bola na 

úrovni 5,94% a celková MN dosiahla 7,18% (pokles o 5 p.b. od januára 2016). Detailný vývoj miery 

evidovanej nezamestnanosti a celkovej miery nezamestnanosti prináša tabuľka v prílohe 3. 

Napriek znižovaniu miery evidovanej nezamestnanosti aj celkovej miery nezamestnanosti, je 

podľa štatistických údajov Ústredia PSVR rozsah dlhodobej nezamestnanosti za obdobie január 

2010 – december 2017 takmer polovičný. UoZ s dlhodobou evidenciou na úradoch PSVR tvorili v 

priebehu uvedeného obdobia v priemere 49,9%, s mediánom 49,8, t.j. Najnižší podiel dlhodobo 

evidovaných UoZ bol 38,2% hneď na začiatku sledovaného obdobia, v januári 2010. Dlhšie ako tri 

roky od apríla 2013 do júna 2016 tvorili dlhodobo evidovaní UoZ viac ako polovičný podiel zo 

všetkých evidovaných UoZ. Najvyššiu prevalenciu mali dlhodobo evidovaní v septembri 2014, 

kedy tvorili 54,9% všetkých UoZ. V tomto období krátkodobo evidovaní UoZ tvorili menej ako 

jednu tretinu (v priemere 30,3%) všetkých UoZ a menej ako jednou pätinou (16,6%) boli zastúpení 

evidovaní od 7 do 12 mesiacov.  

V júli 2016 sa rozsah dlhodobej nezamestnanosti prvýkrát od marca 2013 dostal pod hranicu 50% 

(na úroveň 49,7%). Trvalejšie s tendenciou ďalšieho poklesu sa rozsah dlhodobej nezamestnanosti 

udržiaval pod hranicou 50% od septembra 2016, kedy sa približne pol roka pohyboval v rozmedzí 

od 48,8 do 49,8%. Výrazný pokles bol zaznamenaný od mája 2017 do decembra 2017. Za 

uvedených 7 mesiacov poklesol rozsah dlhodobej nezamestnanosti o 4,6 p.b. na 44,4%. 

Vývoj rozsahu dlhodobej nezamestnanosti v porovnaní s krátkodobou nezamestnanosťou 

a stredne dlhou nezamestnanosťou prináša príloha 4. 
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2.3.1 Dlhodobo nezamestnaní uchádzači o zamestnanie a aktívne opatrenia na trhu    

práce 

Podľa Vyhodnotení AOTP Ústredia PSVR za rok 2016 (In máj 2017) je účasť dlhodobo 

nezamestnaných (dlhodobo evidovaných) UoZ v aktívnych opatreniach zameraných na 

zvyšovanie zamestnateľnosti sústredená najmä do vykonávania aktivačnej činnosti a rámci 

Národných projektov sústredená do projektov zameraných primárne na cieľovú skupinu 

dlhodobo nezamestnaných. Podľa údajov z Vyhodnotenia AOTP za rok 2016 mali dlhodobo 

nezamestnaní viac ako polovičné zastúpenie v Národných projektoch „Šanca na zamestnanie“ 

(60,4%) a „Šanca na zamestnanie pre BSK“ (54,9%)8. 

Viac ako dve pätiny UoZ v evidencii dlhšie ako 12 mesiacov (42,6%) boli zapojené do obnovy 

kultúrneho dedičstva a do NP "Úspešne na trhu práce" - hlavnej aktivity 1 (40,8%). Takmer dve 

pätiny (39,3%) tvorili dlhodobo nezamestnaní v odborných poradenských službách a tretinové 

bolo zastúpenie dlhodobo nezamestnaných v rekvalifikačných kurzoch REPAS9. Najnižšiu 

prevalenciu (menej ako 3%) mali dlhodobo nezamestnaní v opatreniach a v projektoch 

zameraných na absolventskú prax. 

Z hľadiska stupňa vzdelania, z údajov uvádzaných vo Vyhodnotení AOTP Ústredia PSVR za rok 2016 

(Ústredie PSVR, máj 2017) vyplýva, že účasť osôb s nízkym vzdelaním (ISCED 0-2) vo väčšine 

vybraných AOTP zameraných na zvyšovanie zamestnateľnosti a v projektoch podľa § 54 je nižšia 

porovnaní s ich prevalenciou v evidencii úradov PSVR.10 

Konkrétne, do projektu zameranom na zvyšovanie zamestnateľnosti podľa § 54 – REPAS bolo 

v roku 2016 zaradených 12,5%  UoZ s nízkym vzdelaním. Z aktívnych opatrení zameraných na 

zvyšovanie zamestnateľnosti tvorili UoZ s nízkym vzdelaním jednu pätinu (20,1%) v odborných 

poradenských službách a 21% boli zastúpení medzi UoZ vykonávajúcimi dobrovoľnícku činnosť.  

                                                      

8 Uvádzaný údaj je vyšší, keďže vo Vyhodnoteniach sú spojené dve skupiny: dlhodobo nezamestnaných a UoZ, ktorí 

najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pre zaradením do evidencie UoZ nemali pravidelne 

platené zamestnanie. 

9 Z Vyhodnotenia AOTP za rok 2016 vyplýva, že v roku 2016 bol REPAS jediným programom zameraným na 

vzdelávanie. Vzdelávanie a príprava pre trh práce zabezpečovaná úradom podľa §46 sa v roku 2016 nerealizovala, 

keďže „prebiehala príprava na centrálne verejné obstarávanie, ktoré sa plánuje vyhlásiť v 2. polroku 2017“.. Pre 

vzdelávanie a prípravu pre trh práce zabezpečené z vlastnej iniciatívy UoZ bolo uzatvorených 5 dohôd, ale UoZ do 

kurzu nenastúpili, takže nedošlo ani k čerpaniu finančných prostriedkov. (Vyhodnotenie, máj 2017, s. 64) 

10 Podľa štatistík Ústredia PSVR bolo k 31.12.2016 v evidencii 30,3% UoZ s nízkym vzdelaním (abs. 83 611). 

K 31.12.2015 bolo v evidencii 98 115 UoZ s nízkym vzdelaním, ktorí tvorili 29,3% všetkých UoZ. 
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Naopak, podobne ako u dlhodobo nezamestnaných sa aktivita UoZ s nízkym vzdelaním sa 

sústreďuje predovšetkým do aktivačnej činnosti (zo zúčastnených malo 66% UoZ nízke vzdelanie), 

NP Šanca na zamestnanie (33,6%) a do obnovy kultúrneho dedičstva (32,4%). 

Prehľad AOTP zameraných na zvyšovanie zamestnateľnosti a projektov prináša podľa účasti 

dlhodobo nezamestnaných a UoZ s nízkym vzdelaním za rok 2016 tabuľka 2. 

Tabuľka 2: Účasť vo vybraných AOTP a projektoch u vybraných skupín znevýhodnených UoZ za rok 

2016 

AOTP / Projekt 

Počet 

zaradených 

UoZ 

z toho (%) 

dlhodobo 

nezamestnaní UoZ 

UoZ s nízkym 

vzdelaním 

Odborné poradenské služby 85 522 39,3 20,1 

Absolventská prax 5 683 2,8 0 

Aktivačná činnosť 18 545 100,0* 66,0 

Dobrovoľnícka činnosť 9 441 36,4 21,0 

REPAS 15 351 33,0 12,5 

NP " Šanca na zamestnanie" 6 301 60,4 33,6 

NP "Chceme byť aktívni na trhu práce" 520 35,4 15,8 

NP "Cesta z kruhu nezamestnanosti" 6 764 100,0* 25,8 

NP "Zapojenie nezamestnaných do obnovy 

kultúrneho dedičstva 
777 42,6 32,4 

NP "Praxou k zamestnaniu" 1 622 37,3 7,0 

NP "Absolventská prax štartuje zamestnanie" - 

hlavná aktivita 1 
5336 2,9 0,0 

NP "Úspešne na trhu práce" - hlavná aktivita 1 2249 40,8 3,6 

NP "Buď aktívny, zamestnaj sa" 73 885 n/a n/a 

NP "Praxou k zamestnaniu v BSK" 16 25 12,5 

NP "Šanca na zamestnanie pre BSK" 184 54,9 22,8 

*Opatrenie/projekt určený pre dlhodobo nezamestnaných 

Zdroj: Vyhodnotenie AOTP Ústredia PSVR za rok 2016 (máj 2017) a vlastné spracovanie 

Nízka prevalencia UoZ s nízkym vzdelaním v AOTP / projektoch sa prejavuje aj u mladých do 29 

rokov. K 31.3.2016 bolo v evidencii úradov PSVR 21 451 UoZ do 29 rokov s nízkym vzdelaním, 

tvorili 30,3% všetkých UoZ do 29 rokov. (Kešelová et al., 2016, s. 22) V aktívnych opatreniach 

a projektoch zameraných na zvyšovanie zamestnateľnosti bol podiel zúčastnených UoZ do 29 

rokov s nízkym  vzdelaním podhodnotený, s výnimkou aktivačnej činnosti (tamtiež, s. 32).  

Do projektu realizovanom v súlade s Národným plánom implementácie Záruky pre mladých ľudí 

v Slovenskej republike - NP „Praxou k zamestnaniu“ bolo v roku 2016 zaradených 1 622 UoZ do 

29 rokov, z nich podiel mladých do 29 rokov s nízkym vzdelaním bol približne 7% (11 UoZ 
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s neukončeným základným vzdelaním a 103 UoZ so základným vzdelaním).11 Minimálne až žiadne 

zastúpenie mladých do 29 rokov s nízkym vzdelaním bolo v roku 2016 aj v aktívnych opatreniach 

a projektoch zameraných na vykonávanie absolventskej praxe, predovšetkým z dôvodu 

nastavenia podmienok účasti v týchto programoch (Vyhodnotenie AOTP, máj 2017).  

Keďže Vyhodnotenie AOTP za rok 2016 (máj 2017) neprináša druhostupňové triedenia 

znevýhodnených UoZ v aktívnych opatreniach / projektoch, nie sú v nich dostupné informácie 

napríklad o zastúpení UoZ do 29 rokov s nízkym vzdelaním v aktívnych opatreniach / projektoch 

mimo projektov Záruky pre mladých alebo údaje o účasti dlhodobo nezamestnaných s nízkym 

vzdelaním v aktívnych opatreniach a projektoch. 

Špecifickejšie štatistické údaje o viacnásobne znevýhodnených UoZ (dlhodobo nezamestnaných 

v kombinácii s iným znevýhodnením) v aktívnych opatreniach / vybraných projektoch pochádzajú 

z mikrodát – anonymizovaných individuálnych štatistických údajov o uchádzačoch o zamestnanie 

z databázy Ústredia PSVR a ich analýze sa venuje nasledujúca časť správy. 

  

                                                      

11  V roku 2015 bolo do NP „Praxou k zamestnaniu“ zapojených 11% UoZ so vzdelaním ISCED 0-2 t.j. 29 z celkového 
počtu 261 zapojených (Vyhodnotenie AOTP za rok 2015, máj 2016). 
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Box 3: Vývoj nezamestnanosti podľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a aktívne 

opatrenia na trhu práce 

K 31. decembru 2017 bola miera evidovanej nezamestnanosti (MEN) podľa štatistických údajov 

Ústredia PSVR 5,94%, čo od začiatku sledovaného obdobia (január 2010) predstavuje pokles 

o 6,95 p.b. Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie 

dosiahla ku koncu roka 2017 hodnotu 7,18% (pokles o 7,39 p.b. od januára 2010).  

Do roku 2016 bol vývoj MEN sprevádzaný sezónnymi výkyvmi v súvislosti s úbytkom sezónnych 

prác v zimných mesiacoch a s prítokom absolventov škôl do evidencie úradov PSVR 

predovšetkým v septembri. Od roku 2016 MEN plynule klesala nezávisle od sezónnych vplyvov.  

Napriek plynulému znižovaniu miery nezamestnanosti, zostáva rozsah dlhodobej 

nezamestnanosti vysoký – v priemere takmer polovičný v období od januára 2010 do decembra 

2017. Najvyššiu prevalenciu mali dlhodobo evidovaní v septembri 2014, kedy tvorili takmer 55% 

všetkých uchádzačov o zamestnanie evidovaných na úradoch PSVR. Až v júli 2016 bol ich podiel 

prvýkrát od marca 2013 nižší ako 50%. Výrazne sa rozsah dlhodobej nezamestnanosti znížil až 

v druhej polovici roka 2017. K 31. decembru 2017 bolo dlhodobo evidovaných 44,4% 

uchádzačov o zamestnanie.   

Účasť dlhodobo evidovaných UoZ v aktívnych opatreniach zameraných na zvyšovanie 

zamestnateľnosti sa podľa Vyhodnotení AOTP za rok 2016 sústreďuje najmä do vykonávania 

aktivačnej činnosti. Z Národných projektov sa evidovaní dlhšie ako 12 mesiacov zúčastňujú 

primárne tých, ktoré sú špecifikované pre cieľovú skupinu dlhodobo nezamestnaných. Z hľadiska 

stupňa vzdelania je účasť UoZ s nízkym vzdelaním vo väčšine aktívnych opatrení a projektoch 

podhodnotená vzhľadom na ich prevalenciu v evidencii úradov PSVR. V roku 2016 uchádzači o 

zamestnanie s nízkym vzdelaním tvorili 12,5% znevýhodnených UoZ vo vzdelávacích programoch 

v rámci REPAS. V odborných poradenských službách a dobrovoľníckej činnosti tvorili UoZ s 

nízkym vzdelaním približne jednu pätinu uchádzačov o zamestnanie.  
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3. Dlhodobo nezamestnaní uchádzači o zamestnanie v aktívnych 

opatreniach trhu práce a projektoch - vyhodnotenie 

anonymizovaných individuálnych údajov Ústredia PSVR 

Tretia kapitola sa sústreďuje na analýzu anonymizovaných individuálnych údajov o dlhodobo 

nezamestnaných uchádzačoch o zamestnanie, t.j. o uchádzačoch o zamestnanie nachádzajúcich 

sa v evidencii úradov PSVR dlhšie ako 12 mesiacov (ďalej aj „dlhodobo evidovaní UoZ“). Kapitola 

3.1 popisuje metodiku vyhodnocovania údajov. Kapitola 3.2 identifikuje vybrané 

sociodemografické charakteristiky dlhodobo nezamestnaných (dlhodobo evidovaných) 

uchádzačov o zamestnanie ako celkového súboru a ich účasť vo vybraných aktívnych opatreniach 

a projektoch zameraných na zvyšovanie zamestnateľnosti. V kapitole 3.3 je analyzovaný súbor 

dlhodobo nezamestnaných z hľadiska ďalších znevýhodnení: z hľadiska vzdelania, veku a 

zdravotného postihnutia s dôrazom na ich účasť v skúmaných aktívnych opatreniach a projektoch.     

3.1 Metodika vyhodnocovania údajov o UoZ 

Anonymizované štatistické údaje sú vyhodnocované frekvenčnou a vzťahovou analýzou na 

výberovom výskumnom súbore uchádzačov o zamestnanie, ktorí boli do evidencie úradov PSVR 

zaradení do 31.12.2016, vrátane a k dátumu spracovania údajov (17.6.2017) sa ešte nachádzali 

v evidencii. 

Anonymizované individuálne údaje (mikrodata) boli dodané na CD Odborom metodiky 

informačných systémov Ústredia PSVR. 

Celkový počet evidovaných UoZ bol 152 755 osôb, z nich u takmer 71% bol zaznamenaný jeden 

prítok do evidencie. 

Detailnejšie štruktúru z hľadiska tokov z a do evidencie znázorňuje tabuľka 3. 

Tabuľka 3: Štruktúra evidovaných uchádzačov o zamestnanie vo výskumnom súbore podľa tokov  

 Počet % 

Jeden prítok N1 = 108 292 70,9 

Opakované prítoky N2 = 44 463 29,1 

Spolu N = 152 755 100,0 

Zdroj: anonymizované mikrodata, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie 
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3.2  Špecifiká dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie  

Kapitola 3.2 analyzuje sociodemografické špecifiká a účasť v aktívnych opatreniach a 

projektoch celkového súboru dlhodobo nezamestnaných (dlhodobo evidovaných) uchádzačov o 

zamestnanie (UoZ) v komparácii so špecifikami evidovaných UoZ po dobu kratšiu ako 1 rok. 

Zameriava sa na komparáciu uvedených dvoch výskumných súborov z hľadiska ich prítokov do 

evidencie, rodovej príslušnosti, rodinného stavu, veku, stupňa vzdelania, pracovných skúseností 

a účasti v AOTP. 

3.2.1 Sociodemografické charakteristiky 

Zo všetkých UoZ nachádzajúcich sa v evidencii úradov PSVR k 17.6.2017 (N=152 755) bolo 108 866 

UoZ dlhodobo nezamestnaných (dlhodobo evidovaných). Medzi dlhodobo evidovanými UoZ, ktorí 

boli ku dňu spracovania údajov v evidencii, významne prevažovali osoby s jedným prítokom. 

Tvorili až 80,9% podsúboru.  

V rámci podsúboru dlhodobo evidovaných boli k dátumu spracovania údajov dve pätiny 

v evidencii po dobu 5 rokov a dlhšie, takmer jedna tretina bola evidovaná od 2 do 5 rokov 

a necelých 28% tvorili dlhodobo nezamestnaní v evidencii od 13 do 24 mesiacov. Štruktúru 

dlhodobo nezamestnaných UoZ podľa doby evidencie prináša tabuľka 4. 

Tabuľka 4: Dlhodobo nezamestnaní podľa doby evidencie na úradoch PSVR 

Doba evidencie Počet % 

13 - 24 mesiacov 29 966 27,5 

25 - 60 mesiacov 35 384 32,5 

61 a viac mesiacov 43 516 40,0 

Spolu 108 866 100,0 

Zdroj: anonymizované mikrodata, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie 

   

Evidovaných do 12 mesiacov bolo 43 889 UoZ, pričom jeden prítok do evidencie mala menej ako 

polovica z nich. U evidovaných do 12 mesiacov boli UoZ s históriou opakovaných návratov do 

evidencie zastúpení 53,9%. 

Graf 16 znázorňuje štruktúru UoZ, ktorí sa k 17.6.2017 nachádzali v evidencii podľa prítokov a 

doby evidencie. 
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Graf 16: Evidovaní UoZ podľa doby evidencie a prítokov 

 
Zdroj: anonymizované mikrodata, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie 

Ako uvádza tabuľka 5, medzi evidovanými UoZ boli viac ako polovicou (54,5%) zastúpené ženy. 

Z hľadiska doby evidencie bol podiel žien takmer vyrovnaný, mierne vyššie zastúpenie žien (o 2,9 

p.b.) bolo u dlhodobo evidovaných UoZ.  

Tabuľka 5: Evidovaní UoZ podľa doby evidencie a rodovej príslušnosti 

 Muži Ženy Spolu Muži (%) Ženy (%) Spolu (%) 

dlhodobo evidovaní 48 625 60 241  108 866 44,7 55,3 100 

evidovaní do 12 mesiacov 20 891 22 998  43 889 47,6 52,4 100 

spolu 69 516 83 239 152 755 45,5 54,5 100 

Zdroj: anonymizované mikrodata, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie 

Z tabuľky 6 vyplýva, že UoZ žijúci v manželstve tvorili takmer polovicu evidovaných UoZ.  Vyššiu 

prevalenciu ženatých/vydatých uvádza tabuľka medzi dlhodobo nezamestnanými, kde podiel UoZ 

žijúcich v manželstve bol až 52,2%, t.j. vyšší o 12,7 p.b. v porovnaní s nezamestnanými po kratšiu 

dobu. Slobodní tvorili takmer 36% podsúboru dlhodobo nezamestnaných, ale až takmer polovicu 

medzi nezamestnanými do 12 mesiacov, vrátane. 
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Tabuľka 6: Evidovaní UoZ podľa doby evidencie a rodinného stavu 

Evidovaní/ 

rodinný stav 
Dlhodobo 

Do 12 

mesiacov 
Spolu 

Dlhodobo 

(%) 

Do 12 mesiacov 

(%) 
Spolu (%) 

slobodný/á 39 129 21 742 60 871 35,9 49,5 39,8 

ženatý, vydatá 56 783 17 340 74 123 52,2 39,5 48,5 

rozvedený/á 10 207 3 935 14 142 9,4 9,0 9,3 

vdovec, vdova 2 574 848 3 422 2,4 1,9 2,2 

registrované 

partnerstvo 
173 24 197 0,2 0,1 0,1 

spolu 108 866 43 889 152 755 100 100 100 

Zdroj: anonymizované mikrodata, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie 

Obzvlášť vysoké zastúpenie mali medzi dlhodobo evidovanými vydaté ženy až 61% (o 14,5 p.b. 

vyššie ako u žien evidovaných do 12 mesiacov). Detailnú štruktúru evidovaných UoZ z hľadiska 

doby evidencie, rodovej príslušnosti a rodinného stavu uvádza tabuľka v prílohe 5. 

Priemerný vek dlhodobo evidovaných UoZ, ktorí sa nachádzali v evidencii, bol 38,5 roka 

s mediánom 38,7 roka. Najvyšší počet osôb (abs. 21 UoZ) mal 34 rokov a 3 mesiace. Najmladší 

dlhodobo nezamestnaný v evidencii úradov PSVR mal takmer 15 rokov, najstarší 64 a štvrť roka. 

Podobné hodnoty, avšak s priemerným vekom nižším o 1,4 roka a s mediánom veku nižším o 2,7 

roka, boli zistené aj v podsúbore UoZ evidovaných do 12 mesiacov, viď tabuľka 9 na strane 44. 

Regionálne rozloženie dlhodobo evidovaných UoZ v evidencii úradov PSVR bolo sústredené do 

krajov z dlhodobo vysokou nezamestnanosťou. Viac ako jedna štvrtina dlhodobo 

nezamestnaných UoZ v evidencii úradov PSVR pochádzala z Prešovského kraja (27,8%) 

a z Košického kraja (25,2%). Približne jedna pätina bývala v Banskobystrickom kraji (20,6%). 

S výrazným odstupom nasledoval Nitriansky kraj (7,9%) a Žilinský kraj (7,7%). Menej ako 5% podiel 

dlhodobo nezamestnaných mal Trenčiansky kraj (4,7%), Bratislavský kraj (3,5%) a Trnavský kraj 

(2,7%). V porovnaní s dlhodobo evidovanými mali v Prešovskom, Košickom a v Banskobystrickom 

kraji UoZ evidovaní do 12 mesiacov mierne nižšie zastúpenie (v priemere o 4,5 p.b.) a vyššiu 

prevalenciu v ostatných piatich krajoch (v priemere o 2,66 p.b.).   

3.2.2 Najvyššie absolvované vzdelanie a pracovné skúsenosti  

V podsúbore dlhodobo nezamestnaných UoZ v evidencii Úradov PSVR bolo 47 246 UoZ (43,4%) 

s nízkym vzdelaním (ISCED 0-2), čo predstavuje o 17,4 p.b. viac ako v podsúbore evidovaných do 

12 mesiacov (26%). 

Vyučení UoZ tvorili 26,7% dlhodobo nezamestnaných, čo bol porovnateľný podiel ako 

v podsúbore evidovaných do 12 mesiacov. Dlhodobo nezamestnaní s úplným stredným 

vzdelaním s maturitou tvorili 20,4% podsúboru, u evidovaných do 12 mesiacov mali UoZ 



41 
 

s úplným stredným vzdelaním s maturitou až takmer tretinový podiel. Najnižší podiel medzi 

dlhodobo nezamestnanými v evidencii mali UoZ s vyšším odborným a vysokoškolským vzdelaním 

(6,6%), o 7,5 p.b. menej ako medzi evidovanými do 12 mesiacov. 

Porovnanie podsúborov dlhodobo nezamestnaných a nezamestnaných do 12 mesiacov podľa 

najvyššieho ukončeného vzdelania prináša graf 17. 

Graf 17: Evidovaní UoZ podľa doby nezamestnanosti a stupňa vzdelania 

 
Zdroj: anonymizované mikrodata, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie 

Pracovnú skúsenosť pred ostatným zaradením do evidencie úradov PSVR mala viac ako polovica 

(55,2%, abs. 60 115) dlhodobo evidovaných, čo predstavuje hodnotu približne o 3 p.b. vyššiu ako 

u evidovaných do 12 mesiacov. Treba však dodať, že u dlhodobo nezamestnaných bolo ich 

pracovné uplatnenie sústredené predovšetkým do vykonávania pomocných a nekvalifikovaných 

prác. Takmer 47% dlhodobo nezamestnaných bolo zamestnaných na pozíciách pomocných 

a nekvalifikovaných pracovníkov, čo je o 11,4 p.b. viac ako u evidovaných do 12 mesiacov. 

U dlhodobo evidovaných bolo v porovnaní s evidovanými do 12 mesiacov ešte mierne vyššie 

zastúpenie kvalifikovaných pracovníkov a remeselníkov (o 2,8 p.b.) a kvalifikovaných pracovníkov 

v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve (o 0,5 p.b.). Vo všetkých ostatných profesiách boli 

dlhodobo evidovaní zastúpení nižším podielom ako evidovaní do 12 mesiacov. Najvýznamnejšie 

rozdiely sa prejavili pri pracovníkoch v službách a v obchode (rozdiel 3,7 p.b.) a pri 

administratívnych pracovníkoch (rozdiel 3,4 p.b.), čo môže byť odrazom rozdielnej kvalifikačnej 

štruktúry podsúborov dlhodobo evidovaných a evidovaných po kratšiu dobu.  

Štruktúru evidovaných uchádzačov o zamestnanie podľa doby evidencie a ISCO posledného 

zamestnania prináša tabuľka 7. 
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Tabuľka 7: Evidovaní UoZ podľa doby evidencie a ISCO posledného zamestnania 

Evidovaní/ 

ISCO 
dlhodobo 

do 12 

mesiacov 
spolu 

dlhodobo 

(%) 

do 12 mesiacov 

(%) 

spolu 

(%) 

Príslušníci ozbrojených síl 29 21 50 0,05 0,1 0,1 

Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci 707 515 1 222 1,2 2,3 1,5 

Špecialisti 1 820 1 341 3 161 3,0 5,9 3,8 

Technici a odborní pracovníci 3 694 1 673 5 367 6,1 7,3 6,5 

Administratívni pracovníci 3 725 2 193 5 918 6,2 9,6 7,1 

Pracovníci v službách a obchode 8 125 3 947 12 072 13,5 17,2 14,5 

Kvalifikovaní pracovníci v 

poľnohospodárstve, lesníctve a 

rybárstve 

931 231 1 162 1,5 1,0 1,4 

Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci 7 375 2 169 9 544 12,3 9,5 11,5 

Operátori a montéri strojov a zariadení 5 531 2 670 8 201 9,2 11,7 9,9 

Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 28 178 8 126 36 304 46,9 35,5 43,7 

Spolu pracovali 60 115 22 886 83 001 100 100 100 

Nepracovali 48 751 21 003 69 754 44,8 47,9 45,7 

Spolu 108 866 43 889 152 755 100 100 100 

Zdroj: anonymizované mikrodata, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie 

 

3.2.3 Účasť v AOTP podľa doby evidencie 

Počas svojej ostatnej evidencie sa od 1.1.2014 aspoň jedného AOTP zúčastnilo  takmer 31,7% 

(abs. 34 498) dlhodobo evidovaných UoZ. Priemerný počet na jedného dlhodobo evidovaného je 

1,6 opatrenia. 

Z najaktuálnejších AOTP v období od 1.1.2014 do 17.6.2017 sa dlhodobo evidovaní zúčastnili 

predovšetkým aktivačnej činnosti podľa § 52 (65,7%). S výrazným odstupom (takmer 50 p.b.) 

nasledovalo vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby (podľa § 52a) a účasť 

v rekvalifikačných kurzoch v rámci projektu REPAS podľa § 54. Absolventskej praxe a vzdelávania 

a prípravy pre trh práce sa zúčastnili menej ako 2% dlhodobo evidovaných UoZ.  

Zatiaľ čo účasť v AOTP u dlhodobo evidovaných sa sústreďuje predovšetkým do vykonávania 

aktivačnej činnosti, u evidovaných krátkodobo je účasť v jednotlivých opatreniach vyrovnanejšia. 

S výnimkou vzdelávania a prípravy pre trh práce sa ostatných skúmaných opatrení zúčastnila 

v priemere približne jedna štvrtina UoZ s evidenciou do 12 mesiacov.  

Ako uvádza tabuľka 8, pätinový rozdiel sa prejavil pri účasti v absolventskej praxi, ktorého sa 

zúčastnilo 22,5% UoZ evidovaných do 12 mesiacov. Rozdiel môže súvisieť so vzdelanostnou 

štruktúrou oboch podsúborov a s podmienkami účasti v uvedenom opatrení (možnosť vykonávať 

absolventskú prax max. 2 roky od absolvovania školy, mať aspoň stredné odborné vzdelanie).  
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Ďalšie významné rozdiely v účasti sa prejavili v projekte REPAS, ktorého sa zúčastnil dvojnásobný 

podiel evidovaných do 12 mesiacov ako dlhodobo evidovaných. Dobrovoľnícku činnosť vykonával 

s rozdielom 7,1 p.b. vyšší podiel evidovaných do 12 mesiacov ako dlhodobo evidovaných. 

Tabuľka 8: Evidovaní UoZ podľa doby evidencie a účasti v AOTP 

Evidovaní/ 

AOTP 
dlhodobo 

do 12 

mesiacov 
spolu dlhodobo 

do 12 

mesiacov 
spolu 

Vzdelávanie a príprava pre 

trh práce (§46) 
417 172 589 1,2 1,8 1,3 

Príspevok na vykonávanie 

absolventskej praxe (§51) 
545 2 124 2 669 1,6 22,5 6,1 

Vzdelávanie a príprava pre 

trh práce – (§46 odst.7)  
27 17 44 0,1 0,2 0,1 

Príspevok na aktivačnú 

činnosť (§52) 
22 659 2 118 24 777 65,7 22,4 56,4 

Príspevok na 

dobrovoľnícku činnosť 

(§52a) 

5 450 2 160 7 610 15,8 22,9 17,3 

Projekty a programy - 

Repas (§54 Repas) 
5 400 2 845 8 245 15,7 30,2 18,8 

Spolu účasť 34 498 9 436 43 934 100 100 100 

žiadne AOTP 74 368 34 453 108 821 68,3 78,5 71,2 

Spolu účasť 108 866 43 889 152 755 100 100 100 

Zdroj: anonymizované mikrodata, Ústredie PSVR a vlastné spracovanie 

Tabuľka 9 prináša porovnanie zistení vyplývajúcich z analýzy celkového súboru dlhodobo 

nezamestnaných a evidovaných UoZ po dobu kratšiu ako 1 rok.  

Detailnejšie zistenia týkajúce špecifík dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie 

s multiplikáciou znevýhodnení sú obsahom podkapitoly 3.3. 

  



44 
 

Tabuľka 9: Komparácia  evidovaných UoZ z hľadiska doby evidencie (%) 

Evidovaní/ 

ukazovatele 
Dlhodobo 

Do 12 

mesiacov 

Jeden prítok (%) 80,9 46,1 

Opakované prítoky (%) 19,1 53,9 

Podiel žien (%) 55,3 52,4 

Rodinný stav 

(%) 

Vydaté/ženatí 52,2 39,5 

Slobodní/é 35,9 49,5 

Vydaté ženy 60,9 46,4 

Vek (v rokoch) 

Mean: 38,5 37,1 

Median: 38,7 36 

Minimum: 14,9 15,4 

Maximum: 64,3 63,4 

ISCED (%) 

0-2 43,4 26,0 

3-4  47,0 57,1 

5-6  6,6 14,1 

ISCO 

posledného 

zamestnania 

(%) 

Pomocné a nekvalifikované 

práce 
46,9 35,5 

Pracovníci v službách a 

obchode 
13,5 17,2 

AOTP (%) 

§51 1,6 22,5 

§52 65,7 22,4 

§54 REPAS 15,7 30,2 

UoZ so ZP 3,79 3,73 

Zdroj: anonymizované mikrodata, Ústredie PSVR a vlastné spracovanie 
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Box 4: Charakteristika súboru dlhodobo evidovaných z hľadiska vybraných 

sociodemografických znakov 

Z analýzy anonymizovaných individuálnych štatistických údajov evidovaných uchádzačov 

o zamestnanie vyplynuli niektoré významné rozdiely z hľadiska tokov a z hľadiska doby 

evidencie. Pre dlhodobo evidovaných bol charakteristický jeden prítok do evidencie úradov 

PSVR a zotrvávanie v nej po dlhšiu dobu. U evidovaných do 12 mesiacov bola významnejšia 

fluktuácia, t.j. opakované prítoky a odtoky z evidencie.  

Výrazné zastúpenie medzi dlhodobo evidovanými v porovnaní s evidovanými do 12 mesiacov 

mali vydaté ženy a UoZ s nízkym vzdelaním. U dlhodobo evidovaných tvorili 61%, čo 

v porovnaní s evidovanými po kratšiu dobu predstavuje vyšší podiel až o 14,5 p.b. Viac ako 40% 

dlhodobo evidovaných malo nízke vzdelanie v porovnaní s približne jednou štvrtinou 

u evidovaných po dobu do 12 mesiacov.  

Na druhej strane vyšší podiel dlhodobo evidovaných pred zaradením do evidencie úradov PSVR 

pracoval. Zároveň však 47% z nich pracovalo ako pomocní a nekvalifikovaní zamestnanci, čo 

predstavuje o 11,4 p.b. vyšší podiel ako u evidovaných do 12 mesiacov.  

Necelá jedna tretina dlhodobo evidovaných UoZ sa zúčastňovala aspoň jedného aktívneho 

opatrenia/projektu, pričom charakteristické je ich zotrvávanie v aktivačnej činnosti. Aktivačnú 

činnosť vykonávali až takmer dve tretiny dlhodobo evidovaných UoZ. Iba približne 16% 

dlhodobo evidovaných a zúčastňovalo vzdelávacích opatrení a programov v porovnaní s 30% 

u evidovaných kratšiu dobu.  
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3.3  Dlhodobo nezamestnaní UoZ a vybrané znevýhodnenia na trhu práce 

Kapitola 3.3 sa sústreďuje na podrobnejšiu analýzu vybraných znevýhodnení a ich 

kombinácie. Skúma predovšetkým dlhodobú nezamestnanosť v spojení s nízkym vzdelaním, s 

vekom a s existenciou zdravotného postihnutia z hľadiska vybraných sociodemografických znakov 

a účasti v AOTP. 

3.3.1 Dlhodobo nezamestnaní a vzdelanie 

Viacnásobné znevýhodnenie z hľadiska doby nezamestnanosti (dlhšej ako 12 mesiacov) a stupňa 

vzdelania (ISCED 0-2) malo 47 246 UoZ. Z hľadiska rodovej príslušnosti tvorili ženy 57,5% (abs. 

27 189 osôb) dlhodobo nezamestnaných UoZ s nízkym vzdelaním.  

Dominantné zastúpenie mali dlhodobo evidovaní UoZ s nízkym vzdelaním z Prešovského kraja 

(33,8%, predovšetkým okresy Kežmarok, Vranov nad Topľou, Prešov), Košického kraja (28,6%, 

najmä okresy Košice-okolie, Trebišov, Michalovce, Rožňava) a z Banskobystrického kraja (22,6%, 

najmä okresy Rimavská Sobota, Lučenec, Revúca). Ostatné kraje mali v rámci uvedeného 

podsúboru zastúpenie menej ako 6%: Nitriansky kraj (5,8%, okresy Komárno, Levice), Žilinský kraj 

(4%, okresy Liptovský Mikuláš, Čadca, Ružomberok), Trenčiansky kraj (2,1%, okres Prievidza), 

Trnavský kraj (1,9%, okresy Dunajská Streda, Senica) a Bratislavský kraj (1,1%, okres Malacky).  

Vplyv stupňa vzdelania sa prejavuje aj pri trvaní dlhodobej nezamestnanosti.  

Priemerná doba evidencie dlhodobo nezamestnaných s neukončeným základným  a so základným 

vzdelaním bola 79,6 mesiaca, t.j. približne 6 rokov a 7 mesiacov so širokým rozpätím od 13 

mesiacov po 323,8 mesiacov (takmer 27 rokov). Medián doby evidencie bol 60,6 mesiaca, t.j. 

približne 5 rokov.  

V porovnaní s UoZ s neukončeným základným vzdelaním získanie stredného odborného 

a úplného stredného vzdelanie (vyučenie a maturita) skrátilo u dlhodobo nezamestnaných 

priemernú dobu evidencie o 23 mesiacov (t.j. takmer 2 roky) a vyššie odborné a vysokoškolské 

vzdelanie o 40 mesiacov (t.j. približne o 3 roky a 4 mesiace).  

Z hľadiska rodovej príslušnosti sa u dlhodobo nezamestnaných UoZ s nízkym vzdelaním, ktorí sa 

k 17.6.2017 stále nachádzali v evidencii úradov PSVR zistili významné rozdiely v dobe evidencie. 

Priemerná doba evidencie u dlhodobo nezamestnaných žien s nízkym vzdelaním, ktoré sa k 

17.6.2017 nachádzali na úradoch PSVR, bola 83,8 mesiaca (t.j. takmer 7 rokov) s rozpätím od 12 

mesiacov do 323,5 mesiaca (t.j. takmer 27 rokov). Stredová hodnota bola na úrovni 63,54 mesiaca 

(t.j. 5 rokov a 3 mesiace). Najvyšší počet žien (abs. 350) bol evidovaný 197,52 mesiaca (t.j. 16 

rokov a približne 5 mesiacov). V porovnaní so ženami, priemerná doba evidencie mužov bola 

nižšia o 10 mesiacov a významne nižšia bola aj modusová hodnota. Najvyšší počet mužov bol 

evidovaný 20,57 mesiaca (t.j. 1 rok a približne 8 mesiacov). 
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Pracovné skúsenosti 

Spomedzi dlhodobo evidovaných UoZ s nízkym vzdelaním pracovalo pred ostatným zaradením do 

evidencie 44,6% (abs. 21 056). Pri dlhodobo nezamestnaných s vyššími stupňami vzdelania 

pracovala pred zaradením do evidencie viac ako polovica (64,4% UoZ vyučených a s maturitou 

a 57,9% UoZ s vyšším odborným a s vysokoškolským vzdelaním).   

Vplyv nízkeho vzdelania na pracovnú minulosť dlhodobo nezamestnaných UoZ sa prejavil 

predovšetkým u žien. Zatiaľ čo u žien s neukončeným základným a so základným vzdelaním 

pracovalo pred zaradením do evidencie necelých 38%, podiel pracujúcich mužov s nízkym 

vzdelaním bol viac ako polovičný (54%). Ako vyplýva z grafu 18, pri dlhodobo nezamestnaných 

s vyššími stupňami vzdelania boli rozdiely v pracovnej skúsenosti mužov a žien vyrovnanejšie: 

rozdiel 2,2 p.b. medzi mužmi a ženami s nižším stredným odborným vzdelaním; rozdiel 0,6 p.b. 

medzi mužmi a ženami s vyučením; rozdiel medzi mužmi a ženami s maturitou 7,8 p.b. v prospech 

žien a rozdiel medzi mužmi a ženami s vyšším odborným a s vysokoškolským vzdelaním 4,4 p.b. 

rovnako v prospech žien.   

Graf 18: Dlhodobo nezamestnaní s pracovnou skúsenosťou podľa rodovej príslušnosti a stupňa 

vzdelania 

 
Zdroj: anonymizované mikrodata, Ústredie PSVR a vlastné spracovanie 

Detailné údaje o počte a podiele žien a mužov podľa pracovnej skúsenosti, ISCO posledného 

zamestnania a stupňa vzdelania prináša príloha 6. 
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Podobne ako pri nezamestnaných s kratšou dobou evidencie12, aj pri dlhodobo nezamestnaných 

evidovaných UoZ sa potvrdzuje vplyv stupňa vzdelania na vykonávanie pomocných 

a nekvalifikovaných prác.  Konkrétne so stúpajúcim vzdelaním podiel dlhodobo evidovaných UoZ, 

ktorí pred ostatným evidovaním na úradoch PSVR vykonávali pomocné a nekvalifikované práce, 

klesal. Najvyšší podiel (takmer 86%) vykonával pomocné a nekvalifikované práce u UoZ bez 

ukončeného základného vzdelania. Medzi UoZ s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa 

uvedené práce vykonávalo necelých 5% dlhodobo nezamestnaných. Prevalenciu evidovaných UoZ 

s pracovnou skúsenosťou pomocných a nekvalifikovaných pracovníkov v triedení podľa doby 

evidencie a stupňa dosiahnutého vzdelania znázorňuje graf 19. 

Graf 19: Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci podľa doby evidencie a stupňa vzdelania 

 
Zdroj: anonymizované mikrodata, Ústredie PSVR a vlastné spracovanie 

 

  

                                                      

12  Podiel nekvalifikovaných a pomocných pracovníkov klesal so zvyšujúcim sa stupňom vzdelania aj pri evidovaných 

do 12 mesiacov, iba ich prevalencia medzi UoZ s neukončeným základným, so základným vzdelaním a so stredným 

odborným vzdelaním bola nižšia v porovnaní s dlhodobo nezamestnanými. Zároveň v ostatných kategóriách 

vzdelania bola mierne vyššia ako u dlhodobo nezamestnaných. 
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Účasť v AOTP 

Ako už bolo spomenuté v predchádzajúcej kapitole, počas svojej evidencie sa aspoň jedného 

opatrenia alebo projektu zúčastnilo 34 498 dlhodobo evidovaných UoZ (31,7%). Na jedného 

dlhodobo evidovaného UoZ pripadlo v priemere 1,6 opatrenia pri minime 1 a maxime 7 aktívnych 

opatrení.  

Z hľadiska stupňa vzdelania, dlhodobo evidovaní UoZ s nízkym vzdelaním pripadlo v priemere 1,7 

aktívnych opatrení a projektov, čo je najvyššia hodnota zo všetkých vzdelanostných stupňov. 

Dlhodobo evidovaní UoZ s vyšším odborným a vysokoškolským vzdelaním sa zúčastňovali 

v priemere 1,3 opatrenia.  

Treba však dodať, že dominantným najaktuálnejším opatrením pri dlhodobo evidovaných UoZ 

s nízkym vzdelaním bolo vykonávanie aktivačnej činnosti, ktorej sa zúčastnilo počas svojej 

evidencie dohromady 85,9% UoZ s nízkym vzdelaním. S výrazným odstupom (až 78,1 p.b.) 

nasledovalo vykonávanie menší obecných prác prostredníctvom dobrovoľníckej činnosti a s 

odstupom 79,6 p.b. nasledovala účasť vo vzdelávacích opatreniach a projektoch (najmä REPAS).  

U UoZ so stredným odborným vzdelaním vykonávanie aktivačnej činnosti síce stále bolo 

dominantným opatrením, ale ich zastúpenie v uvedenom opatrení bolo nižšie o  takmer jednu 

štvrtinu v porovnaní s UoZ s nízkym vzdelaním. Spomedzi dlhodobo evidovaných UoZ s vyšším 

odborným a vysokoškolským vzdelaním sa aktivačnej činnosti zúčastnila dohromady iba približne 

jedna desatina.  

So zvyšujúcim sa stupňom vzdelania zároveň rástla prevalencia dlhodobo evidovaných UoZ v 

dobrovoľníckej činnosti, v absolventskej praxi a vo vzdelávacích opatreniach (predovšetkým 

v REPAS, ktorého sa zúčastnila takmer jedna štvrtina stredoškolsky vzdelaných dlhodobo 

evidovaných UoZ a takmer polovica dlhodobo evidovaných s vyšším odborným a vysokoškolským 

vzdelaním).  

Na pokles vykonávania aktivačnej činnosti a nárast účasti vo vzdelávacích opatreniach/projektoch 

s rastúcim vzdelaním poukazuje graf 20. 
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Graf 20: Účasť v aktivačnej činnosti a vo vzdelávaní podľa stupňa vzdelania 

 
Zdroj: anonymizované mikrodata, Ústredie PSVR a vlastné spracovanie 

Detailné údaje o účasti v aktívnych opatreniach a projektoch prináša príloha 7. 

3.3.2 Dlhodobo nezamestnaní a vek 

Vychádzajúc zo Zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti za znevýhodnené skupiny UoZ 

z hľadiska veku považujeme explicitne osoby staršie ako 50 rokov veku. Vekové kritérium však 

v sebe nesie aj ďalšia skupina znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie – mladí ľudia do 26 

rokov, chápaní ako absolventi škôl (osoby mladšie ako 26 rokov veku, ktoré ukončili príslušným 

stupňom vzdelania sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi 

rokmi a od jej ukončenia nemali pravidelne platené zamestnanie).  

Pri analýze dlhodobej nezamestnanosti a ďalších znevýhodnení z hľadiska veku nasledujúca časť 
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uplynutej doby od skončenia školy), vychádzajúc pritom z programov zameraných na zvyšovanie 
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3.3.2.1 Dlhodobo nezamestnaní do 29 rokov 

K 17.6.2017 sa vo výskumnom podsúbore UoZ vo veku do 29 rokov nachádzalo 24 589 dlhodobo 

nezamestnaných (dlhodobo evidovaných) osôb. Ich priemerný vek bol 23,5 rokov s mediánom 

24,1 rokov. Zastúpenie žien a mužov bolo pomerne vyrovnané, ženy tvorili 51,4% podsúboru 

mladých do 29 rokov a takmer 70% bolo slobodných.  

Z hľadiska regionálneho rozloženia mladí do 29 rokov pochádzali predovšetkým z Prešovského, 

Košického a Banskobystrického kraja, pričom zastúpenie mladých do 29 rokov v Prešovskom kraji 

bolo až 35,4% - v porovnaní s celkovým súborom dlhodobo evidovaných vyššie o 7,6 p.b. 

Dlhodobo evidovaní mladí do 29 rokov z ostatných 5 krajov boli zastúpení minimálne – maximálne 

5% a menej. 

Detailnejšiu štruktúru dlhodobo evidovaných UoZ do 29 rokov podľa kraja trvalého bydliska 

v komparácii s celkovým súborom dlhodobo evidovaných prináša tabuľka 10. 

Tabuľka 10: Dlhodobo evidovaní (DE) UoZ podľa kraja trvalého bydliska 

   
DE UoZ do 

29 rokov 

DE UoZ 

celkom 

DE do 29 

rokov (%) 

DE UoZ 

celkom (%) 

Bratislavský kraj 487 3 764 2,0 3,5 

Trnavský kraj 334 2 890 1,4 2,7 

Trenčiansky kraj 638 5 089 2,6 4,7 

Nitriansky kraj 1 134 8 614 4,6 7,9 

Žilinský kraj 1 257 8 382 5,1 7,7 

Banskobystrický kraj 5 204 22 413 21,2 20,6 

Prešovský kraj 8 703 30 305 35,4 27,8 

Košický kraj 6 832 27 409 27,8 25,2 

Spolu 24 589 108 866 100,0 100,0 

Zdroj: anonymizované mikrodata, Ústredie PSVR a vlastné spracovanie 

Vzdelanie 

Z grafu 21 vyplýva, že prevalencia dlhodobo evidovaných UoZ do 29 rokov s nízkym vzdelaním 

bola výrazne vyššia v porovnaní s celkovým súborom dlhodobo evidovaných.  

  



52 
 

Graf 21: Štruktúra dlhodobo evidovaných UoZ s dôrazom na mladých UoZ do 29 rokov  podľa 

stupňa vzdelania 

 
Zdroj: anonymizované mikrodata, Ústredie PSVR a vlastné spracovanie 

Nízke vzdelanie malo až 58,9% dlhodobo evidovaných mladých ľudí do 29 rokov (z toho 

neukončené základné 13,8% a základné 45,1%), čo predstavuje o 15,5 p.b. vyšší podiel ako 

v celkovom súbore DE. Iba necelých 14% bolo vyučených, v porovnaní s celkovým súborom 

dlhodobo evidovaných je to až o 12,8 p.b. nižší podiel. Maturitu získanú na strednej odbornej 

škole alebo na gymnáziu malo 18,1% DE mladých a vyššie odborné alebo vysokoškolské vzdelanie 

získalo 6,5% osôb – zastúpenie je porovnateľné s celkovým súborom dlhodobo evidovaných. 

Pracovné skúsenosti 

Pred ostatným zaradením do evidencie nepracovalo až 70,6% DE UoZ do 29 rokov (abs. 17 367). 

Z nich až 65,6% malo nízke vzdelanie.  

Z 29,4% (abs. 7 222), ktorí pred zaradením do evidencie pracovali, až polovica (50,6%) vykonávala 

pomocné a nekvalifikované práce, a to predovšetkým mladí ľudia s nízkym vzdelaním (až 76,7% 

UoZ do 29 rokov s nízkym vzdelaním). Takmer polovičné zastúpenie (46,1%) pomocných a 

nekvalifikovaných pracovníkov bolo aj medzi vyučenými do 29 rokov.  

S výrazným odstupom nasledovalo vykonávanie pomocných a nekvalifikovaných prác u ostatných 

vzdelanostných kategórií. Z dlhodobo evidovaných UoZ do 29 rokov s úplným stredným 

vzdelaním (maturita) pomocné a nekvalifikované práce vykonávala necelá štvrtina a v kategórií 
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s úplným stredným vzdelaním pôsobil na pozíciách pracovníkov v službách a v obchode, avšak ich 

zastúpenie bolo iba o 3 p.b. vyššie ako ich zastúpenie v pomocných a nekvalifikovaných prácach. 

Dlhodobo evidovaní UoZ do 29 rokov s vyšším odborným a s vysokoškolským vzdelaním pracovali 

najčastejšie ako administratívni zamestnanci (23,2%) a na pozíciách pracovníkov v službách 

a v obchode (19,4%). Podobne, menej ako jedna pätina zastávala pozície špecialistov (19,2%) 

a technických a odborných pracovníkov (16,5%). Detailné údaje o dlhodobo evidovaných UoZ do 

29 rokov v triedení podľa stupňa vzdelania a pozície v zamestnaní prináša príloha 8. 

Účasť v AOTP 

Aspoň jedného AOTP sa počas svojej evidencie zúčastnilo necelých 40% dlhodobo evidovaných 

UoZ do 29 rokov. Viac ako dve tretiny z nich pritom vykonávali aktivačnú činnosť. Približne 15% 

mladých sa v rámci opatrení vzdelávalo (najmä REPAS) a takmer 12% vykonávalo dobrovoľnícku 

činnosti. Iba necelých 6% UoZ do 29 rokov sa počas svojej dlhodobej evidencie zúčastnilo 

absolventskej praxe. Na jedného dlhodobo evidovaného UoZ pripadlo v priemere 1,6 aktívneho 

opatrenia/projektu. 

Z hľadiska stupňov vzdelania aj dlhodobo evidovaní UoZ do 29 rokov s nízkym vzdelaním sa 

dominantne (86,5%) zúčastňovali aktivačnej činnosti. Ako vyplýva z tabuľky 11, s rastúcim 

stupňom vzdelania klesala účasť na aktivačnej činnosti a rástla účasť v dobrovoľníckej činnosti a 

najmä vo vzdelávacích opatreniach. Zatiaľ čo u mladých s nízkym vzdelaním sa vzdelávacích 

opatrení a projektov zúčastnila menej ako jedna desatina, u UoZ s úplným stredným vzdelaním sa 

vzdelávania (konkrétne projektu REPAS) zúčastnila jedna tretina a v kategórii osôb s vyšším 

odborným a s vysokoškolským vzdelaním až dve pätiny UoZ do 29 rokov. 

Tabuľka 11: Účasť v AOTP/projektoch u dlhodobo evidovaných UoZ do 29 rokov podľa stupňa 

vzdelania 

  

neukončené 

základné a 

základné 

nižšie 

stredné 

odborné 

stredné 

odborné 

úplné 

stredné 

vyššie 

odborné a 

vysokoškolské 

spolu 

Vzdelávanie a príprava pre trh 

práce  
7 2 12 45 10 76 

Príspevok na vykonávanie 

absolventskej praxe 
1 20 42 362 119 544 

Príspevok na aktivačnú činnosť  5 197 170 764 289 50 6 470 

Príspevok na dobrovoľnícku 

činnosť  
382 41 191 352 177 1 143 

Projekty a programy - REPAS  424 22 158 524 249 1 377 

Spolu 6 011 255 1 167 1 572 605 9 610 
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% 

Vzdelávanie a príprava pre trh 

práce  
0,1 0,8 1,0 2,9 1,7 0,8 

Príspevok na vykonávanie 

absolventskej praxe  
0,0 7,8 3,6 23,0 19,7 5,7 

Príspevok na aktivačnú činnosť  86,5 66,7 65,5 18,4 8,3 67,3 

Príspevok na dobrovoľnícku 

činnosť  
6,4 16,1 16,4 22,4 29,3 11,9 

Projekty a programy - REPAS 7,1 8,6 13,5 33,3 41,2 14,3 

Spolu 100 100 100 100 100 100 

Zdroj: anonymizované mikrodata, Ústredie PSVR a vlastné spracovanie 

3.3.2.2 Dlhodobo nezamestnaní starší ako 50 rokov veku 

V súbore dlhodobo nezamestnaných (dlhodobo evidovaných) sa k 17.6.2017 nachádzalo 17 713 

UoZ starších ako 50 rokov veku. Ich priemerný vek bol 54,6 rokov a mediánom 54,3 rokov. 

Podobne ako medzi mladými do 29 rokov aj medzi UoZ vo veku viac ako 50 rokov bolo zastúpenie 

mužov a žien takmer rovnomerné, ženy tvorili 51,5% podsúboru. Z hľadiska rodinného stavu 

prevažovali UoZ žijúci v manželstve (62,3%) s odstupom 45,8 p.b. nasledovali rozvedení/é. 

Približne 14% bolo slobodných a 7% vdovcov/vdov. 

Na rozdiel od dlhodobo evidovaných mladých do 29 rokov, regionálne zastúpenie dlhodobo 

evidovaných UoZ starších ako 50 rokov bolo rovnomernejšie. Takmer jednou pätinou boli 

zastúpení UoZ z Košického kraja (19,9%), z Prešovského kraja (19,7%) a z Banskobystrického kraja 

(18,6%). S miernym odstupom (o 6,5 p.b.) od Banskobystrického kraja nasledoval Nitriansky kraj 

(12,1%) a približne jedna desatina (10,8%) UoZ pochádzala zo Žilinského kraja. Viac ako 5% UoZ 

starších ako 50 rokov bývalo v Trenčianskom kraji (7,6%) a v Bratislavskom kraji (6,5%). 

Z Trnavského kraja pochádzalo 4,7% dlhodobo evidovaných UoZ starších ako 50 rokov. 

Vzdelanie 

Zatiaľ čo medzi dlhodobo evidovanými UoZ do 29 rokov mali dominantné zastúpenie mladí 

s nízkym vzdelaním, medzi staršími ako 50 rokov najvyšší podiel tvorili vyučení (takmer 35%). 

UoZ starší ako 50 rokov s nízkym vzdelaním boli zastúpení 28,4%. Takmer jednu štvrtinu tvorili 

osoby s úplným stredným vzdelaním (24,1%). Mierne vyšší (približne o 2,2 p.b.) v porovnaní 

s dlhodobo evidovanými mladými do 29 rokov, bol aj podiel starších ako 50 rokov s vyšším 

odborným a vysokoškolským vzdelaním. Tvorili 8,7% podsúboru UoZ starších ako 50 rokov. 

Porovnanie vzdelanostnej štruktúry dlhodobo evidovaných UoZ do 29 rokov a UoZ starších ako 

50 rokov prináša graf 22. 
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Graf 22: Dlhodobo evidovaní UoZ do 29 rokov a UoZ starší ako 50 rokov podľa stupňa vzdelania 

(%) 

 
Zdroj: anonymizované mikrodata, Ústredie PSVR a vlastné spracovanie 

Pracovné skúsenosti 

V porovnaní s dlhodobo evidovanými UoZ do 29 rokov, v podsúbore dlhodobo evidovaných UoZ 

starších ako 50 rokov pred zaradením do evidencie úradov PSVR pracovali takmer dve tretiny 

osôb. Rozdiely medzi oboma podsúbormi znázorňuje graf 23. 
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Graf 23: Dlhodobo evidovaní UoZ do 29 rokov a UoZ starší ako 50 rokov podľa pracovných 

skúseností 

 
Zdroj: anonymizované mikrodata, Ústredie PSVR a vlastné spracovanie 

V nižšej miere ako mladí do 29 rokov, obsadzovali starší ako 50 rokov pozície operátorov a 

montérov strojov a zariadení a najmä pozície pomocných a nekvalifikovaných pracovníkov. 

Pomocné a nekvalifikované práce vykonávalo 41%, a ako operátori a montéri strojov a zariadení 

pracovalo 9,1%. Ich minimálne zastúpenie bolo podobne ako u mladých do 29 rokov v pozíciách 

príslušníkov ozbrojených síl. 

Naopak, vo vyššom podiele boli zastúpení vo všetkých ostatných profesiách, predovšetkým ako 

technickí a odborní pracovníci (7,8%, rozdiel 3,2 p.b. v porovnaní s mladých do 29 rokov), ako 

kvalifikovaní pracovníci a remeselníci (12,7%, rozdiel 2,9 p.b.) a ako špecialisti (4,4%, rozdiel 2,1 

p.b.). Porovnanie vykonávaných profesií prináša tabuľka 12. 
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Tabuľka 12: Dlhodobo evidovaní UoZ do 29 rokov a UoZ starší ako 50 rokov podľa ISCO (%) 

 
DE starší ako 

50 rokov 

DE do 29 

rokov 

DE starší ako 

50 rokov (%) 

DE do 29 

rokov (%) 

Príslušníci ozbrojených síl 1 6 0,01 0,08 

Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci 227 25 1,9 0,3 

Špecialisti 517 168 4,4 2,3 

Technici a odborní pracovníci 906 327 7,8 4,5 

Administratívni pracovníci 833 479 7,1 6,6 

Pracovníci v službách a obchode 1 684 961 14,4 13,3 

Kvalifikovaní pracovníci v 

poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve 
185 74 1,6 1,0 

Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci 1 480 709 12,7 9,8 

Operátori a montéri strojov a zariadení 1 058 821 9,1 11,4 

Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 4 788 3 652 41,0 50,6 

Spolu pracovali 11 679 7 222 100 100 

Nepracovali 6 034 17 367 34,1 70,6 

Spolu 17 713 24 589 100 100 

Zdroj: anonymizované mikrodata, Ústredie PSVR a vlastné spracovanie 

Účasť v AOTP 

Podobne ako u dlhodobo evidovaných UoZ do 29 rokov aj u DE starších ako 50 rokov pripadlo 

v priemere 1,6 opatrenia na jedného UoZ. Podobne ako u DE UoZ do 29 rokov aj u starších ako 50 

rokov sa väčšina nezúčastnila žiadneho skúmaného aktívneho opatrenia/projektu počas svojej 

evidencie. Zároveň u starších ako 50 rokov bol podiel tých, ktorí sa žiadneho AOTP/ projektu 

nezúčastnili až viac ako 75%. Porovnanie účasti v skúmaných AOTP/projektoch oboch podsúborov 

znázorňuje graf 24. 

Z konkrétnych skúmaných aktívnych opatrení a projektov obidva podsúbory dlhodobo 

evidovaných UoZ počas svojej evidencie vykonávali predovšetkým aktivačnú činnosť podľa § 52. 

Avšak rozdiel medzi súbormi je v prevalencii účasti: u UoZ do 29 rokov bola účasť v aktivačnej 

činnosti vyššia o 11,9 p.b. v porovnaní s dlhodobo evidovaných UoZ staršími ako 50 rokov. 

Zároveň starší ako 50 rokov sa vo vyššej miere zúčastňovali vykonávania aktivačnej činnosti 

formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a) a opatrení a projektov zameraných na vzdelávanie. 

Detailnú účasť v jednotlivých aktívnych opatreniach prináša tabuľka 13.  
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Graf 24: Dlhodobo evidovaní UoZ do 29 rokov a UoZ starší ako 50 rokov podľa účasti vo vybraných 

opatreniach / projektoch (%) 

 
Zdroj: anonymizované mikrodata, Ústredie PSVR a vlastné spracovanie 

Tabuľka 13: Dlhodobo evidovaní UoZ do 29 rokov a UoZ starší ako 50 rokov vo vybraných 

AOTP/projektoch (%) 

 
DE starší ako 

50 rokov 

DE do 29 

rokov 

DE starší ako 

50 rokov (%) 

DE do 29 

rokov (%) 

Vzdelávanie a príprava pre trh práce 82 76 2,1 0,8 

Príspevok na vykonávanie 

absolventskej praxe 
0 544 0,0 5,7 

Príspevok na aktivačnú činnosť 2 204 6 470 55,4 67,3 

Príspevok na dobrovoľnícku činnosť 1 043 1 143 26,2 11,9 

Projekty a programy - REPAS 651 1 377 16,4 14,3 

Spolu zúčastnili 3 980 9 610 100 100 

Nezúčastnili 13 733 14 979 77,5 60,9 

Spolu 17 713 24 589 100 100 

Zdroj: anonymizované mikrodata, Ústredie PSVR a vlastné spracovanie 
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Box 5: Špecifiká viacnásobne znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie na trhu práce 

podľa vzdelania a veku 

Analýza mikrodát potvrdzuje tendencie, podľa ktorých je získaný stupeň vzdelania jedným 

z najvýznamnejších faktorov, ktoré ovplyvňujú trvanie dlhodobej nezamestnanosti, 

predchádzajúce pracovné skúsenosti ako i účasť dlhodobo nezamestnaných v aktívnych 

opatreniach na trhu práce zameraných na zvyšovanie zamestnateľnosti a v projektoch 

osobitne sústredených na vzdelávanie.  

V porovnaní s neukončeným základným vzdelaním u dlhodobo evidovaných získanie stredného 

odborného vzdelania (vyučenie) a úplného stredného vzdelania (maturita) skrátilo priemernú 

dobu evidencie o 23 mesiacov a získanie vyššieho odborného a vysokoškolského vzdelania 

skrátilo priemernú dobu evidencie o 40 mesiacov. Z hľadiska veku, osobitne pri UoZ do 29 

rokov je nízke vzdelanie (ISCED 0-2) významnejším faktorom, ktorý spôsobuje dlhodobú 

nezamestnanosť, v porovnaní so staršími ako 50 rokov. Zatiaľ čo u dlhodobo 

evidovaných starších ako 50 rokov malo nízke vzdelanie necelých 29% UoZ a najvyšším 

podielom boli zastúpení vyučení, v skupine dlhodobo evidovaných mladých UoZ s nízkym 

vzdelaním s prevalenciou takmer 59% dominovali.  

Vplyv nízkeho vzdelania sa prejavil aj pri vykonávaní pracovnej činnosti, ktorá predchádzala 

evidencii na úrade PSVR. Pred ostatným zaradeným do evidencie pracovalo necelých 45% UoZ 

s nízkym vzdelaním, pričom sa prejavil významný rozdiel medzi mužmi a ženami. Pred 

ostatným zaradením do evidencie pracovalo iba 38% dlhodobo evidovaných žien s nízkym 

vzdelaním, ale viac ako polovica (54%) dlhodobo evidovaných mužov. Pri vyšších stupňoch 

vzdelania boli rozdiely medzi mužmi a ženami vyrovnanejšie. So stúpajúcim vzdelaním klesal 

podiel dlhodobo evidovaných, ktorí pred ostatným zaradením do evidencie vykonávali 

pomocné a nekvalifikované práce. 

Účasť v aktívnych opatreniach na trhu práce u dlhodobo evidovaných UoZ s nízkym vzdelaním 

bola sústredená predovšetkým do vykonávania aktivačnej činnosti. Účasť vo vzdelávacích 

opatreniach a projektoch (najmä REPAS) rástla so zvyšujúcim sa stupňom vzdelania. 

Rekvalifikácií v rámci REPAS sa ako najaktuálnejšieho opatrenia zúčastnila takmer jedna štvrtina 

stredoškolsky vzdelaných dlhodobo evidovaných UoZ a takmer polovica dlhodobo evidovaných 

s vyšším odborným a s vysokoškolským vzdelaním.  

Súvislosť medzi účasťou v AOTP a v projekte RESPAS a stupňom vzdelania sa prejavila aj vo 

kategórii dlhodobo evidovaných UoZ do 29 rokov, kde u UoZ s nízkym vzdelaním výrazne 

dominovalo vykonávanie aktivačnej činnosti. Podiel dlhodobo evidovaných UoZ do 29 rokov 

vykonávajúcich aktivačnú činnosť sa znižoval so stúpajúcim vzdelaním. Naopak, so stúpajúcim 

vzdelaním rástol podiel mladých do 29 rokov vo vzdelávacích opatreniach a projektoch 



60 
 

a v dobrovoľníckej činnosti. Absolventskú prax vykonávali predovšetkým dlhodobo evidovaní 

s maturitou (23%) a s vyšším odborným a s vysokoškolským vzdelaním (takmer 20%).  

Celkovo sa aktivačnej činnosti zúčastnili približne dve tretiny dlhodobo evidovaných UoZ do 29 

rokov. Aj u dlhodobo evidovaných starších ako 50 rokov mali najvyššiu prevalenciu tí, ktorí 

vykonávali aktivačnú činnosť, avšak v porovnaní s UoZ do 29 rokov ich percentuálny podiel bol 

o 11,9 p.b. nižší. Naopak vo vyššej miere dobrovoľnícku činnosť a zúčastňovali sa vzdelávacích 

opatrení. 

 

3.3.3 Dlhodobo nezamestnaní UoZ so zdravotným postihnutím 

Z celkového počtu dlhodobo nezamestnaných (dlhodobo evidovaných) UoZ (Nd=108 866) bolo ku 

dňu spracovania údajov 4 130 UoZ, ktorí počas svojej evidencie boli osobami so zdravotným 

postihnutím (3,8%). Z nich 51,2% tvorili ženy, viac ako polovicou (55,5%) boli zastúpení UoZ žijúci 

v manželstve, necelých 30% tvorili slobodní/é UoZ, 13% rozvedení/é a menej ako 3% boli 

zastúpení vdovci/vdovy. 

Priemerný vek dlhodobo evidovaných UoZ so zdravotným postihnutím (ZP) bol pri ostatnom 

zaevidovaní sa na úrade PSVR vyšší v porovnaní s dlhodobo evidovanými bez zdravotného 

postihnutia: 44,3 roka so širokým rozpätím od 15,2 rokov do 62,1 rokov a s mediánom 46 rokov, 

čo predstavuje vyšší vek v priemere o 6 rokov. Medián veku bol u dlhodobo evidovaných UoZ so 

ZP vyšší približne o 7,5 roka.    

Z hľadiska regionálneho rozloženia až jedna tretina (33,6%) dlhodobo evidovaných UoZ so ZP 

pochádzala z Prešovského kraja, jedna pätina z Košického kraja a takmer jedna pätina (19,1%) 

z Banskobystrického kraja. S výrazným odstupom (9,4 p.b. a 10,6 p.b.) od Banskobystrického kraja 

nasledovali Žilinský kraj (9,7% dlhodobo evidovaných UoZ so ZP) a Trenčiansky kraj (8,5% DE UoZ 

so ZP). Menej ako 5% tvorili dlhodobo evidovaní UoZ so ZP v ostatných troch krajoch: Nitriansky 

(4,8%), Trnavský (2,5%) a Bratislavský (1,8%).  

Vzdelanie a doba evidencie 

Dlhodobo evidovaní UoZ so ZP a s nízkym vzdelaním tvorili jednu štvrtinu (25,5%) podsúboru UoZ 

so ZP. Najvyšším podielom (35,1%) boli zastúpení UoZ so ZP so stredným odborným vzdelaním - 

vyučení. Takmer jednu štvrtinu (24,5%) tvorili UoZ so ZP s úplným stredným odborným vzdelaním 

(s maturitou na SOŠ). UoZ so ZP s vyšším odborným a vysokoškolským vzdelaním boli zastúpení 

8,1%.  

Analýza údajov poukazuje na rozdiely vo vzdelanostnej štruktúre medzi dlhodobo evidovanými 

UoZ z hľadiska existencie zdravotného postihnutia. V porovnaní s UoZ so ZP medzi DE UoZ bez 

zdravotného postihnutia boli primárne zastúpené osoby s nízkym vzdelaním (44,1%) Na druhej 

strane, ich nižšie zastúpenie bolo v kategórii stredného odborného vzdelania, úplného stredného 
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vzdelania a vyššieho odborného a vysokoškolského vzdelania. Znázornenie vzdelanostnej 

štruktúry dlhodobo evidovaných UoZ podľa existencie zdravotného postihnutia prináša graf 25.  

Graf 25: Štruktúra dlhodobo evidovaných UoZ podľa zdravotného postihnutia a vzdelania 

 
Zdroj: anonymizované mikrodata, Ústredie PSVR a vlastné spracovanie 

Priemerná doba evidencie dlhodobo evidovaných UoZ so ZP bola 60,5 mesiaca (t.j. približne 5 

rokov) so širokým rozpätím od minima 13 mesiacov po maximum 318 mesiacov (t.j. 26 rokov a 6 

mesiacov) a s mediánom 40,2 mesiaca (t.j. približne 3 roky a 4 mesiace). Ako vyplýva z tabuľky 14, 

UoZ bez ZP boli evidovaní v priemere dlhšie -  65,6 mesiaca (t.j. približne 5 rokov a 5 mesiacov) s 

rozpätím od 13 mesiacov do 326,1 mesiacov (t.j. približne 27 rokov a 2 mesiace) a mediánom 47,2 

mesiaca (takmer 4 roky). 

Tabuľka 14: Trvanie dlhodobej evidencie podľa existencie zdravotného postihnutia (v mesiacoch) 

 DE UoZ so ZP DE UoZ bez ZP 

Mean 60,6 65,6 

Median 40,2 47,2 

Minimum 13,0 13,0 

Maximum 318,1 326,1 

Zdroj: anonymizované mikrodata, Ústredie PSVR a vlastné spracovanie 
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Pracovné skúsenosti 

Pred aktuálnou dlhodobou evidenciou pracovalo 70% UoZ so ZP, čo predstavuje o 15,4 p.b. vyšší 

podiel ako u DE UoZ bez ZP, kde pracovnú skúsenosť pred ostatným zaradením do evidencie malo 

54,6% osôb, viď graf 26. 

Graf 26: Dlhodobo evidovaní UoZ podľa pracovnej skúsenosti a existencie zdravotného postihnutia 

(%)  

 
Zdroj: anonymizované mikrodata, Ústredie PSVR a vlastné spracovanie 

Takmer 40% z DE UoZ so ZP pracovalo ako pomocní a nekvalifikovaní zamestnanci. Necelá jedna 

štvrtina (23,4%) pracovala v pozíciách kvalifikovaných pracovníkov, remeselníkov a operátorov 

strojov a zariadení. V pozíciách pracovníkov v službách a v obchode a v administratíve sa pred 

dlhodobou evidenciou uplatnilo 24,5% UoZ so ZP. 11,3% pracovalo na pozíciách riadiacich 

pracovníkov, špecialistov a odborných zamestnancov.  

U DE UoZ bez ZP podobne necelá polovica (47,2%) vykonávala pomocné a nekvalifikované práce, 

čo však predstavuje o 7,5 p.b. vyšší podiel je ako u DE UoZ so ZP. S odstupom 33,8 p.b. nasledovali 

pracovníci v službách a v obchode a s odstupom 35 p.b. kvalifikovaní pracovníci a remeselníci. 

Porovnanie vykonávaných profesií podľa existencie zdravotného postihnutia prináša tabuľka 15. 
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Tabuľka 15: Profesie u dlhodobo evidovaných UoZ podľa existencie zdravotného postihnutia (v %) 

ISCO DE UoZ so ZP DE UoZ bez ZP 

Príslušníci ozbrojených síl 0,03 0,05 

Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci 1 1,2 

Špecialisti 3,6 3 

Technici a odborní pracovníci 6,7 6,1 

Administratívni pracovníci 9 6,1 

Pracovníci v službách a obchode 15,5 13,4 

Kvalifikovaní pracovníci v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve 1,1 1,6 

Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci 13,8 12,2 

Operátori a montéri strojov a zariadení 9,6 9,2 

Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 39,7 47,2 

Spolu 100 100 

Zdroj: anonymizované mikrodata, Ústredie PSVR a vlastné spracovanie 

Účasť v AOTP 

Počas svojej evidencie sa aspoň jedného aktívneho opatrenia/projektu zúčastnilo 27,2% 

dlhodobo evidovaných UoZ (abs. 1 122 UoZ), ktorí v čase ostatnej evidencie mali zdravotné 

postihnutie. Uvedený podiel je nižší o 4,7 p.b. ako u dlhodobo evidovaných bez ZP, kde sa 

vybraných opatrení a projektov zúčastnila necelá jedna tretina UoZ (31,9%). Na jedného DE UoZ 

so ZP pripadalo 1,4 aktívneho opatrenia/projektu, na jedného dlhodobo evidovaného bez ZP 1,6 

opatrenia/projektu.  

U dlhodobo evidovaných UoZ so ZP bol podiel zúčastnených v aktivačnej činnosti 

a v dobrovoľníckej činnosti takmer vyrovnaný (38,1% : 34,4%). Na druhej strane, účasť v 

opatreniach a projektoch zvyšujúcich zamestnateľnosť bola u osôb bez ZP sústredená 

predovšetkým do vykonávania aktivačnej činnosti, na ktorej sa zúčastnili dve tretiny DE UoZ bez 

ZP. S výrazným odstupom (viac ako 51,4 p.b.) nasledovalo vykonávanie dobrovoľníckej činnosti.  
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V porovnaní s podsúborom dlhodobo evidovaných bez ZP bola medzi DE UoZ so ZP vyššia 

prevalencia tých, ktorí sa zúčastnili vzdelávacích opatrení, predovšetkým projektu REPAS (23,8%). 

Na druhej strane, UoZ so ZP v nižšej miere vykonávali absolventskú prax (0,9%). Dlhodobo 

evidovaní UoZ bez ZP boli vo vzdelávacích opatreniach zastúpení nižším podielom (napr. REPAS 

15,4%) ako osoby so ZP. 

Tabuľka 16: Účasť vo vybraných AOTP a projektoch podľa existencie zdravotného postihnutia (%) 

 DE UoZ so ZP DE UoZ bez ZP 

Vzdelávanie a príprava pre trh práce  2,8 1,2 

Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe  0,9 1,6 

Príspevok na aktivačnú činnosť  38,1 66,6 

Príspevok na dobrovoľnícku činnosť  34,4 15,2 

Projekty a programy - REPAS  23,8 15,4 

Spolu 100 100 

Zdroj: anonymizované mikrodata, Ústredie PSVR a vlastné spracovanie 

Box 6: Špecifiká dlhodobo evidovaných uchádzačov o zamestnanie do zdravotným 

postihnutím 

V porovnaní s dlhodobo evidovanými UoZ bez zdravotného postihnutia mali dlhodobo 

evidovaní so zdravotným postihnutím vyšší priemerný vek (o 6 rokov), medián veku vyšší o 7,5 

roka, rozdielnu vzdelanostnú štruktúru, kratšiu dobu evidencie (v priemere o 5 mesiacov) 

a mierne nižší podiel zúčastnených v skúmaných aktívnych opatreniach a projektoch 

zameraných na zvyšovanie zamestnateľnosti. Zatiaľ čo u dlhodobo evidovaných bez 

zdravotného postihnutia dominovali UoZ s nízkym vzdelaním (44,1%), medzi dlhodobo 

evidovanými so zdravotným postihnutím boli UoZ s nízkym vzdelaním zastúpení iba jedno 

štvrtinou. Zároveň vyššie zastúpenie mali UoZ so ZP s vyššími stupňami vzdelania: vyučení so 

zdravotným postihnutím (35,1%), UoZ so ZP s maturitou (27,3%) a UoZ so ZP s vyšším 

odborným a s vysokoškolským vzdelaním (8,1%). 

U dlhodobo evidovaných UoZ so ZP analýza zaznamenala v porovnaní s dlhodobo evidovanými 

UoZ bez ZP mierne nižšiu účasť (približne 27% UoZ so ZP : približne 32% u UoZ bez ZP) vo 

vybraných aktívnych opatreniach a projektoch zameraných na zvyšovanie zamestnateľnosti.  

Zatiaľ čo u dlhodobo evidovaných UoZ bez ZP bola účasť v skúmaných aktívnych opatreniach 

a projektoch sústredená predovšetkým do aktivačnej činnosť (dve tretiny DE UoZ bez ZP) 

a približne 15% osôb vykonávalo dobrovoľnícku činnosť podľa  § 52a a zúčastnilo sa 

rekvalifikácie v rámci projektu REPAS, u dlhodobo evidovaných UoZ so ZP bol podiel 

zúčastnených v aktivačnej činnosti a v dobrovoľníckej činnosti približne vyrovnaných (38% : 

34%). Zároveň rekvalifikácií sa zúčastnila približne jedna štvrtina osôb so ZP. 
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Závery a návrhy odporúčaní 

Výskumná správa prináša aktuálne informácie týkajúce sa trendov vývoja dlhodobej 

nezamestnanosti a špecifík viacnásobne znevýhodnených dlhodobo nezamestnaných uchádzačov 

o zamestnanie s dôrazom na ich účasť vo vybraných aktívnych opatreniach na trhu práce 

v projektoch. Výsledky výskumu sú založené na analýze štatistických údajoch Eurostatu, 

Štatistického úradu SR a Ústredia PSVR a anonymizovaných individuálnych dát uchádzačov o 

zamestnanie. 

Slovenská republika je v rámci EÚ-28 štátom, v ktorom údaje Eurostatu poukazujú na jeden z 

najvyšších rozsahov prolongovanej nezamestnanosti. Napriek dlhodobému trendu rapídneho 

znižovania miery nezamestnanosti (aj miery dlhodobej nezamestnanosti), bez platenej práce 

dlhodobo viac ako rok zostáva takmer polovica nezamestnaných. 

Z výskumných zistení vyplýva, že faktorom, ktorý najvýznamnejšie vplýva na dobu trvania 

nezamestnanosti, je stupeň vzdelania. Analýza dát opakovane potvrdzuje fakt, podľa ktorého sa 

dlhodobá nezamestnanosť týka predovšetkým nízkokvalifikovaných skupín obyvateľstva. 

Osobitne má nízke vzdelanie vplyv na vznik dlhodobej nezamestnanosti najmä u mladých 

nezamestnaných. Dlhodobo evidovaných mladých ľudí do 29 rokov s nízkym vzdelaním 

považujeme za skupinu uchádzačov o zamestnanie, ktorej je potrebné venovať špecifickú 

pozornosť. V uvedenej cieľovej skupine pre zníženie dlhodobej nezamestnanosti, ale aj na 

predchádzanie jej vzniku, navrhujeme uplatňovať celostný (holistický) prístup, pri ktorom by na 

základe špecifických potrieb jednotlivých uchádzačov o zamestnanie ťažiskovú úlohu zohrávali 

činnosti odborného poradenstva, zvyšovanie kvalifikácie ako súčasti aktívnych opatrení alebo 

rekvalifikácie a získavanie praxe, resp. obnovy pracovných návykov s možnosťou plynulého 

nadväzovania jednotlivých činností, resp. v prípade individuálnej potreby UoZ s možnosťou ich 

súbežného priebehu. 

Okrem uvedeného sa potvrdzuje tendencia, podľa ktorej u osôb starších ako 50 rokov a osôb so 

zdravotným postihnutím nízky stupeň vzdelania nemusí byť primárnym faktorom spôsobujúcim 

dlhodobú nezamestnanosť, ale môže byť spôsobená inými faktormi, ktoré môžu byť predmetom 

hlbšieho skúmania v budúcnosti. 

Zároveň, z výskumného hľadiska považujeme za potrebné sa detailnejšie zaoberať faktormi 

ovplyvňujúcimi odtok dlhodobo nezamestnaných a dlhodobo nezamestnaných s multiplikáciou 

znevýhodnení z evidencie úradov PSVR (konkrétne, faktory ovplyvňujúce získanie platenej práce), 

a to nielen sociodemografické premenné, ale aj vplyv jednotlivých aktívnych opatrení a projektov 

zvyšovania zamestnateľnosti na uplatnenie sa dlhodobo nezamestnaných v riadnom zamestnaní. 

  



66 
 

Pre poskytovanie kvalitných individualizovaných služieb zamestnanosti a znižovanie rozsahu 

dlhodobej nezamestnanosti považujeme za nevyhnutné realizáciu profilácie, poskytovanie služieb 

zamestnanosti „šitých na mieru“ a redukciu „smotanového efektu“ s cieľom zabezpečiť vyššiu 

účasť dlhodobo nezamestnaných viacnásobne znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, ktorí 

sú najďalej od trhu práce, v aktívnych opatreniach (okrem aktivačných prác) a v projektoch 

zameraných na zvyšovanie zamestnateľnosti. 
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Prílohy 

Príloha 1: Štvrťročné zmeny v počtoch obyvateľstva 15+ podľa ekonomického statusu 

Štvrťrok nezamestnaní pracujúci ekonomicky neaktívni obyvateľstvo 15+ nezamestnaní pracujúci ekonomicky neaktívni 

1.q.2010 407 100 2 283 100 1 886 000 4 576 200    

2.q.2010 388 300 2 312 500 1 892 800 4 593 600 -18 800  29 400  6 800  

3.q.2010 383 300 2 335 000 1 875 300 4 593 600 -5 000  22 500  -17 500  

4.q.2010 377 300 2 339 400 1 876 900 4 593 600 -6 000  4 400  1 600  

1.q.2011 375 600 2 332 000 1 897 200 4 604 800 -1 700  -7 400  20 300  

2.q.2011 356 500 2 355 600 1 892 700 4 604 800 -19 100  23 600  -4 500  

3.q.2011 357 800 2 366 500 1 880 500 4 604 800 1 300  10 900  -12 200  

4.q.2011 381 800 2 351 500 1 871 500 4 604 800 24 000  -15 000  -9 000  

1.q.2012 380 300 2 324 700 1 866 800 4 571 800 -1 500  -26 800  -4 700  

2.q.2012 368 000 2 334 700 1 869 100 4 571 800 -12 300  10 000  2 300  

3.q.2012 371 300 2 342 800 1 857 700 4 571 800 3 300  8 100  -11 400  

4.q.2012 390 400 2 313 700 1 867 600 4 571 700 19 100  -29 100  9 900  

1.q.2013 395 500 2 327 700 1 857 100 4 580 300 5 100  14 000  -10 500  

2.q.2013 380 000 2 327 800 1 872 500 4 580 300 -15 500  100  15 400  

3.q.2013 382 000 2 334 400 1 863 900 4 580 300 2 000  6 600  -8 600  

Pokračovanie na s. 69 
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4.q.2013 386 600 2 327 100 1 866 600 4 580 300 4 600  -7 300  2 700  

1.q.2014 382 900 2 331 300 1 871 800 4 586 000 -3 700  4 200  5 200  

2.q.2014 356 400 2 353 600 1 876 000 4 586 000 -26 500  22 300  4 200  

3.q.2014 350 600 2 376 300 1 859 000 4 585 900 -5 800  22 700  -17 000  

4.q.2014 344 800 2 390 900 1 850 200 4 585 900 -5 800  14 600  -8 800  

1.q.2015 339 000 2 392 000 1 860 200 4 591 200 -5 800  1 100  10 000  

2.q.2015 305 500 2 416 800 1 868 900 4 591 200 -33 500  24 800  8 700  

3.q.2015 309 800 2 434 800 1 846 600 4 591 200 4 300  18 000  -22 300  

4.q.2015 302 700 2 452 400 1 836 000 4 591 100 -7 100  17 600  -10 600  

1.q.2016 284 500 2 461 600 1 848 100 4 594 200 -18 200  9 200  12 100  

2.q.2016 264 800 2 490 800 1 838 600 4 594 200 -19 700  29 200  -9 500  

3.q.2016 262 400 2 503 400 1 828 400 4 594 200 -2 400  12 600  -10 200  

4.q.2016 252 400 2 512 600 1 829 300 4 594 300 -10 000  9 200  900  

1.q.2017 239 700 2 512 700 1 842 600 4 595 000 -12 700  100  13 300  

2.q.2017 223 200 2 526 800 1 845 100 4 595 100 -16 500  14 100  2 500  

3.q.2017 220 200 2 543 000 1 831 900 4 595 100 -3 000  16 200  -13 200  

4.q.2017 212 800 2 540 200 1 842 200 4 595 200 -7 400  -2 800  10 300  

Zmena     -194 300  257 100  -43 800  

Zdroj: Výsledky výberových zisťovaní pracovných síl. ŠÚSR 1. štvrťrok 2010 – 4. štvrťrok 2017  
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Príloha 2: Štvrťročné zmeny v počtoch nezamestnaných a dlhodobo nezamestnaných  

 nezamestnaní 
zmena 

nezamestnaní 

dlhodobo nezamestnaní 

(DN) 
zmena DN rozsah DN 

1.q.2010 407 100  217 700  53,5 

2.q.2010 388 300 -18 800  226 900 9 200  58,4 

3.q.2010 383 300 -5 000  236 800 9 900  61,8 

4.q.2010 377 300 -6 000  241 500 4 700  64,0 

1.q.2011 375 600 -1 700  244 200 2 700  65,0 

2.q.2011 356 500 -19 100  231 300 -12 900  64,9 

3.q.2011 357 800 1 300  222 300 -9 000  62,1 

4.q.2011 381 800 24 000  242 500 20 200  63,5 

1.q.2012 380 300 -1 500  240 900 -1 600  63,3 

2.q.2012 368 000 -12 300  231 400 -9 500  62,9 

3.q.2012 371 300 3 300  236 900 5 500  63,8 

4.q.2012 390 400 19 100  253 500 16 600  64,9 

1.q.2013 395 500 5 100  255 200 1 700  64,5 

2.q.2013 380 000 -15 500  254 800 -400  67,1 

3.q.2013 382 000 2 000  253 400 -1 400  66,3 

4.q.2013 386 600 4 600  264 500 11 100  68,4 

1.q.2014 382 900 -3 700  263 600 -900  68,8 

2.q.2014 356 400 -26 500  241 900 -21 700  67,9 

3.q.2014 350 600 -5 800  230 400 -11 500  65,7 

4.q.2014 344 800 -5 800  222 300 -8 100  64,5 

1.q.2015 339 000 -5 800  205 700 -16 600  60,7 

2.q.2015 305 500 -33 500  201 300 -4 400  65,9 

3.q.2015 309 800 4 300  198 100 -3 200  63,9 

4.q.2015 302 700 -7 100  177 600 -20 500  58,7 

1.q.2016 284 500 -18 200  166 200 -11 400  58,4 

2.q.2016 264 800 -19 700  153 500 -12 700  58,0 

3.q.2016 262 400 -2 400  145 500 -8 000  55,4 

4.q.2016 252 400 -10 000  137 400 -8 100  54,4 

1.q.2017 239 700 -12 700  140 700 3 300  58,7 

2.q.2017 223 200 -16 500  132 900 -7 800  59,5 

3.q.2017 220 200 -3 000  128 600 -4 300  58,4 

4.q.2017 212 800 -7 400  128 601 1  60,4 

Zdroj: Výsledky výberových zisťovaní pracovných síl 1.q.2010 – 4.q.2017, ŠÚSR. 
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Príloha 3: Vývoj miery evidovanej nezamestnanosti a celkovej miery nezamestnanosti 

 Miera evidovanej nezamestnanosti 

(z disponibilných UoZ) 

Miera nezamestnanosti 

(z celkového počtu UoZ) 

I. 2010 12,89 14,57 

II. 2010 12,97 14,74 

III. 2010 12,88 14,65 

IV. 2010 12,52 14,26 

V. 2010 12,24 13,96 

VI. 2010 12,34 14,02 

VII. 2010 12,33 13,98 

VIII. 2010 12,19 13,79 

IX. 2010 12,42 14,03 

X. 2010 12,29 13,93 

XI. 2010 12,22 13,93 

XII. 2010 12,46 14,19 

I. 2011 12,98 14,68 

II. 2011 13,16 14,82 

III. 2011 13,13 14,71 

IV. 2011 12,94 14,41 

V. 2011 12,84 14,25 

VI. 2011 12,98 14,36 

VII. 2011 13,15 14,48 

VIII. 2011 13,12 14,40 

IX. 2011 13,37 14,64 

X. 2011 13,29 14,62 

XI. 2011 13,33 14,74 

XII. 2011 13,59 14,99 

Pokračovanie na s. 72 
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I. 2012 13,69 15,13 

II. 2012 13,76 15,24 

III. 2012 13,69 15,11 

IV. 2012 13,40 14,73 

V. 2012 13,19 14,52 

VI. 2012 13,34 14,64 

VII. 2012 13,27 14,77 

VIII. 2012 13,19 14,74 

IX. 2012 13,44 14,90 

X. 2012 13,69 15,19 

XI. 2012 13,94 15,52 

XII. 2012 14,44 15,76 

I. 2013 14,80 16,13 

II. 2013 14,71 16,20 

III. 2013 14,68 15,98 

IV. 2013 14,41 15,64 

V. 2013 14,26 15,39 

VI. 2013 14,25 15,49 

VII. 2013 13,99 15,22 

VIII. 2013 13,70 14,90 

IX. 2013 13,84 15,06 

X. 2013 13,66 14,91 

XI. 2013 13,50 14,81 

XII. 2013 13,50 14,78 
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73 
 

I. 2014 13,61 14,90 

II. 2014 13,49 14,89 

III. 2014 13,28 14,72 

IV. 2014 12,96 14,46 

V. 2014 12,80 14,27 

VI. 2014 12,78 14,26 

VII. 2014 12,67 14,23 

VIII. 2014 12,56 14,11 

IX. 2014 12,44 14,01 

X. 2014 12,35 13,93 

XI. 2014 12,25 13,86 

XII. 2014 12,29 13,85 

I. 2015 12,39 14,08 

II. 2015 12,32 13,95 

III. 2015 12,06 13,70 

IV. 2015 11,68 13,35 

V. 2015 11,48 13,06 

VI. 2015 11,55 13,12 

VII. 2015 11,46 13,04 

VIII. 2015 11,32 12,86 

IX. 2015 11,38 12,95 

X. 2015 10,98 12,76 

XI. 2015 10,77 12,50 

XII. 2015 10,63 12,40 
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I. 2016 10,39 12,18 

II. 2016 10,09 12,00 

III. 2016 9,89 11,69 

IV. 2016 9,64 11,40 

V. 2016 9,45 11,13 

VI. 2016 9,45 11,02 

VII. 2016 9,44 10,96 

VIII. 2016 9,43 10,85 

IX. 2016 9,42 10,83 

X. 2016 9,08 10,50 

XI. 2016 8,78 10,24 

XII. 2016 8,76 10,16 

I. 2017 8,64 10,05 

II. 2017 8,39 9,80 

III. 2017 8,04 9,45 

IV. 2017 7,74 9,13 

V. 2017 7,35 8,69 

VI. 2017 6,90 8,14 

VII. 2017 6,70 7,91 

VIII. 2017 6,54 7,70 

IX. 2017 6,42 7,59 

X. 2017 6,14 7,35 

XI. 2017 5,95 7,19 

XII. 2017 5,94 7,18 

Zdroj: Ústredie PSVR 
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Príloha 4: Vývoj rozsahu nezamestnanosti podľa dĺžky trvania evidencie (podľa Ústredia PSVR) 

 
evidovaní viac ako 12 

mesiacov 

evidovaní od 7 do 12 

mesiacov, vrátane 

evidovaní menej ako 7 

mesiacov 

I. 2010 38,2 22,0 39,8 

II. 2010 39,7 20,6 39,7 

III. 2010 41,9 22,7 35,4 

IV. 2010 43,9 22,6 33,5 

V. 2010 45,3 22,0 32,7 

VI. 2010 45,8 20,6 33,7 

VII. 2010 46,5 21,3 32,3 

VIII. 2010 47,4 21,2 31,4 

IX. 2010 48,3 17,6 34,1 

X. 2010 48,8 16,5 34,6 

XI. 2010 49,0 16,2 34,8 

XII. 2010 48,4 16,9 34,7 

I. 2011 48,0 15,2 36,8 

II. 2011 47,7 15,0 37,2 

III. 2011 48,0 18,1 33,9 

IV. 2011 48,5 18,8 32,7 

V. 2011 48,6 18,6 32,8 

VI. 2011 48,2 18,1 33,8 

VII. 2011 47,7 19,4 33,0 

VIII. 2011 48,1 19,6 32,3 

IX. 2011 48,7 16,8 34,5 

X. 2011 48,3 16,1 35,7 

XI. 2011 47,7 16,4 36,0 

XII. 2011 47,2 16,9 35,9 
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I. 2012 46,9 15,7 37,4 

II. 2012 47,0 15,6 37,5 

III. 2012 47,7 18,6 33,7 

IV. 2012 47,8 16,7 31,4 

V. 2012 50,2 20,7 29,1 

VI. 2012 50,1 18,6 31,4 

VII. 2012 49,6 19,6 30,8 

VIII. 2012 51,2 19,4 29,3 

IX. 2012 50,9 18,0 31,0 

X. 2012 50,4 16,9 32,7 

XI. 2012 50,0 17,0 33,0 

XII. 2012 50,3 17,6 32,1 

I. 2013 49,6 16,1 34,3 

II. 2013 49,0 15,5 35,5 

III. 2013 49,6 19,0 31,4 

IV. 2013 50,8 19,4 29,8 

V. 2013 51,5 19,2 29,2 

VI. 2013 51,6 18,3 30,2 

VII. 2013 51,7 19,4 28,9 

VIII. 2013 52,2 20,1 27,6 

IX. 2013 52,5 16,9 30,7 

X. 2013 52,9 16,4 30,8 

XI. 2013 53,2 16,5 30,3 

XII. 2013 53,6 17,6 28,8 
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I. 2014 53,8 16,2 30,0 

II. 2014 53,8 14,9 31,3 

III. 2014 54,0 17,4 28,6 

IV. 2014 54,5 17,6 27,9 

V. 2014 54,8 17,2 28,1 

VI. 2014 54,4 16,1 29,5 

VII. 2014 54,2 16,5 29,2 

VIII. 2014 54,3 17,5 28,1 

IX. 2014 54,9 15,5 29,6 

X. 2014 54,4 14,8 30,8 

XI. 2014 54,3 15,2 30,6 

XII. 2014 54,4 16,6 29,0 

I. 2015 53,7 15,3 31,0 

II. 2015 54,1 14,2 31,7 

III. 2015 54,6 16,7 28,7 

IV. 2015 54,5 17,1 28,4 

V. 2015 54,6 16,6 28,8 

VI. 2015 53,6 15,8 30,6 

VII. 2015 53,2 16,5 30,3 

VIII. 2015 53,3 17,5 29,2 

IX. 2015 53,1 15,6 31,3 

X. 2015 52,3 14,6 33,1 

XI. 2015 52,0 15,2 32,8 

XII. 2015 51,7 16,4 31,9 
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I. 2016 51,5 15,1 33,4 

II. 2016 51,6 13,8 34,6 

III. 2016 52,0 17,6 30,5 

IV. 2016 51,7 16,8 31,5 

V. 2016 51,6 17,5 30,9 

VI. 2016 50,7 15,4 33,9 

VII. 2016 49,7 16,0 34,3 

VIII. 2016 50,1 16,7 33,2 

IX. 2016 49,7 14,6 35,7 

X. 2016 49,8 14,4 35,7 

XI. 2016 49,8 15,2 35,0 

XII. 2016 49,7 16,4 33,8 

I. 2017 49,1 16,1 34,7 

II. 2017 48,8 15,0 36,1 

III. 2017 49,0 17,2 33,8 

IV. 2017 42,5 17,1 33,8 

V. 2017 49,0 16,4 34,7 

VI. 2017 47,6 14,7 37,7 

VII. 2017 46,9 14,7 38,4 

VIII. 2017 46,7 15,7 37,6 

IX. 2017 46,0 14,1 39,9 

X. 2017 45,7 13,5 40,8 

XI. 2017 45,2 14,2 40,6 

XII. 2017 44,4 15,3 40,4 

Zdroj: Ústredie PSVR 
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Príloha 5: Evidovaní UoZ podľa doby evidencie, rodovej príslušnosti a rodinného stavu 

 dlhodobo evidovaní evidovaní do 12 mesiacov 

 muži ženy spolu muži ženy spolu 

slobodní/é 23 252 15 877 39 129 12 275 9 467 21 742 

ženatí, vydaté 20 080 36 703 56 783 6 661 10 679 17 340 

rozvedení/é 4 782 5 425 10 207 1 781 2 154 3 935 

vdovci, vdovy 432 2 142 2 574 163 685 848 

registrované 

partnerstvo 
79 94 173 11 13 24 

spolu 48 625 60 241 108 866 20 891 22 998 43 889 

 dlhodobo evidovaní (%) evidovaní do 12 mesiacov (%) 

 muži ženy spolu muži ženy spolu 

slobodní/é 47,8 26,4 35,9 58,8 41,2 49,5 

ženatí, vydaté 41,3 60,9 52,2 31,9 46,4 39,5 

rozvedení/é 9,8 9,0 9,4 8,5 9,4 9,0 

vdovci, vdovy 0,9 3,6 2,4 0,8 3,0 1,9 

registrované 

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

spolu 100 100 100 100 100 100 

Zdroj: anonymizované mikrodata, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie 
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Príloha 6: Dlhodobo evidovaní podľa pohlavia, stupňa vzdelania a ISCO posledného 

zamestnania 

Ženy: ISCO/vzdelanie 

neukončené 

základné a 

základné 

nižšie 

stredné 

odborné 

stredné 

odborné 

úplné 

stredné 

vyššie 

odborné 

a VŠ 

spolu 

Príslušníčky ozbrojených síl 0 0 1 1 4 6 

Zákonodarkyne, riadiace 

pracovníčky 
6 1 20 120 173 320 

Špecialistky 29 7 47 417 714 1 214 

Technické a odborné pracovníčky 97 21 206 1 451 586 2 361 

Administratívne pracovníčky 177 44 345 1 715 540 2 821 

Pracovníčky v službách a obchode 802 209 2 397 2 489 346 6 243 

Kvalifikované pracovníčky v 

poľnohospodárstve, lesníctve a 

rybárstve 

170 22 158 65 4 419 

Kvalifikované pracovníčky a 

remeselníčky 
705 138 1 284 527 41 2 695 

Operátorky a montérky strojov a 

zariadení 
757 84 936 649 44 2 470 

Pomocné a nekvalifikované 

pracovníčky 
7 484 329 3 430 1 562 115 12 920 

Spolu pracovalo 10 227 855 8 824 8 996 2 567 31 469 

nepracovalo 16 962 630 4 494 4 953 1 733 28 772 

Spolu 27 189 1 485 13 318 13 949 4 300 60 241 

% 

Príslušníčky ozbrojených síl 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 

Zákonodarkyne, riadiace 

pracovníčky 
0,1 0,1 0,2 1,3 6,7 1,0 

Špecialistky 0,3 0,8 0,5 4,6 27,8 3,9 

Technické a odborné pracovníčky 0,9 2,5 2,3 16,1 22,8 7,5 
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Administratívne pracovníčky 1,7 5,1 3,9 19,1 21,0 9,0 

Pracovníčky v službách a obchode 7,8 24,4 27,2 27,7 13,5 19,8 

Kvalifikované pracovníčky v 

poľnohospodárstve, lesníctve a 

rybárstve 

1,7 2,6 1,8 0,7 0,2 1,3 

Kvalifikované pracovníčky a 

remeselníčky 
6,9 16,1 14,6 5,9 1,6 8,6 

Operátorky a montérky strojov a 

zariadení 
7,4 9,8 10,6 7,2 1,7 7,8 

Pomocné a nekvalifikované 

pracovníčky 
73,2 38,5 38,9 17,4 4,5 41,1 

Spolu pracovalo 100 100 100 100 100 100 

nepracovalo 62,4 42,4 33,7 35,5 40,3 47,8 

Spolu 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Muži: ISCO/vzdelanie 

neukončené 

základné a 

základné 

nižšie 

stredné 

odborné 

stredné 

odborné 

úplné 

stredné 

vyššie 

odborné 

a VŠ 

spolu 

Príslušníci ozbrojených síl 0 0 5 15 3 23 

Zákonodarcovia, riadiaci 

pracovníci 
6 5 25 123 228 387 

Špecialisti 10 2 25 148 421 606 

Technici a odborní pracovníci 88 22 203 642 378 1 333 

Administratívni pracovníci 152 24 240 332 156 904 

Pracovníci v službách a obchode 329 60 717 636 140 1 882 

Kvalifikovaní pracovníci v 

poľnohospodárstve, lesníctve a 

rybárstve 

221 29 205 48 9 512 

Kvalifikovaní pracovníci a 

remeselníci 
754 266 2 758 846 56 4 680 

Operátori a montéri strojov a 

zariadení 
662 157 1 477 686 79 3 061 

Pomocní a nekvalifikovaní 

pracovníci 
8 607 476 4 853 1 200 122 15 258 

Spolu pracovalo 10 829 1 041 10 508 4 676 1 592 28 646 

nepracovalo 9 228 699 5 189 3 577 1 286 19 979 

Spolu 20 057 1 740 15 697 8 253 2 878 48 625 
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% 

Príslušníci ozbrojených síl 0,0 0,0 0,0 0,3 0,2 0,1 

Zákonodarcovia, riadiaci 

pracovníci 
0,1 0,5 0,2 2,6 14,3 1,4 

Špecialisti 0,1 0,2 0,2 3,2 26,4 2,1 

Technici a odborní pracovníci 0,8 2,1 1,9 13,7 23,7 4,7 

Administratívni pracovníci 1,4 2,3 2,3 7,1 9,8 3,2 

Pracovníci v službách a obchode 3,0 5,8 6,8 13,6 8,8 6,6 

Kvalifikovaní pracovníci v 

poľnohospodárstve, lesníctve a 

rybárstve 

2,0 2,8 2,0 1,0 0,6 1,8 

Kvalifikovaní pracovníci a 

remeselníci 
7,0 25,6 26,2 18,1 3,5 16,3 

Operátori a montéri strojov a 

zariadení 
6,1 15,1 14,1 14,7 5,0 10,7 

Pomocní a nekvalifikovaní 

pracovníci 
79,5 45,7 46,2 25,7 7,7 53,3 

Spolu pracovalo 100 100 100 100 100 100 

nepracovalo 46,0 40,2 33,1 43,3 44,7 41,1 

Spolu 100 100 100 100 100 100 

Zdroj: anonymizované mikrodata, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie 
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Príloha 7: Účasť dlhodobo evidovaných UoZ vo vybraných AOTP/projektoch podľa stupňa vzdelania 

 
Neukončené 

základné 
Základné 

Nižšie 

stredné 

odborné 

Stredné 

odborné 

Úplné 

stredné 

odborné 

Úplné 

stredné 

všeobecné 

Vyššie 

odborné a VŠ 

I. stupňa 

VŠ II. 

Stupňa 

VŠ III. 

stupňa 
Spolu 

Vzdelávanie a príprava pre 

trh práce  
3 31 14 112 167 33 10 47 0 417 

Príspevok na vykonávanie 

absolventskej praxe 
0 1 20 42 289 74 38 81 0 545 

Príspevok na aktivačnú 

činnosť  
3 626 12 135 615 4 724 1 199 163 46 146 5 22 659 

Príspevok na 

dobrovoľnícku činnosť  
156 1 272 209 1 594 1 389 218 183 417 12 5 450 

Projekty a programy - 

REPAS  
140 983 102 1 170 1 761 287 198 734 25 5 400 

Spolu 3 925 14 424 960 7 651 4 815 777 475 1 428 43 34 498 

% 

Vzdelávanie a príprava pre 

trh práce 
0,1 0,2 1,5 1,6 3,7 4,5 2,1 3,5 2,3 1,3 

Príspevok na vykonávanie 

absolventskej praxe 
0,0 0,0 2,1 0,5 6,0 9,5 8,0 5,7 0,0 1,6 

Príspevok na aktivačnú 

činnosť  
92,4 84,1 64,1 61,7 24,9 21,0 9,7 10,2 11,6 65,7 

Príspevok na 

dobrovoľnícku činnosť 
4,0 8,8 21,8 20,8 28,8 28,1 38,5 29,2 27,9 15,8 

Projekty a programy - 

REPAS  
3,6 6,8 10,6 15,3 36,6 36,9 41,7 51,4 58,1 15,7 

Spolu 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Zdroj: anonymizované mikrodata, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie
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Príloha 8: Dlhodobo evidovaní UoZ do 29 rokov podľa stupňa vzdelania a ISCO posledného zamestnania 

 

neukončené 

základné a 

základné 

nižšie stredné 

odborné 

stredné 

odborné 
úplné stredné 

vyššie odborné 

a 

vysokoškolské 

spolu 

Príslušníci ozbrojených síl 0 0 2 3 1 6 

Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci 1 0 1 12 11 25 

Špecialisti 1 0 7 53 107 168 

Technici a odborní pracovníci 32 4 27 172 92 327 

Administratívni pracovníci 61 5 42 242 129 479 

Pracovníci v službách a obchode 111 17 223 502 108 961 

Kvalifikovaní pracovníci v 

poľnohospodárstve, lesníctve a 

rybárstve 

40 1 20 10 3 74 

Kvalifikovaní pracovníci a 

remeselníci 
191 33 292 174 19 709 

Operátori a montéri strojov a 

zariadení 
284 28 211 268 30 821 

Pomocní a nekvalifikovaní 

pracovníci 
2 376 69 705 446 56 3 652 

Spolu 3 097 157 1 530 1 882 556 7 222 
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% 

Príslušníci ozbrojených síl 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 0,1 

Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci 0,0 0,0 0,1 0,6 2,0 0,3 

Špecialisti 0,0 0,0 0,5 2,8 19,2 2,3 

Technici a odborní pracovníci 1,0 2,5 1,8 9,1 16,5 4,5 

Administratívni pracovníci 2,0 3,2 2,7 12,9 23,2 6,6 

Pracovníci v službách a obchode 3,6 10,8 14,6 26,7 19,4 13,3 

Kvalifikovaní pracovníci v 

poľnohospodárstve, lesníctve a 

rybárstve 

1,3 0,6 1,3 0,5 0,5 1,0 

Kvalifikovaní pracovníci a 

remeselníci 
6,2 21,0 19,1 9,2 3,4 9,8 

Operátori a montéri strojov a 

zariadení 
9,2 17,8 13,8 14,2 5,4 11,4 

Pomocní a nekvalifikovaní 

pracovníci 
76,7 43,9 46,1 23,7 10,1 50,6 

Spolu 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Zdroj: anonymizované mikrodata, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie 

 


