Miera nezamestnanosti v SR
podľa krajov v roku 2017 (v %)
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ČO JE VZPS?

AKÉ INFORMÁCIE POSKYTUJE?

Výberové zisťovanie pracovných síl v domácnostiach ako harmonizovanú medzinárodne porovnateľnú metódu na monitorovanie situácie na
trhu práce realizuje Štatistický úrad Slovenskej
republiky od roku 1993.

Cieľom zisťovania je zabezpečovať pravidelné
informácie o stave, štruktúre a vývoji trhu práce
v SR. Výsledky zisťovania ponúkajú širokú škálu
informácií, ktoré sú zverejňované so štvrťročnou
periodicitou. Štatistický úrad SR zodpovedá v plnej
miere za ochranu získaných dôverných údajov,
ktoré zverejňuje výlučne v anonymizovanej forme.

V zmysle nariadenia Rady (ES) č. 577/98 a
nadväzujúcich právnych predpisov EÚ zisťovanie
orga- nizujú na rovnakom metodickom základe
všetky členské štáty EÚ. Štatistický úrad EÚ Eurostat v spolupráci s národnými inštitúciami
zabezpečuje tvorbu jednotnej metodiky zberu
údajov v domácnostiach
stanovuje periodicitu, rozsah, štruktúru a definície sledovaných ukazovateľov
zbiera údaje od členských krajín
kontroluje ich spoľahlivosť
publikuje a vyhodnocuje údaje o trhu práce za
jednotlivé štáty ako aj celú EÚ

AKO SA VYKONÁVA?
Zisťovanie je vykonávané prostredníctvom
zamestnancov Štatistického úradu SR vo vybraných domácnostiach na Slovensku. Na základe
stratifikovaného náhodného výberu sa do vzorky
dostáva štvrťročne 10 250 bytov. Každý vybraný
byt je súčasťou výberového súboru päť za sebou
nasledujúcich štvrťrokov. Zber údajov zabezpečuje
opytovateľ formou rozhovoru s členmi domácností
a záznamom ich odpovedí do dotazníkov. Údaje
zistené od členov domácností vo veku od 15 rokov
sú prepočítané na celkový stav obyvateľstva v SR.
Individuálne odpovede sa nezverejňujú a anonymita respondentov je zaručená. Pri spracovaní
sa nevedie centrálna evidencia, ktorá obsahuje
osobné údaje respondenta.

Tabuľky o zamestnanosti obsahujú informácie o:
pracujúcich podľa postavenia v zamestnaní
ekonomickej činnosti (odvetvie)
zamestnaniach (povolania)
stabilite zamestnania (práca stála, dočasná)
type pracovného času (plný, kratší)
odpracovaných hodinách
atypických formách práce (na zmeny, večer,
v noci, cez víkendy)
ďalšom zamestnaní vykonávanom popri
hlavnom zamestnaní
pracujúcich v zahraničí do 1 roka

Vybrané výsledky VZPS v roku 2016
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Obyvateľstvo v SR podľa veku a postavenia
na trhu práce v roku 2017 (v tis. os.)
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65+

V tabuľkách o nezamestnanosti sú najmä údaje o:
aktivite nezamestnaných pri hľadaní práce
poslednom zamestnaní osôb
dôvode ukončenia posledného zamestnania
dĺžke trvania nezamestnanosti
ochote rekvalifikovať sa
VZPS poskytuje aj dôležité informácie o ekonomickej neaktivite, vzdelávaní a ďalších oblastiach
súvisiacich s trhom práce (napr. vstup mladých ľudí
na trh práce, prechod do dôchodku, zdravotné
problémy súvisiace s prácou a pod.). Väčšina ukazova- teľov je zverejňovaná v členení podľa pohlavia,
veku, vzdelania a kraja.
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