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ÚVOD  

 

Cieľom projektu bolo v rámci empirického výskumu identifikácia toho, ako môžu pomáhať 

typické a atypické (napr. trhové a netrhové, cezhraničné) formy v boji proti nezamestnanosti.  

Chceme analyzovať postoje podnikov, mladých generácií a nezamestnaných. Prioritne 

skúmame vplyvy jednotlivých foriem zamestnania v pohraničnej oblasti Komárom – Komárno 

a Štúrovo – Ostrihom.  

Vyplývajúc z cieľa je výskum dvojvrstvový. Z aspektu uchádzačov o prácu sme 

sformulovali hypotézy, ktorých potvrdením/vyvrátením sme chceli identifikovať vplyv 

vzdelanosti, veku a ďalších faktorov na postoje voči atypickým formám zamestnanosti. 

Predpokladáme, že respondenti – najmä predstavitelia generácií Y a Z – radi by prijali 

pracovnú ponuku v atypickej forme zamestnania. Nadväzujúc na to si myslíme, že mladšie 

generácie prijatie práce v atypickej forme nevidia až tak negatívne z hľadiska šance normálne 

sa zamestnať, ako staršie generácie. Predpokladáme, že mladí preferujú najmenej verejnú 

prácu. 

Z hľadiska zamestnávateľov si myslíme, že v krajinách V4 – v našom prípade v 

slovensko-maďarskom pohraničí – reagujú zamestnávatelia na kritické situácie ešte stále 

znižovaním počtu zamestnancov a znižovaním mzdy. V reakciách podnikov na krízu dominujú 

dlhodobé riešenia a nie riešenia v oblasti zamestnávania. Predpokladáme, že atypické formy 

zamestnávania nie sú obľúbené v okruhu podnikov. Myslíme si, že podniky za dôvod tohto 

negatívneho postoja a nevyužívania atypických foriem označia nedostatok informácií.  

Medzi pozorovaním laika a vedca je podľa Ghauriho a Gronhauga (2011)1 to, že 

vedecké výskumy spočívajú na metodike a nie na viere, a preto je dôležité že medzi príčinou 

a účinkom je logický vzťah. 

 V naše práci sme nasledovali horeuvedenú myšlienku. Najprv sme objasnili pojmy a 

teoretické poznatky súvisiace s tematikou. Na základe teórie sme vypracovali a sformulovali 

hypotézy, ktoré sme sa snažili potvrdiť/vyvrátiť pomocou dvoch empirických výskumov  

Záverečná správa sa skladá z nasledujúcich častí: 

 1. a 2. kapitola: objasnenie pojmov a zhrnutie odbornej literatúry 

 3. kapitola: regionálne špecifiká pracovného trhu skúmanej oblasti4.  

 4. kapitola: hypotézy 

 5. a 6. kapitola: výsledky empirického výskumu vykonaného v okruhu 
mladých a v okruhu nezamestnaných 

                                                
1 Ghauri, P.-Gronhaug, K. (2011): Kutatásmódszertan az üzleti tanulmányokban. Akadémiai Kiadó, Budapest. 
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 7. kapitola: výsledky výskumu vykonaného v okruhu podnikov 

 8. kapitola: diseminačná správa projektu 

 9. kapitola: zhrnutie výskumu 

 10. kapitola: prílohy 

 

Autori poďakujú za ich poskytnutú pomoc pri realizácii projektu nasledujúcim osobám:  

 Ács Nóra, Univerzita Szent István Egyetem, referentka knižnice 

 Bukor József, dekan, Univerzita J. Selyeho, Ekonomická fakulta 

 Cserjési Kinga, Obchodná a priemyselná komora Komárňansko-Ostrihomskej 

župy, 

 Dr. Kolbe Tamás, riaditeľ, Larskol Kft. 

 Dr. Komor Levente, docent, Univerzita Szent István, GTK TTI, riaditeľ ústavu 

 Natkai Istvánné,  Vedúca pobočky Centra práce, Komárom, 

 Ing. Mária Poláčková, riaditeľka ÚPSVaR Komárno 

 Sinka Róbert, e-learning odborník, 

 Szabó Katalin, doktorand, SZIE, referentka administrácie výskumu, 

 študentom, zapájajúcich sa do prieskumovej fázy projektu. 

 

 

Komárno/Komárom-Gödöllő, 2014. 12. 18. 

Dr. Poór József, DSc 

vedúci výskumu 
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1 VYMEDZENIE POJMOV (MADARÁSZ IMRE – SZABÓ INGRID) 

"V nasledujúcom storočí postačí 20% práceschopného obyvateľstva na to, aby 

udržala dynamiku svetovej ekonomiky. Viac pracovnej sily nebude treba, povedal 

Washington SyCip, obchodný magnát. Len jedna pätina uchádzačov o prácu teda 

vyprodukuje tovar a poskytne služby, ktorú spoločnosť sveta si dovoliť môže. … A čo 

ostatní? 80% práceschopného obyvateľstva bude nezamestnaným?" 

(Hans Martin – Peter Schumann, 1998) 

 

„Práca, ako ekonomický pojem je to vedomé ľudské konanie, ktorej cieľom je vytvoriť 

niečo ekonomicky užitočné, hodnotné. Práca - okrem toho, že je dôležitým výrobným 

faktorom -, má veľký význam aj z hľadiska osvety. Práca má význam aj z mravného 

hľadiska tým, že sa stáva profesionálnou činnosťou človeka, a ako také sa stáva aj 

prostriedkom mravných životných cieľov a aj tým, že na ľudí vplýva zošľachťujúco a 

výchovne (Veľký Lexikón Pallas, 12. zväzok).”2 

Výkon práce nie je totožné so zamestnávaním. Ľudia len počas tisícročí dospeli 

k tomu, že môžeme hovoriť o zamestnávaní, čiže o poverení človeka vykonávaním 

relatívne sústavnej pracovnej činnosti. Inými vykonávaná práca môže byť 

koordinovaná agresívne (viď otroctvo), legislatívne (napr. stavovské spoločnosti), 

alebo v najmodernejších spoločnostiach ekonomickým tlakom.3  

Po vývinu prvých foriem zamestnávania uplynulo ešte veľakrát ďalších sto rokov, 

aby sme mohli myslieť na jednu z vyvinutých foriem zamestnávania, ako o typickej, 

ako o normálnej a v porovnaní s ňou sú si myslieť o ostatných, odlišných formách 

zamestnávania, že sú „atypické”.4 Aj v tom prípade, že mnohé z nich sú z minulosti 

známe, znovuzrodené formy. K spoznaniu zamestnávania a atypického 

zamestnávaniu môžeme poslúžiť najmä tým, keď skúmame práve „opak”, čiže 

pomerne-zamestnávania a typického zamestnávania. Touto cestou môžeme 

                                                
2 Veľký Lexikón Pallas. Budapesť. 1893-1897. Pallas Irodalmi és Nyomdai Rt. 

3 Poór J. - Madarász I. - Szabó I. - Antalik I. - Juhász T. - Tamás G. (2013). Helyzetfeltáró kutatás az 

atipikus foglalkoztatási formák, a nem piaci jellegű foglalkoztatás és a határon átnyúló együttműködés 

foglalkoztatottság növelő alkalmazására Komárno-Komárom térségében. (Nem publikált kutatási 

jelentés), Selye János Egyetem-Szent István Egyetem, Révkomárom-Gödöllő. 

4 Pojmy „atypické” a „typické” sa dajú ľahko pomýliť a z toht dôvodu na miesto pojmu typickô budeme 

používať v tejto správe pojem „normálne”. 
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dosiahnuť svoj cieľ aj preto, lebo niektoré formy atypického zamestnávania sa 

podobajú na formy ktoré predchádzali typické zamestnávanie, a javia sa, ako ich 

znovuzrodenie. Najsamprv začnime s definíciou pojmu zamestnávania aj to „zozadu”, 

čiže protikladu, od pojmu sebestačnosti.   

 

1.1 SEBESTAČNOSŤ 

Podstata pojmu sebestačnosti spočíva v tom, že statky (výrobky a služby) potrebné k 

životu produkuje a spotrebuje sám pracujúci. V obchodnom obehu sa nezúčastní ani 

ako predajca, ani ako nakupujúci. Spočiatku top re človeka mohlo byť jedinou 

možnosťou prežitia. 

Počas stáročí sa komunity ľudí a medzi nimi vzniknuté výmenné vzťahy umožnili, 

aby sa niektoré osoby a skupiny mohli špecializovať na produkciu niektorého výrobku, 

alebo poskytnutia niektorej služby, a iné produkty a služby čakali od iných osôb, príp. 

skupín a takto sa mohla ďalej organizovať deľba práce. Keď hladíme na tento akt z 

filozofického aspektu, môžeme zbadať, že už aj deľba práce je zamestnávaním, veď 

niekto sa oslobodí od vykonávania niektorých činností a navedie iných, aby dané úlohy 

vykonali namiesto neho. 

Nie je našou úlohou, aby sme priblížili tematiku z historicko-filozofického 

hľadiska, chceme len naznačiť, že snaha o sebestačnosť prežila aj v najmodernejších 

spoločnostiach.  Nemyslíme len na sedliacke (dnes „prvovýrobcove”) dedičstvá a na 

využívanie pracovnej sily rodinných príslušníkov bez náhrady (nedávno „pomocní 

rodinní príslušníci”), ale aj na tie moderné ašpirácie niektorých veľkých firiem, ktoré 

chcú mať pod svojim dohľadom celý výrobný reťazec, redukujúc tak svoju závislosť od 

externistov. Pre sebestačnosť prinieslo „pohromu” XX. storočie, zavedenie hromadnej 

výroby a rozširujúca sa hromadná spotreba. 

Podľa Jeremyho Rifkina (1995: 19-20.)5 sa prevedenie ľudí zo spotreby „home 

made” produktov na psychológiu míňania peňazí bolo ťažkou úlohou. Protestantská 

pracovná etika, ktorá až tak dlho prevládala v okruhu »frontierskich«  pionierov mala 

hlboké korene. Úmernosť a sporivosť charakterizovali americký životný štýl vo veľkej 

miere a podstatu skorých Yankee tradícií a nie len generáciám Američanov, ale aj 

                                                
5 Rifkin, Jeremy (1995) The End of Work. The Decline of the Global Labor Force and the Dawn of the 

Post-Market Era. New York. G.P.Putnam’s Sons. 
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európskym prisťahovalcom a ich deťom zabraňoval v zlepšovaní životného štýlu. Pre 

najviac Američanov práve hodnota úmernosti nedovolila uspokojenie svojich nárokov 

na trhu. 

Americkí obchodníci sa pripravovali v tejto oblasti na radikálny obrat, museli ale 

zmeniť psychiku ľudí, aby sa národ mohol budovať, lebo na miesto „do budúcnosti 

investujúcich pracovníkov” potrebovali „míňajúcich v súčasnosti”. 

Zmena prebehla úspešne. V Spojených Štátoch – ako píše Aurely (2011: 135)6 

– „bola pred 25 rokmi normou dvojciferná miera sporivosti. V blízkej minulosti , v roku 

1994 dosahovala ešte 5 percent, ale v roku 2006 sa znížila už pod nulu: mínus jeden 

percent. Američania nielenže nesporia ďalej, ale míňajú viac, ako zarábajú.” 

Vracajúc sa na snahu byť sebestačný môžeme skonštatovať, že sebestačnosť 

pretrvávala najdlhšie a mala najväčší význam v poľnohospodárskej výrobe. V sektore 

nielen v ľudskej, ale aj vo výrobnej spotrebe je realizovateľné (v niektorých prípadoch 

aj dnes), aby dané hospodárstvo samo vyprodukovalo potrebné inputy výroby, 

nezabezpečovalo si ich z trhu, čiže minimalizovalo si svoje transakcie na trhu. (Napr. 

samo si vyprodukuje krmivo pre zvieratá, hnoj využije na zlepšenie pôdy v rastlinnej 

výrobe a prácu vykonávajú rodinní príslušníci a nie pracujúci za mzdu). 

V Maďarsku v dôsledku agroprivatizácie – a zvolenej metódy privatizácie – 

vzrástol počet sebestačných a z časti sebestačných hospodárstiev. Podľa - v roku 

2007 odsúhlaseného – rozvojového programu Program Rozvoja Vidieka Nové 

Maďarsko7 „počet samostatne hospodáriacich v rokoch 2000 – 2005 tendenčne znížil, 

celkovo o 26,5% a v roku 2005 bol ich počet 706891. Počas týchto rokov sa výrobný 

cieľ samostatne hospodáriacich taktiež zmenil. V rokoch 2000 a 2003 60% 

hospodáriacich vyrábalo len na vlastnú výrobu, kým na rok sa toto číslo znížilo o 9%. 

Pomer prvotne na predaj vyrábajúcich hospodárstiev vzrástol od 2000 do 2005 z 8% 

na 16%, kým pomer tých hospodárstiev, ktoré predávali len tie produkty, ktoré 

prevyšovali vlastnú spotrebu vzrástol len minimálne, o 1,5%. (Új Magyarország, 2007: 

17.). Keď prerátame uvedené dáta na absolútne čísla, tak dospejeme k nasledujúcim 

výsledkom: 

Tabuľka č. 1. Typy hospodárstiev v maďarskom poľnohospodárstve 

                                                
6 Ariely, Dan (2011) Kiszámíthatóan irracionális. A racionálisnak vélt döntéseinket alakító rejtett erőkről. 

Budapest. Gabo Kiadó. 

7 http://umvp.eu/files/umvp_program_teljes.pdf 
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Typy hospodárstiev v maďarskom agrosektore 

 
počet 

Sebestačne hospodárstva 360.514 

Čiastočne na predaj vyrábajúce hospodárstva  233.257 

V prvom rade na predaj vyrábajúce hospodárstva 113.120 

Samostatne hospodáriaci spolu 706.891 

Zdroj: http://umvp.eu/files/umvp_program_teljes.pdf 

 

Samozrejme veľká časť rodinných príslušníkov pracujúcich v sebestačných 

hospodárstvach pracuje aj inde ako zamestnanec, alebo si poberá starobný dôchodok. 

Štatistiky ale hovoria o hospodárstvach a nie o jednotlivcoch. V takýchto 

hospodárstvach si zdroje pre svoj život môže zarobiť aj viac ľudí. V Maďarsku ako to 

počítame, musíme rátať so skupinou 500 000 ľudí. Táto skupina slúži aj ako rezerva 

pracovnej sily, pre ktorú môžu znamenať atypické formy zamestnávania prežitie, alebo 

vedľajší zárobok.  

1.2 SAMOZAMESTNANIE 

Samozamestnanie (self-employment) nie je totožné s výrobou na sebestačnosť, ale 

ani jedna z nich nie je typická forma zamestnaneckého pomeru. Samozamestnanec 

vyrába na trhový predaj, ale – rovnako, ako aj sebestačný výrobca – ani 

samozamestnanec nie je v žiadnom vzťahu s iným zamestnávateľom, „zamestnáva” 

sám seba, príp. rodinných príslušníkov. 

Počas obchodného kapitalizmu, ale aj po priemyselnej revolúcie a aj po tomto 

období vzniklo tisíc a tisíc nových podnikaní.  Tieto podnikania riadil zvyčajne 

zakladateľ, majiteľ. V týchto, pomerne s menším počtom pracujúcich a len na málo 

činností špecializovaných podnikaní zamestnal pracovníkov majiteľ, on kontroloval 

prácu a on rozhodoval aj o deľbe pracovných činností, atď. Mohol to ľahko spraviť, 

lebo podnikanie bolo malé, a transparentným systém sa dal ľahko riadiť. Majiteľ bol 

v jednej osobe aj manažérom. Nebolo potrebné zamestnať organizačno-riadiacu 

osobu a ani majitelia by ľahko nevypustili riadenie z vlastných rúk. (To môžeme 

spozorovať aj dnes u podnikaní, ktoré zamestnávajú málo ľudí). V týchto časoch 

podniky fungovali ako rozšírené rodiny. 

V druhej časti 19. storočia len malá časť podnikaní začala významne rásť– a aj 

tie v prvom rade v priemyselnej výrobe. „V rokoch 1850 závod s 300 zamestnancami 
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vo Veľkej Británii bol veľkým a aj v roku 1871 zamestnával priemerný textilný závod 

len 180 pracovníkov a priemerný závod zo strojárskeho odvetvia len 85 pracovníkov” 

– píše o tomto období britský historik (Hobsbawm, 1978: 178.)8. Medzičasom 

nepretržite vznikali a zanikali nové a nové malé podnikania. Americký sen sa prejavil 

aj v práve týchto podnikaniach a dodnes žije kult pionierov v západných 

spoločnostiach. (viď napr. Schumacher, 1991)9. 

Časť americkej odbornej literatúry vidí malé podniky ako tvorcov a ako základ 

ozajstného konkurenčného prostredia v porovnaní s územím byrokratických a štátom 

nadmerne regulovaných veľkopodnikov. „Ekonomický systém USA môžeme 

považovať za duálnu ekonomiku. Jej dve časti sú priemyselné giganty a malé, 

konkurujúce organizácie, ktoré tvoria perifériu” (Brinkenhoff, White, 1991: 436-437.)10. 

Jeden Americký spoločenský vedec referoval na prelome tisícročia o 

znovuzrodení samozamestnania. „Samozamestnanie – píše (Aronson, 1991: 1-2.)11 

– je v podstate osobná sloboda, nezávislosť myšlienky a činnosti, bol synonymom 

čestnej práce, spárovanej so statusom a s príjmom strednej triedy. Je to bez pochýb 

taká realita, ktorá prispievala k vytvoreniu mýta; nezávisle aj od toho, že industrializácia 

spravila dosiahnutie cieľa samozamestnania pre najväčšiu časť amerických robotníkov 

nedosiahnuteľným. V roku 1960 už len každý desiaty nepoľnohospodársky robotník 

pracoval týmto spôsobom a na rok 1970 odhadovali pomer samozamestnancov pod 

7%. Na začiatku rokov 1970 sa ale tento dlhotrvajúci pokles zastavil, vystriedal ho v 

okruhu samozamestnancov trend väčšieho tempa rastu, ako bolo badateľné v prípade 

všeobecnej miery zamestnanosti.” 

Z nášho pohľadu je ale výnimočne zaujímavé spomenutie horeuvedenej „duálnej 

ekonomiky“ a „duálneho pracovného trhu“ v súvislosti s domovom slobodných 

podnikaní, Spojenými Štátmi Americkými. Prečo si myslia pozorovatelia, že 

samozamestnancami a malými podnikmi živená ekonomika a pracovný trh sú scénou 

                                                
8 Hobsbawm, Eric J. (1978) A tőke kora. 1848-1875. Budapest. Kossuth Kiadó. 

9 Schumacher, Ernst F. (1991) A kicsi szép. Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 

10 Brinkenhoff, David B. – White, Lynn K. (1991) Sociology. St.Paul, New York, Los Angeles, San 

Francisco. West Publishing Company. 

11 Aronson, Robert L. (1991) Self-employment. A Labor Market Perspective. Ithaca, New York, ILR 

Press. 
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skutočnej hospodárskej súťaže, v čom sa líši priestor obsadený „komplexných 

priemyselných gigantov”?  

Odpoveď na otázku poskytol Joseph Schumpeter, môžeme ju nájsť v jeho teórii. 

Podľa Amerického ekonóma - ktorý pochádza z Rakúska – podstatou kapitalizmu je, 

že podniky fungujú nezávisle od seba a súťažia medzi sebou; kľúčovou funkciou 

podnikaní je zas inovácia (ktorá môže byť organizačná, týkajúca sa riadenia, trhová, 

alebo iný typ inovácie).  

V podstate Schumpeter videl podnikateľov ako depozitárov flexibility a oproti 

tomu (v americkej odbornej literatúre často korporáciami nazývaných) veľkopodnikov 

ako svoje riadiace praktiky štandardizujúcich, a štát ako – často aj so súhlasom 

sociálnych partnerov – ich fungovanie z verejnoprospešných dôvodov čoraz 

podrobnejšie regulujúcu.  

Veľké podniky zriedkavo skrachujú, štát sa ich snaží zachrániť. Pre národné 

hospodárstvo znamená oveľa väčšiu škodu – z dôvodu veľkosti a ekonomickej váhy – 

krach jednej korporácie, ako viacerých malopodnikov, z tohto dôvodu si štát nemôže 

dovoliť, aby nepomohol  korporáciám, ktoré sa ocitajú v núdzi. Podľa Schumpetera 

teda – „systém podkopávajúcim hlavným faktorom je úspech kapitalistického podniku: 

ako paradox postavil: » pre socializmus nerobia priestor intelektuáli a agitátori, o ňom 

kázajúci, ale Vanderbilt-ovia, Carnegy-ovia a Rockefeller-ovci«” (cituje Martinelli, 1994: 

479-480.)12. 

John Macionis dodal, že nie celá ekonomika Spojených štátov je kompetitívna. 

Naopak, súťaž je len medzi menšími podnikmi a samozamestnancami. Kľúčový sektor 

amerického hospodárstva – čiže veľkých korporácií – je mimo kompetitívneho sektora. 

Veľké korporácie v skutočnosti nesúťažia (1), majú široké vzťahové systémy a (2) z 

dôvodu, že trh je pod dominanciou len niekoľkých korporácií” (Macionis, 1993: 551.)13. 

Zhrnuto teda môžeme povedať, že samozamestnanie počas 20. storočia 

nielenže nevymrelo ani v najvyspelejších krajinách, ale podarilo sa mu zachovať si 

pioniersky imidž aj v krajine slobodného podnikania a zahrávala hlavnú roľu v 

stupňovaní produktivity a efektivity v kapitalistickej súťaži, na sektor sa hľadelo, ako 

                                                
12 Martinelli, Alberto (1994) Entrepreneurship and Management. pp. 476-503. in Neil J. Smelser and 

Richard Swedberg (eds.) The Handbook of Economic Sociology. Princeton, N.J., New York, Russell 

Sage Foundation. 

13 Macionis, John J. (1993) Sociology. New Jersey. Prentice Hall, Englewood Cliffs. 
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na zdroj rôznych inovácií. „Duálna ekonomika” alebo „duálny pracovný trh” má dôležitý 

vplyv na zamestnanie a na reakciu na atypické formy zamestnania. 

Ešte dôležitejšiu rolu zahrávala táto forma zamestnania vo Východnej-Európe v 

období „existujúceho socializmu” a potom aj v období od zmeny systému až do dnes. 

Najmä v Maďarsku, kde pozorovatelia hovorili najmä o v paralelnej ekonomike – vedľa 

fungujúcej a riadenej v štátnom vlastníctve – pracujúcich samozamestnancoch, o 

„druhej” ekonomike, „trhovom socializmu”, a čakali od toho, že sa štát bez väčších 

problémov pretransformuje na formácie trhovej ekonomiky. 

Po zmene systému bolo vidieť explozívne zmeny v počte podnikaní na východe 

Strednej - Európy. Najväčší nárast sa zaznamenalo v počte malých, len málo osôb 

zamestnávajúcich spoločností a v počte fyzických osôb. 

Tabuľka č. 2. Počet ekonomických spoločností podľa právnej formy v Maďarsku  

 dec. 1992. dec. 1993. dec. 1994. 

 

počet počet 

nárast opr. 

predch roku 

v % 

počet 
nárast opr. 

predch roku 

v %  

Ekonomické spoločnosti (PO)      59363 75654 127,4% 91229 120,5% 

Družstvá   7694 175 106,2% 8252 100,9% 

Ekonomické spoločnosti (nie PO) 42405 69793 164,5% 92393 132,3% 

Fyzické osoby 606207 688843 113,6% 778036 112,9% 

Zdroj: KSH, 1995: 114.14  

Štatistiky kategorizujú podniky podľa počtu zamestnaných. Medzi mikropodniky patria 

podniky zamestnávajúce menej ako 10 zamestnancov. Nás by práve zaujímali tieto 

údaje – čiže údaje týkajúce sa rôznych skupín mikropodnikov -, ale ŠÚ MR nečlenila 

ďalej klaster mikropodnikov a samozamestnancov. Na šťastie informácie, ktoré 

pochádzajú z prác Ágnesa Czakó a Ágnesa Vajdu (z časti zo štatistík, z časti z 

pohovorov) nám poskytujú lepší obraz o tejto skupine. Výskumníci skúmali najmä to, 

v akej miere malopodnikatelia zapájajú rodinných príslušníkov a príbuzných do 

ekonomických činností. (Tab. č. 3.) 

 

Tabuľka č. 3. Manželia a príbuzní v podnikaniach (%) 

 Manžel a 
príbuzný 

Živnostník 
Malo- 

obchodník 
Slobodné 
povolania 

FO 
spolu 

s.r.o.
k.s. 

PO 
spolu 

Spolu 

ani jeden  81,9 60,6 91,6 76,9 56,4 40,8 52,2 72,2 

                                                
14 KSH (1995) Statisztikai Havi Közlemények. Budapest. Központi Statisztikai Hivatal. 1995/1. sz. 
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Len 
manžel/ma
nželka 

10,8 18,9 5,7 12,3 16,8 29,8 20,7 13,9 

Len 
príbuzní 

4,4 16,9 2,7 8,5 16,8 15,8 15,3 9,6 

Obidve 
skupiny 

2,8 3,5 - 2,3 8,9 13,6 13,6 4,0 

Iné 0,0 - - - 1,2 - 1,0 0,2 

Spolu 
100,0 100,0 100,0 100,0 

100,

0 

100,

0 
100,0 100,0 

Zdroj: Czakó, Vajda, 1993: 16.15 

 

Z hornej tabuľky je vidieť, že z maďarských malopodnikoch len v 0,2 percentách 

prípadov bol zamestnaný „externý zamestnanec”, čiže nie príbuzný alebo rodinný 

príslušník. Viac ako dve tretina podnikateľov nemala zamestnancov (72,2%), 27,6% z 

celej skupiny zamestnávala aj rodinného príslušníka.  

Treba vedieť, že existovala aj pracovno-právna kategória „výpomocní rodinný 

príslušník”, dalo sa do nej zaregistrovať a využívať tak niektoré finančné výhody. Od 

januára 2012 sa ale táto možnosť aj pre viacerých malopodnikateľov nápomocná 

možnosť zamestnávania zrušila.  

 

                                                
15 Czakó Ágnes - Vajda Ágnes (1993) Kis- és középvállalkozók. Budapest. Magyar 

Vállalkozásfejlesztési Alapítvány. 
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2 ZAMESTNÁVANIE, ZAMESTNANOSŤ 

Zamestnávanie pôvodne znamená len toľko, že niekto poverí svojho spoluobčana 

vykonaním pracovnej činnosti (zamestná ho), za čo mu poskytne protislužbu vo forme 

mzdy alebo naturálnej mzdy, čím prispeje k jeho existencii. Zamestnávanie môže byť 

aj pravidelné, alebo len príležitostné; a protislužba môže byť poskytnutá vo forme 

ubytovania, stravy, alebo vyrobených produktov, prípadne vo forme finančnej platby. 

V modernejšom poňatí význam zamestnávania sa zúži na námezdnú prácu, keď 

na sebestačnosť neschopný (alebo obmedzene schopný) človek zamestná blížneho 

za mzdu na vykonávanie relatívne pravidelnej pracovnej činnosti, čiže ho zamestnáva. 

(Pod neschopnosťou byť sebestačným nemyslíme len na práceneschopnosť a 

fyzické/mentálne bariéry zabraňujúce byť sebestačným, ale aj na nedostatok 

výrobných inputov – pracovné prostriedky, suroviny, kapitál, pôdu.) 

Táto námezdná práca sa len vtedy stane pracovným pomerom, čiže v dnešnej 

dobe chápaným zamestnávaním, keď spĺňa všetky legislatívne následky. Beáta Nacsa 

uvádza ako charakterizujúcu črtu relácie medzi zamestnávateľom a zamestnancom 

podriadenosť. „Tento právny pomer najviac charakterizujúcim, a tým aj najlepšie 

využiteľným prvkom na vymedzenie je osobná závislosť od zamestnávateľa – a to tak 

isto aj v ostatných štátoch Európy, ako aj u nás. … Pracovnú činnosť vykonanú v rámci 

pracovného pomeru bude aj naďalej determinovať a tým aj ohraničiť od iných typov 

právnych pomerov zameraných na výkon práce (najmä vo vzťahu k 

samozamestnaniu) práve závislosť od zamestnávateľa.” (Nacsa, 1997: 49.)16. 

Dôležitým kritériom pre už spomínanú podriadenosť je, že sa vytvorí medzi 

formálne rovnocennými partnermi, je to bez akéhokoľvek nátlaku (môže to byť 

maximálne ekonomický, finančný tlak) uzavretý voľný zmluvný vzťah zameraný na 

pracovnú činnosť. 

V zmluve fixované relácie podriadenosti - ani spolu s povinnými obsahovými 

prvkami - nie sú až také jednoznačné, ako by sme to mysleli podľa návykov z praxe. 

„Zamestnávateľ je oprávnený počas trvanie pracovného pomeru na pracovné služby 

                                                
16 Nacsa Beáta (1997) Az atipikus munkaviszonyok jogi szabályozása Nyugat-Európa egyes 

országaiban. pp. 47-69. In Laky Teréz et al. Az atipikus foglalkoztatási formák. Műhelytanulmányok. 

Budapest. Az [EU] Integrációs Stratégiai Munkac-csoport kiadványa 25. /Európai Tükör/ 
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pracovníkov” – píše Gábor R. István (Gábor 2012: 1006.)17, ale potom ihneď 

špecifikuje podrobnosti a parametre tohto nájomného pomeru. „Gábor uvádza, že 

charakteristické je, že len zriedkavo (príležitostné práce, nádennícka práca, atď.) je 

možné exaktné vymenovanie očakávaných služieb. Typické je, že na obdobie trvania 

pracovného pomeru namiesto podrobného vymenovania pracovných činností sa 

uzavrie dohoda len na určitý rámec, v ktorom zamestnávateľ môže disponovať s 

pracovnými službami zamestnanca.”  

Pri nástupe do pracovného pomeru pracovníci sa zaviažu, že ako prenajímatelia 

budú prenajímať svoje pracovné služby a v predmete prenajatých pracovných služieb 

budú nasledovať pokyny zamestnávateľa.” (Gábor, 2012: 1007., 1009.)18. 

Diferenciácia Gábora R. Istvána (čiže rozdiel medzi „exaktným vymenovaním 

očakávaných služieb”, a definovaním „rámca”, ktorý zamestnávateľa obmedzuje pri 

využívaní pracovníkov) dostáva zvláštnu funkciu pri vymedzení pracovných zmlúv, 

komisionárskych zmlúv a podnikateľských zmlúv.  

Keď má Gábor R. Istvánnak pravdu, tak podstatou pracovnej zmluvy je písomné 

zafixovanie podriadenosti a nie zafixovanie konkrétnych pracovných činností. 

Dôležitosť pracovnej zmluvy nemôžeme však podceniť, lebo štát na základe týchto 

zmlúv registruje a kontroluje zákonnosť pomerov a predpismi týkajúcich sa pracovných 

zmlúv reguluje fungovanie pracovného trhu. Pracovná zmluva je základom aj 

napájania sa nadväzujúcich štátnych a spoločenských organizácií (daňový úrad, 

sociálny úrad). V pracovnej zmluve obsiahnutý príjem je základom aj pre zistenie 

povinnosti platenia vypočítania výšky odvodov, tiež oprávňuje platcov aj na využívanie 

dávok.  

Pracovný vzťah na základe pracovnej zmluvy dnes znamená takú legislatívou 

upravenú reláciu, v ktorej pri vzniknutí sporu jednotlivým stranám nie akúsi 

nespravodlivosť a krivdu treba dokázať, ale nezákonnosť alebo porušenie zákona.  

Vzťah medzi zmluvnými stranami čoraz viac reguluje štát. Ani najliberálnejší 

pozorovatelia nepochybujú o oprávnenosti tejto regulácie, kritizujú najmä len jej mieru. 

                                                
17 Gábor R. István (2012) Munkavásárlás vagy dolgozóbérlés? Elmélkedés a munkaviszony 

közgazdasági értelmezéséről. pp. 1005-1013. In Közgazdasági Szemle Vol. 59. No. 9. (szeptember) 

18 Gábor R. István (2012) Munkavásárlás vagy dolgozóbérlés? Elmélkedés a munkaviszony 

közgazdasági értelmezéséről. pp. 1005-1013. In Közgazdasági Szemle Vol. 59. No. 9. (szeptember) 
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Pracovný pomer spečatený pracovnou zmluvou indukuje aj ďalšie iné, k životu 

dôležité vzťahy. Ako Castel tvrdil: keď sa nový námezdný pracovný vzťah rozpinie, tak 

mzda už neznamená len protihodnotou presne opísanej pracovnej úlohy. Vytvára 

oprávnenia a prístup k službám aj v sférach práce sa netýkajúcich (choroba, nehoda, 

dôchodok) a poskytne možnosť na spestrenie účasti v živote spoločnosti: spotrebu, 

bývanie, školenie” (Castel, 1998: 292-293.)19. 

Dnes je už ale jasné a usvedčené, že vznik pracovnej zmluvy, podpisy zmluvných 

strán, ale ani vyplatenie v zmluve dohodnutej mzdy neznamená úplnosť pracovného 

vzťahu. Prežívajú to najmä tí pracovnou zmluvou disponujúci pracovníci - dostávajúci 

aj dohodnutú mzdu -, ktorí ale po určitom čase zistia (a musia znášať aj následky), že 

zamestnávateľ ich neprihlásil v štátnych inštitúciách. Výkon práce v takomto prípade 

nezvyšuje sumu dôchodkovej dávky, nemôžu sa využiť zdravotné služby bezplatne, 

ovplyvní oprávnenosť a  výšku dávky v nezamestnanosti, atď.  

Zhrnuto môžeme povedať, že zamestnávanie – typické zamestnávanie – v 

modernom zmysle pojmu  

 predpokladá vzťah podriadenosti medzi zamestnávateľom a zamestnancom,  

 v ktorom zamestnanec nepracuje na „vlastné konto” – čiže neznáša riziko a 

nepracuje pre vlastný výnos -, preto je závislý od zamestnávateľa,  

 strany svoju dohodu zafixujú v pracovnej zmluve v písomnej forme, ktorej 

dodržanie je pre obe strany záväzné,   

 prihlásenie pracovného vzťahu štátnym inštitúciám aktivizujú rad ďalších 

nadväzujúcich právnych vzťahov (sociálne poistenie, atď.). 

 Je to pre nás preto dôležité, lebo existujú aj iné, na výkon práce orientované 

zmluvy (okrem pracovnej zmluvy), ktoré tak isto vytvoria osobné a spoločenské 

výhody zamestnávania: prácu, živobytie pre jedinca, prispieva daňovým a 

odvodovým platením  k štátnym výdavkom, atď. 

Stáva sa a v dnešnej dobe čoraz častejšie sa stáva, že niekto poverí výkonom 

pracovnej činnosti iného tak, že ho nechce „zamestnať”, čiže nechce s ním stúpiť do 

pracovného pomeru. Dve strany aj v tomto prípade uzavrú pracovnú zmluvu, ale tento 

vzťah sa neriadi Zákonníkom práce, ale Občianskym zákonníkom.  

                                                
19 Castel, Robert (1998) A szociális kérdés alakváltozásai. A bérmunka krónikája. Budapest. Kávé 

Kiadó. /A Szociálpolitikai Értesítő Könyvtára/ 
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2.1. PODNIKATEĽSKÉ A KOMISIONÁRSKE ZMLUVY ZAMERANÉ NA VÝKON 

PRÁCE 

„Keď chceme zistiť typ zmluvy, tak nie je rozhodujúce pomenovanie zmluvy, ale 

rozhoduje jej obsah. … Podľa jej hlavných charakterizujúcich čŕt teda musíme od seba 

rozlíšiť podnikateľské zmluvy, komisionárske zmluvy a pracovné zmluvy. Pracovnou 

zmluvou vzniká trvalý, dlhodobý vzťah medzi zamestnávateľom a zamestnancom. 

Kým zamestnanec sa riadi pokynmi zamestnávateľa a koná pod jeho kontrolou, a svoju 

úlohu vykonáva osobne, tak podnikateľ vykonáva činnosť samostatne, sám, alebo s 

využitím spoluúčinkujúcich. Podnikateľ vykonáva činnosť na vlastnú zodpovednosť, s 

vlastnými prostriedkami, s cieľom dosiahnuť zisk. V prípade pracovného pomeru 

pracovné prostriedky poskytne zamestnávateľ. V prípade podnikateľskej zmluvy platí 

na základe zmluvy objednávateľ cenu ustanovenú v zmluve, kým v prípade 

pracovného vzťahu dostáva zamestnanec od zamestnávateľa mzdu.” (Csabai, Lénárt, 

2008: 13-14.)20. 

V porovnaní s podnikateľskou zmluvou aj komisionárska zmluva predpokladá 

nezávislého podnikateľa v prípade povereného vykonávateľa pracovnej činnosti, ale 

výsledok vykonávanej práce ja odlišný v prípade dvoch typov vzťahov. Kým v prípade 

podnikateľskej zmluvy je cieľom vytvorenie konkrétneho diela (napr. postavenie 

budovy, oprava auta, atď.); tak v prípade komisionárskej zmluvy je partner poverený 

takou činnosťou, na ktorej výsledok vplýva veľa činiteľov. Napr. učiteľa jazykov 

poveríme prípravou študenta na jazykovú skúšku, ale úspech na skúške nemôže byť 

jeho zodpovednosťou. 

„V prípade podnikania sa nedostatočné plnenie a nedosiahnutie výsledku 

považuje za porušenie zmluvy, tak v prípade poverenia to tak nie je. Podnikateľ preto 

koná samostatne, na vlastné riziko a konto. Odlišujúc sa od toho poverený koná na 

riziko poverovateľa, podľa jeho príkazov a na konto poverovateľa. Pracovnou zmluvou 

sa zamestnanec zaviaže na to, ž v určitom čase, podľa pokynov zamestnávateľa bude 

pravidelne pracovať. Zamestnanec je z tohto dôvodu podriadený zamestnávateľovi a 

je s nim v užšom vzťahu. Poverený ale vykonáva predmetnú činnosť v čase a v 

                                                
20 Csabai István – Lénárt Szilvia (2008) Atipikus foglalkoztatás. Budapest. Érdekvédelmi Tanácsadó 

Szolgálat és Egyesülés (ÉTOSZ), Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége (MSZOSZ), Nemzeti 

Szakképzési és Felnőttképzési Intézet (NSZFI). 
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priestore zvyčajne slobodne, jeho vzťah s poverovateľom je voľnejší, priradený.” 

(Csabai, Lénárt, 2008: 18.). 

V Maďarsku po zmene systému sa aj v profesijných zamestnaniach čoraz 

silnejšie množili na podnikateľské a komisionárske zmluvy vykonávané pracovné 

činnosti, napr. v poradenských, v konzultantských, alebo v novinárskych (externisti) 

pozíciách, ale objavili sa aj v zdravotníctve, vo vysokom školstve a v kultúre (v 

divadlách) – niekedy to boli znovu uzatvorené zmluvy, sumárne aj na dlhšiu, roky 

trvajúce obdobie.  Podmienkou tejto formy výkonu práce bolo získanie živnostenského 

oprávnenia, čo znamenalo, že vykonávanie úloh zamestnancom sa premiestnilo do 

legislatívneho pozadia podnikaní. Zamestnávateľ tak neplatil za výkon práce mzdu, ale 

uhradil „podnikateľom” vystavenú faktúru a s tým sa zbavil všetkých zbytočných a 

preňho nevýhodných záväzkov v súvislosti so zamestnávaním. Už v rokoch 1990 sa 

uvažovalo o regulácii týchto tzv. nútených podnikaní. Pomenovanie dostali z dôvodu, 

že živnostenské oprávnenie ako podmienku získania poverenia na výkon práce 

spravidla poskytovateľ práce požadoval.  

Beáta Nacsa pomenoval týchto pracovníkov pseudo-samozamestnancami, „ktorých 

výkon práce sa nepovažuje za prácu vykonanú v rámci pracovného pomeru, ale ich 

činnosť sa vykonáva a riadi občianskou alebo obchodnou legislatívou” (Nacsa, 1997: 

51.)21, ale pritom nespĺňajú charakteristické črty ideálneho typu samozamestnanca. 

Tento ideálny typ „je vlastne to, čo nazývame ideálnym malopodnikateľom: ktorý 

zabezpečuje svoju vlastnú existenciu a existenciu svojej rodiny (prípadne vo forme 

výpomocného rodinného príslušníka) a dáva prácu aj jedným alebo dvom iným 

osobám. Jeho podnikanie je relatívne stabilné, disponuje s vlastným závodom alebo s 

obchodným priestorom a k prevádzke potrebnými prostriedkami a výbavou, slúži 

spoločnosti, a jeho činnosť v sebe skrýva aj potenciál rozvoja a rastu. Oproti tomuto 

obrazu dnes typický samozamestnanec nedisponuje vlastnými pracovnými 

prostriedkami, nezamestnáva iných, číže jeho pozícia zo sociologického hľadiska je 

skoro totožné s pozíciou zamestnanca.  

Tomu zodpovedajúc v časti odbornej literatúry iných nezamestnávajúcich, 

bezmocných a ekonomicky závislých samozamestnancov autori nazývajú pseudo-

                                                
21 Nacsa Beáta (1997) Az atipikus munkaviszonyok jogi szabályozása Nyugat-Európa egyes 

országaiban. pp. 47-69. In Laky Teréz et al. Az atipikus foglalkoztatási formák. Műhelytanulmányok. 

Budapest. Az [EU] Integrációs Stratégiai Munkacsoport kiadványa 25. /Európai Tükör/ 
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samozamestnancami, aj tým zdôrazňujúc odlišnosť tejto kategórie od ideálneho alebo 

tradičného. Najväčším rozdielom medzi zamestnancom a pseudo-

samozamestnancom spočíva vo väčšej osobnej autonómie druhej skupiny” (Nacsa, 

1997: 51-52.)22. V Maďarsku takéto „fingované zmluvy” legislatívou regulovali v roku 

2006. 

 

2.2. TYPICKÁ, ČIŽE „NORMÁLNA” PRÁCA 

Atypické zamestnávanie práve v tomto – medzi zamestnávateľom a zamestnancom 

legislatívne upravenom – vzťahu znamená zmenu oproti „normálnemu” pracovnému 

pomeru. Systém pravidiel normálneho zamestnávania sa totiž vypracovával skoro sto 

rokov, čo žiadalo viac-menej kompromisných riešení zo strany všetkých aktérov 

pracovného trhu. 

Ľahko sa dá pochopiť, že čím jednotným je systém javov, ktoré sa majú 

regulovať, tým je jeho evidencia a regulácia ľahšia. Rôznorodosť bráni vytvorenie 

jednotného legislatívneho rámca a namiesto všeobecných prípadov treba riešiť a 

reagovať na konkrétne právne prípady.23 

V štandardizovanej a dobre štruktúrovanej spoločnosti 20. storočia, vo svete na 

neurčitú dobu uzavretých zmlúv, vo svete zafixovaných miezd a pracovnej náplne bola 

evidencia a kontrola ekonomiky, riadenie a  zdaňovanie ekonomických procesov; čiže 

prevádzka základov štátu sociálnych istôt ľahká. Redistribučná činnosť štátu bola 

schopná slúžiť dosiahnutiu cieľov štátu so striedavou efektivitou, a to aj v prípade s 

ekonomickým cieľom a aj v prípade sociálneho znovurozdeľovania. 

A práve táto forma je tá, ktorá aj v Spojených štátoch – ktorá sa považuje za 

krajinu slobodných možností – poskytla „domov” 90% pracujúcich. (Aronson, 1991). 

Táto forma sa stala všeobecnou, čiže typickou v priemyselných krajinách na severnej 

pologule a v porovnaní s týmto typom sa považovali ostatné formy za netypické, čiže 

atypické.  

                                                
22 Nacsa Beáta (1997) Az atipikus munkaviszonyok jogi szabályozása Nyugat-Európa egyes 

országaiban. pp. 47-69. In Laky Teréz et al. Az atipikus foglalkoztatási formák. Műhelytanulmányok. 

Budapest. Az [EU] Integrációs Stratégiai Munkacsoport kiadványa 25. /Európai Tükör/ 

23 Myslime len na vplyvy kolektivizácie v Maďarsku, keď sa priblížne 1 500 tis. pracovníkov 

sebestačných hospodárstiev v poľnohospodárstve stalo naraz pracovníkmi a zamestnancami družstiev 

(štátnych), alebo na pravý opak, privatizáciu, a jej následky v oblasti zamestnávania. 
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V tejto výskumnej správe tento typ zamestnávania nazývame „normálnou” 

prácou, čím chceme demonštrovať, že nie len typická, ale bola aj za normálnu 

akceptovaná forma, čím slúži a slúžila aj ako norma. Ako to Gabriella Kiss (1997)24 

opísala: podstata „normálnej práce” je vo všeobecnosti, v obsiahlosti na všetkých. Ako 

píše: 

„Podstatou »normálneho pracovného pomeru« je jednotná, popri úplnom 

zamestnávaní sa uskutočňujúca profesijná námezdná práca s fixnou pracovnou dobou 

/ako závislá a neosobná činnosť, ktorá má tri funkcie/. 

 zabezpečenie živobytia, 

 vyznačenie spoločenskej pozície, 

 zobrazenie podstaty života. 

Jej charakteristickými črtami sú: stabilná, sociálne zabezpečená, závislá práca na plný 

úväzok, ktorej dve hlavné črty sú: jej jednotnosť a všeobecnosť, čiže na všetkých 

rovnako platné a všetkých charakterizujúce.  

Jednotnosť znamená štandardizovanosť v čase a v priestore, na plný úväzok, 

»závodnú«  činnosť a jej konkrétne rozdelenie na etapy dňa, týždňa a veku.  

Jej všeobecnosť znamená to, že sa rozprestrie na každú vrstvu a každého člena 

spoločnosti, čiže sa »pracovitý život« stáva jednotným vzorom.” (Kiss, 1997a: 15.)25. 

Mária Frey sa snažila definovať pojem normálnej práce podľa jej obsahových 

charakteristických čŕt. Podľa nej „Tradičný, »normálny« pracovný pomer znamená 

zamestnávanie na plný úväzok s na neurčitú dobu uzavretou pracovnou zmluvou, v 

zamestnaneckom štatúte, vo viazanej pracovnej dobe, rozdelenej rovnomerne, 

zvyčajne na denné obdobia, na pracovné dni od pondelka do piatka. Atypické je to, čo 

sa od tohto líši.” (Frey, 2000: 1008.)26. 

Gabriella Kiss (1997) trošku preháňala, keď vo svojom tvrdení o normálnej práci 

posúdila, že „každého rovnakým spôsobom rovnako charakterizuje”. V ani jednej 

                                                
24 Dalminé Kiss Gabriella (1994): Munka és szabadidő. A munkaparadigmának térvesztése és a 

szabadidő szociológiája. pp. 65-79. In Szociológiai Szemle. 1994. 3. sz. 

25 Kiss Gabriella (1997a) Munka és szabadidő. A munkaparadigmának térvesztése és a szabadidő 

szociológiája. pp. 9-35. In Kiss Gabriella: Korunk hívószavai. Szociológiai tanulmányok. Debrecen. 

Nullpont Kulturális Egyesület. 

26 Frey Mária (2000) A munkaidőrendszerek rugalmassá válása. pp. 1008-1026. In Közgazdasági 

Szemle. 48. évf. 12. sz. (december) 
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krajine sa netýka každého člena spoločnosti; ani v najvyspelejších a v ani 

najliberálnejších Spojených štátoch, kde v rokoch 1970 vykonávala pracovnú činnosť 

ako zamestnanec, za mzdu „len” 85-90% ľudí.27 

Normálna práca sa nepovažovala len z dôvodu svojej rozšírenosti za normálnu, 

ale bola aj dosiahnuteľným cieľom. Bol systém činností plnohodnotného normálneho 

dospelého človeka, na ktorý sa pripravoval počas celého svojho detstva a mladosti, a 

čím si na svoj poproduktívny vek zabezpečil právo na, starostlivosť v starobe. Na to 

pripravovala  človeka škola, v normálnej práci dosiahnutá pozícia vyznačila štatút, 

prestíž a dávala podstatu jej identity.  

 

                                                
27 „V roku 1948 87% mužov a len 33% žien bolo aktívnych na trhu práce. V roku 1983 bol tento pomer 

87% v okruhu mužov, a 53% v okruhu žien” (Owen, et al., 1991: 28.). Owen, Alma J. et al. (1991) The 

Changing Environment of Work. pp. 15-40. In Heck, Ramona K. Z. – Owen, Alma J. – Rowe, Barbara 

R. (eds.) (1995) Home-Based Employment and Family Life. Westport, Connecticut, London. Auburn 

House. Lásd erről még Anderson, 1991. első fejezet. Anderson, Robert L. (1991) Self-Employment. A 

Labor Market Perspective. Ithaca, N.Y. ILR Press. 



Szent István University – J. Selye University  

 

23 

3 VPLYV CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE NA ZAMESTNÁVANIE (SZABÓ INGRID) 

3.1. RÁMEC 

V tejto kapitole si najprv spravíme prehľad v otázke problematiky ponímania hraníc a 

potom sa zameriame na vplyvy cezhraničnej spolupráce zvyšujúce zamestnanosť. Z 

hľadiska charakteru a miesta nášho výskumu sa nebudeme zaoberať s každou 

filozofickou, vojenskou, kultúrnou, atď. interpretáciou hraníc.28 Zameriame sa len na 

najdôležitejšie charakteristické črty pohraničia skúmanej oblasti. 

Daná hranica má naraz právno-politickú (štátna hranica) a zemepisnú, dopravnú 

(koryto Dunaja) jej rozdeľovaciu silu zoslabujú dva faktory: prvou je členstvo V 

Európskej Únii a druhou zas mosty preklenujúce cez rieku. 

Dôležitosť členstva v EÚ je nepreceniteľná, lebo na obidvoch stranách v koryte 

rieky tiahnucej sa hranice sa nachádzajú členské štáty EÚ (Slovenská republika a 

Maďarsko) a proces uvoľňovania hraníc pociťujú a prežívajú v pohraničí žijúci každý 

deň. Prúdenie ekonomických faktorov (najmä pracovnej sily) cez most existoval aj pred 

zmenou systému a aj pred vstupom do EÚ, ale uvoľňovanie v oblasti pracovného trhu 

sa na dnes v podstate dokončilo. Pohybu „flow” pomáhala a aj pomáha aj kultúrna 

zhodnosť dvoch oblastí. 

 V línii Dunaja sú ale aj ďalšie činitele, ktoré vplývajú rozdeľujúco: severná strana 

(čiže Slovensko) je členom Eurozóny, pričom pre Maďarsko je vstup do monetárnej 

únie len vytýčeným cieľom. Obidve oblasti sa javia na mape vlastnej krajiny, ako 

periférne oblasti. Komárom a jej okolie leží ale pri severnej priemyselno-rozvojovej osi 

(os Győr-Budapesť), vedľa diaľnice M1 a Komárno/Komárom má sľubované 

veľkokapacitné dopravné spojenie a napojenie na európske dopravné koridory.  

Na severnej strane Dunaja v skúmanej oblasti žiadne hlavné dopravné 

komunikácie nenájdeme.  Z aspektu hospodárskej geografie sa oblasť južne od 

Dunaja nachádza v lepšej situácii a v kratšej dobe má lepšie výhľady, ako severný 

sused, ale do pohraničných miest prichádzajúce závody a firmy môžu prispieť v dlhšej 

dobe k vyrovnaniu rozdielom.  

                                                
28 Ezekről lásd Kovács András (2010) A határok és a határgazdaságtan néhány elméleti vonatkozása. 

Pp. 7-40. in Sikos T. Tamás – Tiner Tibor (szerk.) Cégek célkeresztben. Vállalkozások a szlovák-magyar 

határ mentén. Komárom.Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Selye János Egyetem 

Kutatóintézete. 
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Na dvoch brehoch Dunaja sa počas posledných rokov v štruktúre ľudských 

zdrojov rozdiely znížili, ale opis z roku 2010 je charakteristické na skúmanú oblasť aj 

dnes: „z porovnania pracovného trhu Severného – Maďarska a Južného Slovenska 

môžeme vidieť, že priemerné mzdy v Južnom Slovensku sú o 30% nižšie, a miera 

nezamestnanosti je skoro dvakrát vyššia ako v Severnom - Maďarsku. Nízke mzdy a 

nedostatok pracovných miest výrazne ovplyvňuje – v podstate zvyšuje – mieru 

migrácie pracovnej sily. Pohyb pracovnej sily pohraničí charakterizuje migrácia, lebo 

zamestnanci miestami neminú viac času na dochádzku za prácou (zo svojho bydliska 

zo SR), ako by mali dochádzať za prácou do najbližšieho veľkomesta, chodia pracovať 

len do iného štátu” (Szabó I, 2010: 195.)29. 

Jedným z hlavných cieľov našej analýzy je aj skúmanie zamestnanosť 

zvyšujúcich vplyvov cezhraničnej spolupráce osobného, podnikateľsko-organizačného 

a medzivládneho charakteru.   

3.2. NEZAMESTNANOSŤ 

Nezamestnanosť znamená jednu z najväčších výziev pre civilizácie sveta na prelome 

tisícročia. Rovnako na osobnej, spoločenskej a globálnej úrovni. ILO píše v svetovej 

miere o potrebe vytvorenia 600 miliónov nových pracovných miest počas 

nasledujúcich desiatich rokov 

„V troch rokoch ekonomickej krízy vzrástol počet nezamestnaných globálne o 200 

miliónov, k čomu by bolo potrebných vytvoriť 400 miliónov nových pracovných miest, 

aby sa nezamestnanosť nezvyšovala.” (ILO, 2012: 9.)30. 

Pravdepodobne sa nevráti „zlatá éra” rokov 1960-1970 a aj s touto obdobím 

spojeným štátom sociálnych istôt, ľudia ale dúfajú v oživení normálnej práce. Iní – s 

reálnejším pohľadom – naliehajú konanie v smere urobiť nové typy zamestnávania 

bezpečnejšími, dúfajú v heslách a v plánoch spojených s flexicurity, t.j. že sú 

zlaďovateľné spoločenská istota a globálnej súťaži vyhovujúca felxibilita. Auerová 

poznámka nás ale upozorňuje, že spolupráca dvoch rovnako dôležitých faktorov nie je 

                                                
29 Szabó Ingrid (2010) Munkaerőmozgás a határ mentén – a válság hatásai. pp. 189-202. in Sikos T. 

Tamás – Tiner Tibor (szerk.) Cégek célkeresztben. Vállalkozások a szlovák-magyar határ mentén. 

Komárom.Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Selye János Egyetem Kutatóintézete. 

30 ILO (2012) Global Employment Trends 2012. Preventing a deeper job crisis. Geneva. International 

Labour Office. WCMS-171.571. 
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automatická. „Pričom sa v ponímaniach nachádzajú odlišnosti – ako píše o výskumoch 

spoločenskovedcov –, každý analytik našiel určitú klasterizáciu v skupine krajín, ktoré 

účinkovali dobre v socio-ekonomických dimenziách. Na základe toho môžeme 

povedať, že medzi prvkami istoty a flexibility selektujúce krajiny sa približovali k 

rovnováhe pomocou spoločenského dialógu. Tieto krajiny disponovali s nasledujúcimi: 

[a.] dobré ekonomické výsledky a výsledky na pracovnom trhu, [b.] inštitúcie pre 

zamestnancov [c.] nízke miery chudoby a príjmovej nerovnováhy (Auer, 2007: 12.)31. 

Politická vôľa už rozpoznáva dôležitosť jedného prvku – flexibilného 

prispôsobovania sa, o tom svedčia aj nové regulácie na pracovnom trhu. Otázkou je 

ale, že či disponujeme s ďalšími podmienkami: ekonomickým rastom a z nej 

vyplývajúcimi príjmovými a nerovnomernými rovnováhami. To je ale predmetom 

ekonomických analýz a prognóz.  

Naša analýza sa zameriava na badateľné proti názory, ktoré cítiť voči atypickým 

formám a verejnému zamestnávaniu. Naše prvotné skúsenosti hovoria, že tieto 

negatívne postoje sa nachádzajú v prvom rade v okruhu staršej generácie, to aj v 

okruhu zamestnávateľov a aj zamestnancov. Oni sa socializovali v časoch normálnej 

práce. Mladšie generácie sa pohybujú v novom svete rutinnejšie, ale oni sa 

nachádzajú vo väčšom počte len na strane zamestnancov.  

3.3. MOBILITA PRACOVNEJ SILY 

Mobilita pracovnej sily je dôležitým mechanizmom prispôsobovania sa dopytu a 

ponuky pracovnej sily. Vtedy hovoríme o mobilite pracovnej sily, keď sa uchádzači o 

prácu z dôvodu vyššej mzdy alebo z iných dôvodov si zmenia prácu, zamestnanie a 

táto zmena je spojená s prechodnou alebo s konečnou mobilitou (migráciou) v 

priestore. Rozhodnutia spojené s mobilitou sú veľmi podobné rozhodnutiam o 

navštevovaní školy. Jednotlivec sumarizuje očakávané výnosy a náklady týkajúce sa 

zmeny. Len vtedy sa odhodlá na mobilitu, keď sú očakávané výnosy vyššie ako 

peňažné a psychické náklady zmeny. [Galasi P., 1997]32. 

                                                
31 Auer, Peter (2007) Security in Labour Markets: Combining Flexibility with Security for Decent Work. 

Geneva. International Labour Office, Employment Analysis and Research Unit, Economic and Labour 

Market Analysis Department 

32 Galasi Péter (1997): A munkaerőpiac gazdaságtana. Aula Kiadó Budapest 
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Mobilita pracovníka má významné náklady, lebo ten, kto prijme prácu ďaleko od 

svojho bydliska, ten musí za sebou zanechať priateľov a známe prostredie, prerušia 

sa jeho vzťahy aj s predchádzajúcim zamestnávateľom a tým sa musí vzdať aj 

doplnkových dávok. Musí spomenúť aj psychické vplyvy, lebo nie je ľahké sa 

prispôsobiť k novému prostrediu, zapadnúť na nové pracovné miesto, prípadne sa 

môžu javiť aj jazykové ťažkosti. Rozhodnutie pracovníka, aby sa z jedného regiónu 

presťahoval do iného, alebo tam každý deň cestoval ovplyvňuje veľa faktorov. Osobné 

schopnosti a charakter sú len jednými z nich, medzi cieľovým a domácim regiónom 

môžu byť aj odlišnosti v ekonomických a neekonomických podmienkach, ktoré sa 

môžu stať aj bariérou mobility. Podmienkou pre priestorovú mobilitu je, aby sa 

jednotlivec alebo skupina neboli spokojní s podmienkami domáceho regiónu a tiež aby 

mali informácie o cieľovom regióne a o tam dosiahnuteľných úrovniach.33 

Keď sa pozrieme na osobné vlastnosti, tak mobilita je najcharakteristickejšia pre 

mladých. V ich prípade sú psychické náklady nižšie, nemajú vlastnú rodinu a keď na 

ich pôvodnom bydlisku sú horšie možnosti na presadenie sa na pracovnom trhu, tak 

sa môžu z mobility vyťažiť väčšie výnosy. Keď vychádzame z možností uplatnenia sa 

na pracovnom trhu, tak by sme si mohli predstavovať, že najväčšia migrácia je z 

najchudobnejších regiónov, ale v realite to tak nie je.  Chudoba a nízka životná úroveň 

patria medzi silné motívy, ale napriek tomu je ochota ľudí veľmi nízka. Dôvodom toho 

je  možno aj nižšia vzdelanostná úroveň žijúcich v chudobnejších oblastiach, ale aj to, 

že sa boja, že pri zanechaní svojej rodnej zeme by sa nedostali do lepšej situácie, svoj 

byt alebo dom by nevedeli predať na potrebnej hodnote. Mobilita pracovníkov je 

charakteristická na tie povolania, ktoré predpokladajú istú vzdelanostnú, kvalifikačnú 

úroveň, lebo tieto povolania majú pracovný trh na úrovni štátu. 

Pre cezhraničnú mobilitu pracovnej sily a vzniku migrácie medzi dvomi krajinami 

sú zodpovedné sociálno-ekonomické rozvojové odlišnosti a rozdiely medzi národnými 

systémami. Sociálno-ekonomické rozvojové odlišnosti sa prejavujú najmä v 

dosiahnuteľných príjmoch a v prípade odlišných národných systémov to môžu byť 

odlišné daňové úpravy, zdravotný a školský systém.34 

                                                
33 Lengyel Imre – Rechnitzer János (2004): Regionális gazdaságtan. Dialóg Campus Kiadó, Budapest 

- Pécs 

34 Hardi Tamás – Hajdú Zoltán – Mezei István (2009): Határok és városok a Kárpát-medencében. MTA 

RKK Győr – Pécs 
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3.4. CEZHRANIČNÁ MIGRÁCIA 

Pod priestorovou mobilitou pracovnej sily myslíme prúdenie pracovnej sily - ako 

výrobného faktora – z jedného bodu priestoru na druhý. Toto prúdenie má dve formy: 

o sťahovaní hovoríme vtedy, keď s pohybom pracovnej sily je spojená aj zmena 

bydliska. Keď sa pohyb v priestore nespája so zmenou bydliska, tak hovoríme o 

dochádzke za prácou.35 

Podľa pojmového rámca sčítania obyvateľov jednotlivec dochádza za prácou, 

keď sa v jeho prípade líši od seba osídlenie obvyklého miesto zdržovania sa a 

osídlenia pracovného miesta. Denne dochádza ten, kto nebýva v tom osídlení, kde 

pracuje. Do zahraničia dochádzajúci sú tí, ktorí denne chodia robiť do zahraničia. 

Oproti medzinárodnej migrácie sa cezhraničné dochádzanie podľa Hardiho (2009) 

prispôsobuje lokálnej ponuke a dopytu na pracovnom trhu a tým je najmä zdrojom, 

neznamená nadmernú ponuku nebezpečnú na rovnováhu trhu práce. Tí, ktorí 

dochádzajú, preto vstupujú cez hranicu, lebo reagujú na lokálny dopyt, ale keď si prácu 

nenájdu, alebo sa ich práca skončí, tak sa vrátia do domovského štátu, majú tam svoje 

bydlisko. Pre ekonomiku osídlenia, ktorej presahuje zóna príťažlivosti aj cez hranice 

znamená pracovná sila možnosť rastu, veď môže využívať ľudský kapitál a vedomosti 

vzniknuté v druhom štáte a pritom sa nemusí zaoberať s problémami spojenými s 

pracovnou silou. Bydlisko zamestnaných sa nachádza v inom štáte, v prípade 

nezamestnanosti alebo iných sociálnych problémov musí konať kompetentná inštitúcia 

krajiny pôvodu pracovnej sily.36 

Cezhraničné dochádzanie vo veľkej miere reguluje dostupnosť, čiže fakt, že akú 

veľkú bariéru hranica znamená. Veľkosť prekážky tvorenej hranicou závisí v prvom 

rade od priestorovej konštrukcie: keď sa dané osídlenie nachádza v blízkosti hranice, 

tak je viac príťažlivá pre uchádzačov o zamestnanie druhej strany, ale keď sa 

nachádza od hranice ďalej a aj dopravné možnosti sú obmedzené, tak dochádzať za 

prácou bude menej uchádzačov. Vynikajúca infraštruktúra a hustá hromadná doprava 

tiež pridáva na intenzite dochádzania, a to je charakteristické najmä na severnú oblasť 

                                                
35 Lengyel Imre – Rechnitzer János (2004): Regionális gazdaságtan. Dialóg Campus Kiadó, Budapest 

- Pécs 

36 Hardi Tamás – Tóth Károly (2009): Határaink mentén. A szlovák-magyar határtérség társadalmi-

gazdasági vizsgálata (2008). Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja 
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maďarsko-rakúskej pohraničnej oblasti. Do kategórie dostupnosti sa zaraďujú aj 

jazykové, kultúrne a mentálne bariéry a ich sila tiež. Keď štátna hranica netvorí aj 

jazykovú a kultúrnu hranicu, tak majú ľudia dochádzajúci menšie ťažkosti. V tejto 

oblasti sú rozdiely medzi dochádzajúcimi v hraničnom priestore Maďarska s Rakúskom 

a Maďarska so Slovenskom. Zrušenie hraníc podporuje aj inštitucionálna integrácia, 

na ktorú iniciuje aj Európska Únia, ale v niektorých oblastiach – v napr. veľkých 

národných systémov sa to prejavuje len pomaly.37 

3.5. CHARAKTERISTIKA MAĎARSKO-SLOVENSKEJ POHRANIČNEJ OBLASTI 

Maďarsko-slovenská pohraničná oblasť sa týka piatich krajov SR a šiestich žúp 

Maďarska. Južné oblasti Slovenska môžeme nazvať menej priemyselnými, ako 

Maďarsko, väčšou mierou však figuruje poľnohospodárstvo a aj počet zamestnaných 

v sektore služieb je pomerne vysoký, ale v tomto údaje zohráva rolu aj blízkosť oblasti 

k obidvom hlavný mestám. Na Slovensku je vyššia miera zamestnanosti. Rozdiely v o 

vzdelanostnej štruktúre sa prejavujú najmä vo väčšom počte ľudí so stredoškolským 

vzdelaním na slovenskej strane a vo väčšom počte ľudí s vysokoškolským vzdelaním 

na maďarskej strane. Z hľadiska vekového zloženia sú obyvatelia slovenských krajov 

v priemere mladší (ale práve južné okresy krajov sú nad priemerom SR). Z hľadiska 

národnostnej štruktúry je Maďarsko homogénnejšie, ale aj na Severnom Maďarsku žijú 

národnosti. Na Slovenskej strane žije v krajoch ležiacich pri Dunaji  maďarská menšine 

v bloku, východnejšie od Ipľa sa tento maďarský pás pretrháva. Na Maďarskej strane, 

východne od Ipľa je menšia zamestnanosť, ako v oblastiach pri Dunaji, ale západný 

región je aj v iných ukazovateľoch v prevahe. Spoločnou črtou je, že čím viac 

smerujeme na východ, tým je vyššia miera mladých a tým je vyššia aj miera rómskych 

obyvateľov.38 

Keď skúmame ekonomické črty, tak môžeme vidieť, že najviac rozvinuté oblasti 

dvoch krajín sa nachádzajú pri spoločnej hranici. V obidvoch krajinách je cítiť 

dominanciu a ekonomickú koncentráciu západu aj z dôvodu polohy hlavných miest. 

Na západnej strane je rozvoj dynamickejší, jej miera v obidvoch štátoch presahuje 

                                                
37 Hardi Tamás – Hajdú Zoltán – Mezei István (2009): Határok és városok a Kárpát-medencében. MTA 

RKK Győr – Pécs 

38 Mezei István (2008): A magyar-szlovák határ menti kapcsolatok esélyei. Dialóg Campus Kiadó, 

Budapest - Pécs 
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priemer štátu. Na východe vidieť, že rast ekonomiky v Košickom kraji je na úrovni 

slovenského priemeru, ale pomer ostatných pohraničných krajov na národných 

príjmoch sa výrazne znížil počas posledného desaťročia. Ekonomická sila krajiny sa 

sústreďuje na západné a severné oblasti. Na maďarskej strane medzi vyspelejšími 

západnými župami a zaostalými východnými je ešte väčšia rozvojová priepasť, ako v 

prípade Slovenska. 

Slovenskej ekonomike už od zmeny systému spôsobuje nezamestnanosť vážne 

problémy. Od roku 1990 – od začiatku registrácie – ukazuje miera nezamestnanosti 

veľmi vysoké hodnoty. Od roku 2000 miera nezamestnanosti začala klesať, a to najmä 

kvôli zvyšujúcim sa medzinárodným kapitálovým investíciám a potom ešte väčšie 

pozitívne zmeny priniesol aj vstup do Európskej Únie, odkedy sa pracovná sila mohla 

slobodne pohybovať. O slovenskej pracovnej sile môžeme povedať, že je relatívne 

mobilná, hoci nie v takej miere, ako americká. Národný Úrad Práce (predchodca 

ÚPSVaR) vykonal v roku 2001 prieskum o dochádzke. Prieskum ukázal, že na 

Západnom Slovensku pracuje až 20% pracovnej sily za hranicou vlastného okresu a 

mobilita rástla ďalej, lebo počas dvoch rokov zistili 5% nárast hodnoty ukazovateľa. 

Takáto hodnota sa ukázala najmä z dôvodu blízkosti hlavného mesta a v nej 

vypuknutej oblastného nedostatku po pracovnej sile. Táto forma mobility 

charakterizovala najmä mužov a jednotlivcov z vyššou vzdelanosťou.39 Po vstupe do 

EÚ bola medzinárodná mobilita Slovákov aj na medzinárodnej úrovni vysoká, hoci 

polovica v zahraničí pracujúcich pracovala v dvoch susedných štátoch (v Maďarsku a 

v Česku).  

Po roku 2004 sa ukazoval väčší záujem o pracovné pozície v Spojenom 

Kráľovstve a medzi obľúbené cieľové krajiny sa zaradili aj Rakúsko, Nemecko a 

Taliansko. Migranti boli najmä mladí, pochádzajúci z vysokou nezamestnanosťou 

postihnutých oblastí. Od roku 2008 sa počet v zahraničí pracujúcich znížil, najmä z 

dôvodu zhoršujúcej sa ekonomickej situácie cieľových krajín a zosilnenie slovenskej 

meny voči zahraničným menám (maďarský forint, anglická libra).40 

Cezhraničný pracovný trh nie je žiadnou novotou na slovensko-maďarskom 

pohraničí. Výkon práce za hranicou má v regióne už tradície. Pred zmenou systému 

                                                
39 Horváth Gyula szerk.(2004): Dél-Szlovákia. MTA RKK. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs 

40 Gál Zsolt (2009): Munkaerő-migráció Szlovákiából a 2004-es uniós csatlakozás után. FÓRUM 

Társadalomtudományi Szemle, XI. Évf 2009/2 pp. 59-82. 
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[1989], keď lodenice boli najväčšími lodenicami v Strednej – Európe, tak zamestnávali 

aj nemalý počet zamestnancov z Maďarska. Boli to najmä muži, lebo pri ťažkých 

prácach strojárenskej výroby boli potrební oni. Na opačnú, maďarskú stranu zas chodili 

robiť ženy, lebo pri spracovaní ľanu alebo pri poľnohospodárskej práci (v Bábolne) boli 

potrebné ženy.  

Od roku 1999 regulovala vzájomné zamestnávanie medzivládna dohoda. Táto 

dohoda umožnila v prvom roku pre 400 ľudí, v druhom roku sa rámec rozšíril na 800 

ľudí a v tretom roku už bola potrebná kvóta na 1200 ľudí. Túto možnosť využili v prvom 

rade občania Slovenska, zamestnávali ich v Komárňansko-Ostrihomskej a v Rábsko 

– Mošonsko – Šopronskej župe. Pred rokom 2004 sa rámec v medzivládnej dohode 

rozšíril na 2000 osôb, ale už aj toto bolo málo. 

Zaujímavým faktom je, že veľká časť týchto zamestnancov (98%) malo nízku 

vzdelanostnú úroveň a pracovali ako zaškolení pracovníci, len 1-2% z pracujúcich 

vykonával úlohy na vyšších pozíciách.41 Po vstupe dvoch krajín do EÚ administratívne 

bariéry zanikli, od mája 2004 mohla prúdiť pracovná sila cez hranice voľne. Od roku 

2004 neexistujú administratívne bariéry a ohlasovaciu povinnosť  v prípade 

zahraničných zamestnancov mnohí zamestnávatelia nedodržujú (bez sankcií), takže 

presné údaje o ich počte ani nepoznáme. Máme len odhady, ktoré vychádzajú z počtov 

ohlásených najväčšími zamestnávateľmi, ale môžu byť aj ďalší, ktorí pracujú v 

menších firmách. 

Cez 700 kilometrov dlhú slovensko-maďarskú hranicu dochádzajú do práce masy 

a to najmä zo slovenskej strany smerom na maďarskú stranu. Veľká časť 

dochádzajúcich je maďarskej národnosti, motivujú ich podľa Gulyása (2008) tri hlavné 

faktory: jednoduchá doprava – je ľahšie sa dostať do maďarskej firmy, ako dochádzať 

do iného mesta na Slovensku (väčšie podniky zabezpečujú aj cestovanie 

pracovníkov). Vyššie mzdy – v roku 2005 bola minimálna mzda na Slovensku 57 tis. 

HUF, kým slovenská minimálna mzda v prepočte len 40 tis. HUF. Tento 17 tis. rozdiel 

bol silným prvkom motivácie. Ďalej neexistujú jazykové bariéry – Maďari žijúcich na 

Slovensku na prijímacích pohovoroch a pri výkone práce vystačili aj s maďarským 

jazykom. 

                                                
41 Estélyi Krisztina-Keszegh Béla-Kovács Péter-Mikóczy Ilona: Munkaerőmozgás a szlovák-magyar 

határ mentén. In: Keszgh Béla - Török Tamás (szerk.) (2006): Gazdasági váltás szlovákiában. 

Sereghajtóból éltanuló. Kempelen Farkas Társaság. Komárom-Komárno 
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Stav pracovnej sily dochádzajúcej cez slovensko-maďarskú hranicu je vo väčšej 

miere zo Slovenska (najmä Maďari žijúci na Slovensku). Niekoľko myšlienok sa oplatí 

venovať aj pracovnej sile pohybujúcej sa z Maďarska na Slovensko. Kým tisíce 

slovenských uchádzačov o zamestnanie pracujú v Maďarsku, tak v opačnom smere je 

tento pohyb len zriedkavý.  Podľa Štátnej Služby Zamestnávania (ÁFSZ) na konci roka 

2007 disponovalo 18 219 slovenských štátnych príslušníkov s platným pracovným 

povolením. Slováci tvorili druhú najväčšiu skupinu medzi zamestnanými v Maďarsku, 

na prvom mieste sa usadili občania Rumunska (viac ako 21000 registrovaných 

povolení). Tieto údaje ale neukazujú presný počet zahraničných pracovníkov v 

Maďarsku, reálne čísla sú väčšie, najmä z dôvodu nelegálneho zamestnávania a z 

dôvodu toho, že mnohí sa zamestnali u sprostredkovateľoch pracovnej sily.  Prieskumy 

slovenskej pracovnej sily vykazoval v prvom štvrťroku 2007 až 21800 v Maďarsku 

pracujúcich občanov Slovenska.  Reálna hodnota sa mohla pohybovať medzi 24-29 

tis. občanmi SR.42 

3.6. PRACOVNÝ TRH SLOVENSKO-MAĎARSKÉHO POHRANIČIA 

Južné Slovensko patrí na Slovensku medzi ekonomicky zaostalé, vysokou 

nezamestnanosťou postihnuté oblasti. Príčiny sú najmä lokálne pomery, 

centralizovanosť rozvojovej politiky, orientovanej na hlavné mesto a zanedbávanie 

južných oblastí.  

Slovenský a maďarský pracovný trh sa od seba odlišujú. Miera aktivity 

obyvateľstva je na Slovensku vyššia, ako v Maďarsku, čo znamená aj vyššiu 

nezamestnanosť. Zamestnanosť je v dvoch krajinách približne na rovnakej úrovni.43 

Maďarská strana je nadpriemerne rozvinutá (keď sledujeme maďarské priemerné 

hodnoty), kým slovenská strana patrí k podpriemerne rozvinutým oblastiam. 

Zaostalosť odôvodňuje aj to, že v týchto oblastiach bol rozvinutý najmä 

poľnohospodársky sektor, družstvá ale zanikli alebo sa pretransformovali, nevzdelaná 

pracovná sila ktorú zamestnávali je  ale v produktívnom veku. Časť z 

poľnohospodárskych firiem prepustených sa vedel zamestnať v priemyselných 

                                                
42 Gál Zsolt (2009): Munkaerő-migráció Szlovákiából a 2004-es uniós csatlakozás után. FÓRUM 

Társadalomtudományi Szemle, XI. Évf 2009/2 pp. 59-82. 

43 Hárs Ágnes-Nagy Katalin-Nagy Ágnes-Vakhal Péter (2006): A szlovák és a magyar határmenti régió 

a Duna két oldalán. Kopint-Datorg Zrt. Budapest 
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závodoch slovenských a maďarských miest, to ale charakterizovalo iba západnú časť 

krajiny, na východe sa neusadili väčšie firmy, ostávala teda nezamestnanosť.  

Podľa údajov sčítania obyvateľov z roku 2001 pracovalo 12% zamestnaných ľudí 

v poľnohospodárstve, v tom istom období na maďarskej strane bol ten istý údaj 4%. 

Keď skúmame priemysel a stavebníctvo, tak 40% maďarských zamestnancov bolo 

zamestnaných v týchto odvetviach (prevyšuje aj maďarskú priemernú hodnotu). Na 

slovenskej strane bol pomer zamestnávaných v priemysle ledva 30%, ale pomer v 

sektore výrobných služieb pracujúcich (najmä v obchode) prevyšoval údaj z Maďarska. 

Nízke mzdy a málo pracovných príležitostí výrazne ovplyvnilo mieru dochádzania za 

prácou. Na pohyb pracovnej sily v pohraničnom priestore je charakteristická 

dochádzka, lebo miestami dochádzajúcim netrvá dlhšie cestovanie za prácou do 

susednej krajiny, ako by mali cestovať do najbližšieho mesta vo svojej vlastnej krajine. 

3.6.1. OBLASŤ KOMÁROM-KOMÁRNO 

Komárno a Komárom sa nachádzajú z hľadiska geografickej polohy vo výhodnej 

pozícii, lebo sa nachádzajú v susedstve najdynamickejšie sa rozvíjajúcej oblasti 

Strednej-Európy, v tzv. zlatom trojuholníku (Bratislava – Viedeň – Budapešť). Medzi 

cieľmi obidvoch miest sa nachádza využitie výhodnej polohy na zlepšenie 

podnikateľského prostredia, na pritiahnutie zahraničných investorov a tým aj na 

vytvorenie nových pracovných miest. 

Štrukturálna kríza po zmene systému sa dotkla viac Komárna, lebo nestála na 

toľkých pilieroch, ako južný sused. Ekonomický rozvoj Komáromu sa naštartoval kvôli 

dobrej geografickej polohe (rozvojová os Viedeň – Budapešť), ale slovenská strana sa 

nevedela dostať cez ekonomickú krízu 90-tych rokov 20. storočia.44 Počet 

nezamestnaných rástol z mesiaca na mesiac, na začiatku rokov 21. storočia v okrese 

dosiahla 30%.  

Po zmene systému sa štruktúra zamestnávania a podniková štruktúra zmenila 

na obidvoch stranách Dunaja. Počet zamestnaných v priemysle sa prudko znížil a 

začal rásť len na konci 90-tych rokov 20. storočia. V roku 2001 [sa podľa údajov 

sčítania ľudí] pracovala v priemysle tretina ľudí z Komárna a štvrtina z Komáromu. 

Miera rastu zamestnávanie v priemysle sa však na rok 2006 zmenil pomery, a 

                                                
44 Kovács András – Szabó Ingrid (2008): Nemzetközi tőkebefektetések munkaerő-piaci hatásai 

Komárom és Komárno térségében. In: Földrajzi Értesítő LVII. Évf. 1-2. füzet, pp. 229 – 241 
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priemysel sa stal najväčším zamestnávateľom v regióne.   Podniková štruktúra sa tiež 

zmenila a počet podnikov narástol viacnásobne. Počet podnikov v štátnom vlastníctve 

ubudlo, prebehla privatizácia, vznikli mikro- a malé podniky. V najväčších podnikoch 

sa objavil aj zahraničný kapitál: Komárome v mlyne a v pivovare, v Komárne v 

lodeniciach a v továrni na výrobu obuvi. Najväčším zamestnávateľom v Komárne sa 

stal Rieker, s.r.o., ktorá privatizovala aj továreň na výrobu obuvi v Partizánskom. Má 

okolo 2000 zamestnancov. Výrazné obrat mali aj Komárňanské Tlačiarne, s.r.o. – viac 

ako 100 zamestnancov, Komárňanské lodenice – 900 zamestnancov, alebo firma JOK 

zaoberajúca sa s výrobou nábytku – 200 zamestnancov.45 

Vysoká nezamestnanosť nebola len problémom skúmaného regiónu na začiatku 

90-tych rokov a na začiatku rokov 2000. Bola najväčším problémom celej slovenskej 

ekonomiky, miera nezamestnanosti dosahovala na úrovni krajiny 20%. Riešenie pre 

krajinu a aj pre Komárno znamenali firmy prichádzajúce zo zahraničia. Zahraničné 

investície začali prichádzať do Slovenska kvôli relatívne dobre vzdelanej pracovnej 

sile, relatívne nízkym mzdám, a daňovým výhodám. Priame zahraničné investície 

prichádzali aj do pohraničnej oblasti Maďarska: v roku 1991 sa usadil v Ostrihome 

SUZUKI, v roku 1993 začal s výrobou v Győri AUDI, v roku 1999 odštartovala výroba 

mobilných telefónov v Komárne, v závode NOKIE. 

 Priemyselný park v Komárome bol založený v roku 1998 a leží západne od 

Komáromu na 87,6 hektárovom území. Využitie územia priemyselného parku dosiahla 

na rok 2000 80% a na rok 2006 dosahovali investície celkovo 14 firiem v priemyselnom 

parku 90 miliárd forintov. Poloha priemyselného parku je veľmi výhodná, nachádza sa 

len 10 km od diaľnice M1, ktorá je súčasťou 4. Pán-európskeho koridoru, tiež, ako aj 

hlavný železničný ťah Budapešť – Viedeň, ktorý prechádza cez mesto. Výhodou je aj 

blízkosť troch hlavných miest: Bratislavy, Budapešti a Viedne. 

Nokia Maďarsko s.r.o. začínala svoje fungovanie v roku 1999, vtedy mala 

niekoľko sto zamestnancov, v roku 2007 zamestnávala aj spolu s dodávateľmi 15 tis. 

zamestnancov. Priemyselný park rozrastal z roka na rok, prichádzali ďalšie firmy, 

dodávatelia Nokie, špecializovali sa na potreby Nokie, vznikali nové stovky pracovných 

miest. Dopyt po práci v oblasti zvyšovali dodávatelia Nokie, zvýšila sa tým na južnej 

strane oblasti aj miera aktivity, na severnej strane sa znižovala nezamestnanosť. Na 

                                                
45 Sikos T. Tamás – Tiner Tibor szerk. (2007): Egy város – két ország. Komárom-Komárno. Selye János 

Egyetem Kutatóintézete, Komárno. 
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južnej strane vznikol nedostatok po pracovnej sile a podniky sa obracali smerom k 

severnej strane oblasti, ktorá lákala aj vysokou nezamestnanosťou a nízkymi mzdami, 

takže boli motivované na zamestnávanie uchádzačov o zamestnanie zo Slovenska. 

Vplyvom tohto javu bolo, že sa miera nezamestnanosti okresu Komárno znížila o 20%. 

Z dôvodu vypuknutia krízy sa počet zamestnaných výrazne znížil. V roku 2008 prišiel 

ešte jeden podnik – BYD, ale v roku 2009 musel svoju činnosť ukončiť. Po 

prepúšťaniach tak urobil aj Perlos (v roku 2009) a Foxconn prepustil tiež 80% svojich 

zamestnancov. Z horeuvedených vyplýva, že výkon Nokie výrazne ovplyvnila 

ekonomickú situáciu oblasti a tiež budúcnosť priemyselného parku v Komárome. 

Zhoršujúce sa predajné výsledky Nokie, znižovanie kapacít a prepúšťania viedli k 

tomu, že aj dodávatelia museli podniknúť rovnaké kroky a tým sa nezamestnanosť v 

oblasti začala znovu narastať.46  

V lete 2014 vedenie závodu ohlásila, že: „Spoločnosť Microsoft, ktorá sa stala 

majiteľom divízie výroby mobilných telefónov Nokie vykoná celosvetovo racionalizáciu 

svojho fungovania a v nasledujúcom roku prepustí 18 tis. zamestnancov. V dôsledku 

tejto racionalizácie sa zatvorí aj závod Nokie v Komárome, ktorý zamestnáva v 

súčasnosti 1800 zamestnancov a jeho kapacity sú nevyužité.”47. Onedlho ale médiá 

ohlásili radostné správy: „Firmy by radi zamestnali pracovníkov Nokie”. „László Zoltán, 

vedúci odborov pracovníkov Nokie tiež potvrdil, že skoro 50 podnikov sa prihlásilo na 

burzu práce, ktorú organizovali miestne odbory na druhú polovicu septembra. Vedúci 

tiež dodal, že je taká firma, ktorá by zamestnala 400 pracovníkov, keď ich podmienky 

budú prijaté. Mená podnikov nezverejnil, dodal len, že podniky pôsobia v o výrobe áut 

a v odvetví výroby elektrotechniky.” (www.napigazdasag.hu)48. 

V roku 2007, ešte pred krízou pracovalo v priemyselnom parku v Komárome 

približne 4600 osôb z okresu Komárno (SK). Najväčším zamestnávateľom bol Foxconn 

s približne 2000 zamestnancami zo Slovenska.49 Veľká časť zamestnaných zo 

                                                
46 Kovács András – Szabó Ingrid (2008): Nemzetközi tőkebefektetések munkaerő-piaci hatásai 

Komárom és Komárno térségében. In: Földrajzi Értesítő LVII. Évf. 1-2. füzet, pp. 229 – 241 

47 http://www.hirado.hu/2014/07/17/bezar-a-nokia-komaromi-gyara/ Megjelent: 2014. 07. 17. Lementve: 

2014. 08. 10.  

48 http://www.napigazdasag.hu/cikk/20692/ Megjelent: 2014. 08. 19. Lementve: 2014. 08. 19. 

49 Sikos T. Tamás – Tiner Tibor szerk. (2007): Egy város – két ország. Komárom-Komárno. Selye János 

Egyetem Kutatóintézete, Komárno 

http://www.hirado.hu/2014/07/17/bezar-a-nokia-komaromi-gyara/
http://www.napigazdasag.hu/cikk/20692/
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Slovenska ale nemal pracovný pomer s podnikmi priemyselného parku. Pracovali pre 

firmy, ktoré ich prácu len sprostredkovali. Podniky zamestnávali sprostredkovanú 

prácu najradšej v tých pracovných pozíciách, ktoré nevyžadovali odborné znalosti a 

nespájali sa so základnými činnosťami podnikov užšie. Táto forma zamestnávania sa 

rozšírila aj v Nokii aj v okruhu jej dodávateľov, pre podniky znamenala výrazné šetrenie 

na nákladoch. odvody za pracovníkov odviedla sprostredkovateľská firma a nájomca 

platil za službu, ktorú mohol vložiť do nákladov oproti odvodom platených za vlastných 

zamestnancov. Sprostredkovateľské firmy dostávali za zamestnancov veľmi vysoké 

provízie (od 20% do 200%) v závislosti od pripravenosti, výkonu a pracovnej náplne 

pracovníka. V Slovensku fungovali a fungujú aj dnes vo veľkej miere také 

sprostredkovateľské firmy, ktoré majú materskú firmu v Maďarsku. Sprostredkovanie 

práce upravuje Zákonník práce a zákon hovorí, že sprostredkovaná pracovná sila 

nemôže byť diskriminovaná, musí pracovať v rovnakých podmienkach a mať rovnakú 

mzdu, ako zamestnanci v rovnakej pozícii. Napriek tomu veľa faktorov negatívne 

ovplyvňuje situáciu sprostredkovaných pracovníkov: výkyvy v dopyte po práci regulujú 

podniky zmenami v počte prenajatých pracovníkov. Pri prepúšťaní pracovnej sily 

prepustia najprv prenajatých pracovníkov. Títo pracovníci nedostávajú ani ďalšie 

príspevky (cafeteria, šeky, prémie..) 

 V novembri 2012 počet registrovaných nezamestnaných dosiahol na Slovensku 

419369 osôb. Na Slovenskú sú veľké regionálne rozdiely, vykresľuje sa silný západno-

východný svah. V prípade niektorých okresov je rozdiel v nezamestnanosti aj 

päťnásobný. Na svahu sa nachádzajú menšie ostrovčeky, krajské mestá a ich okolie. 

Južné Slovensko – kde žije aj maďarská menšina – ukazuje alarmujúce trendy. 

Veľmi prudko narastá počet dlhodobo nezamestnaných osôb. Od augusta 2007 

narástol počet 0-7 mesiacov o 44%, počet 7 až 12 mesiacov nezamestnaných o 92% 

a počet viac ako 12 mesiacov nezamestnaných až o 48,5%! V októbri 2012 žilo 41% 

dlhodobo nezamestnaných občanov SR v 16 maďarskou menšinou obývaných 

okresoch (SR má 79 okresov). Z 16 okresov Južného Slovenska až v 11-ich bola miera 

nezamestnanosti vyššia ako priemerná miera nezamestnanosti v SR. Z desiatich 

najvyššiu nezamestnanosť vykazujúcich okresov sa až šesť okresov nachádza v 
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Južnom Slovensku. Južné okresy Stredného- a Východného-Slovenska majú 

nadpriemernú nezamestnanosť.50 

3.6.2. OBLASŤ OSTRIHOM-ŠTÚROVO  

V období pred rokom 1989 obyvatelia Štúrova a okolia pracovali buď v mieste 

alebo V Nových Zámkoch, alebo v Bratislave. Najdôležitejším zamestnávateľom bola 

spoločnosť Juhoslovenské celulózky a papierne a. s., ktorá začala výrobou v roku 1968 

a počet zamestnancov sa zvýšila na 70-te roky až na 2500-600. Najviac zamestnancov 

mali papierne v rokoch 1987-88, ich počet vtedy dosahoval a 4150 osôb. V tomto 

období bol výrazný aj počet zamestnaných v poľnohospodárstve, v každej obci 

fungovalo družstvo, vinárstvo. Po roku 1989  sa objavili súkromné firmy a odštartoval 

proces privatizácie. V oblasti sa zatvorilo, zlikvidovalo viac závodov, družstvá sa 

pretransformovali na s.r.o. Výsledkom týchto procesov bolo, že sa znížila 

zamestnanosť v meste a aj v okolí. Na konci 90-tych rokov sa tí, ktorí stratili prácu 

alebo s ňou boli nespokojní začali orientovať svoju pozornosť na priemyselné parky 

nachádzajúcich sa na druhej strane hranice. V Ostrihome Suzuki a jej dodávatelia, v 

Dorogu Sanyo a jej dodávatelia poskytli nezamestnaným zo Slovenska novú možnosť. 

Obyvatelia Štúrova a okolia dochádzali za prácou aj napriek nepriaznivým 

okolnostiam, veď do roku 2001 (vtedy sa dokončilo vybudovanie mostu Márie Valérie) 

mohli prejsť cez Dunaj len kompou. Most mal významný vplyv na zlepšenie hodnôt 

ukazovateľov pracovného trhu.  30%-ná miera nezamestnanosti sa výrazne znížila. Vo 

veľkej miere sa zvýšila doprava, dochádzajúcich pracovníkov prepravovali autobusmi. 

Po postavení mosta sa zlepšili podmienky aj pre turizmus, formy cezhraničná 

spolupráca sa začali vybudovať (napr. Euroregión Ister-Granum).  

 Pre obyvateľov Štúrova a okolia znamenali priemyselné parky nové pracovné 

možnosti, ale aj vznik nových problémov. Na začiatku trvala doprava dlho, veľa času 

trvala kontrola cestovných pasov pracujúcich na hranici a prechod autobusov cez 

rieku. Na podnikovú kultúru a komunikáciu riadiacich pracovníkov z ďalekého-východu 

si pracovníci museli zvykať. Napriek problémom sa v Komárňansko-Ostrihomskej župe 

zvýšil občanov SR disponujúcich s pracovným povolením na výkon práce v Maďarsku 

z 496 na 7536.  

                                                
50 Antalík Imre (2013): Számok és tények a munkaerőpiacról. Interneten elérhető: 

http://www.kerekasztal.org/2013/01/szamokes-tenyek-a-munkaeropiacrol 
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Obrázok č. 1. Počet zamestnaných so slovenským občianstvom v podnikoch Magyar 
Suzuki Rt., Sanyo Kft. a Tyco Kft. v rokoch 2001-2005. 

Zdroj: Pracovné Centrum Komárňansko-Ostrihomskej župy, online, 2005 

 

Na slovenskej strane sa územie papierne od začiatku rokov 2000 stala 

priemyselnou zónou, usadili sa v nej štyri medzinárodné firmy (a územie je v ich 

spoločnom vlastníctve), ktoré fungujú úspešne aj na medzinárodnom aj na domácom 

trhu: Kappa Štúrovo a. s.., Kappa Obaly a. s., Strojpap a. s.., Icopal a. s..51  

Máj 2004, čiže obdobie po vstupe do EÚ vplývalo jednoznačne pozitívne na 

mesto Štúrovo a okolité obce. V regióne Štúrovo boli najdôležitejšími zamestnávateľmi 

firmy, ktoré podnikali na bývalom území papierne, fungujúcej ako priemyselná zóna. 

Smurfit Kappa Štúrovo Paper a. s., Smurfit Kappa Obaly Štúrovo a. s. a ICOPAL a. s., 

zamestnávali približne 660 osôb z regiónu. Na druhej strane hranice, v okolitých 

priemyselných parkoch bolo zamestnaných cca. 800 zamestnancov, najviac z nich v 

Suzuki Zrt. (Ostrihom). V roku 2006 pred šichtou prepravovali pracujúcich 22 

autobusmi. Vstupom do Schengenskej zóny (21. 12. 2007.) sa otvorili hranice medzi 

Maďarskom Slovenskom, zanikol problém kontrolovania cestovných dokladov,   

Vplyvom ekonomickej krízy v posledných mesiacoch roku 2008 sa počet 

nezamestnaných začal výrazne zvyšovať. Počet v zahraničí pracujúcich klesal, 

maďarské podniky v procese prepúšťania rozviazali pracovné pomery najprv s 

pracovníkmi zo Slovenska. Hodnota maďarskej meny klesla a tým sa práca v 

Maďarsku pre slovenských občanov už nevyplácala tak, ako predtým. Počet 

                                                
51 Vígh Tibor (2014): A foglalkoztatottság alakulása Párkány és kistérsége területén, Diplomadolgozat, 

SJE 
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nezamestnaných sa ďalej zvyšoval aj v rokoch 2010, 2011 a 2013. Dôvodom toho boli 

prepúšťania v Nokii (Komárom), v Sanyo (Dorog), v Suzuki (Ostrihom). V roku 2013 

Panasonic Energy Hungary Kft. (Dorog) okrem 20 osôb prepustila celý stav pracovnej 

sily, približne 700 osôb (z toho 200 občanov SR). Pozitívnym príkladom môžeme 

uviesť rozvoj Ostrihomskej Suzuki a jej dodávateľov v rokoch 2013 a 2014. Miera 

intenzity dochádzania v dôsledku prepúšťaní sa znížila v tomto úseku pohraničia. Od 

roku 2013 neboli hromadné prepúšťania v regióne, podľa niektorých výskumníkov sa 

začal ekonomický rast, a tento proces v budúcnosti bude mať pozitívny vplyv aj na 

mobilitu pracovnej sily.  

V Štúrove nefunguje samostatný úrad práce, v meste sa nachádza pracovisko 

Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré patrí pod riadenie úradu v Nových 

Zámkoch. Údaje o nezamestnanosti zverejňuje úrad len na okresnej úrovni, čiže 

v tomto prípade len na úrovni okresu Nové Zámky. Nasledujúci obrázok znázorňuje 

vývoj nezamestnanosti v okrese Nové Zámky a s cieľom komparácie aj celoslovenské 

údaje a údaje z okresu Komárno.  

 

Obrázok č. 2. Vývoj miery nezamestnanosti v okrese Nové Zámky, v okrese Komárno a 
na Slovensku v rokoch 2001-2013 (%) 
Zdroj: vlastný, na základe údajov ŠÚ SR  

 

Môžeme vidieť, že na začiatku rokov 2000 miera registrovaných nezamestnaných v 

oblasti výrazne prevyšoval slovenské priemerné hodnoty, v posledných rokoch ale 

celoštátne a okresné údaje nám ukazuje skoro rovnaké hodnoty. Dôvodom tohto javu 

je voľný prechod cez hranicu a zlepšenie infraštruktúrnej situácie.  

Na začiatku 90-tych rokov ešte 3000 ľudí zamestnávajúce papierne v roku 2010 

prepustili aj svojich posledných 300 zamestnancov. Podľa plánov spoločnosti BioEner 
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Slovakia, ktorá v roku 2012 získala akcie zatvoreného podniku Smurfit Kappa na 

začiatku 2014 začala rokovania s viacerými investormi: územie papierne by chceli 

zužitkovať ako priemyselný park, ktoré pro prechode vlastníctva dostalo aj 

pomenovanie Priemyselný park Štúrovo. V plánoch investorov sa počíta s vytvorením 

3-400 nových pracovných miest.  

Hospodárska kríza sa len menej dotkla odvetvia cestovného ruchu v skúmanej 

oblasti. Termálne kúpalisko VADAŠ zamestnávalo počas sezóny v roku 2011 viac ako 

200 osôb, a mimo sezóny 50-70 osôb. Kríza sa viac dotkla poľnohospodárskych 

podnikaní, v súčasností funguje aktívne len 4-5 spoločností a 15-25 samostatne 

hospodáriacich v odvetví. Najvýznamnejšie s.r.o-čky sú KTJ PARMEL, Rola, Agrotred 

a družstvo v Salke. Tieto spoločnosti zamestnávajú 5-20 pracovníkov sezónne, alebo 

na ročnej úrovni. Ekonomická kríza nešetrila ani podnikateľov v obchode. Krízu v 

Štúrove prežilo z MSP len niekoľko dopravných spoločností a spoločností v 

stavebníctve. Najväčším dopravcom je Csonka TRANS. Dopravujú predovšetkým do 

zahraničia, majú 40 kamiónov a 20 zamestnaných.52  

 

 

 

                                                
52 Vígh Tibor (2014): A foglalkoztatottság alakulása Párkány és kistérsége területén, 

Diplomadolgozat, SJE 
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4 CIEĽ, OTÁZKY A HYPOTÉZY VÝSKUMU (ANTALÍK IMRICH - DÚS MIKLÓS - POÓR 
JÓZSEF) 

„Každý hľadá nový operačný systém motivácie,  

ktorý vymení ten systém,  

ktorý v uplynulých desaťročiach naše dni definoval. 

”. (Daniel Pink, 2010) 

4.1. CIEĽ - OTÁZKY 

Cieľom nášho výskumu je odhalenie, že ako môžu atypické formy zamestnávania 

pomôcť v znižovaní nezamestnanosti. Teoreticky, matematicky totiž flexibilné 

zamestnávanie uvoľní oproti potrebám normálneho zamestnávania taký pracovný čas 

– a tým nepriamo - také pracovné miesta, ktorý sa dá rozdeliť medzi uchádzačmi o 

zamestnanie. Takéto matematické kalkulácie sa zrodili podľa predstáv a teórii 

pracovného trhu, v reálnom svete sú ale len zriedkavo, a aj vtedy len čiastočne 

využiteľné.  

Veľa spoločenskovedcov už dokázalo, že uskutočneniu mnohých 

jednofaktorových ekonometrických modelov v praxi bráni veľa ďalších 

(psychologických, hodnotových, atď.) faktorov53, a zvlášť to je pravdou aj pre modely 

dopytu a ponuky pracovného trhu.54 

Pracovná sila je oveľa zložitejším tovarom, ako iné tovary a služby pohybujúce 

sa na trhu. V prípade pracovnej sily nestačí, aby ho zamestnávateľ „kúpil”, disponoval 

s ním, ale musí ho motivovať na efektívny a lojálny výkon práce. Po druhé zamestnanci 

(pracovná sila) – ako sme mohli vidieť z predchádzajúcich kapitol – vyhodnocujú aj 

prestíž a identitu spojenú s prácou, nepracujú len za zabezpečenia svojho živobytia. 

Na základe toho myslíme, že rozšírenosť rôznych typov zamestnávania ovplyvňuje aj 

jej hodnotenie verejnou mienkou a z tohto vyplývajúc sa náš primárny výskum zameria 

na spoznanie postojov vzťahujúcich sa  na atypické a normálne zamestnávanie. Z 

tohto dôvodu sme iniciovali tri rozdielne výskumy: 

                                                
53 Lásd pl. Robert H. Frank kitűnő összefoglalását. - Frank, Robert H. (1990) Rethinking Rational 

Choice. Pp. 53-87. in Roger Friedland and A.F. Robertson (eds.) Beyond the Marketplace. Rethinking 

Economy and Society. New York: Aldine de Gruyter. 

54 Lásd pl. Akerlof George A. and Shiller, Robert J. (2011) Animal Spirits, avagy a lelki tényezők szerepe 

a gazdaságban és a globális kapitalizmusban. Budapest. Corvina Kiadó. VIII. fejezet. 
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 Výskum orientovaný na osoby – ďalej osobný výskum – analyzovali sme 

dva cieľové skupiny:  

o pomocou úradov prác (maďarských a slovenských), fungujúcich na 

dvoch stranách hranice sme skúmali názory na typické a atypické formy 

zamestnávania v okruhu nezamestnaných 

o skúmali sme názory na typické a atypické formy zamestnávania v okruhu 

študentov ekonomických odborov stredných škôl a univerzít študujúcich 

v pohraničnej oblasti.  

 V našom výskume orientovaného na podnikania fungujúcich na dvoch 

stranách hranice – ďalej len podnikový výskum – sme chceli skúmať 

(ako pokračovanie nášho predchádzajúceho výskumu)55, že vybŕdnutie 

z ekonomickej a peňažnej krízy a z dôsledku nej sa meniace daňové a 

ďalšie iné faktory ako vplývajú na politiku zamestnávania 

podnikov/organizácii na maďarskej a slovenskej strane hranice. Z v 

regióne vykonaných ďalších našich výskumov bolo už pre nás známe, 

že podniky na východe Strednej-Európy reagovali na vplyvy krízy 

približne rovnako. V závislosti na odlišné charakteristické črty podnikov 

(napr. veľkosť, právna forma, odvetvie) dávajú podniky odlišné 

odpovede v oblasti HR.56 Pred krízou publikované materiály vzbudili 

našu pozornosť tým, že prax podnikov v zahraničnom vlastníctve v 

oblastiach HR sa výrazne líši od činností podnikov v domácom 

                                                
55 Viď napr. Poór József-Kosár Szilvia-Fodor Péter-Tóth Viktória-Majó Zoltán-Csiba Zsuzsa-Huszárik 

Erika (2012): The Impact of the Crisis and Recovery on HR and Knowledge Management in Focus – a 

Hungarian-Slovakian Comparison 2009. Periodica Polytechnica Social and Management Sciences, (1): 

pp. 29-44. 

56 Viď napr. Fodor Péter -Kiss Tibor-Poór József (2010): A válság hatása a HR-re és a 

tudásmenedzsmentre – négy kelet-európai ország szervezeteinek empirikus vizsgálata alapján. In: 

Vezetéstudomány. (10): pp. 2-18. a Fodor Péter- Kiss Tibor-Poór,József (2011): Focus on the Impact 

of the Economic and Financial Crisis on the Human Resource Function – Four Eastern European 

Countries in the Light of Empirical Research in 2009. Acta Polytechnica Hungarica Journal of Applied 

Sciences, (1): pp. 81-104. 
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vlastníctve.57 Napr. zvyšovanie miezd u podnikov v zahraničnom 

vlastníctve – najmä na úrovni vedúcich a v kategórii profesionálov – 

prevyšuje priemer podnikov v domácom vlastníctve.58 

4.2. HYPOTÉZY OSOBNÉHO VÝSKUMU 

4.2.1. NEZAMESTNANÍ  

 

V prípade výskumu uskutočneného v okruhu nezamestnaných sme skúmali 

nasledujúce hypotézy: 

H.11: Vek odpovedajúcich definuje ich atitúdu k atypickým formám 

zamestnávania. (Vek má vplyv na postoj k atypickým formám zamestnávania) 

 

H.12.: Myslíme si, že odpovedajúci – najmä starší opýtaní – považujú atypické 

formy zamestnávania za dočasne, z núdze prijaté riešenia. (Uchádzači o 

zamestnanie prácu v atypickej forme si vyberú najmä len z núdze.) 

 

H.13.: Podľa našej tretej hypotézy si myslíme, že si uchádzači o zamestnanie 

myslia, že ich šance na zisk normálnej práce sa zhoršia prijatím atypickej práce. 

(Práca v atypickej forme zhoršuje šance na zamestnanie sa v typickej forme 

práce.) 

 

H.14.: Predpokladáme, že v okruhu opýtaných budú skupiny - ženy a mamičky 

(prácu na diaľku, čiastočný úväzok) a absolventi (prácu na dohodu) -, ktoré budú 

najviac preferovať niektoré typy atypických foriem. (Atypické formy preferujú 

najmä ženy (s malými deťmi) a absolventi.) 

                                                
57 Hiltrop, J. M. (1991): Human Resources Practices of Multinational Organizations in Belgium. 

European Management Journal, (4): pp. 404-411 

58 Viď napr.Kertesi Gábor-Köllő János (2001a): Economic Transformation and the Revaluation of 

Human Capital – Hungary, 1986-1999. Budapest Working Paper, (4).; Kertesi Gábor-Köllő 

János(2001b): A gazdasági átalakulás két szakasza és az emberei tőke átértékelődése. Közgazdasági 

Szemle, november: pp. 897-919.; Kertesi Gábor-Köllő János (2001c): Az ágazati bérkülönbségek 

forrásai. (I. rész) Munkaügyi Szemle, július-augusztus: pp. 54-56. és Kertesi Gábor-Köllő János (2001d): 

Az ágazati bérkülönbségek forrásai. (II. rész) Munkaügyi Szemle, szeptember: pp. 26-28. 
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H.15.: Podľa nášho predpokladu medzi atypickými formami má najmenšiu 

preferenčnú úroveň verejná práca. (Verejná práca má najnižšiu preferenčnú 

úroveň medzi opýtanými.) 

 

4.2.2. MLADÍ ĽUDIA  

 

H21: Vek a pracovné skúsenosti silne vplývajú na rozhodnutia mladých v oblasti 

zamestnania 

H22: Vzdelanie výrazne vplýva na rozhodnutia mladých v oblasti zamestnávania 
 

H23: V prípade maďarských a slovenských mladých sú výrazné odlišnosti v ich 

postojoch voči atypickým formám zamestnávania 

 

4.3. HYPOTÉZY PODNIKOVÉHO VÝSKUMU 

H31: Podľa našej hypotézy sa zotavovanie z krízy a rast vplýva na oblasť zamestnávania 

najmä tým, že  podniky reagujú zvyšovaním počtu zamestnancov a platov v obidvoch 

krajinách. Charakterizuje to najmä súkromný sektor a podniky v zahraničnom 

vlastníctve, závisí to aj od veľkosti podniku (veľké podniky charakterizuje vo väčšej 

miere ako menšie) 

 

H32: Jednotlivé oblasti vplyvov charakterizujú jednotlivé odvetvia v odlišnej miere, 

medzi odvetvím a opatreniami predpokladáme signifikantný vzťah 

 

H33:  Maďarské slovenské podniky sa výrazne líšia v plánovaných opatreniach v 

oblasti zamestnávania, v prípade slovenských podnikov  je oveľa viac charakterizujúce 

zvyšovanie outsourcingu a atypických foriem zamestnávania ako v prípade 

maďarských ( 

 

H34: Opatrenia podnikov charakterizujú vo väčšej miere dlhodobé riešenia ako riešenia 

personálneho charakteru. 

 

H35.: Predpokladáme, že atypické formy zamestnávania podniky poznajú, ale nepatri 

medzi obľúbené formy ani v Maďarsku a ani na Slovensku. Podniky na svojich už 

fungujúcich zamestnávateľských štruktúrach neplánujú zmeny 
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H36: Možnosť zamestnávania na čiastočný pracovný úväzok a práce na diaľku 

aplikuje len malá časť podnikov a tie sú najmä zahraničné podniky a podniky v 

zmiešanom vlastníctve 
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5. VÝSKUM V OKRUHU NEZAMESTNANÝCH (JUHÁSZ TÍMEA - POÓR JÓZSEF -
ANTALIK IMRICH) 

„Dnes už existujú nové oblasti ekonomických výskumov, ktorých cieľom je 

analyzovať, ako sa spájajú subjektívne ukazovatele blahobytu s inými oblasťami 

života, akými sú šťastie alebo spokojnosť so životom.” 

(Paul Krugman, 2012) 

5.1. ZLOŽENIE VZORKY 

 

S cieľom potvrdenia/vyvrátenia časti sformulovaných hypotéz sme vykonali 

dotazníkový prieskum v okruhu ľudí žijúcich v skúmanej oblasti. Prieskum sa 

uskutočnil v Maďarsku na pracoviskách Regionálneho centra práce v Komárome a v 

Ostrihome, v Slovensku na pracoviskách Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v 

Komárne a v Štúrove. Výber miesta odôvodňuje, že cieľová skupina (nezamestnané 

osoby) prieskumu sa na týchto miestach zdržiava koncentrovane a tiež sa splní 

podmienka, že náš dotazník vyplní osoba s bydliskom v skúmanej oblasti. (centrá 

práce sú oprávnené registrovať nezamestnaných v daných lokalitách). 

 

V prieskume sa zúčastnilo 689 osôb. Dotazník vyplnilo 294 slovenských a 395 

maďarských respondentov. Zloženie vzorky podľa bydliska respondentov sa členila 

nasledujúco: 

 

Obrázok č. 3. Rozdelenie respondentov podľa krajín (%) 

Zdroj: vlastný 
 

43%

57%

Rozdelenie respondentov podľa krajín

SK HU
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Podľa miesta poskytnutia odpovede sa rozdelili vo vzorke respondenti nasledujúco: 

220 respondentov z Ostrihomu, 175 respondentov z Komáromu, 91 osôb zo Štúrova 

a 203 odpovedajúcich z Komárna. 

 

Obrázok č. 4. Rozdelenie opýtaných podľa miesta poskytnutia odpovede (%) 
Zdroj: vlastný 

 

Vzorku ďalej charakterizuje, že 65% respondentov žilo v meste a 35% na dedine. Na 

slovenskej strane skúmanej oblasti bol v okruhu respondentov pomer žijúcich v meste 

nižší (51,4%), kým v okruhu maďarských bol tento pomer respondentov vyšší – až 

75% respondentov označilo za svoje obydlie niektoré mesto zo skúmanej oblasti.  

Zloženie respondentov podľa pohlavia nám ukazuje, že vo vzorke sa nachádza skoro 

dvakrát toľko žien, ako mužov. Vo vzorke sa nachádza 243 respondentov mužského 

pohlavia a 423 respondentov ženského pohlavia. Zloženie vzorky podľa pohlavia a 

krajín nám ukazuje nasledujúca tabuľka.  

Tabuľka č. 4. Početnosť a pomer respondentov podľa pohlavia a krajín (N,%) 

Pohlavie Maďarsko Slovensko Spolu 

Početnosť 

(osôb)  

%-ne 

rozdelenie 

Početnosť 

(osôb) 

%-ne 

rozdelenie 

Početnosť 

(osôb) 

%-ne 

rozdelenie 

Muži 166 44,1 77 26,6 243 36,5 

Ženy 210 55,9 213 73,4 423 63,5 

Chýbajúci 

údaj 

    23  

Spolu  376  290  689  

Zdroj: vlastný 

32%

13%
25%

30%

Rozdelenie opýtaných podľa miesta 
poskytnutia odpovede

Ostrihom

Štúrovo

Komárom

Komárno
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Zloženie vzorky podľa veku nám ukazuje, že vo vzorke sú vo veku pod 30 rokov v 

pomere 37%, kým tridsiatnici sa reprezentujú na vzorke pomerom 25,8% a osoby nad 

40 rokov s pomerom 37,2%. Pomery respondentov podľa veku v jednotlivých krajinách 

nám ukazujú len menšie rozdiely. Pomer respondentov s vekom pod 30 rokov je 

približne rovnaký (Slovensko – 38,2%, Maďarsko – 36%). Menšie rozdiely sú len aj v 

ďalších dvoch vekových kategóriách. Pomer tridsiatnikov vo vzorke bol na Slovensku 

menší (22,9%), ako v Maďarsku (28%), v prípade osôb nad 40 rokov bolo tiež skoro 

rovnaké zastúpenie v obidvoch krajinách (Slovensko - 38,9%, Maďarsko - 36%). 

Vekové zloženie podľa krajín zobrazuje nasledujúci obrázok.  

 

 

Obrázok č. 5. Zastúpenie vekových kategórií podľa krajín (%) 
Zdroj: vlastný 

 

Z analýzy vzorky podľa rodinného stavu respondentov nám vyplýva, že 34,3% 

respondentov bolo slobodných, 31,5% žilo v manželstve, 21,2% vo vzťahu, 10,5% bolo 

rozvedených, a 2,4% je vdovcom. V maďarskej vzorke boli najviac zastúpení slobodné 

osoby (34,9%). V prípade slovenskej vzorky bol pomer slobodných a žijúcich v 

manželstve skoro rovnaký (33,6% a 34,6%). Početnosti respondentov podľa rodinného 

stavu a krajín zobrazujeme v nasledujúcej tabuľke:  
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Tabuľka č. 5.  Početnosť respondentov podľa rodinného stavu a krajín (N) 

 

rodinný stav 

Spolu  
(os.) 

Slobodný 
(os.) 

v 
manže
lstve 
(os.) 

vo vzťahu 
(os.) 

Rozvedený 
(os.) 

Vdovec 
(os.) 

Krajina Maďarsko 133 111 94 36 7 381 

Slovensko 98 101 49 35 9 292 

Spolu (osoba) 231 212 143 71 16 673 

Zdroj: vlastný 

 

57,5% respondentov nemalo ešte dieťa, 23,2% malo 1 dieťa, 13,8% vychovávalo 2 

deti, kým 5,5% malo 3 alebo viac detí v rodine. 89,3% respondentov odpovedalo, že 

nemá dieťa mladšie, ako 3 roky, a skoro 10% z nich (9,7%) vychovávalo 1, príp. 2 deti 

mladších ako tri roky, u 1% respondentov bolo 3 a viac detí mladších ako 3 roky. V 

maďarskej vzorke boli najviac zastúpení bezdetní (60,6%) a v najmenšej miere 

respondenti s 3 a viac deťmi (7,6%). V slovenskej vzorke bola situácia rovnaká, pomer 

bezdetných bol 53,4%, a respondenti s 3 a viac deťmi boli zastúpení vo vzorke v 

pomere 2,7%. V obidvoch štátoch bol najmenej opýtaných osôb bez mladšieho dieťaťa 

ako tri roky (87,7% v prípade maďarských respondentov a 91,3% v prípade 

slovenských. Zloženie vzorky podľa počtu vyživovaných detí a krajín nám ukazuje 

nasledujúca tabuľka:  

 

Tabuľka č. 6. Početnosť respondentov v členení podľa počtu vyživovaných detí a 
krajín  

 
Počet detí 

Spolu 
(os) 

Bez detí 
(os.) 

1 dieťa 
(os.) 

2 deti 
(os) 

3 a viac detí 
(os) 

Krajina Maďarsko 231 70 51 29 381 

Slovensko 156 86 42 8 292 

Spolu (osoba)  156 93 37 673 

Zdroj: vlastný 

 

V dotazníku sme sa spýtali aj na najvyššie dosiahnuté vzdelanie, ktoré je zamestnanie 

ovplyvňujúcim dôležitým faktorom. Rozdelenie zúčastnených podľa najvyššieho 

dosiahnutého vzdelania bolo nasledujúce: 25,1% respondentov malo základné 

vzdelanie, a 24,7% respondentov malo stredoškolské vzdelanie bez maturity, 35,6% 

malo stredoškolské vzdelanie s maturitou a 14,6% vysokoškolské vzdelanie. 

Vzdelanostnú štruktúru vzorky nám zobrazuje nasledujúci obrázok.  
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Obrázok č. 6. Vzdelanostná štruktúra respondentov podľa krajín (%) 
Zdroj: vlastný 

 

Opýtaní označili za svoju poslednú pracovnú pozíciu nasledovné pozície:  

 

Tabuľka č.7. Početnosť respondentov podľa poslednej pracovnej pozície (N, %) 

    
Početnosť 

(osoby) 
%-ne 

rozdelenie Kumulatívne (%) 

S
ta

tu
s
 

bol podnikateľom – FO 36 5,6 5,6 

manažérom na strednej 
úrovni 

19 3,0 8,6 

bol pomocný pracovník 93 14,5 23,1 

bol príležitostným 
pracovníkom 

38 5,9 29,0 

vykonával verejné 
práce 

47 7,3 36,3 

bol manažérom na 
vyššej úrovni 

8 1,2 37,5 

bol zamestnancom 267 41,6 79,1 

bol kvalifikovaným 
robotníkom 

100 15,6 94,7 

bol nádenníkom 18 2,8 97,5 

bol manažérom na 
nižšej úrovni 

16 2,5 100,0 

  Spolu 642 100,0   

Chýbajúce   47     

Spolu   689     

Zdroj: vlastný 

 

Aj v maďarskej, aj v slovenskej vzorke boli v najväčšom pomere podľa poslednej 

pracovnej pozícii opýtaní nezamestnaní zamestnancami (43,8% - HU, 38,7% - SK), a 

kvalifikovanými robotníkmi (14,3% - HU, 17,2% - SK). Pri označení súčasného statusu 

26,0%

23,6%

40,4%

9,9%

24,5%

25,5%

31,8%

18,2%

,0% 10,0%20,0%30,0%40,0%50,0%

základné

stredoškolské bez maturity

maturita

vysokoškolské

%

V
z
d

e
la

n
ie

Vzdelanostná štruktúra respondentov podľa krajín

HU SK



Szent István University – J. Selye University  

 

50 

sa mohli opýtaní zaradiť do viacerých kategórií. K dispozícii boli kategórie neaktívnych 

(materská dovolenka, domáci), a kategórie ekonomicky aktívnych. 38% opýtaných 

počas obdobia výskumu mala prácu a nehľadala inú. 8,2% zúčastnených osôb bolo 

na materskej dovolenke, 42% si sám seba zaradilo do kategórie domácich, 11,8 % 

respondentov ešte študovalo. V prípade maďarských respondentov bolo 46,7% z nich 

domácich, kým v slovenskej vzorke v najväčšom pomere boli reprezentovaní aktívni 

pracujúci v súčasnosti nehľadajúci prácu (42,7%). Respondentov v členení podľa 

percentuálneho rozdelenia a krajín sme zhrnuli v nasledujúcom obrázku.  

 

Obrázok č. 7. Rozdelenie respondentov podľa súčasného statusu a krajín (%) 
Zdroj: vlastný 

 

119 osôb spomenulo, že pracovalo v období prieskumu, z nich si hľadalo lepšiu prácu 

42%, 20% z nich počítalo s prepúšťaním, 28,6% z nich nemala pozíciu zhodujúcu s 

jeho vzdelaním a niektorým z nich už bolo ohlásené ukončenie pracovného pomeru 

9,2%. Početnosť aktívnych pracujúcich podľa krajín nám ukazuje nasledujúca tabuľka:  
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Tabuľka č. 8. Početnosť aktívnych pracujúcich podľa krajín (N) 

 

Pracujúci počas obdobia výskumu 

Spolu  
(Osoby) 

Pracuje, ale 
hľadá si lepšiu 

prácu 
(osoby) 

 

Pracuje, ale 
ohlásili mu, 

aby si hľadal 
novú prácu 

(osoby) 

Pracuje, ale 
počíta s 

prepustení
m 

(osoby) 

Pracuje, ale iné 
v odbore svojho 

vzdelania 
(osoby) 

 
Krajina 

Maďarsko 27 10 20 24 81 

Slovensko 23 1 4 10 38 

Spolu (osoby) 50 11 24 34 119 

zdroj: vlastný 

 

Na základe údajov vidíme, že maďarskí respondenti s dvakrát väčšou početnosťou 

spomenuli, že nevykonávajú prácu zhodujúcu s ich vzdelaním, a tiež s dvakrát väčšou 

početnosťou počítali so stratou súčasnej práce.  

436 respondentov sa označilo za nezamestnaných, z toho 59,4% najviac 6 mesiacov, 

14% - 7 až 12 mesiacov a 26,1% už viac, ako rok nepracovalo, 0,5% opýtaných dala 

inú odpoveď. Percentuálne rozdelenie nezamestnaných nám ukazuje nasledujúci 

obrázok.  

 

  

Obrázok č. 8.: Nezamestnaní v členení podľa doby nezamestnanosti a krajín 

Zdroj: vlastný 
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Na základe údajov vidieť, že medzi na Slovensku odpovedajúcimi boli viac 

reprezentovaní tí, ktorí už dlhšie nepracujú, to sa týka najmä kategórie 7-12 mesiacov.  

5,9% respondentov pracovalo počas výskumu na čiastočný úväzok, 0,2% na 

diaľku, 1,3% v skrátenej pracovnej dobe, 28,9% v normálnej práci s 8 hod. pracovnou 

dobou, 1,7% v skrátenej dennej pracovnej dobe a 4,3% z nich malo flexibilný pracovný 

čas a 55,8%-z nich nebolo zamestnávaným.  

Špecifikáciu vzorky uzatvárame charakteristikou respondentov podľa ich príjmov. 

Respondenti mali priemernú mesačnú mzdu ich rodiny zaradiť do vopred daných 

kategórií (v eurách a v forintoch). Početnosť a percentuálne rozdelenie sme zhrnuli v 

nasledujúcej tabuľke:  

Tabuľka č. 9.: Početnosť a rozdelenie respondentov podľa mesačného priemerného 
príjmu rodiny (N, %) 

    
Početnosť 

(osoby) 
%-ne 

rozdelenie 
Kumulatívne 

% 

P
ríje

m
 

Nemá príjem 145 22,3 22,3 

350 – 500 €   
(98 000 Ft – 140 000 Ft) 

247 38,0 60,3 

550 – 700 €   
(154 000 Ft – 196 000 F 

147 22,6 82,9 

750 – 900 €  
(210 000 Ft – 252 000 Ft) 

60 9,2 92,2 

950 – 1200 €  
(266 000 Ft – 336 000 Ft 

28 4,3 96,5 

1250 € a nad 350 000 Ft  a nad) 23 3,5 100,0 

  Spolu 650 100,0   

Chýbajúce 
údaje 

  39 
    

Spolu 689     

Zdroj: vlastný 

 

Podľa hodnôt početností vidieť, že vysoké percento respondentov žije z veľmi nízkych 

mesačných príjmov (menej, ako 140 000 Ft) a vo veľmi nízkom pomere sa reprezentujú 

respondenti s vysokým príjmom (266 000 Ft a viac), len 8%. Rozdelenie respondentov 

podľa príjmu ovplyvnilo vo veľkej miere, že vo vzorke je veľa nezamestnaných - za 

nezamestnaných sa v predchádzajúcich otázkach označilo až 436 opýtaných.  

Z v Maďarsku opýtaných si až 64,3% opýtaných označilo kategóriu priemernej 

mesačnej mzdy rodiny kategóriu do 140 000 Ft, čo je vyššie percento, ako v prípade 

na Slovensku opýtaných (55,2%), pričom tento rozdiel je v prípade vyšších príjmových 

kategórií užší. Čiže do do kategórie 266 000 Ft a viac patrí 8,5% maďarských 

respondentov a 7% slovenských respondentov.  
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5.2. HYPOTÉZY VZŤAHUJÚCE SA NA NEZAMESTNANÝCH A ICH ANALÝZA 

V prieskumoch v okruhu nezamestnaných sme sformulovali viacero hypotéz, na 

ktorých potvrdenie, alebo vyvrátenie sme použili viacpremenné štatistické metódy. 

Analyzované premenné boli nominálne a metrické, štatistickú analýza sme tak vykonali 

pomocou krížových tabuliek, f-pomeru a t-pomeru. Ďalšie kapitoly sa zaoberajú s 

analýzou nami sformulovaných hypotéz: 

 

5.2.1. HYPOTÉZY – H11 

 

H11: Vek má vplyv na postoj k atypickým formám zamestnávania 

 

Pri potvrdení/vyvrátení tejto hypotézy - ktorá sa zameriava na analýzu postojov 

vzťahujúcich sa na atypické formy -, sme sa spýtali najprv na to, či sa vlastne atypické 

formy nachádzajú v povedomí nezamestnaných. V dotazníku odpovedalo kladne len 

58,3% respondentov na otázku vzťahujúcu sa na atypické formy zamestnania.  

V členení odpovedí podľa krajín sme zaregistrovali signifikantný rozdiel. Kým v okruhu 

Maďarských respondentov bol pomer poznajúcich atypické formy (66,5%), tak v 

okruhu slovenských odpovedajúcich bol „len” 51,9% (Chi-kvadrát: 14,561 df: 1 sign.: 

,000 p<0,05), čiže maďarskí respondenti poznajú vo väčšej miere tieto možnosti. 

V najväčšej miere o týchto formách zamestnania počuli odpovedajúci z Ostrihomu 

(70,4%). V nižšej miere mali poznatky o atypických formách respondenti z Komáromu 

(61,3%), z Komárna 45,8% a zo Štúrova 65,9%. 

Z tohto pohľadu sa ženy a muži nelíšili od seba signifikantne. Pomer žien s poznatkami 

o atypických formách bol 61,3% a pomer mužov 56,8% (Chi-kvadrát: 1,213 df: 1 sign.: 

,271 p>0,05). 

Počas výskumu sme objasnili aj rozdiely o povedomí atypických foriem na základe 

vekových kategórií. Nasledujúci obrázok informuje práve o výsledkoch tejto analýzy: 
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Obrázok č. 9. Atypické formy zamestnania a ich povedomie podľa vekových kategórií  

Zdroj: vlastný 
 

Z výsledkov je dobre vidieť, že práve mladší boli informovanejší o možnostiach 

atypických foriem zamestnania, najmä ekonomicky aktívna 25-29 r. veková kategória, 

v okruhu ktorej boli známe atypické formy v pomere 70%. Oproti tomu sme v okruhu 

starších ako 40 rokov zaregistorvali, že o atypických formách počul len každý druhý 

nezamestnaný. Rozdiel podľa vekových kategórií je signifikantný (Chi-kvadrát: 17,197 

df: 4 sign.: ,002 p<0,05).  

Z hľadiska najvyššej dosiahnutej vzdelanostnej úrovne môžeme povedať, že v okruhu 

respondentov s vyšším vzdelaním je vyššia aj úroveň poznania atypických foriem 

zamestnania. Osoby so základným vzdelaním mali poznatky len v pomere 32,7%, v 

prípade osôb so stredoškolským vzdelaním sme spozorovali pomer 50,6%. Najvyššie 

hodnoty sme registrovali u ľudí so stredoškolským vzdelaním ukončeným s maturitou 

75,6% a u respondentoch s vysokoškolským vzdelaním (88,5%). Hodnota Chi-

kvadrátu potvrdila signifikantný rozdiel v relácii najvyššieho dosiahnutého vzdelania. 

(Chi-kvadrát: 113,868 df: 3 sign.: ,000 p<0,05).  

Spýtali sme sa odpovedajúcich aj na to, či by boli ochotní zamestnať sa v atypickej 

forme zamestnania v susednej krajine. 57,9% opýtaných túto možnosť odmietla. 

Rozdiel bol signifikantný v relácii dvoch krajín. V okruhu slovenských respondentov bol 

pomer tých, ktorí by prácu prijali len 37,7%, v okruhu maďarských respondentov bol 

ten istý pomer 62,3% (Chi-kvadrát: 4,233 df: 1 sign:.: ,040 p<0,05).  
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Aj podľa pohlavia sme zistili signifikantné rozdiely. 41,4% mužov by prijala takúto 

prácu, u ženách bol tento pomer 58,6% (Chi-kvadrát: 8,005 df: 1 sign.: ,005 p<0,05).  

Podľa analýzy z hľadiska vekových kategórií sme zistili, že mladší respondenti by boli 

ochotnejší takúto možnosť prijať, ako starší. Signifikantný rozdiel sme potvrdili Chi-

kvadrát testom (Chi-kvadrát: 23,076 de: 4 sígn.: ,000 p<0,05). Kým respondenti s 

vekom pod 24 rokov (48,6%), 25-29 ročný (49%) a 30-39 ročný (52,4%) by takúto 

možnosť využili, tak 40-49 ročný (28,2%) a ešte starší by možnosť pracovať v atypickej 

forme v zahraničí využili len v nižšom pomere (34,6%).  

Podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania sa ukázalo, že respondenti so základným 

vzdelaním by prijali túto možnosť v pomere 30,2%, skupiny s vyšším vzdelaním sa 

ukazujú ochotnejší v takomto prípade (osoby so stredoškolským vzdelaním 45,5%, 

osoby s vysokoškolským vzdelaním 55,6%, Chi-kvadrát: 15,575 df: 3 sign.: ,001 

p<0,05). 

V dotazníku sme sa spýtali aj na názor respondentov na to, že ako ovplyvní 

vykonávanie práce v atypickej forme šance zamestnať sa neskoršie v normálnej forme 

zamestnania. Sumarizované výsledky obsahuje nasledujúca tabuľka: 

 

Tabuľka č.10. Početnosť a rozdelenie názorov respondentov na vplyv vykonávania 
práce v atypickej forme na budúce zamestnanie sa v normálnej forme zamestnania. (N, 

%) 

  
Znižuje šance na 

získanie 
„normálnej“ práce 

Neznižuje, ale ani 
nezvyšuje šance 

Zvyšuje šance na 
získanie 

„normálnej“ práce 

  (osoby
) 

%-ne 
rozdeleni

e 
(osoby

) 

%-ne 
rozdeleni

e 
(osoby

) 

%-ne 
rozdeleni

e 

Príležitostná práca, 
nádenná práca za dennú 

mzdu (príležitostná) 
131 21,7 383,0 63,3 91 15,0 

Čiastočný úväzok (denne 
menej ako 8 hodín)  95 15,6 361 59,4 152 25,0 

Sezónna práca 
97 16,3 395 66,3 104 17,4 

Práca na doma, práca na 
diaľku 110 17,9 410 66,8 94 15,3 
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Zmluva s personálnou 
agentúrou 

71 11,7 348 57,5 186 30,7 

Práca agenta so 
živnostenským 
oprávnením 

85 14,3 381 63,9 130 21,8 

Verejnoprospešné práce 
106 17,3 389 63,7 116 19,0 

Účasť na školení 
organizovanom úradom 
práce 

29 4,7 247 40,1 340 55,2 

Zdroj: vlastný 

 

Z výsledkov vyplýva, že atypické formy zamestnania vplývajú na budúce „normálne 

zamestnanie” sa, čiže neznižujú a ani nezvyšujú šancu toho, aby niekto sa zamestnal 

v budúcnosti v normálnej forme. V prípade príležitostnej práce (21,7%), práce na 

diaľku (17,9%) a verejnej práce (17,3%) si ale respondenti mysleli, že tieto formy 

zamestnania neznamenajú pozitívum z hľadiska budúceho normálneho sa 

zamestnania a môžu znížiť úspech na zamestnanie sa v normálnej forme. Prácu na 

čiastočný úväzok (25%), sprostredkovanú prácu (30,7%) a agentskú prácu (21,8%) 

ale považovali z tohto hľadiska za pozitívne vplývajúce formy. Viac ako polovica 

respondentov považovala (55,2%) pracovným úradom organizované školenia za 

pozitívne z hľadiska zamestnania sa v normálnej forme zamestnania. 

Skúmali sme aj to, či existujú rozdiely v členení odpovedí podľa krajín. Percentuálne 

rozdelenie odpovedí podľa krajín ukazuje nasledujúca tabuľka:  

 

Tabuľka č.11. Rozdelenie respondentov podľa krajín a názorov na jednotlivé formy 
atypického zamestnania a šance zamestnať sa v normálnej forme (%) 

    

Znižuje šance 
na získanie 
„normálnej“ 

práce 

Neznižuje, 
ale ani 

nezvyšuje 
šance 

Zvyšuje šance 
na získanie 
„normálnej“ 

práce 

  
 Krajin

a 
%-ne 

rozdelenie  
%-ne 

rozdelenie 
%-ne 

rozdelenie 

Príležitostná práca, nádenná 
práca za dennú mzdu 
(príležitostná) 
 

HU 21,4% 61,0% 17,6% 

SK 22,0% 66,3% 11,7% 
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Čiastočný úväzok (denne 
menej ako 8 hodín) 
 

HU 14,7% 52,5% 32,8% 

SK 16,9% 68,2% 15,0% 

Sezónna práca  
 

HU 19,8% 58,0% 22,2% 

SK 11,6% 77,1% 11,2% 

Práca na doma, práca na 
diaľku  HU 18,7% 60,1% 21,3% 

SK 17,0% 75,3% 7,7% 

Agentská práca  

HU 15,0% 47,2% 37,8% 

SK 7,6% 70,8% 21,6% 

Verejná práca 

HU 18,2% 56,1% 25,7% 

SK 9,2% 73,9% 16,9% 

Účasť na školení 
organizovanom úradom 
práce 

HU 15,0% 60,4% 24,6% 

SK 20,4% 67,9% 11,7% 

Prepožičaná pracovná sila 
 HU 4,6% 35,1% 60,3% 

SK 4,9% 46,6% 48,5% 

Zdroj: vlastný 

 

V prípade príležitostnej práce sme nezistili signifikantné rozdiely Chi-kvadrát: 4,069 df: 

2 sign.: ,131 p>0,05) v odpovediach, pri ostatných formách Chi-kvadrát test nám 
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rozdiely potvrdil. Maďarskí respondenti vidia väčšiu šancu na zisk normálnej práce v 

prípade práce na čiastočný úväzok, sezónnej práce, sprostredkovanej práce, práce na 

diaľku, agentskej práce a tiež verejnej práce, čiže zhrnuto môžeme povedať, že sú 

optimistickejší v tej súvislosti, že atypické formy podporujú budúce zamestnanie sa v 

normálnej forme. Respondenti zo Slovenska si mysleli, že príležitostné práce (22%) a 

verejná práca (20,4%) šance na zisk normálneho zamestnania šance znižuje, a 

maďarskí respondenti do tejto skupiny okrem príležitostnej práce (19,8%) priradili aj 

sezónnu prácu a (19,8%) agentskú prácu (18,2%). 

Výskum objasnil, že v členení podľa pohlavia je len jeden signifikantný rozdiel v 

odpovediach a to v prípade sprostredkovanej práce (Chi-kvadrát: 6,557 de: 2 sign.: 

,038 p<0,05), kým si 15% mužov myslelo, že sprostredkovaná práca šance na 

normálnu šancu znižuje, tak u žien bol tento pomer len 9,8%. Medzitým posúdilo vplyv 

tejto formy na zisk normálnej práce 33,3% mužov pozitívne, pričom ženy to videli tak 

len v pomere 28,5%. Neutrálne vplývajúcim ho hodnotili 51,6% mužov a 61,7% žien.   

Výsledky analýzy rovnakej otázky z hľadiska vekových kategórií sme sumarizovali v 

nasledujúcej tabuľke.  

Tabuľka č. 12. Rozdelenie respondentov podľa krajín a názorov na jednotlivé formy 
atypického zamestnania a šance zamestnať sa v normálnej forme podľa vekových 

kategórií (%) 

    

Znižuje 
šance na 
získanie 

„normálnej“ 
práce 

Neznižuje, 
ale ani 

nezvyšuje 
šance 

Zvyšuje 
šance na 
získanie 

„normálnej“ 
práce 

  Vek  
%-ne 

rozdelenie 
%-ne 

rozdelenie 
%-ne 

rozdelenie 

Príležitostná práca, nádenná práca 
za dennú mzdu (príležitostná) 
 

-24  18,6% 58,4% 23,0% 

25-29 21,3% 64,8% 13,9% 

30-39 21,0% 63,7% 15,3% 

40-49 22,4% 66,7% 10,9% 

49-  28,0% 60,0% 12,0% 

Čiastočný úväzok (denne menej ako 
8 hodín)  

-24  16,4% 49,1% 34,5% 

25-29 15,6% 54,1% 30,3% 

30-39 15,3% 62,4% 22,3% 

40-49 16,2% 68,2% 15,5% 

49-  14,9% 59,5% 25,7% 

Sezónna práca -24  19,5% 54,0% 26,5% 

25-29 10,5% 70,5% 19,0% 

30-39 16,9% 68,8% 14,3% 

40-49 16,4% 74,7% 8,9% 

49-  18,9% 56,8% 24,3% 
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Práca na doma, práca na diaľku -24  19,0% 62,1% 19,0% 

25-29 21,2% 61,9% 16,8% 

30-39 19,0% 67,1% 13,9% 

40-49 15,5% 73,6% 10,8% 

49-  14,9% 66,2% 18,9% 

Zmluva s personálnou agentúrou -24  14,7% 42,2% 43,1% 

25-29 12,1% 55,1% 32,7% 

30-39 11,0% 61,9% 27,1% 

40-49 9,5% 67,6% 23,0% 

49-  12,0% 56,0% 32,0% 

Práca agenta so živnostenským 
oprávnením 

-24  11,2% 52,6% 36,2% 

25-29 13,3% 63,8% 22,9% 

30-39 16,4% 66,4% 17,1% 

40-49 14,5% 69,7% 15,9% 

49-  14,9% 67,6% 17,6% 

Verejnoprospešné práce -24  16,9% 59,3% 23,7% 

25-29 15,7% 65,7% 18,5% 

30-39 15,9% 61,8% 22,3% 

40-49 21,1% 65,3% 13,6% 

49-  17,3% 66,7% 16,0% 

Účasť na školení organizovanom 
úradom práce 

-24  5,1% 36,4% 58,5% 

25-29 4,5% 40,0% 55,5% 

30-39 5,1% 40,8% 54,1% 

40-49 4,0% 38,3% 57,7% 

49-  5,3% 47,4% 47,4% 

Zdroj: vlastný 

 

V členení  podľa veku sme vedeli potvrdiť signifikantné rozdiely v prípade 

nasledujúcich foriem: čiastočný pracovný úväzok, sezónna práca, sprostredkovaná 

práca, a agentská práca. V týchto prípadoch vo veľkej miere si mysleli mladí ľudia (pod 

24 r.), že tieto riešenia vplývajú pozitívne (čiastočný pracovný úväzok 34,5%, sezónna 

práca 26,5%, sprostredkovaná práca 43,1%, agentská práca 36,2%) alebo neutrálne 

(čiastočný pracovný úväzok 49,1%, sezónna práca 54,0%, sprostredkovaná práca 

42,2%, agentská práca 52,6%) na zisk normálneho zamestnania v budúcnosti. Osoby 

nad 49 r. boli tiež si mysleli, že tieto formy majú neutrálny (čiastočný pracovný úväzok 

59,5%, sezónna práca 56,8%, sprostredkovaná práca 56,0%, agentská práca 67,6%) 

alebo pozitívny vplyv (čiastočný pracovný úväzok 25,7%, sezónna práca 24,3%, 

sprostredkovaná práca 32,0%, agentská práca 17,6%) na získanie normálnej práce. V 

prípade ostatných vekových kategórií je obraz komplexnejší. Napr. v okruhu 

štyridsiatnikov bol pomer vplyv atypických foriem na získanie normálneho zamestnania 

negatívne posudzujúcich respondentov (16,2%) skoro rovnaký, ako pozitívne 

posudzujúcich respondentov (15,5%). Podobná bola situácia aj u tridsiatnikov, napr. 

pi posúdení sezónnej práce z rovnakého aspektu (pozitívny vplyv: 16,9%, neutrálny 
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vplyv: 68,8%, negatívny vplyv: 14,3%), atď. Názory v tejto otázke boli veľmi 

heterogénne.  

V prípade odpovedí z hľadiska najvyššieho dosiahnutého vzdelania boli odlišné názory 

najmä v prípade príležitostnej práce, sezónnej práce, a práce na čiastočný úväzok. 

Zaujímavým výsledkom je, že respondenti s vysokoškolským vzdelaním posúdili formy 

z hľadiska otázky pozitívne, kým v ostatných skupinách prevládali neutrálne, príp. 

negatívne názory. Výsledky analýzy našu hypotézu potvrdili. Je vidieť, že poznatky o 

atypických formách vek ovplyvňuje. Hoci respondenti tieto formy vidia ako neutrálne 

vplývajúce na ich budúce „normálne” sa zamestnanie, ale v členení podľa veku 

môžeme spozorovať viac rozdielov v názoroch.  

 
5.2.2. HYPOTÉZA – H12 
 

H12: Uchádzači o zamestnanie prácu v atypickej forme si vyberú najmä len z núdze. 

 

Zúčastnení vo výskume mali odpovedať na otázky aj v súvislosti s ich očakávaniami 

vzťahujúcimi sa na niektoré atypické formy zamestnania. Najmä sme sa ich spýtali na 

to, čo si o ich aplikácii na pracovnom trhu myslia. Vedia sa s tým vyrovnať, že by v 

takejto forme zamestnania pracovali aj dlhšiu dobu, sú pre nich prijateľné tieto formy 

len na kratšiu dobu alebo absolútne tieto formy zamestnania odmietajú? Výsledky 

uvádzame v nasledujúcej tabuľke: 

  

Tabuľka č.13. Početnosť a rozdelenie respondentov podľa očakávaní od atypických 
foriem zamestnania (N, %) 

  

Neprijal/a by 
som, chcem 
„normálnu“ 

prácu 

Prijal/a by som 
ako dočasnú 
alternatívu 

Prijala by som aj 
na dlhšiu 

dobu/na viac 
rokov 

  
(osoby

) 

%-ne 
rozdeleni

e 

(osoby
) 

%-ne 
rozdeleni

e 

(osoby
) 

%-ne 
rozdeleni

e 

Vaše očakávania 
ohľadom foriem 

zamestnania 
[Príležitostná práca, 

nádenník] 

203 33,7 364 60,5 35 5,8 

Vaše očakávania 
ohľadom foriem 

zamestnania [Čiastočný 
úväzok (denne menej 

ako 8 hodín)] 

91 14,7 442 71,5 85 13,8 
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Vaše očakávania 
ohľadom foriem 

zamestnania [Sezónna 
práca ] 

113 18,6 440 72,6 53 8,7 

Vaše očakávania 
ohľadom foriem 

zamestnania [práca na 
diaľku] 

123 20,6 323 54,0 152 25,4 

Vaše očakávania 
ohľadom foriem 

zamestnania [agentská 
práca] 

123 20,6 282 47,2 193 32,3 

Vaše očakávania 
ohľadom foriem 

zamestnania  [verejná 
práca] 

243 40,8 281 47,2 71 11,9 

Vaše očakávania 
ohľadom foriem 

zamestnania  
[sprostredkovaná práca] 

140 23,5 285 47,9 170 28,6 

Zdroj: vlastný 

 

Z odpovedí vidieť, že väčšina odpovedajúcich si vie predstaviť vykonávanie práce v 

atypickej forme zamestnania, a to aj na kratšiu, a aj na dlhšiu dobu. Vysoké hodnoty 

vidieť v prípade agentskej práce (32,3%), sprostredkovanej práce (28,6%) a v prípade 

práce na diaľku (25,4%). Je vidieť aj to, že voči príležitostnej práci (33,7%) a verejnej 

práci (40,8%) majú odpovedajúci isté výhrady.  

Vo výskume sme analyzovali očakávania aj v členení podľa krajín. V relácii dvoch 

krajín sme našli signifikantné rozdiely. Chi-kvadrát test nám ukázal, že len v prípade 

príležitostnej práce (Chi-kvadrát: 3,925 df: 2 sign.: ,141 p>0,05) a práce na čiastočný 

úväzok (Chi-kvadrát: ,455 df: 2 sign.: ,797 p>0,05) neboli názory signifikantne 

rozdielne. Rozdelenie odpovedí podľa krajín nám ukazuje nasledujúca tabuľka: 

 

Tabuľka č.14. Rozdelenie respondentov podľa očakávaní od atypických foriem 
zamestnania a krajín (%) 

   

Neprijal/a 
by som, 
chcem 

„normálnu“ 
prácu 

Prijal/a by 
som ako 
dočasnú 

alternatívu 

Prijala by 
som aj na 

dlhšiu 
dobu/na 

viac rokov 

   Krajina %-ne 
rozdelenie 

%-ne 
rozdelenie 

%-ne 
rozdelenie 

HU 36,1% 59,5% 4,4% 
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Vaše očakávania ohľadom foriem 
zamestnania [Príležitostná práca, 

nádenník] 
SK 30,7% 61,7% 7,6% 

Vaše očakávania ohľadom foriem 
zamestnania [Čiastočný úväzok 

(denne menej ako 8 hodín)] 

HU 13,9% 72,3% 13,9% 

SK 15,8% 70,6% 13,6% 

Vaše očakávania ohľadom foriem 
zamestnania [Sezónna práca ] 

HU 23,3% 71,5% 5,2% 

SK 12,6% 74,0% 13,4% 

Vaše očakávania ohľadom foriem 
zamestnania [práca na diaľku] 

HU 22,5% 57,5% 20,1% 

SK 18,2% 49,6% 32,2% 

Vaše očakávania ohľadom foriem 
zamestnania [Práca agenta so 

živnostenským oprávnením] 

HU 24,7% 56,3% 19,0% 

SK 15,3% 35,5% 49,2% 

Vaše očakávania ohľadom foriem 
zamestnania  [verejná práca] 

HU 29,0% 57,9% 13,1% 

SK 56,2% 33,5% 10,4% 

Vaše očakávania ohľadom foriem 
zamestnania  [sprostredkovaná práca] 

HU 29,9% 58,4% 11,7% 

SK 15,3% 34,5% 50,2% 

Zdroj: vlastný 

 

Výsledky nám ukazujú, že respondenti považujú vykonávanie práce v atypickej forme 

za prechodné riešenie: príležitostné práce (HU: 59,5%, SK: 61,7%), práca na čiastočný 

úväzok (HU: 72,3%, SK 70,6%), sezónne práce (HU: 71,5%, SK: 74,0%), práca na 

diaľku (HU: 57,5%, SK: 49,6%). Rovnaký názor majú maďarskí respondenti na verejnú 

prácu (57,9%), na agentskú prácu (56,3%) a sprostredkovanú prácu (58,4%). 

Respondenti zo Slovenska by sa vedeli zamestnať ako agenti (49,2%), alebo ako 

sprostredkovaní pracovníci (50,2%) aj na dlhšiu dobu. Verejnú prácu však odmietli vo 

veľkej miere (56,2%). 

Rozdiely v názoroch podľa pohlavia boli signifikantné len v prípade príležitostnej práce 

(Chi-kvadrát: 1,370 df: 2 sign.: ,504 p>0,05), sezónnej práce (Chi-kvadrát: 1,140 df: 2 

sign.: ,566 p>0,05), práce na diaľku (Chi-kvadrát: 5,613 df: 2 sign.: ,060 p>0,05), a 

verejnej práce (Chi-kvadrát:: 1,247 df: 2 sign.: ,536 p>0,05). 

Pri analýze podľa vekových kategórii sme vedeli potvrdiť signifikantné rozdiely v 

prípade sprostredkovanej práce (Chi-kvadrát:: 22,355 df: 8 sign.: ,004 p<0,05) a 

agentskej práce (Chi-kvadrát: 24,381 df: 8 sign.: ,002 p<0,05). Nasledujúca tabuľka 

ukazuje výsledky analýzy podľa vekových kategórií.  
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Tabuľka č. 15. Rozdelenie respondentov podľa očakávaní od atypických foriem 
zamestnania a vekových kategórií (%) 

    

Neprijal/a 
by som, 
chcem 

„normálnu
“ prácu 

Prijal/a by 
som ako 
dočasnú 

alternatívu 

Prijala by 
som aj 

na dlhšiu 
dobu/na 

viac 
rokov 

  Vek %-ne 
rozdelenie 

%-ne 
rozdelenie 

%-ne 
rozdeleni

e 

 Vaše očakávania ohľadom foriem 
zamestnania [Príležitostná práca, 

nádenník] 

-24  40,5% 55,2% 4,3% 

25-29 33,3% 61,1% 5,6% 

30-39 31,8% 63,7% 4,5% 

40-49 34,5% 59,3% 6,2% 

49-  27,1% 62,9% 10,0% 

Vaše očakávania ohľadom foriem 
zamestnania [Čiastočný úväzok 

(denne menej ako 8 hodín)] 

-24  15,8% 69,2% 15,0% 

25-29 18,3% 69,7% 11,9% 

30-39 11,5% 78,3% 10,2% 

40-49 14,6% 69,5% 15,9% 

49-  14,9% 67,6% 17,6% 

Vaše očakávania ohľadom foriem 
zamestnania [Sezónna práca ] 

-24  25,4% 69,5% 5,1% 

25-29 18,7% 72,9% 8,4% 

30-39 18,6% 75,0% 6,4% 

40-49 14,4% 74,0% 11,6% 

49-  17,8% 68,5% 13,7% 

 Vaše očakávania ohľadom foriem 
zamestnania [práca na diaľku] 

-24  25,6% 50,4% 23,9% 

25-29 21,5% 57,0% 21,5% 

30-39 24,0% 53,9% 22,1% 

40-49 11,7% 55,2% 33,1% 

49-  21,7% 52,2% 26,1% 

 Vaše očakávania ohľadom foriem 
zamestnania [Práca agenta so 

živnostenským oprávnením] 

-24  21,6% 50,9% 27,6% 

25-29 26,7% 45,7% 27,6% 

30-39 23,1% 50,0% 26,9% 

40-49 13,8% 39,3% 46,9% 

49-  15,7% 54,3% 30,0% 

 Vaše očakávania ohľadom foriem 
zamestnania  [verejná práca] 

-24  41,9% 45,3% 12,8% 

25-29 37,7% 50,0% 12,3% 

30-39 43,1% 46,4% 10,5% 

40-49 45,1% 44,4% 10,4% 

49-  30,4% 53,6% 15,9% 

Vaše očakávania ohľadom foriem 
zamestnania  [sprostredkovaná práca] 

-24  32,2% 49,2% 18,6% 

25-29 22,6% 51,9% 25,5% 

30-39 20,6% 52,3% 27,1% 

40-49 20,0% 37,1% 42,9% 

49-  22,9% 51,4% 25,7% 

Zdroj: vlastný 
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Výsledky potvrdzujú, že respondenti považujú atypické formy zamestnania za 

prechodné riešenie, odlišnosti sme spozorovali len v uvedených dvoch prípadoch. 

Veková kategória od do 29 r. napríklad preveruje agentskú prácu vo väčšej miere, kým 

starší respondenti preferujú viac sprostredkovanú prácu. Členovia všetkých vekových 

kategórií však odmietajú vo veľkej miere príležitostnú prácu a verejnú prácu. 

Okrem práce na čiastočný úväzok (Chi-kvadrát: 10,488 df: 6 sign.: ,106 p>0,05) sme 

spozorovali signifikantné rozdiely v názoroch na každú skúmanú formu, čo sa týka 

najvyššieho dosiahnutého vzdelania. Charakteristické bolo, že vo všetkých 

vzdelanostných skupinách sa pozerali na tieto formy ako prechodné riešenie, ale napr. 

osoby so základnou vzdelanosťou radi pracovali aj dlhšiu dobu ako sprostredkovaná 

pracovná sila (51,5%) a ako agenti, kým osoby s maturitou (25,3%) a diplomanti 

(23,3%) by na dlhšiu dobu prijali prácu na diaľku.  

Výskum sa zameral aj na motivujúce faktory, ktoré ovplyvňujú uchádzačov pri zvolení 

atypickej formy namiesto toho, aby si ďalej hľadali zamestnanie v normálnej forme. 

Početnosť a percentuálne rozdiely nám ukazuje nasledujúca tabuľka.  

 

Tabuľka č. 16. Početnosť a rozdelenie odpovedajúcich z hľadiska dôvodov 
indukujúcich jednotlivé atypické formy zamestnania (N, %) 

  
Podľa mňa 
nemajú inú 
možnosť 

Aj takáto práca 
má svoje 
prednosti 

Podľa mňa 
neprijmú takúto 

prácu 

  
(osoby

) 

%-ne 
rozdeleni

e 

(osoby
) 

%-ne 
rozdeleni

e 

(osoby
) 

%-ne 
rozdeleni

e 

Aký je Váš názor, prečo 
podľa Vás prijímajú ľudia 

prácu na „nezvyčajnú“ 
pracovnú dobu? 

[príležitostná práca ] 

405 66,6 193 31,7 10 1,6 

Aký je Váš názor, prečo 
podľa Vás prijímajú ľudia 

prácu na „nezvyčajnú“ 
pracovnú dobu? 

[Čiastočný úväzok (denne 
menej ako 8 hodín)] 

274 45,1 323 53,2 10 1,6 

Aký je Váš názor, prečo 
podľa Vás prijímajú ľudia 

prácu na „nezvyčajnú“ 
pracovnú dobu?  
[sezónna práca ] 

288 48,2 293 49,1 16 2,7 
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Aký je Váš názor, prečo 
podľa Vás prijímajú ľudia 

prácu na „nezvyčajnú“ 
pracovnú dobu? [práca 

na diaľku ] 

205 34,7 356 60,3 29 4,9 

Aký je Váš názor, prečo 
podľa Vás prijímajú ľudia 

prácu na „nezvyčajnú“ 
pracovnú dobu? 

[sprostredkovaná práca ] 

265 44,5 316 53,1 14 2,4 

 Aký je Váš názor, prečo 
podľa Vás prijímajú ľudia 

prácu na „nezvyčajnú“ 
pracovnú dobu?  [práca 
agenta so živnostenským 

oprávnením] 

212 35,9 334 56,5 45 7,6 

Aký je Váš názor, prečo 
podľa Vás prijímajú ľudia 

prácu na „nezvyčajnú“ 
pracovnú dobu? [verejná 

práca] 

300 50,5 256 43,1 38 6,4 

Aký je Váš názor, prečo 
podľa Vás prijímajú ľudia 

prácu na „nezvyčajnú“ 
pracovnú dobu? [Účasť 

na školení organizovanom 
úradom práce] 

207 34,6 362 60,5 29 4,8 

Zdroje: vlastný 

 

Väčšina respondentov si myslí, že prácu na čiastočný úväzok (53,2%), sezónna prácu 

(49,1%), prácu na diaľku (60,3%), sprostredkovanú práca (53,1%) alebo agentskú 

prácu si prijímajú ľudia preto, lebo predstavujú tieto formy pre nich výhody. V prípade 

príležitostnej práce (66,6%) a verejnej práce (50,5%) sa zhodujú názory na tom, že si 

prácu v týchto formách vyberajú ľudia len preto, lebo nemajú inú možnosť. Viac, ako 

60% respondentov vidí školenia organizované na úrade práce ako užitočné a myslia 

si, až sa ľudia na nich zúčastňujú preto, lebo majú svoje výhody. Analyzovali sme aj 

to, či sa nachádzajú v dôvodoch odlišnosti v relácii dvoch krajín. Chi-kvadrát test nám 

potvrdil rozdiely pri každej atypickej forme zamestnania. Výsledky prezentujeme v 

nasledujúcej tabuľke. 

 

 Tabuľka č. 17. Rozdelenie odpovedajúcich z hľadiska dôvodov indukujúcich 
jednotlivé atypické formy zamestnania podľa krajín (%) 

    
Podľa 
mňa 

nemajú 

Aj takáto 
práca má 

svoje 
prednosti 

Podľa 
mňa 

neprijmú 
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inú 
možnosť 

takúto 
prácu 

  Krajina 
%-ne 

rozdelenie 

%-ne 

rozdelenie 

%-ne 

rozdelenie 

Aký je Váš názor, prečo podľa Vás 
prijímajú ľudia prácu na „nezvyčajnú“ 
pracovnú dobu? [príležitostná práca ] 

HU 86,1% 12,7% 1,2% 

SK 42,0% 55,8% 2,2% 

Aký je Váš názor, prečo podľa Vás 
prijímajú ľudia prácu na „nezvyčajnú“ 

pracovnú dobu? [Čiastočný úväzok 
(denne menej ako 8 hodín)] 

HU 60,4% 38,5% 1,2% 

SK 26,0% 71,7% 2,2% 

 Aký je Váš názor, prečo podľa Vás 
prijímajú ľudia prácu na „nezvyčajnú“ 

pracovnú dobu?  [sezónna práca ] 

HU 66,6% 30,4% 3,0% 

SK 24,8% 72,9% 2,3% 

Aký je Váš názor, prečo podľa Vás 
prijímajú ľudia prácu na „nezvyčajnú“ 

pracovnú dobu? [práca na diaľku ] 

HU 49,2% 45,8% 4,9% 

SK 17,0% 78,1% 4,9% 

Aký je Váš názor, prečo podľa Vás 
prijímajú ľudia prácu na „nezvyčajnú“ 

pracovnú dobu? [sprostredkovaná 
práca ] 

HU 63,8% 34,1% 2,1% 

SK 19,9% 77,4% 2,7% 

 Aký je Váš názor, prečo podľa Vás 
prijímajú ľudia prácu na „nezvyčajnú“ 

pracovnú dobu?  [práca agenta so 
živnostenským oprávnením] 

HU 51,7% 38,4% 10,0% 

SK 15,8% 79,6% 4,6% 

Aký je Váš názor, prečo podľa Vás 
prijímajú ľudia prácu na „nezvyčajnú“ 

pracovnú dobu? [verejná práca] 

HU 63,3% 33,1% 3,6% 

SK 34,4%a 55,7% 9,9% 

Aký je Váš názor, prečo podľa Vás 
prijímajú ľudia prácu na „nezvyčajnú“ 

pracovnú dobu? [Účasť na školení 
organizovanom úradom práce] 

HU 39,6% 57,4% 3,0% 

SK 28,2% 64,5% 7,3% 

Zdroj: vlastný 

 

Údaje v tabuľke nám ukazujú, že odpovedajúci z Maďarska pociťujú atypické formy 

viac núdzovým riešením pri všetkých formách, ako odpovedajúci zo Slovenska, v 

okruhu ktorých prevládal názor, že sa uchádzači o zamestnanie rozhodnú pre atypické 

formy práce kvôli ich výhodám. Signifikantné rozdiely v názoroch v členení podľa 

pohlavia sa nám ukázali v prípade agentskej práce (Chi-kvadrát: 8,035 df: 2 sign.: ,018 

p<0,05), sprostredkovanej pracovnej sile (Chi-kvadrát: 10,592 df: 2 sign.: ,005 p<0,05), 

pri zamestnaní sa čiastočný úväzok (Chi-kvadrát: 6,153 df: 2 sign.: ,046 p<0,05) a pri 

posudzovaní príležitostnej práce (Chi-kvadrát: 12,827 df: 2 sign.: ,002 p<0,05). 
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Tú istú analýzu sme vykonali aj v členení podľa vekových kategórií. Signifikantné 

rozdiely sme našli v prípade príležitostnej práce (Chi-kvadrát: 32,455 df: 8 sign.: ,000 

p<0,05) a agentskej práce (Chi-kvadrát: 21,862 df: 8 sign.: ,005 p<0,05). Nasledujúca 

tabuľka nám ukazuje výsledky analýzy dôvodov indukujúcich výber atypickej formy 

zamestnania v členení podľa vekových kategórií.: 

 

Tabuľka č. 18. Rozdelenie odpovedajúcich z hľadiska dôvodov indukujúcich jednotlivé 
atypické formy zamestnania podľa vekových kategórií (%) 

   
Podľa mňa 
nemajú inú 
možnosť 

Aj takáto 
práca má 

svoje 
prednosti 

Podľa mňa 
neprijmú 

takúto 
prácu 

  Vek 
%-ne 

rozdelenie 

%-ne 

rozdelenie 

%-ne 

rozdelenie 

Aký je Váš názor, prečo podľa 
Vás prijímajú ľudia prácu na 

„nezvyčajnú“ pracovnú dobu? 
[práca na diaľku ] 

-24  77,4% 21,7% ,9% 

25-29 64,2% 35,8% ,0% 

30-39 71,7% 25,2% 3,1% 

40-49 50,7% 47,9% 1,4% 

49-  71,2% 26,0% 2,7% 

Aký je Váš názor, prečo podľa 
Vás prijímajú ľudia prácu na 

„nezvyčajnú“ pracovnú dobu? 
[Čiastočný úväzok (denne menej 

ako 8 hodín)] 

-24  42,7% 53,8% 3,4% 

25-29 39,8% 60,2% ,0% 

30-39 51,3% 46,8% 1,9% 

40-49 37,4% 61,9% ,7% 

49-  54,1% 43,2% 2,7% 

 Aký je Váš názor, prečo podľa 
Vás prijímajú ľudia prácu na 

„nezvyčajnú“ pracovnú dobu?  
[sezónna práca ] 

-24  47,9% 46,2% 6,0% 

25-29 45,4% 51,9% 2,8% 

30-39 58,2% 40,5% 1,3% 

40-49 35,0% 63,6% 1,4% 

49-  55,7% 41,4% 2,9% 

Aký je Váš názor, prečo podľa 
Vás prijímajú ľudia prácu na 

„nezvyčajnú“ pracovnú dobu? 
[práca na diaľku ] 

-24  32,5% 58,8% 8,8% 

25-29 35,2% 61,9% 2,9% 

30-39 39,6% 57,1% 3,2% 

40-49 26,1% 69,0% 4,9% 

49-  42,0% 52,2% 5,8% 

Aký je Váš názor, prečo podľa 
Vás prijímajú ľudia prácu na 

„nezvyčajnú“ pracovnú dobu? 
[sprostredkovaná práca ] 

-24  39,1% 57,4% 3,5% 

25-29 43,5% 51,9% 4,6% 

30-39 49,7% 49,0% 1,3% 

40-49 37,1% 62,2% ,7% 

49-  55,7% 41,4% 2,9% 

 Aký je Váš názor, prečo podľa 
Vás prijímajú ľudia prácu na 

„nezvyčajnú“ pracovnú dobu?  

-24  28,7% 60,9% 10,4% 

25-29 34,0% 59,4% 6,6% 

30-39 43,0% 48,3% 8,6% 
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[práca agenta so živnostenským 
oprávnením] 

40-49 26,8% 67,6% 5,6% 

49-  50,7% 42,3% 7,0% 

Aký je Váš názor, prečo podľa 
Vás prijímajú ľudia prácu na 

„nezvyčajnú“ pracovnú dobu? 
[Účasť na školení organizovanom 

úradom práce] 

-24  50,0% 42,2% 7,8% 

25-29 43,8% 47,6% 8,6% 

30-39 56,3% 35,8% 7,9% 

40-49 43,8% 52,8% 3,5% 

49-  58,3% 37,5% 4,2% 

Aký je Váš názor, prečo podľa 
Vás prijímajú ľudia prácu na 

„nezvyčajnú“ pracovnú dobu? 
[Účasť na školení organizovanom 

úradom práce] 

-24  32,8% 59,5% 7,8% 

25-29 32,4% 64,8% 2,8% 

30-39 36,4% 57,6% 6,0% 

40-49 29,0% 67,6% 3,4% 

49-  47,2% 48,6% 4,2% 

Zdroj: vlastný 

 

Výsledky nám odzrkadľujú, že v prípade príležitostnej práce považovala každá veková 

kategória vo vysokej miere prijatie práce v tejto forme iba núdzou vyvolanou. Prácu na 

diaľku považovali respondenti za možnosť, ktorá má svoje výhody a ľudia v jej prípade 

váhajú.  

Rozdiely boli badateľné v súvislosti s verejnou prácou (chi-kvadrát: 22,740 df: 6 sign.: 

,001 p<0,05), sezónnou prácou (chi-kvadrát: 19,493 df: 6 sign.: ,003 p<0,05) a 

príležitostnou prácou (chi-kvadrát: 30,250 df: 6 sign.: ,000 p<0,05). V týchto prípadoch 

respondenti s nižším vzdelaním hodnotili z hľadiska výhod, odpovedajúcim s vyššou 

dosiahnutou vzdelanostnou úrovňou bola rozhodujúcim činiteľom núdzová situácia. 

Výsledky nám poskytujú možnosť len na čiastočné potvrdenie nami sformulovanej 

hypotézy, najmä z dôvodu, že sme sa stretávali s heterogénnymi odpoveďami 

o dôvode voľby atypických foriem respondentami. Väčšia časť opýtaných sa v tejto 

relácii rozmýšľa len prechodne, ale nepovažuje ich v každej situácii za núdzové 

riešenie. Respondenti vidia aj výhody týchto foriem, odpovede nie sú naviazané na 

vek respondentov. 

 

5.2.3. HYPOTÉZA - H13 
 

H13: Práca v atypickej forme zhoršuje šance na zamestnanie sa v typickej forme práce 

 

Pri tejto hypotéze sa opierame o výsledky, ktoré sme využili už aj pri potvrdení 

predchádzajúcich dvoch hypotéz a pri ktorých sme už dlhšie rozoberali niektoré z nich.  

Z výsledkov môžeme posúdiť, že podľa väčšej časti respondentov atypické formy 

vplývajú neutrálne na šance zamestnať sa v normálnej forme. Samozrejme databáza 
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nebola homogénna. V prípade niektorých foriem bol postoj odpovedajúcich 

negatívnejší, najmä to tak bolo v prípade príležitostnej práce, verejnej práce a práce 

na diaľku. Pri týchto formách naznačovali väčšie pomery odpovedajúcich, že tieto 

formy môžu negatívne vplývať na zamestnanie sa v normálnej forme. Môžeme vidieť 

ale aj to, že boli signifikantné rozdiely aj medzi odpoveďami z okruhu respondentov zo 

Slovenska (okrem príležitostnej práce)  

Respondenti z Maďarska boli optimistickejší ohľadom vplyvu atypických foriem práce 

na zisk normálneho zamestnania, pričom respondenti zo Slovenska vo väčšom 

pomere posúdili príležitostnú prácu a verejnú prácu za formy, ktoré znižujú šancu 

zamestnania sa v normálnej forme. Maďarskí odpovedajúci vo veľkej miere označili za 

takéto formy príležitostnú prácu, sezónnu prácu a agentskú prácu. Hypotézu na 

základe výsledkov môžeme prijať len čiastočne.  

 

5.2.4. HYPOTÉZY - H14 
 

H14: Atypické formy preferujú najmä ženy (s malými deťmi) 

 

Pri preverení tejto hypotézy sme skúmali očakávania respondentov ohľadom 

akejkoľvek práce. Odpovedajúci mali označiť na päťstupňovej Likertovej-škále, či je 

pre nich daná črta dôležitá, alebo nie. 1 znamenala – „nie je dôležitá”, 5 znamenala – 

„najviac dôležitá”. Nasledujúca tabuľka sumarizuje priemery a odchýlky v príp. 

jednotlivých čŕt:  

Tabuľka č. 19. Očakávania respondentov ohľadom akejkoľvek práce (priemer a 
odchýlka) 

  Osoby 

Priemer Odchýlka 

  
Odpovedajúc

i 
Chýbajúc

e 

Aké sú Vaše očakávania 
ohľadom akejkoľvek práce? 

[možnosť kariérneho rastu] 
622 67 3,83 1,254 

Aké sú Vaše očakávania 
ohľadom akejkoľvek práce? 
[výhodné platové podmienky] 

649 40 4,71 ,772 

 Aké sú Vaše očakávania 
ohľadom akejkoľvek práce? 
[dobré pracovné prostredie] 

642 47 4,52 ,873 

 Aké sú Vaše očakávania 
ohľadom akejkoľvek práce? 
[zosúladenie práce a rodiny] 

634 55 4,41 ,969 
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 Aké sú Vaše očakávania 
ohľadom akejkoľvek práce?  

[zosúladenie práce a voľného času] 

630 59 3,99 1,201 

 Aké sú Vaše očakávania 
ohľadom akejkoľvek práce?  
[zosúladenie práce a štúdia] 

630 59 3,45 1,406 

Aké sú Vaše očakávania 
ohľadom akejkoľvek práce? 
[vhodné pracovné podmienky] 

637 52 4,50 ,818 

 Aké sú Vaše očakávania 
ohľadom akejkoľvek práce? 
[zaujímavá pracovná náplň] 

639 50 4,32 ,971 

Aké sú Vaše očakávania 
ohľadom akejkoľvek práce? 

[možnosť profesionálneho rastu] 
624 65 4,15 1,104 

Aké sú Vaše očakávania 
ohľadom akejkoľvek práce? 

[možnosť prestupu do normálnej 
práce] 

630 59 4,28 1,061 

Zdroj: vlastný 

 

Na základe výsledkov môžeme dôjsť k záveru, že pre respondentov je najmenej 

dôležité, aby si svoju prácu vedeli zosúladiť so svojimi študijnými povinnosťami 

(priemer: 3,45), alebo sem môžeme zaradiť aj dobré kariérne možnosti (priemer: 3,83). 

Prioritou pre respondentov sú však výhodné platové podmienky (priemer: 4,71), 

príjemná pracovná atmosféra (priemer: 4,52), vhodné pracovné podmienky (priemer: 

4,5) a zosúladenie rodiny a práce (priemer: 4,41). Pri týchto najdôležitejších aspektoch 

sú hodnoty odchýlky najmenšie, čo nám ukazuje, že názory sú menej heterogénne.  

Analyzovali sme aj to, či v relácii žien a mužov existujú nejaké rozdiely v postojoch. 

Signifikantné rozdiely sme zistili v názoroch len v prípade zosúladenia práce a rodiny 

(muži  - priemer: 4,2 ženy priemer: 4,54), čiže pre ženy je tento aspekt dôležitejší, ako 

pre mužov. Priemery a hodnoty odchýlky vzťahujúce sa na očakávania ohľadom práce 

sumarizujeme v nasledujúcej tabuľke: 

 

Tabuľka č. 20. Očakávania ohľadom akejkoľvek práce v členení podľa pohlavia 
(priemer a odchýlka) 

  Pohlavie Priemer Odchýlka 

Aké sú Vaše očakávania ohľadom akejkoľvek práce? 
[možnosť kariérneho rastu] 

Muži 3,79 1,312 

Ženy 3,85 1,208 

Aké sú Vaše očakávania ohľadom akejkoľvek práce? 
[výhodné platové podmienky] 

Muži 4,69 ,755 

Ženy 4,73 ,785 

Muži 4,50 ,867 
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 Aké sú Vaše očakávania ohľadom akejkoľvek práce? 
[dobré pracovné prostredie] 

Ženy 4,54 ,871 

 Aké sú Vaše očakávania ohľadom akejkoľvek práce? 
[zosúladenie práce a rodiny] 

Muži 4,20 1,039 

Ženy 4,54 ,898 

Aké sú Vaše očakávania ohľadom akejkoľvek práce?  
[zosúladenie práce a voľného času] 

Muži 3,91 1,230 

Ženy 4,05 1,182 

Aké sú Vaše očakávania ohľadom akejkoľvek práce?  
[zosúladenie práce a štúdia] 

Muži 3,46 1,433 

Ženy 3,45 1,407 

Aké sú Vaše očakávania ohľadom akejkoľvek práce? 
[vhodné pracovné podmienky] 

Muži 4,46 ,810 

Ženy 4,53 ,804 

 Aké sú Vaše očakávania ohľadom akejkoľvek práce? 
[zaujímavá pracovná náplň] 

Muži 4,28 ,967 

Ženy 4,33 ,986 

Aké sú Vaše očakávania ohľadom akejkoľvek práce? 
[možnosť profesionálneho rastu] 

Muži 4,14 1,077 

Ženy 4,14 1,128 

 Aké sú Vaše očakávania ohľadom akejkoľvek práce? 
[možnosť prestupu do normálnej práce] 

Muži 4,22 1,051 

Ženy 4,31 1,073 

Zdroj: vlastný 

 

Výsledky t-testu (sign.: ,005) obsahuje nasledujúca tabuľka. 

 

Tabuľka č. 21. Zosúladenie práce a rodiny v členení podľa pohlavia (t-pomer) 

    

Levene's 
Test for 
Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

        

95% 
Confidence 
Interval of the 
Difference 

    F 
Sig

. 
t df 

Sig. 
(2-

tailed) 

Mean 
Differen

ce 

Std. 
Error 

Differen
ce 

Low
er 

Upp
er 

Aké sú 
Vaše 
očakávani
a 
ohľadom 
akejkoľve
k práce?  
[zosúladen
ie práce a 
rodiny] 

Equal 
varianc
es 
assume
d 

17,94
0 

,00
0 

-
4,22

5 
614 ,000 -,339 ,080 -,496 -,181 

Equal 
varianc
es not 
assume
d 

    
-

4,04
9 

392,16
8 

,000 -,339 ,084 -,503 -,174 

Zdroj: vlastný 
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Počas dotazníkového prieskumu sme v súlade s nami sformulovanou hypotézou sme 

analyzovali aj odlišnosti v očakávaniach bezdetných žien a žien s deťmi ohľadom 

práce. Rozdiely sme zistil v troch aspektoch, ktoré boli pre ženy s deťmi priemerne 

dôležitejšie. Výsledky sumarizujeme v nasledujúcej tabuľke: 

 

 Tabuľka č. 22. Očakávanie ohľadom práce v okruhu bezdetných žien a žien s deťmi 
(priemer a odchýlka) 

  Dieťa Priemer Odchýlka 

Aké sú Vaše očakávania ohľadom akejkoľvek 
práce? [možnosť kariérneho rastu] 

nemá dieťa 3,88 1,199 

má dieťa 3,81 1,224 

Aké sú Vaše očakávania ohľadom akejkoľvek 
práce? [výhodné platové podmienky] 

nemá dieťa 4,66 ,853 

má dieťa 4,79 ,711 

 Aké sú Vaše očakávania ohľadom akejkoľvek 
práce? [dobré pracovné prostredie] 

nemá dieťa 4,48 ,949 

má dieťa 4,61 ,762 

 Aké sú Vaše očakávania ohľadom akejkoľvek 
práce? [zosúladenie práce a rodiny] 

nemá dieťa 4,34 1,013 

má dieťa 4,76 ,696 

Aké sú Vaše očakávania ohľadom akejkoľvek 
práce?  [zosúladenie práce a voľného času] 

nemá dieťa 3,91 1,197 

má dieťa 4,21 1,158 

Aké sú Vaše očakávania ohľadom akejkoľvek 
práce?  [zosúladenie práce a štúdia] 

nemá dieťa 3,40 1,426 

má dieťa 3,49 1,399 

Aké sú Vaše očakávania ohľadom akejkoľvek 
práce? [vhodné pracovné podmienky] 

nemá dieťa 4,42 ,888 

má dieťa 4,65 ,691 

 Aké sú Vaše očakávania ohľadom akejkoľvek 
práce? [zaujímavá pracovná náplň] 

nemá dieťa 4,28 ,971 

má dieťa 4,39 1,007 

Aké sú Vaše očakávania ohľadom akejkoľvek 
práce? [možnosť profesionálneho rastu] 

nemá dieťa 4,08 1,162 

má dieťa 4,20 1,102 

 Aké sú Vaše očakávania ohľadom akejkoľvek 
práce? [možnosť prestupu do normálnej práce] 

nemá dieťa 4,29 1,100 

má dieťa 4,33 1,045 

Zdroj: vlastný 

 

Výsledky t-pomerovej (nezávislé premenné) analýzy (sign.: ,005) sa nachádzajú v 

nasledujúcej tabuľke: 

 

Tabuľka č. 23. Signifikantné rozdiely ohľadom očakávaní akejkoľvek práce podľa 
názoru bezdetných žien a žien s deťmi (t-pomer, nezávislé premenné) 

    F 
Sig

. 
t df 

Sig. 
(2-

taile
d) 

Mean 
Differen

ce 

Std. 
Error 

Differen
ce 

Low
er 

Upp
er 
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Aké sú 
Vaše 
očakávania 
ohľadom 
akejkoľvek 
práce? 
[zosúladeni
e práce a 
rodiny] 

Equal 
varianc
es 
assume
d 

46,38
1 

,00
0 

-
4,72

0 
390 ,000 -,419 ,089 -,593 -,244 

Equal 
varianc
es not 
assume
d 

    
-

4,80
7 

364,78
8 

,000 -,419 ,087 -,590 -,247 

Aké sú 
Vaše 
očakávania 
ohľadom 
akejkoľvek 
práce? 
[zosúladeni
e práce a 
voľného 
času (šport, 
zábava)] 

Equal 
varianc
es 
assume
d 

,806 
,37
0 

-
2,54

1 
386 ,011 -,304 ,120 -,540 -,069 

Equal 
varianc
es not 
assume
d 

    
-

2,54
5 

384,59
5 

,011 -,304 ,120 -,540 -,069 

Aké sú 
Vaše 
očakávania 
ohľadom 
akejkoľvek 
práce? 
[vhodné 
pracovné 
podmienky] 

Equal 
varianc
es 
assume
d 

14,45
1 

,00
0 

-
2,90

7 
391 ,004 -,235 ,081 -,394 -,076 

Equal 
varianc
es not 
assume
d 

    
-

2,94
5 

383,36
9 

,003 -,235 ,080 -,392 -,078 

Zdroj: vlastný 

 

V prieskume figurovala aj otázka o tom, či formy atypického zamestnania môžu 

napomáhať pri lepšom zosúladení pracovného a rodinného života. 54,9% žien 

súhlasilo, alebo čiastočne súhlasilo s týmto tvrdením. V tejto otázke majú ale 

signifikantne odlišný názor bezdetné ženy a ženy vychovávajúce deti (t: -3,974 df: 392 

sign.: ,000 p< 0,05), u ktorých bolo priemerné súhlasenie vyššie (priemer 3,83), ako u 

bezdetných ženách (priemer 3,34). 

V relácii bezdetných žien a žien s deťmi je tiež otázkou, že v akej miere sú otvorené 

na prijímanie pracovných možností v atypickej forme. V nasledujúcej tabuľke dávame 

odpovieme práve túto otázku.  
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Tabuľka č. 24. Percentuálne rozdelenie postoja respondentov s deťmi a bez detí voči 
atypickým formám zamestnávania (%) 

    

Neprijal/a by 
som, chcem 
„normálnu“ 

prácu 

Prijal/a by 
som ako 
dočasnú 

alternatívu 

Prijal/a by 
som aj na 

dlhšiu 
dobu/na 

viac 
rokov 

  Dieťa %-ne rozdelenie  
%-ne 

rozdelenie 
%-ne 

rozdelenie 

 Formy zamestnania 
[Príležitostná práca, 
nádenník ] 

nemá dieťa 35,9% 59,0% 5,1% 

má dieťa 27,3% 66,5% 6,3% 

Formy zamestnania 
[Čiastočný úväzok (denne 
menej ako 8 hodín) ] 

nemá dieťa 11,0% 77,5% 11,5% 

má dieťa 11,1% 72,2% 16,7% 

Formy zamestnania 
[sezónna práca ] 

nemá dieťa 20,7% 73,2% 6,1% 

má dieťa 13,1% 74,3% 12,6% 

 Formy zamestnania [práca 
na diaľku ] 

nemá dieťa 21,9% 58,3% 19,8% 

má dieťa 13,1% 52,0% 34,9% 

 Formy zamestnania [práca 
agenta na živnosť] 

nemá dieťa 20,5% 48,9% 30,5% 

má dieťa 12,5% 41,5% 46,0% 

 Formy zamestnania 
[verejné práce] 

nemá dieťa 42,7% 48,4% 8,9% 

má dieťa 43,4% 41,7% 14,9% 

Formy zamestnania  [zmluva 
so sprostredkovateľom práce] 

nemá dieťa 20,6% 53,6% 25,8% 

má dieťa 16,4% 42,1% 41,5% 

Zdroj: vlastný 

 

Údaje nám ukazujú, že respondenti s deťmi považujú atypické formy zamestnania len 

ako dočasné riešenie, myslia si to aj ženy vychovávajúce deti, okrem verejnej práce a 

práce agenta na živnosť. Pri prvom bol veľmi vysoký pomer „neprijatia” (43,4%), kým 

pri druhom si túto možnosť považujú ženy s deťmi vyhovujúcou aj na dlhšiu dobu  

(46%).  

Vysoké údaje o prijatí atypických foriem v okruhu respondentov s deťmi sme videli v 

prípade práce na diaľku (34,9%), zmluvy so sprostredkovateľom práce (46%) a práce 

agenta na živnosť (41,5%). Bezdetní respondenti si pre seba vedia predstaviť prácu 

agenta (30,5%) a sprostredkovanú prácu (25,8%) aj na dlhšiu dobu. Vysoký bol aj 

pomer verejnú prácu a príležitostnú prácu neprijmúc v prípade žien, čo nám ukazuje, 

že ženy tieto formy zamestnania nepreferujú.  
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Na základe horeuvedených výsledkov vieme prijať nami sformulovanú hypotézu len 

čiastočne. Hoci vidieť, že atypické formy považujú ženy za možné riešenie na 

zosúladenie rodinného života a práce, zmluvu so sprostredkovateľom práce prácu na 

diaľku a prácu agenta na živnosť by prijali ženy s deťmi aj na dlhšiu dobu.  

 

5.2.5. HYPOTÉZA-H15 
 

H15: Verejná práca má najnižšiu preferenčnú úroveň medzi opýtanými 

 

Na preverenie si poslednej hypotézy sme využili aj výsledky z predchádzajúcich 

tabuliek. Tieto tri tabuľky nám ukazujú, že najmä príležitostná práca (21,7%), práca na 

diaľku (17,9%) a verejná práca (17,3%) boli tie formy, ktoré najviac znižujú šancu na 

získanie normálnej práce v budúcnosti. Príležitostná práca (15%), sezónna práca 

(17,4%), práca na diaľku (15,3%) a verejná práca (19%) prispievali najmenej k 

zvyšovaniu šance na zisk normálneho pracovného pomeru. Respondenti si mysleli o 

tejto forme v najväčšej miere, že neprijali by ju, potrebujú prácu, ktorú môžu vykonávať 

v normálnej forme. Je ale pravdou, že 10 % z opýtaných by sa ale radi zamestnali vo 

v rámci programoch verejnej práce aj na dlhšiu dobu.  

Z týchto tabuliek sa nám vykresľuje, že podľa názoru respondentov (50,5%) verejnú 

prácu prijímajú ľudia len z núdze, nemajú inú možnosť. O príležitostnej práci mali 

respondenti rovnaký názor, až 66,6% z nich si myslelo, že príležitostné pracovné 

možnosti prijímajú ľudia tiež len z núdze. 6,4% zúčastnených má názor, že uchádzači 

o zamestnanie práce v tejto forme neprijímajú, takéto hodnoty sme spozorovali len v 

relácii agentskej práce (7,6%). Aj to je však pravdou, že nízky bol pomer tých (43,1%), 

ktorí si mysleli, že prácu v tejto forme prijímajú ľudia kvôli jej výhodám. Nižšie hodnoty 

sme spozorovali len v prípade príležitostnej práce (3,7%), čiže prijímanie pracovných 

možností v tejto forme kvôli jej výhodám. 

Spýtali sme sa vo výskume respondentov, že čo si myslia o podpore atypických foriem 

v procese zotavovania sa krajín z dôsledkov krízy. 72,5% respondentov čiastočne 

súhlasilo s touto možnosťou, 11,9% z nich plne súhlasilo a 15,5% z nich si myslí, že 

tieto formy nie sú nápomocné v tejto súvislosti. Skúmali sme odpovede na túto otázku 

aj v členení podľa krajín. Percentuálne rozdelenie odpovedí podľa krajín nám ukazuje 

nasledujúci obrázok: 
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Obrázok č. 10. Vplyv atypického zamestnávania na zotavovanie sa z krízy 
(respondenti podľa krajín, %) 

Zdroj: vlastný 

 

Z údajov na obrázku vidieť, že respondenti z Maďarska si myslia vo väčšej miere to, 

že atypické formy nepodporujú zotavovanie sa z krízy štátov, a tiež si vo väčšej miere 

mysleli, že áno. Vykonaná analýza pomocou Pearsonového Chi-kvadrátu nám ukázal 

signifikantné rozdiely medzi odpoveďami krajín. (Chi-kvadrát: 6,701 df: 2 sign.: ,0035 

p<0,05).  

Aj v prípade analýzy odpovedí podľa pohlavia sme v otázke tiež zistili signifikantný 

rozdiel v názoroch. (Chi-n kvadrát t: 13,092 df: 2 sign.: ,001 p<0,05). 
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Obrázok č. 11. Vplyv atypického zamestnávania na zotavovanie sa z krízy (respondenti 
podľa pohlavia, %) 

Zdroj: vlastný 

 

Z odpovedí vidíme, že muži sú pesimistickejší v otázke podpory atypických foriem 

zamestnávania pri zotavovaní sa z krízy. Otázku sme skúmali aj z hľadiska veku.  
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Obrázok č. 12. Vplyv atypického zamestnávania na zotavovanie sa z krízy (respondenti 
podľa vekových kategórií, %)  

Zdroj: vlastný 
 

Odpovedajúci v členení podľa  veku mali signifikantne odlišné názory v otázke (chi-

kvadrát: 31,923 df: 8 sign.: ,000 p<0,05). Najmä mladí (pod 24 r.), a najstarší 

odpovedajúci (nad 49 r) boli pesimistickí vo svojich odpovediach. 

Na koniec sme hľadali rozdiely v odpovediach aj v členení respondentov podľa 

najvyššieho dosiahnutého vzdelania. Našli sme signifikantné rozdiely v odpovediach. 

(chi-kvadrát: 21,448 df: 6 sign.: ,002 p<0,05). Z odpovedí vyšlo, že hlavne respondenti 

s vysokoškolským vzdelaním a respondenti so stredoškolským vzdelaním bez maturity 

si mysleli, že atypické formy nepodporujú krajiny v zotavovaní sa z krízy. Percentuálne 

rozdelenie odpovedajúcich nám zobrazuje nasledujúci obrázok: 
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Obrázok č. 13. Podpora atypických foriem pri zotavovaní sa z dôsledkov krízy 
(odpovede podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania, %)  

Zdroj: vlastný 
 

Z odpovedí vidieť, že respondenti vidia atypické formy zamestnávania ako možnosť 

na riešenie dôsledkov krízy. Dôležitou otázkou teda je, že pre koho a prečo môže byť 

verejná práca užitočná. Ako nám aj predchádzajúce výsledky potvrdili, odpovedajúci 

majú negatívny postoj k verejnej práci. Na otázku pre koho je verejná práca dôležitá 

sme ponúkali respondentom tri možnosti na odpoveď: štát, zamestnávateľov a 

zamestnaných touto formou zamestnávania. Odpovedajúci na otázku „prečo je 

užitočná verejná práca?” mohli hodnotiť jednotlivé, nami poskytnuté tvrdenia v 

závislosti od ich názoru o užitočnosti verejnej práce na stupnici od 1 do 5. Priemery a 

odchýlku v prípade tvrdení nám ukazuje nasledujúca tabuľka: 
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Tabuľka č. 25. Podľa Vášho názoru, pre koho a prečo sú užitočné verejné práce? 
(priemer a odchýlka) 

    Priemer Odchýlka 

sú užitočné pre štát  

 Podľa Vášho názoru, pre koho 
a prečo sú užitočné verejné práce? 

[štát vypláca menej dávok] 
3,87 1,330 

Podľa Vášho názoru, pre koho 
a prečo sú užitočné verejné práce? 

[zlepšuje štatistiky 
nezamestnanosti] 

4,12 1,190 

Podľa Vášho názoru, pre koho 
a prečo sú užitočné verejné práce? 
[nedovoľuje, aby si ľudia odvykli od 

práce] 

3,89 1,273 

sú užitočné pre 
zamestnancov  

Podľa Vášho názoru, pre koho 
a prečo sú užitočné verejné práce? 

[vypláca sa za prácu plat] 
4,06 1,162 

Podľa Vášho názoru, pre koho 
a prečo sú užitočné verejné práce? 

[napomáha vstupu do života 
normálnej práce] 

3,79 1,214 

Podľa Vášho názoru, pre koho 
a prečo sú užitočné verejné práce? 

[udržuje v kondícii, v rozmachu] 
3,52 1,365 

sú užitočné pre 
zamestnávateľov 

Podľa Vášho názoru, pre koho 
a prečo sú užitočné verejné práce? 

[získa lacnú pracovnú silu] 
4,20 1,183 

Podľa Vášho názoru, pre koho 
a prečo sú užitočné verejné práce? 
[vykonávajú takú prácu, ktorú by iný 

neurobil]] 

4,14 1,157 

Zdroj: vlastný 

 

Podľa odpovedajúcich verejné práce sú užitočné pre štát, najmä z dôvodu, že sa 

zlepšujú štatistky nezamestnanosti. Pre zamestnaných touto formou sú verejné práce 

užitočné preto, že za svoju prácu dostávajú výplatu a nie dávku. kým pre 

zamestnávateľov preto, lebo získavajú relatívne lacnú pracovnú silu.  

Jednotlivé stanoviská sme skúmali či existujú signifikantné rozdiely v názoroch aj v 

relácii krajín, Výsledky t-pomerovej analýzy (nezávislé premenné, úroveň sign: 0,005) 

uvádzame v nasledujúcej tabuľke: 
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 Tabuľka č. 26. Podľa Vášho názoru, pre koho a prečo sú užitočné verejné práce? 
Analýza podľa krajín (nezávislé premenné, t-pomer) 

    

Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

        

95% 
Confidence 
Interval of 

the 
Difference 

    F Sig. t df 

Sig. 
(2-
tail
ed) 

Mea
n 

Diffe
renc

e 

Std. 
Error 

Differen
ce 

Low
er 

Uppe
r 

Podľa Vášho 
názoru, pre 

koho a prečo 
sú užitočné 

verejné 
práce? [štát 

vypláca menej 
dávok] 

Equal 
varia
nces 
assu
med 

11,16
1 

,001 6,523 621 
,00
0 

,677 ,104 ,473 ,881 

Equal 
varia
nces 
not 
assu
med 

    6,604 
614,
711 

,00
0 

,677 ,103 ,476 ,879 

Podľa Vášho 
názoru, pre 

koho a prečo 
sú užitočné 

verejné 
práce? 

[zlepšuje 
štatistiky 

nezamestnano
sti] 

Equal 
varia
nces 
assu
med 

21,55
0 

,000 5,405 633 
,00
0 

,502 ,093 ,320 ,685 

Equal 
varia
nces 
not 
assu
med 

    5,528 
632,
960 

,00
0 

,502 ,091 ,324 ,681 

Podľa Vášho 
názoru, pre 

koho a prečo 
sú užitočné 

verejné 
práce? 

[nedovoľuje, 
aby si ľudia 
odvykli od 

práce] 

Equal 
varia
nces 
assu
med 

17,11
5 

,000 4,387 622 
,00
0 

,443 ,101 ,245 ,642 

Equal 
varia
nces 
not 
assu
med 

    4,461 
620,
887 

,00
0 

,443 ,099 ,248 ,638 

Podľa Vášho 
názoru, pre 

koho a prečo 
sú užitočné 

verejné 

Equal 
varia
nces 
assu
med 

,004 ,949 
-

1,088 
636 

,27
7 

-
,101 

,093 
-

,283 
,081 
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práce? 
[vypláca sa za 

prácu plat] 

Equal 
varia
nces 
not 
assu
med 

    
-

1,083 
589,
027 

,27
9 

-
,101 

,093 
-

,284 
,082 

Podľa Vášho 
názoru, pre 

koho a prečo 
sú užitočné 

verejné 
práce? 

[napomáha 
vstupu do 

života 
normálnej 

práce] 

Equal 
varia
nces 
assu
med 

7,177 ,008 
-

2,147 
623 

,03
2 

-
,209 

,097 
-

,400 
-,018 

Equal 
varia
nces 
not 
assu
med 

    
-

2,134 
581,
404 

,03
3 

-
,209 

,098 
-

,401 
-,017 

Podľa Vášho 
názoru, pre 

koho a prečo 
sú užitočné 

verejné 
práce? 

[udržuje v 
kondícii, v 
rozmachu] 

Equal 
varia
nces 
assu
med 

15,08
2 

,000 
-

3,848 
621 

,00
0 

-
,419 

,109 
-

,632 
-,205 

Equal 
varia
nces 
not 
assu
med 

    
-

3,805 
565,
474 

,00
0 

-
,419 

,110 
-

,635 
-,202 

Podľa Vášho 
názoru, pre 

koho a prečo 
sú užitočné 

verejné 
práce? [získa 

lacnú pracovnú 
silu] 

Equal 
varia
nces 
assu
med 

15,90
1 

,000 4,137 638 
,00
0 

,384 ,093 ,202 ,567 

Equal 
varia
nces 
not 
assu
med 

    4,187 
631,
554 

,00
0 

,384 ,092 ,204 ,565 

Podľa Vášho 
názoru, pre 

koho a prečo 
sú užitočné 

verejné 
práce? 

[vykonávajú 
takú prácu, 
ktorú by iný 

neurobil] 

Equal 
varia
nces 
assu
med 

15,63
5 

,000 5,746 619 
,00
0 

,523 ,091 ,344 ,702 

Equal 
varia
nces 
not 
assu
med 

    5,837 
617,
628 

,00
0 

,523 ,090 ,347 ,699 

Zdroj: vlastný 
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Výsledky neboli rozdielne len v prípade odpovede „zamestnanec dostáva mzdu“. 

Výsledky ukazuje nasledujúca tabuľka. 

 

Tabuľka č. 27. Podľa Vášho názoru, pre koho a prečo sú užitočné verejné práce? 
Analýza z hľadiska krajín (priemer a odchýlka) 

  
Krajina (osoby) Priemer Odchýlka 

Podľa Vášho názoru, pre koho 
a prečo sú užitočné verejné práce? 

[štát vypláca menej dávok] 

HU 278 4,25 1,204 

SK 345 3,57 1,352 

Podľa Vášho názoru, pre koho 
a prečo sú užitočné verejné práce? 
[zlepšuje štatistiky nezamestnanosti] 

HU 283 4,40 1,025 

SK 352 3,90 1,265 

Podľa Vášho názoru, pre koho 
a prečo sú užitočné verejné práce? 
[nedovoľuje, aby si ľudia odvykli od 

práce] 

SK 280 4,13 1,139 

HU 344 3,69 1,342 

Podľa Vášho názoru, pre koho 
a prečo sú užitočné verejné práce? 

[vypláca sa za prácu plat] 

SK 281 4,00 1,189 

HU 357 4,10 1,140 

Podľa Vášho názoru, pre koho 
a prečo sú užitočné verejné práce? 

[napomáha vstupu do života 
normálnej práce] 

SK 280 3,68 1,249 

HU 345 3,88 1,178 

Podľa Vášho názoru, pre koho 
a prečo sú užitočné verejné práce? 

[udržuje v kondícii, v rozmachu] 

SK 280 3,29 1,432 

HU 343 3,71 1,280 

Podľa Vášho názoru, pre koho 
a prečo sú užitočné verejné práce? 

[získa lacnú pracovnú silu] 

SK 286 4,41 1,094 

HU 354 4,03 1,225 

Podľa Vášho názoru, pre koho 
a prečo sú užitočné verejné práce? 
[vykonávajú takú prácu, ktorú by iný 

neurobil] 

SK 279 4,43 1,029 

HU 342 3,90 1,203 

Zdroj: vlastný 

Výsledky analýzy odpovedí v členení podľa krajín nám ukazujú, že verejnú prácu 

považujú za dôležitejšiu z hľadiska štátu a zamestnávateľa respondenti zo Slovenska, 

kým respondenti z Maďarska si myslia, že najviac je užitočná verejná práca pre 

takýmto spôsobom zamestnaných.  
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Pri hodnotení výsledkov v členení podľa pohlavia sme našli signifikantné rozdiely v 

prípade štátnej a zamestnávateľskej dimenzie (okrem stanoviska ohľadom štatistík 

nezamestnanosti). Ženy v týchto dimenziách hodnotili jednotlivé tvrdenia za 

dôležitejšie, ako muži. 

 

Tabuľka č. 28. Podľa Vášho názoru, pre koho a prečo sú užitočné verejné práce? 
Analýza z hľadiska pohlavia (priemer a odchýlka) 

 Pohlavie (osoby) Priemer Odchýlka 

Podľa Vášho názoru, pre koho 
a prečo sú užitočné verejné práce? 
[štát vypláca menej dávok] 

Muži 210 3,66 1,399 

Ženy 395 3,99 1,286 

Podľa Vášho názoru, pre koho 
a prečo sú užitočné verejné práce? 
[nedovoľuje, aby si ľudia odvykli od 
práce] 

Muži 211 3,67 1,388 

Ženy 395 3,98 1,203 

Podľa Vášho názoru, pre koho 
a prečo sú užitočné verejné práce? 
[získa lacnú pracovnú silu] 

Muži 218 4,03 1,242 

Ženy 404 4,30 1,135 

Podľa Vášho názoru, pre koho 
a prečo sú užitočné verejné práce? 
[vykonávajú takú prácu, ktorú by iný 
neurobil] 

Muži 208 3,92 1,213 

Ženy 396 4,26 1,105 

Zdroj: vlastný 

 

Odpovede respondentov sme skúmali aj v členení podľa pohlavia. Nasledujúca 

tabuľka ukazuje výsledky F-pomer analýzy v tých prípadoch, v ktorých mali 

respondenti signifikantne odlišný názor v členení podľa pohlavia (úroveň sign.: 0,005):   

 

Tabuľka č. 29. Podľa Vášho názoru, pre koho a prečo sú užitočné verejné práce? 
Analýza z hľadiska vekových kategórií (F-pomer) 

  
  

Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

 Podľa Vášho názoru, 
pre koho a prečo sú 
užitočné verejné práce? 
[štát vypláca menej 
dávok] 

Between 
Groups 

42,958 4 10,739 6,308 ,000 

Within 
Groups 

1043,696 613 1,703     

Total 1086,654 617       

Podľa Vášho názoru, 
pre koho a prečo sú 

Between 
Groups 

21,971 4 5,493 4,216 ,002 
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užitočné verejné práce? 
[vykonávajú takú prácu, 
ktorú by iný neurobil] 

Within 
Groups 

796,023 611 1,303     

Total 817,994 615       

Zdroj: vlastný 

 

V týchto prípadoch sa dá spozorovať zvyšovanie hodnôt dôležitosti paralelne so 

zvyšovaním veku: 

 

Tabuľka č. 30. Podľa Vášho názoru, pre koho a prečo sú užitočné verejné práce? 
Analýza z hľadiska vekových kategórií (priemer a odchýlka) 

  Vek Priemer Odchýlka 

Podľa Vášho názoru, pre koho a prečo sú 
užitočné verejné práce? [štát vypláca 
menej dávok] 

-24  3,38 1,389 

25-29 3,79 1,288 

30-39 4,00 1,272 

40-49 4,13 1,244 

49-  4,01 1,380 

Podľa Vášho názoru, pre koho a prečo sú 
užitočné verejné práce? [vykonávajú takú 
prácu, ktorú by iný neurobil] 

-24  3,84 1,152 

25-29 4,01 1,247 

30-39 4,17 1,179 

40-49 4,36 1,020 

49-  4,29 1,112 

Zdroj: vlastný 
 

Nakoniec sa analýza odlišností uskutočnila aj z hľadiska najvyššieho dosiahnutého 

vzdelania. Výsledky nám ukázali, že na základe najvyššieho dosiahnutého vzdelania 

členení respondenti mali signifikantne odlišný názor len v prípade jedného stanoviska.  

 

Tabuľka č. 31. Podľa Vášho názoru, pre koho a prečo sú užitočné verejné práce? 
Analýza z hľadiska najvyššieho dosiahnutého vzdelania (F-pomer) 

   
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

 Podľa Vášho 
názoru, pre 
koho a prečo 
sú užitočné 
verejné práce? 
[štát vypláca 
menej dávok] 

Between 
Groups 

15,094 3 5,031 2,891 ,035 

Within 
Groups 

1058,127 608 1,740   

Total 
1073,221 611    

Zdroj: vlastný 
 



Szent István University – J. Selye University  

 

86 

V tomto prípade boli najnižšie priemery dôležitostných hodnôt v prípade respondentov 

so základným vzdelaním a najnižšie v prípade osôb so stredoškolským vzdelaním bez 

maturity. 

  

Tabuľka č. 32. Pre koho a prečo je užitočná verejná práca? Členenie odpovedí na 
základe najvyššieho dosiahnutého vzdelania (priemer a odchýlka) 

  Vzdelanie 
(osoby) Priemer Odchýlka 

Podľa Vášho názoru, pre 
koho a prečo sú užitočné 
verejné práce? [štát 
vypláca menej dávok] 

Základné 142 4,16 1,270 

Stredoškolské 
bez maturity 

154 3,73 1,382 

Stredoškolské s 
maturitou 

225 3,84 1,330 

Vysokoškolské 91 3,84 1,258 

Zdroj: vlastný 
 

Z hľadiska výsledkov výskumu vyhodnocujeme hypotézu ako za čiastočne pravdivú. 

Verejná práca má v okruhu respondentov nízku preferenčnú úroveň, ale jej vnímanie 

v okruhu všetkých zvýhodnených dimenzií z hľadiska užitočnosti bol vyšší od strednej 

hodnoty priemeru.  

5.3. SUMARIZÁCIA VYHODNOTENIA HYPOTÉZ SPOJENÝCH S NEZAMESTNANÝMI 

Výsledky výskumu – vyhodnotenie sformulovaných hypotéz výskumu sumarizujeme v 

nasledujúcej tabuľke:  

Tabuľka č. 33. Výsledky vyhodnotenia hypotéz spojených s nezamestnanými 

 Platné 
(Pravdivé) 

Čiastočne 
platné 

(čiastočne 
pravdivé) 

Vyvrátené 

(nepravdivé) 

H.11: Vek má vplyv na postoj k 
atypickým formám zamestnávania 

Sformulovaná 
hypotéza je 
pravdivá. 

  

H.12.: Uchádzači o zamestnanie 
prácu v atypickej forme si vyberú 

najmä len z núdze. 

 Sformulovaná 
hypotéza je 
čiastočne 
pravdivá. 

 

H.13.: Práca v atypickej forme 
zhoršuje šance na zamestnanie sa v 

typickej forme práce 

 Sformulovaná 
hypotéza je 
čiastočne 
pravdivá 
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H.14.: Atypické formy preferujú 
najmä ženy (s malými deťmi)  

 Sformulovaná 
hypotéza je 
čiastočne 
pravdivá 

 

H.15.: Verejná práca má najnižšiu 
preferenčnú úroveň medzi opýtanými 

 

 Sformulovaná 
hypotéza je 
čiastočne 
pravdivá 

 

Zdroj: vlastný 
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6 VÝSKUM V OKRUHU MLADÝCH (HORBULÁK ZSOLT- GÁBRIELNÉ TŐZSÉR 

GYÖRGYI - VINOGRADOV SZERGEJ - HELENA STRAZOVSKA - LUBOMIRA 

STRAZOVSKA - POÓR JÓZSEF) 

 

V rámci výskumu vykonaného v maďarsko-slovenskom pohraničí sme skúmali aj 

otázky ohľadom zamestnania aj v okruhu študentov vysokých škôl, najmä v okruhu 

študentov študujúcich študijné programy so zameraním na ekonomické vedy. V tejto 

kapitole analyzujeme nasledujúce otázky:  

 prezentujeme databázu, ktorá pozostávala z 476 vyplnených dotazníkov 

 prezentujeme charakteristiku odpovedí študentov, ktoré poskytli ohľadom 

foriem zamestnania  

 pomocou aplikovania viacpremennej štatistickej metodiky preveríme nami 

sformulované hypotézy. 

 

6.1. JEDNOFAKTOROVÁ ANALÝZA 

  

Počas výskumu bolo rozdaných celkovo 495 kusov dotazníkov. Z tohto počtu bolo 

vyplnených a doručených naspäť 476 kusov. Závislosti od zodpovedaných otázok bolo 

možné vyhodnotiť 380 až 420 kusov dotazníkov. Na nasledujúcich stranách pomocou 

krížových tabuliek znázorňujeme jednotlivé odpovede.  

 
Tabuľka č. 34.Rozdelenie respondentov na základe pohlavia 

Pohlavie 
Maďarsko Slovensko Spolu 

Početnosť % Početnosť % Početnosť % 

Muž 74 36,63 73 35,61 147 36,12 

Žena 128 63,37 132 64,39 260 63,88 

Spolu 202 100,00 205 100,00 407 100,00 

Zdroj: vlastný  
 

Čo sa týka rozdelenia pohlaví, v oboch krajinách jednoznačne prevládajú dámy, a to v 

pomere približne 2:1. Dôvody tohto faktu nemôžeme presne určiť. 

Najpravdepodobnejší dôvod tohto javu môže koreniť v samotnej realizácii výskumu. 

Do projektu boli zapojení v prvom rade poslucháči ekonómie, v širšom ponímaní mladí 

ľudia študujúci spoločenské vedy a ich známi. Ako je to všeobecne známe, podiel žien 

na týchto odboroch je nadpriemerný. Chlapci a mladí muži jednoznačne preferujú 

technické odbory. Tento fakt zreteľne ovplyvnil aj náš výskum. Domnievame sa však, 
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táto skutočnosť nepredstavuje takú významnú odchýlku, ktorá by skreslila konečný 

výsledku výskumu. 

 
Tabuľka č. 35. Rozdelenie respondentov na základe veku 

Vek  
Maďarsko Slovensko Spolu 

Početnosť % Početnosť % Početnosť % 

Do 19  10 4,98 1 0,49 11 2,70 

19-21 56 27,86 68 33,01 124 30,47 

22-24 57 28,36 85 41,26 142 34,89 

Nad 24 78 38,81 52 25,24 130 31,94 

Spolu 201 100,00 206 100,00 407 100,00 

Zdroj: vlastný 

 

Mladí ľudia pod 25 rokov tvoria dve tretiny vzorky v Maďarsku, tri štvrtiny na Slovensku. 

Vzhľadom na to, že tento výskum je prioritne zameraný na zistenie názoru práve tejto 

vekovej triedy, prezentované čísla zodpovedajú očakávaniam. Významný rozdiel 

medzi respondentmi týchto dvoch krajín bol badateľný jedine pri vekovej skupine pod 

19 rokov, no môžeme vyhlásiť, že v pozadí tohto faktu treba hľadať zákon malých 

čísiel. 

 
Tabuľka č. 36. Rozdelenie respondentov na základe rodinného stavu 

Rodinný stav 
Maďarsko Slovensko Spolu 

Početnosť % Početnosť % Početnosť % 

Slobodný/á 78 35,14 109 56,19 187 44,95 

Ženatý/vydatá 31 13,96 26 13,40 57 13,70 

Vo vážnom vzťahu 113 50,90 59 30,41 172 41,35 

Spolu 222 100,00 194 100,00 416 100,00 

Zdroj: vlastný 

 

Ako je to typické pre vzorku skladajúcej z mladých ľudí, počet respondentov žijúcich 

v manželskom zväzku je malý, v oboch štátoch je približne na rovnakej úrovni takmer 

14 %. Čo sa v prípade dvoch štátoch sa významne líši je početnosť opýtaných žijúcich 

vo vzťahu. Početnosť tejto kategórie v prípade Maďarska prevyšuje počet 

respondentov pochádzajúcich zo Slovenska až o 60 %. Z tohto vyplýva, že početnosť 

slobodných respondentov predstavuje opačný pomer. 

Tabuľka č. 37. Rozdelenie respondentov na základe počtu nezaopatrených detí 

Počet 
nezaopatrených 
detí 

Maďarsko Slovensko Spolu 

Početnosť % Početnosť % Početnosť % 

0 170 88,08 187 90,78 357 89,47 

1 11 5,70 10 4,85 21 5,26 

2 a viac 12 6,22 9 4,37 21 5,26 

Spolu 193 100,00 206 100,00 399 100,00 

Zdroj: vlastný 
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Vzhľadom na to, že dotazník cielene skúmal názor mladej generácie a to sa dalo 

očakávať, že mnohí z nich budú bezdetní. Predpoklady sa naplnili, v prípade oboch 

štátoch pomer tejto kategórie oslovených osôb dosiahol deväť desatinu celkového 

počtu respondentov. Pomer rodičov v dvoch krajinách bol približne rovnaký, len 

v zanedbateľnom pomere prevyšovali v tomto členení maďarskí občania. 

 
Tabuľka č. 38. Rozdelenie respondentov na základe najvyššieho dosiahnutého 
vzdelania 

Najvyššie 
dosiahnuté 
vzdelanie 

Maďarsko Slovensko Spolu 

Početnosť % Početnosť % Početnosť % 

Maturita 133 66,17 103 50,00 236 57,99 

Vysokoškolské 68 33,83 103 50,00 171 42,01 

Spolu 201 100,00 206 100,00 407 100,00 

Zdroj: vlastný 

 

Čo sa týka vzdelania vzorky, medzi respondentmi na severnom brehu Dunaja je 

vyššia. Je obťažné určiť dôvod tohto javu, lebo rozdiel v prospech Slovenska dosahuje 

až 32 %. Podľa nás táto skutočnosť tkvie v tom, že na Slovensku absolvovanie troch 

rokov na vysokej škole oprávňuje absolventa nosiť akademický titul Bc., teda bakalár, 

to zároveň znamená, že získal vysokoškolský diplom, no je to bežné, že študent 

pokračuje v štúdiu na magisterskom respektíve na inžinierskom stupni. V Maďarku 

diplom získaný na neuniverzitnej vysokej škole je bližšie k diplomu získaného na 

univerzite. Výsledok tabuľky č. 38. teda pripisujeme k tomu, že význam pojmu 

vysokoškolské vzdelanie v oboch štátoch sa troška líši, respektíve respondenti vnímali 

rôzne.  

Tabuľka č. 39. Rozdelenie respondentov na základe formy štúdia na vysokej škole 

Nepracujete, lebo 
ste 

Maďarsko Slovensko Spolu 

Početnosť % Početnosť % Početnosť % 

Poslucháč na 
vysokej škole 
v dennej forme 

112 66,27 141 87,58 253 76,67 

Poslucháč na 
vysokej škole 
v diaľkovej forme 

57 33,73 20 12,42 77 23,33 

Spolu 169 100,00 161 100,00 330 100,00 

Zdroj: vlastný 

 

Z odpovedí otázky 39 sa dozvieme, že na Slovensku je signifikantne viac denných 

poslucháčov vysokých škôl a to viac ako o 32%. Rozdiel vysvetľujeme tak, že v týchto 

dvoch štátoch sú vysokoškolské zákony, ale aj tradície, výrazne odlišné. Na Slovensku 
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za „ozajstného“ vysokoškoláka považujú len denného študenta a len oni majú právo 

na rôzne sociálne výhody. V Maďarsku tie dve formy štúdia sú právne bližšie.  

 
Tabuľka č. 40. Rozdelenie respondentov na základe toho, či popri štúdiu na vysokej 
škole vykonávajú pracovnú činnosť 

Popri vysokej 
škole 

Maďarsko Slovensko Spolu 

Početnosť % Početnosť % Početnosť % 

Pracujete 139 66,19 123 69,10 262 67,53 

Pracujete, ale 
hľadáte lepšie 
zamestnanie 

29 13,81 23 12,92 52 13,40 

Pracujete, ale už 
Vám oznámili, aby 
ste si hľadali inú 
prácu 

1 0,48 3 1,69 4 1,03 

Pracujete, ale 
očakávate 
prepúšťanie 

0 0,00 4 2,25 4 1,03 

Pracujete, ale nie 
prácu 
zodpovedajúcu 
Vašej kvalifikácií 

41 19,52 25 14,04 66 17,01 

Spolu 210 100,00 178 100,00 388 100,00 

Zdroj: vlastný 

 

Berúc do úvahy absolútne čísla v Maďarsku mladí ľudia pracujú vo väčšom podiele. 

Najväčší rozdiel vidíme v prípade odpovede „Pracujete, ale nie prácu zodpovedajúcu 

Vašej kvalifikácií“, no rozdiel nie je veľmi výrazný, dosahuje 28 %. V ďalších dvoch 

prípadoch síce sú rozdiely väčšie, no početnosť odpovedí je veľmi malý. V prípade 

najvýznamnejšej odpovedí, ktorá znie „Pracujete“, obyvatelia južného brehu Dunaja 

sú pozadu len o 4 % v porovnaní s obyvateľmi severného brehu rieky. 

 
Tabuľka č. 41. Rozdelenie respondentov na základe toho, že ak popri štúdiu pracujú, 
v akej forme to vykonávajú? 

Forma práce popri 
štúdia 

Maďarsko Slovensko Spolu 

Početnosť % Početnosť % Početnosť % 

Čiastočný úväzok 25 13,30 31 16,23 56 14,78 

Práca na diaľku 3 1,60 5 2,62 8 2,11 

Skrátený týždenný 
prac. čas 

0 0,00 15 7,85 15 3,96 

Normálny (8 
hodinový) prac. 
čas 

60 31,91 22 11,52 82 21,64 

Skrátený denný 
prac. čas 

0 0,00 1 0,52 1 0,26 

Flexibilná prac. 
doba 

35 18,62 33 17,28 68 17,94 

Iná flexibilná (teda 
atypická) forma 

13 6,91 11 5,76 24 6,33 
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Nemám prac. 
pomer 

52 27,66 73 38,22 125 32,98 

Spolu 188 100,00 191 100,00 379 100,00 

Zdroj: vlastný 

 

Údaje tabuľky č. 41. na prvý pohľad obsahujú prekvapujúce odpovede, totiž vo 

významnom pomere obsahujú atypické formy zamestnávania, a to v podiele až 78,36 

%. Popritom nie je možné zabudnúť na to, že ide o mladých ľudí, respektíve 

o študentoch študujúcich na vysokých školách. To, čo je naozaj zaujímavé je to, že 

respondenti v Maďarsku sú v trikrát väčšom podiele zamestnaní v normálnom, 8 

hodinovom pracovnom úväzku. Po hlbšej analýze údajov sa dozvedáme, že medzi 

dennými študentami len štyria, no medzi diaľkovo študujúcimi až 36 sú zamestnaní 

v takej forme. Ostatní opýtaní nie sú študentami. Väčšie rozdiely sú ešte pri skrátenom 

týždennom pracovnom čase. Kým na Slovensku 15 – v percentuálnom vyjadrení 7,85 

– oslovených je zamestnaný v takej forme, tak v Maďarsku vôbec nikto. V prípade 

ostatných pracovných foriem rozdiely sú oveľa menšie. Čo ešte stojí za pripomienku 

je to, že poslucháči vysokých škôl na Slovensku nie sú zamestnaní o tretinu väčšom 

pomere. Tieto čísla odporúčame porovnať s odpoveďami otázky č. 12 a 13. 

 
Tabuľka č. 42. Rozdelenie respondentov na základe toho, aký je priemerný mesačný 
príjem celej rodiny v eurách alebo vo forintoch 

Priemerný 
mesačný príjem 
rodiny v eurách 
alebo vo forintoch 

Maďarsko Slovensko Spolu 

Početnosť % Početnosť % Početnosť % 

Žiadny príjem 14 9,15 26 13,27 40 11,46 

350 – 500 € (98 
000 Ft – 150 000 
Ft) 

28 18,30 14 7,14 42 12,03 

501 – 700 € (150 
001 Ft – 210 000 
Ft) 

33 21,57 36 18,37 69 19,77 

701 – 900 € (210 
001 Ft  – 270 000 
Ft) 

27 17,65 31 15,82 58 16,62 

901 – 1200 € (270 
001 Ft – 360 000 
Ft) 

21 13,73 49 25,00 70 20,06 

1200 € a viac 
(360 000 Ft a viac) 

30 19,61 40 20,41 70 20,06 

Spolu 153 100,00 196 100,00 349 100,00 

Zdroj: vlastný 

 

Údaje tabuľky č. 42. je možné považovať za diskutabilné z toho dôvodu, že obsahuje 

čiastky v dvoch devízach, pričom je dobre známe, že v súčasnosti volatilita na 
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devízových trhoch je nadmerne vysoká. Vzhľadom na to, že maďarský forint od roku 

2012 postupne stráca na hodnote nie prekvapujúce, že v nižších príjmových 

kategóriách – s výnimkou kategórie „Žiadny príjem“ – maďarskí respondenti majú 

nadpriemerné zastúpenie, čo zvýšením príjmových tried sa zmenšuje. V kategórii „350 

– 500 € (98 000 Ft – 150 000 Ft)“ rozdiel do je až dva a pól násobný, k vyrovnaniu 

dochádza medzi treťou a štvrtou kategóriou. Modus maďarských pásiem je tretie, 

slovenských je piate pásmo. Stojí za pripomienku, že najvyrovnanejšie príjmové 

pásmo je práve to najvyššie. Tam maďarský priemer dosahuje 96 % slovenského 

priemeru. 

 
Tabuľka č. 43. Rozdelenie respondentov na základe typu bydliska 

Typ bydliska 
Maďarsko Slovensko Spolu 

Početnosť % Početnosť % Početnosť % 

Dedina 32 16,16 89 43,84 121 30,17 

Mesto 166 83,84 114 56,16 280 69,83 

Spolu 198 100,00 203 100,00 401 100,00 

Zdroj: vlastný 

 

Výsledky 10. otázky, ktoré  obsiahnuté v tabuľke č. 43. nám prezentujú výrazný rozdiel 

medzi oslovenými v dvoch štátoch. Na Slovensku sme dostali výrazne viac odpovedí 

z obyvateľov dedín. Ich pomer k respondentom žijúcich na dedine v Maďarku dosahuje 

1:2,7. Z tohto vyplýva aj opak, v prípade oslovených z Maďarska dominuje trvalý pobyt 

v meste a to v pomere 1:1,5 

 
 Informácie o formách práce 

 
Tabuľka č. 44. Rozdelenie respondentov na základe toho, či už počuli o atypickej 
(nezvyčajnej) zamestnanosti (čiastočný úväzok, práca na diaľku, atď.)? 

Počuli ste už 
o atypickej 
zamestnanosti? 

Maďarsko Slovensko Spolu 

Početnosť % Početnosť % Početnosť % 

Áno  164 84,97 164 81,59 328 83,25 

Nie 29 15,03 37 18,41 66 16,75 

Spolu 193 100,00 201 100,00 394 100,00 

Zdroj: vlastný 

 

Čísla Tabuľky č. 44 patria medzi najvyrovnanejšie. Respondenti oboch krajín približne 

v rovnakom pomere poznajú alebo nepoznajú pojem atypickej formy práce. Väčšiu 

znalosť sme zaznamenali v prospech oslovených z Maďarska. 
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Tabuľka č. 45. Názor respondentov na to, či prijímanie niektorého z nižšie uvedeného atypického alebo dočasného pracovného pomeru 
zvyšuje alebo znižuje šance získať neskôr prácu na plný „normálny“ úväzok? 

Formy zamestnania 
Znižuje šance na získanie 

„normálnej“ práce 
Neznižuje, ale ani 
nezvyšuje šance 

Zvyšuje šance na 
získanie „normálnej“ 

práce 
Spolu 

Príležitostná práca, nádenná 

práca za dennú mzdu 

(príležitostná) 

Početnosť 
Maďarsko  

28 112 39 179 

% 15,64 62,57 21,79 100,00 

Početnosť 
Slovensko  

43 111 46 200 

% 21,50 55,50 23,00 100,00 

Čiastočný úväzok (denne menej 

ako 8 hodín) 

Početnosť 
Maďarsko  

17 66 97 180 

% 9,44 36,67 53,89 100,00 

Početnosť 
Slovensko  

29 68 101 198 

% 14,65 34,34 51,01 100,00 

Sezónna práca 

Početnosť 
Maďarsko  

20 81 84 185 

% 10,81 43,78 45,41 100,00 

Početnosť 
Slovensko  

29 110 58 197 

% 14,72 55,84 29,44 100,00 

Práca na doma, práca na diaľku 

Početnosť 
Maďarsko  

29 108 48 185 

% 15,68 58,38 25,95 100,00 

Početnosť 
Slovensko  

34 106 54 194 

% 17,53 54,64 27,84 100,00 

Zdroj: vlastný 
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Tabuľka č. 46. Názor respondentov na to, či prijímanie niektorého z nižšie uvedeného atypického alebo dočasného pracovného pomeru 
zvyšuje alebo znižuje šance získať neskôr prácu na plný „normálny“ úväzok? 

Formy zamestnania 
Znižuje šance na získanie 

„normálnej“ práce 
Neznižuje, ale ani 
nezvyšuje šance 

Zvyšuje šance na získanie 
„normálnej“ práce 

Spolu 

Zmluva s personálnou 
agentúrou 

Početnosť 
Maďarsko  

20 77 75 172 

% 11,63 44,77 43,60 100,00 

Početnosť 
Slovensko  

44 74 79 197 

% 22,34 37,56 40,10 100,00 

Práca agenta so 
živnostenským oprávnením 

Početnosť 
Maďarsko  

34 73 72 179 

% 18,99 40,78 40,22 100,00 

Početnosť 
Slovensko  

26 90 83 199 

% 13,07 45,23 41,71 100,00 

Verejnoprospešné práce 

Početnosť 
Maďarsko  

26 79 72 177 

% 14,69 44,63 40,68 100,00 

Početnosť 
Slovensko  

70 94 36 200 

% 35,00 47,00 18,00 100,00 

Účasť na školení 
organizovanom úradom 
práce 

Početnosť 
Maďarsko  

14 77 84 175 

% 8,00 44,00 48,00 100,00 

Početnosť 
Slovensko  

14 81 101 196 

% 7,14 41,33 51,53 100,00 

Spolu  

Početnosť 
Maďarsko  

188 673 571 1432 

% 13,13 47,00 39,87 100,00 

Početnosť 
Slovensko  

289 734 558 1581 

% 18,28 46,43 35,29 100,00 

Zdroj: vlastný 
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Keby sme chceli zostaviť poradie z troch odpovedí Tabuľky 45 a 46, sled 

odpovedí by vyzeral nasledovne: 1. Neznižuje, ale ani nezvyšuje šance; 2. Zvyšuje 

šance na získanie „normálnej“ práce; 3. Znižuje šance na získanie „normálnej“ práce. 

Z tohto faktu môžeme vyvodiť takú konklúziu, že oslovení mladí ľudia atypické formy 

zamestnávania z pohľadu ich ďalšej kariéry nepovažujú za príliš perspektívne 

možnosti uplatňovania na trhu práce. Pravda, majú istú pozitívnu náklonnosť k smerom 

týmto formám zamestnávania, lebo kategória „Zvyšuje šance na získanie „normálnej“ 

práce“ je dvakrát početnejšia, ako kategória „Znižuje šance na získanie „normálnej“ 

práce“. Je nutné zdôrazniť, že v kategórii „Zvyšuje šance na získanie „normálnej“ 

práce“ rozptyl názorov je pomerne výrazný. Priemer sa síce nachádza okolo 35 %, 

avšak voľba „Čiastočný úväzok (denne menej ako 8 hodín)“ v oboch štátoch získalo 

absolútnu prevahu, a voľba „Účasť na školení organizovanom úradom práce“ na 

Slovensku dosiahlo absolútne prvú pozíciu. Voľby „Sezónna práca“ a „Účasť na 

školení organizovanom úradom práce“ v prípade Maďarska dosiahli relatívnu prvú 

pozíciu. Na Slovensku také umiestnenie sa podarilo dosiahnuť voľbe „Práca agenta so 

živnostenským oprávnením“. Opýtaní ľudia na Slovensku najnegatívnejší názor mali 

na variantu „Verejnoprospešné práce“, no v Maďarsku najmenej obľúbenou formou 

atypické zamestnávania zase bolo „Práca na doma, práca na diaľku“. Respondenti 

síce rovnako nedôverujú v jeho užitočnosti, ale táto pochybnosť je predsa najnižšia 

v prípade „Účasť na školení organizovanom úradom práce“ a to tak medzi 

respondentmi majúci trvalý pobyt v Slovenskej republike ako v Maďarsku. 

 Môže byť zaujímavé preskúmať ešte aj to, aké sú rozdiely v rámci jednotlivých 

kategórií berúc do úvahy aspoň krajné hodnoty. V kategórii „Znižuje šance na získanie 

„normálnej“ práce“ najväčšie rozdiely medzi názormi opýtaných pochádzajúcich zo 

spomínaných dvoch krajín nájdeme v prípade voľby „Verejnoprospešné práce“, kde 

rozdiel dosiahol hodnotu 20,31 %. Najmenší rozdiel je zaznamenávaný v prípade 

atypickej formy zamestnávania s názvom „Účasť na školení organizovanom úradom 

práce“ a to len výškou 0,86 %. Priemerný rozdiel medzi všetkými voľbami v tejto 

kategórii dosiahol hodnotu 6,83 %. V nasledujúcej kategórii – „Neznižuje, ale ani 

nezvyšuje šance“ – najväčší rozdiel sme našli pri pracovnej forme „Sezónna práca“, 

kde nezhoda medzi oslovenými v percentuálnom vyjadrení dosiahla číslo 12,60. 

Najmenší rozdiel medzi maďarskými a slovenskými respondentmi bolo 

zaznamenávané pri kategórii „Čiastočný úväzok (denne menej ako 8 hodín)“, kde 

rozdiel činil presne 2,33 %. V tomto prípade priemerný rozdiel bol 5,24 %. V poslednej 
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kategórii „Zvyšuje šance na získanie „normálnej“ práce“ sme zistili nasledujúce fakty: 

Najväčší rozdiel medzi opýtanými z pochádzajúcich z dvoch brehoch Dunaja je pri 

pracovnej forme „Verejnoprospešné práce“, kde hodnota rozdielu dosiahla až 22,68 

%. Najmenší rozdiel sme zistili v prípade pracovnej forme „Príležitostná práca, 

nádenná práca za dennú mzdu (príležitostná)“ a to presne 1,21 %. Priemerný rozdiel 

sme namerali 6,64 %. 
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Tabuľka č. 47. Názor respondentov na ich očakávania od jednotlivých foriem atypických zamestnaní 

Formy zamestnania 
Neprijal/a by som, chcem 

„normálnu“ prácu 
Prijal/a by som ako 
dočasnú alternatívu 

Prijal/a by som aj na 
dlhšiu dobu/na viac 

rokov 
Spolu 

Príležitostná práca, nádenná 
práca za dennú mzdu 
(príležitostná) 

Početnosť 
Maďarsko  

28 112 39 179 

% 15,64 62,57 21,79 100,00 

Početnosť 
Slovensko  

62 128 12 202 

% 30,69 63,37 5,94 100,00 

Čiastočný úväzok (denne 
menej ako 8 hodín) 

Početnosť 
Maďarsko  

17 66 97 180 

% 9,44 36,67 53,89 100,00 

Početnosť 
Slovensko  

28 133 39 200 

% 14,00 66,50 19,50 100,00 

Sezónna práca 

Početnosť 
Maďarsko  

20 81 84 185 

% 10,81 43,78 45,41 100,00 

Početnosť 
Slovensko  

39 141 21 201 

% 19,40 70,15 10,45 100,00 

Práca na doma, práca na 
diaľku 

Početnosť 
Maďarsko  

29 108 48 185 

% 15,68 58,38 25,95 100,00 

Početnosť 
Slovensko  

35 96 68 199 

% 17,59 48,24 34,17 100,00 

Zmluva s personálnou 
agentúrou 

Početnosť 
Maďarsko  

20 77 75 172 

% 11,63 44,77 43,60 100,00 

Početnosť 
Slovensko  

76 85 40 201 

% 37,81 42,29 19,90 100,00 

Zdroj: vlastný 
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Tabuľka č. 48. Názor respondentov na ich očakávania od jednotlivých foriem atypických zamestnaní 

Formy zamestnania 
Neprijal/a by som, chcem 

„normálnu“ prácu 
Prijal/a by som ako 
dočasnú alternatívu 

Prijal/a by som aj na 
dlhšiu dobu/na viac 

rokov 
Spolu 

Aby sa dalo prestúpiť do 
„normálneho“ zamestnania 

Početnosť 
Maďarsko  

34 73 72 179 

% 18,99 40,78 40,22 100,00 

Početnosť 
Slovensko  

23 67 109 199 

% 11,56 33,67 54,77 100,00 

Verejnoprospešné práce 

Početnosť 
Maďarsko  

26 79 72 177 

% 14,69 44,63 40,68 100,00 

Početnosť 
Slovensko  

23 67 109 199 

% 11,56 33,67 54,77 100,00 

Účasť na školení 
organizovanom úradom 
práce 

Početnosť 
Maďarsko  

14 77 84 175 

% 8,00 44,00 48,00 100,00 

Početnosť 
Slovensko  

61 116 24 201 

% 30,35 57,71 11,94 100,00 

Prepožičaná pracovná sila 

Početnosť 
Maďarsko  

66 91 18 175 

% 37,71 52,00 10,29 100,00 

Početnosť 
Slovensko  

96 83 22 201 

% 47,76 41,29 10,95 100,00 

Spolu  

Početnosť 
Maďarsko  

400 862 348 1610 

% 24,84 53,54 21,61 100,00 

Početnosť 
Slovensko  

443 916 444 1803 

% 24,57 50,80 24,63 100,00 

Zdroj: vlastný 
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Na základe čísiel uvádzaných v Tabuľke 47 a 48 môžeme vyhlásiť, že respondenti 

pochádzajúci z Maďarska v prípade dlhodobého zamestnania v najväčšom počte by 

využívali formu zamestnávania „Čiastočný úväzok (denne menej ako 8 hodín)“. 

Opýtaní pochádzajúci zo Slovenska cítia to v rovnakej miere pri voľbe „Aby sa dalo 

prestúpiť do „normálneho“ zamestnania“ respektíve pri voľbe „Verejnoprospešné 

práce“. Všetky tri vymenované atypické formy zamestnávania vo svojej kategórií 

zároveň dosiahli aj absolútnu obľúbenosť, teda ich popularita v každom prípade 

presiahla 50 %. Opačný názor panuje na Slovensku v prípade voľby „Prepožičaná 

pracovná sila“, mimochodom rovnaký názor panuje aj na južnom brehu Dunaja. 

V kategórii „Neprijal/a by som, chcem „normálnu“ prácu“ najmenší nameraný rozdiel 

medzi respondentmi dvoch krajín je pri zamestnaneckej forme „Práca na doma, práca 

na diaľku“ s rozdielom 1,97 %, najväčší rozdiel sme zistili v atypickej zamestnaneckej 

forme „Zmluva s personálnou agentúrou“ a to presne 26,18 %. Priemerný rozdiel vo 

všetkých možnostiach dosiahol 9,38 %. Zodpovedajúce údaje kategórie „Prijal/a by 

som ako dočasnú alternatívu“ sú nasledovné: Najväčší rozdiel: voľba „Čiastočný 

úväzok (denne menej ako 8 hodín)“ – 29,83 %; najmenší rozdiel: „Príležitostná práca, 

nádenná práca za dennú mzdu (príležitostná)“ – 0,8 %; priemerný rozdiel – 12,46 %. 

A nakoniec pozrieme čísla poslednej kategórie, ktorá sa nazýva „Prijal/a by som aj na 

dlhšiu dobu/na viac rokov“: Najväčší rozdiel: „Účasť na školení organizovanom úradom 

práce“ – 36,6 %; najmenší rozdiel: „Prepožičaná pracovná sila” – 0,66 %; priemerný 

rozdiel – 20,28 %. 
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Tabuľka č. 49.Názor respondentov na to, prečo ľudia prijímajú prácu na „nezvyčajnú“ pracovnú dobu? 

Nezvyčajné pracovné formy 
Podľa mňa nemajú inú 

možnosť 
Aj takáto práca má 

svoje prednosti 
Podľa mňa neprijmú 

takúto prácu 
Spolu 

Príležitostná práca, nádenná 
práca za dennú mzdu 
(príležitostná) 

Početnosť 
Maďarsko  

146 31 6 183 

% 79,78 16,94 3,28 100,00 

Početnosť 
Slovensko  

129 67 7 203 

% 63,55 33,00 3,45 100,00 

Čiastočný úväzok (denne 
menej ako 8 hodín) 

Početnosť 
Maďarsko  

60 118 4 182 

% 32,97 64,84 2,20 100,00 

Početnosť 
Slovensko  

76 117 9 202 

% 37,62 57,92 4,46 100,00 

Sezónna práca 

Početnosť 
Maďarsko  

84 88 7 179 

% 46,93 49,16 3,91 100,00 

Početnosť 
Slovensko  

70 107 21 198 

% 35,35 54,04 10,61 100,00 

Práca na doma, práca na 
diaľku 

Početnosť 
Maďarsko  

45 128 8 181 

% 24,86 70,72 4,42 100,00 

Početnosť 
Slovensko  

61 119 18 198 

% 30,81 60,10 9,09 100,00 

Zmluva s personálnou 
agentúrou 

Početnosť 
Maďarsko  

103 66 10 179 

% 57,54 36,87 5,59 100,00 

Početnosť 
Slovensko  

107 70 21 198 

% 54,04 35,35 10,61 100,00 

Zdroj: vlastný 
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Tabuľka č. 50.Názor respondentov na to, prečo ľudia prijímajú prácu na „nezvyčajnú“ pracovnú dobu? 

Nezvyčajné pracovné formy 
Podľa mňa nemajú inú 

možnosť 
Aj takáto práca má 

svoje prednosti 
Podľa mňa neprijmú 

takúto prácu 
Spolu 

Aby sa dalo prestúpiť do 
„normálneho“ zamestnania 

Početnosť 
Maďarsko  

28 138 10 176 

% 15,91 78,41 5,68 100,00 

Početnosť 
Slovensko  

59 115 21 195 

% 30,26 58,97 10,77 100,00 

Práca agenta so 
živnostenským oprávnením 

Početnosť 
Maďarsko  

55 103 19 177 

% 31,07 58,19 10,73 100,00 

Početnosť 
Slovensko  

62 111 23 196 

% 31,63 56,63 11,73 100,00 

Verejnoprospešné práce 

Početnosť 
Maďarsko  

91 68 17 176 

% 51,70 38,64 9,66 100,00 

Početnosť 
Slovensko  

88 62 44 194 

% 45,36 31,96 22,68 100,00 

Účasť na školení 
organizovanom úradom 
práce 

Početnosť 
Maďarsko  

90 72 13 175 

% 51,43 41,14 7,43 100,00 

Početnosť 
Slovensko  

86 78 30 194 

% 44,33 40,21 15,46 100,00 

Spolu 

Početnosť 
Maďarsko  

702 812 94 1608 

% 43,66 50,50 5,85 100,00 

Početnosť 
Slovensko  

738 846 194 1778 

% 41,51 47,58 10,91 100,00 

Zdroj: vlastný 
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Preskúmaním čísiel Tabuľky 49 a 50 sa dozvieme, že opýtaní mladí ľudia aký majú názor v otázke vymenované formy zamestnávania. 

Tie atypické formy zamestnávania sú najviac populárne, ktoré v kategórii „Aj takáto práca má svoje prednosti“ dostávali najväčší 

počet hlasov. Absolútna väčšina respondentov či už z Maďarska alebo zo Slovenska najvyšší počet hlasov udelila voľbám „Práca na 

doma, práca na diaľku“, „Čiastočný úväzok (denne menej ako 8 hodín)“, „Aby sa dalo prestúpiť do „normálneho“ zamestnania“ a 

„Práca agenta so živnostenským oprávnením“. Iba na Slovensku dosiahla absolútnu obľúbenosť pracovná forma „Sezónna práca“. 

Respondenti pochádzajúci z Maďarska v prípade pracovnej formy „Príležitostná práca, nádenná práca za dennú mzdu (príležitostná)“ 

si myslia, že má najmenej výhod. Podľa opýtaných, ktorí majú trvalé bydlisko na Slovensku tento výrok najviac platí v prípade 

pracovnej formy „Verejnoprospešné práce“. 

To, že pracovnú formu prijímajú len z núdze, lebo ľudia, ktorí sa chcú zamestnať „Podľa mňa nemajú inú možnosť“ absolútnej 

miere platí pri atypickej pracovnej forme „Príležitostná práca, nádenná práca za dennú mzdu (príležitostná)“. Rovnaký názor zdieľali 

respondenti z Maďarska a zo Slovenska. O troške menej, ale ešte stále absolútna väčšina oslovených mladých ľudí si rovnako myslí 

o pracovnej forme „Zmluva s personálnou agentúrou.“ Len v Maďarsku je veľmi nepopulárna účasť vo „Verejnoprospešných prácach“. 

Z tohto pohľadu v Maďarsku a zároveň aj na Slovensku je najmenej nepopulárna pracovná forma, presnejšie povedaná pracovná 

forma, ktorá táto možnosť dovolí „Aby sa dalo prestúpiť do „normálneho“ zamestnania“. Celkom nakoniec o kategórii „Podľa mňa 

neprijmú takúto prácu“ treba vedieť toľko, že opýtaní vo svojich odpovediach ich pomerne zriedka označili. Ešte aj najpočetnejšom 

prípade menej než štvrtina oslovených majúci trvalý pobyt na Slovensku vyslovil, že „Verejnoprospešnú prácu“ by zriedka prija li. 

Najmenšiu početnosť, ktorá je naozaj mizivá, dosiahla len 3,45 %, sa vyskytla pri atypickej pracovnej forme „Príležitostná práca, 

nádenná práca za dennú mzdu (príležitostná)“.V Maďarsku najčastejšie označili pracovnú formu „Práca agenta so živnostenským 

oprávnením“, najmenej hlasov dostala v tejto kategórii „Čiastočný úväzok (denne menej ako 8 hodín)“. 
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Tabuľka č. 51. Názor respondentov podľa toho, ktorá forma zamestnania by im najviac 
vyhovovala z pohľadu zosúladenia pracovného a rodinného života? 

Najvhodnejšia práca 
Maďarsko Slovensko Spolu 

Početnosť % Početnosť % Početnosť % 

Čiastočný úväzok 9 4,50 17 8,37 26 6,45% 

Práca na diaľku 9 4,50 13 6,40 22 5,46 

Skrátený týždenný 

prac. čas 
16 8,00 13 6,40 29 7,20 

Skrátený denný 

prac. čas 
9 4,50 17 8,37 26 6,45 

Flexibilná prac. doba 151 75,50 121 59,61 272 67,49 

Žiadna z možností 6 3,00 22 10,84 28 6,95 

Spolu 200 100,00 203 100,00 403 100,00 

Zdroj: vlastný 

 

Údaje Tabuľky 51. ukazujú, že flexibilný pracovný čas v prípade oboch krajín je 

absolútne najpopulárnejší, a tento pomer u maďarských mladých ľudí je ešte 

markantnejší. Ďalšie pracovné formy môžeme zaradiť nanajvýš do kategórie „ostatné“. 

Je pravda, že názory opýtaných v menšej či väčšej miere sa líšia, avšak ich početnosť 

je pomerne malá. Najväčší rozdiel sme zaznamenali pri odpovede „Žiadna z možností” 

v prospech oslovených s trvalým bydliskom na Slovensku, najmenší rozdiel je v 

prípade voľby „Skrátený týždenný pracovný čas”, teraz už v prospech občanov majúci 

trvalý pobyt v Maďarsku. 

 

Tabuľka č. 52. Názor respondentov na to, či by prijali atypickú formu zamestnania 
v niektorej susednej krajine alebo v zahraničí? 

Prijali by ste atypickú 
formu zamestnania 
v zahraničí? 

Maďarsko Slovensko Spolu 

Početnosť % Početnosť % Početnosť % 

Áno  101 51,79 143 71,86 244 61,93 

Nie 94 48,21 56 28,14 150 38,07 

Spolu 195 100,00 199 100,00 394 100,00 

Zdroj: vlastný 

 

Po analýze čísiel Tabuľky č. 52. je možné vyhlásiť, že respondenti zo Slovenska sú 

mobilnejší. Ich náklonnosť k pravidelnému cestovaniu aj do susednej krajiny je vyššia 

o 39 %. Rozdiel azda tlmí fakt, že boli vyhľadaní respondenti bývajúci pomerne blízko 

hraníc s Maďarskom, u ktorých môžeme predpokladať, že ovládajú maďarský jazyk. 

V ich prípade „zahraničie“ znamená aj Maďarsko, avšak nemusia sa báť jazykových 
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ťažkostí, teda bariéry uzatvárania pracovného pomeru je nižšia, kým v prípade 

oslovených s trvalým bydliskom v Maďarsku už jazykové bariéry už môžu vyskytnúť. 
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Tabuľka č. 53. Rozdelenie názoru respondentov ohľadom ich očakávania od zamestnania  
Očakávania ohľadom práce 1 2 3 4 5 Spolu 

Možnosť kariérneho rastu 

Početnosť 
Maďarsko  

5 13 41 50 71 180 

% 2,78 7,22 22,78 27,78 39,44 100,00 

Početnosť 
Slovensko  

12 9 41 49 88 199 

% 6,03 4,52 20,60 24,62 44,22 100,00 

Výhodný plat 

Početnosť 
Maďarsko  

4 7 14 37 117 179 

% 2,23 3,91 7,82 20,67 65,36 100,00 

Početnosť 
Slovensko  

9 7 24 34 126 200 

% 4,50 3,50 12,00 17,00 63,00 100,00 

Dobré pracovné prostredie 

Početnosť 
Maďarsko  

1 9 16 66 86 178 

% 0,56 5,06 8,99 37,08 48,31 100,00 

Početnosť 
Slovensko  

7 10 24 61 95 197 

% 3,55 5,08 12,18 30,96 48,22 100,00 

Možnosť zosúladenia práce a 
rodiny 

Početnosť 
Maďarsko  

6 3 30 32 107 178 

% 3,37 1,69 16,85 17,98 60,11 100,00 

Početnosť 
Slovensko  

10 12 50 50 75 197 

% 5,08 6,09 25,38 25,38 38,07 100,00 

Zosúladenie práce a voľného 

času (šport, zábava) 

Početnosť 
Maďarsko  

4 17 46 54 59 180 

% 2,22 9,44 25,56 30,00 32,78 100,00 

Početnosť 
Slovensko  

7 23 67 46 55 198 

% 3,54 11,62 33,84 23,23 27,78 100,00 

Zosúladenie práce a štúdia 

Početnosť 
Maďarsko  

2 11 27 60 78 178 

% 1,12 6,18 15,17 33,71 43,82 100,00 

Početnosť 
Slovensko  

1 16 55 63 54 189 

% 0,53 8,47 29,10 33,33 28,57 100,00 

Zdroj: vlastný 
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Tabuľka č. 54. Rozdelenie názoru respondentov ohľadom ich očakávania od zamestnania 

Očakávania ohľadom práce 1 2 3 4 5 Spolu  

Vhodné pracovné podmienky 

Početnosť 
Maďarsko  

2 5 18 62 92 179 

% 1,12 2,79 10,06 34,64 51,40 100,00 

Početnosť 
Slovensko  

2 17 47 60 71 197 

% 1,02 8,63 23,86 30,46 36,04 100,00 

Zaujímavá práca 

Početnosť 
Maďarsko  

2 6 28 75 66 177 

% 1,13 3,39 15,82 42,37 37,29 100,00 

Početnosť 
Slovensko  

5 20 47 51 74 197 

% 2,54 10,15 23,86 25,89 37,56 100,00 

Možnosť profesionálneho rastu 

Početnosť 
Maďarsko  

2 3 21 54 99 179 

% 1,12 1,68 11,73 30,17 55,31 100,00 

Početnosť 
Slovensko  

2 12 32 57 94 197 

% 1,02 6,09 16,24 28,93 47,72 100,00 

Možnosť prestupu do 
„normálnej“ práce 

Početnosť 
Maďarsko  

3 4 25 36 109 177 

% 1,69 2,26 14,12 20,34 61,58 100,00 

Početnosť 
Slovensko  

7 14 48 47 81 197 

% 3,55 7,11 24,37 23,86 41,12 100,00 

Iné: ............................... 

Početnosť 
Maďarsko  

5 0 8 8 8 29 

% 17,24 0,00 27,59 27,59 27,59 100,00 

Početnosť 
Slovensko  

1 3 10 5 10 29 

% 3,45 10,34 34,48 17,24 34,48 100,00 

Spolu  

Početnosť 
Maďarsko  

36 78 274 534 892 1814 

% 1,98 4,30 15,10 29,44 49,17 100,00 

Početnosť 
Slovensko  

63 143 445 523 823 1997 

% 3,15 7,16 22,28 26,19 41,21 100,00 

Zdroj: vlastný 



Szent István University – J. Selye University  

 

108 

Tabuľka č. 55. Rozdelenie názoru respondentov ohľadom ich očakávania od zamestnania – analýza kategórie „Iné“ – Maďarsko  

1 2 3 4 5 

                    *                               aby úloha a mzda boli 

zodpovedajúcej úrovni 

                   *                              flexibilný pracovný čas, 

mzdy zodpovedajúca 

výkonu  

                    *                                                   *                                                 *                                                  *                              

                    *                               Málo práce, veľa 

peňazí, blízko 

Prostredie bez stresu  

 

Podstatná je mzda 

                    *                               Uznanie                     *                              aby platil dobre 

                    *                               možnosť kariérneho 

postupu, odborný rast, 

akceptovateľná mzda 

Mzda úmerná 

k výplate, práca 

úmerná k mzde 

                     *                              

  aby platili dobre korektná mzda občas 

  aby bola moderná                    *                                                   *                              

                       *                    *                                                   *                              

                       * Aby ho práca zaujala, 

považoval prácu za 

užitočnú aj vtedy, keď 

je vyčerpávajúca 

 

Zdroj: vlastný 

Poznámka: znak „*„ znamená to, že respondent síce označil odpoveď „Iné“, avšak odpoveď nešpecifikoval. Poznámku uvádzame v pôvodnom 

znení. 
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Tabuľka č. 56. Rozdelenie názoru respondentov ohľadom ich očakávania od zamestnania – analýza kategórie „Iné“ – Slovensko  
1 2 3 4 5 

dobrá mzda, dobré pracovné 
prostredie 

                    *                              dobrá mzda aby práca bola na stáli 
úväzok  

                   *                              

                     *                              dobrá mzda                    *                                                 *                              

                     *                      *                                                 *                              aby bol dobrá 

                       *                              flexibilná práca, dobrá 
mzda 

                   *                              

  adekvátna mzda benefity                    *                              

                       *                               veľké 

                       *                               adekvátna mzda, adekvátne 
ovzdušie a aby nebola 
dochádzka 

                       *                               aby bola korektná    

                       *                                                    *                              

    flexibilita, zodpovedajúca 
mzda 

    Kolektív 

    Kolektív 

Zdroj: vlastný 

Poznámka: znak „*„ znamená to, že respondent síce označil odpoveď „Iné“, avšak odpoveď nešpecifikoval. Poznámku uvádzame v pôvodnom 

znení. 

 
Tabuľka č. 57. Rozdelenie názoru respondentov ohľadom ich očakávania od zamestnania – analýza kategórie „Iné“ – bez udania krajiny 

1 2 3 4 5 

                       * 

Zdroj: vlastný 

Poznámka: znak „*„ znamená to, že respondent síce označil odpoveď „Iné“, avšak odpoveď nešpecifikoval. Poznámku uvádzame v pôvodnom 

znení.
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Z Tabuliek č. 53 až 57 sa dozvieme, že mladí ľudia z Maďarska v prvom rade za 

základným kritériom ideálneho zamestnávania považujú výšku mzdy. Veľmi podobne 

rozmýšľajú aj ich rovesníci pochádzajúci zo Slovenska, no troška menšej miere. Azda 

stojí za poznámku, že aj pri voľbe „Iné ...“ taktiež viackrát označili požiadavku dobrej 

mzdy. U respondentov bývajúcich v Maďarsku na päťmiestnej stupnici popri mzde 

rovnako absolútnu prevahu dosiahli odpovede v poradí „Možnosť prestupu do 

„normálnej“ práce” potom „Možnosť zosúladenia práce a rodiny”, „Možnosť 

profesionálneho rastu” a nakoniec „Vhodné pracovné podmienky”. Medzi odpoveďmi, 

ktoré mali váhu päť bodov, najmenej označní dostalo očakávanie „Zosúladenie práce 

a voľného času (šport, zábava)”. Medzi jednobodovými odpoveďmi najmemej 

odpovedí dostalo očakávanie „Dobré pracovné prostredie”, ktoré ledva dostalo viac, 

ako pól percenta. 

Medzi respodentmi, ktorí mali trvalý pobyt na Slovensku, odpovede boli mierne 

vyrovnannejšie. Medzi odpoveďmi, ktorý majú váhu päť bodov, sme našli len už vyššie 

spomenuté očakávanie „Výhodný plat”. Druhá najčastejšie označené očakávanie bolo 

„Dobré pracovné prostredie”. Najmenej päťbodových odpovedí sme zistili v prípade 

očakávania „Zosúladenie práce a voľného času (šport, zábava)”. Očakávanie, ktoré sa 

všeobecne považovali za najmenej podstatné, bolo „Zosúladenie práce a štúdia” a 

rovnako ledva dostalo viac ako pól percentnú váhu. 

Medzi očakávaniami, ktoré dostali päť bodov najmenší rozdiel z dvoch skupín 

respodentov sme zistili pri „Dobré pracovné prostredie”, ale rovnako zanedbateľný 

rozdiel je aj pri očakávaní „Zaujímavá práca”. Najväčší rozdiel sme namerali v prípade 

„Možnosť zosúladenia práce a rodiny”, a to presne 22,04 %. 

Tabuľka č. 58. Názor respondentov na to, či podľa ich názoru pomohla by krajine 
atypická forma zamestnávania prekonať hospodársku krízu? 

Atypická forma 

zamestnávania 

pomáha prekonať 

hospodársku krízu? 

Maďarsko Slovensko Spolu 

Početnosť % Početnosť % Početnosť % 

V plnej miere 24 12,83 16 8,00 40 10,34 

Čiastočne 133 71,12 163 81,50 296 76,49 

Nie 30 16,04 21 10,50 51 13,18 

Spolu 187 100,00 200 100,00 387 100,00 

Zdroj: vlastný 
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V Tabuľke 58 sa vyskytovali také otázky, na ktoré sa dalo odpovedať diametrálne 

odlišným spôsobom. Nestalo sa tak. Oslovení ľudia z oboch krajín z troch ponúkaných 

možností vyberali celkom podobným spôsobom. Aj to je zaujímavé, aké bolo konečné 

rozdelenie ponúkaných volieb. To, že iba desatina respondentov tak z Maďarska ako 

Slovenska považuje atypické formy zamestnávanie za efektívny spôsob na 

prekonávanie hospodárskej krízy svedčí o tom, že väčšina mladých ľudí ich vôbec 

neidealizuje, nepovažuje ich za efektívny spôsob zvyšovania zamestnanosti. Tomuto 

faktu dodáva ďalšiu váhu, že ide o novú, v strednej Európe práve rozširujúcou formou 

zamestnávania, ktorá vo vyspelom svete sa už udomácnila. Je zaujímavé, že práve 

mladí ľudia sú takí nedôverčiví, pričom sa právom môžeme očakávať, že sa ich bude 

týkať oveľa viac, ako predchádzajúce generácie. Domnievame sa, že by bolo veľmi 

osožné preskúmať dôvod tohto názoru zo všetkých možných strán, respektíve overiť 

jeho existenciu či získať ďalšie dôkazy. 

 

Tabuľka č. 59. Názor respondentov na to, či by pomohla dlhodobo nezamestnaným (viac 
ako 12 mesiacov) atypická forma zamestnávania prekonať krízu? 

Pomohla dlhodobo 
nezamestnaným 
atypická forma 
zamestnávania 
prekonať krízu? 

Maďarsko Slovensko Spolu 

Početnosť % Početnosť % Početnosť % 

V plnej miere 47 26,26 46 23,35 93 24,73 

Čiastočne 111 62,01 137 69,54 248 65,96 

Nie  21 11,73 14 7,11 35 9,31 

Spolu 179 100,00 197 100,00 376 100,00 

Zdroj: vlastný 

 

Číselné rady Tabuľky č. 59. sa stávajú zaujímavými najmä v prípade porovnania 

s číslami predchádzajúcej tabuľky. Kým len desatina zo všetkých opýtaných mladých 

ľudí vyslovila názor, že atypické formy zamestnávania sú účinným liekom proti 

hospodárskym problémom, v prípade znižovania počtu dlhodobo nezamestnaných už 

ich považuje za efektívnym nástrojom už štvrtina respondentov. Rovnako sa 

nezmenilo, že drvivá väčšina opýtaných patrí do skupiny nerozhodnutých 

respondentov, respektíve počet tých, ktorí otázku jednoznačne popierajú, sa troška 

znížil. Treba poznamenať aj to, názor občanov oboch štátov aj v tomto prípade sa vo 

veľkej miere zhoduje. Existencia takýchto odpovedí ďalej posilňuje dôveryhodnosť 

odpovedí nachádzajúcich v Tabuľke 59. 
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Tabuľka č. 60. Názor respondentov na to, že ak by mali možnosť sa zamestnať v 

zahraniční, ktorú krajinu by uprednostňovali? 

V ktorej krajine by 
ste sa najradšej 
zamestnali? 

Maďarsko Slovensko Spolu 

Početnosť % Početnosť % Početnosť % 

Slovensko 0 0,00 6 2,97 6 1,52 

Maďarsko 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Nemecko 37 19,27 55 27,23 92 23,35 

Rakúsko 49 25,52 70 34,65 119 30,20 

Veľká Británia 64 33,33 37 18,32 101 25,63 

Inú   42 21,88 34 16,83 76 19,29 

Spolu 192 100,00 202 100,00 394 100,00 

Zdroj: vlastný 

 

Hneď pri začiatku analýzy Tabuľky 60 je nutné priznať, že obsahuje isté protirečenie. 

Šesť respondentov pochádzajúcich zo Slovenska v kolónke zahraničie zapísalo 

Slovensko. Na základe logiky je to nesprávny údaj, ale vzhľadom na to, že v dotazníky 

to obsahovali, v tabuľke ich musíme zaznamenať. Na druhej strane aj to je možné, že 

niektorí respondenti vôbec nemali záujem sa zamestnať v zahraničí, ale nemohli to 

iným spôsobom vyjadriť. Čo sa týka ostatných údajov znovu sú badateľné isté rozdiely 

medzi názormi oslovených pochádzajúcich z dvoch spomínaných štátov, no veľké 

odlišnosti ani teraz nevidíme. Tri vymenované vyspelé ekonomiky sú populárne 

v rôznej miere u oboch skupín respondentov, no opýtaní pochádzajúci zo Slovenska 

trošku viac preferujú Nemecko a Rakúsko, kým oslovení z Maďarska viac obľubujú 

Veľkú Britániu. Zaujímavé ja však vzájomná preferencia oboch štátov. V Maďarsku 

nikto nezvolilo Slovensko a zo Slovenska zase nikto nezvolilo Maďarsko. Tento fakt 

neguje aj náš výrok, čo sme vyslovili pri analýze Tabuľky č. 60., že Maďari žijúci na 

Slovensku radi chodia pracovať do Maďarska, čo je mimochodom aj štatisticky 

podchytené. Tieto čísla  v tabuľke je obťažne vysvetliť. Aj to je prekvapujúce, že ani z 

Maďarska nechce nikto cestovať do Slovenska, hoci ide o pohraničný región, preto ani 

maďarskí občania by sa nestretli s významnejšou jazykovou bariérou. Je pre nás 

nečakaným výsledkom ešte aj to, že „západná orientácia“ je taká populárna. 

Priemerná pätinová početnosť kategórie „Ostatné“ zároveň znamená aj to, že 

v dotazníku ponúknuté štáty celkom dobre pokryli predstavy respondentov.  
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6.2. VIACFAKTOROVÁ ŠTATISTICKÁ ANALÝZA  

V prípade mladých sme sformulovali nasledujúce hypotézy:  

 H21: Vek a pracovné skúsenosti silne vplývajú na rozhodnutia mladých v oblasti 
zamestnania 

 H22: Vzdelanie výrazne vplýva na rozhodnutia mladých v oblasti zamestnávania 

 H23: V prípade maďarských a slovenských mladých sú výrazné odlišnosti v ich 
postojoch voči atypickým formám zamestnávania 
  

6.2.1. VPLYV VEKU  

Pri hodnotení výsledkov sme zlúčili dve vekové kategórie (kategóriu pod 19 rokov a 

kategóriu 9-21 rokov) z dôvodu nízkeho počtu respondentov v prvej kategórii. V 

prípade prvej hypotézy - „Vek respondentov ovplyvňuje ich postoj k atitúdam” -  sme 

najprv spravili komparáciu odpovedí v jednotlivých vekových kategóriách v relácii 

krajín. Pre identifikáciu rozdielov sme použili neparametrický test Mann-Whitney U. 

Tabuľka č. 61. „Podľa Vášho názoru, ak prijmete niektorý z nižšie uvedených 
atypických alebo dočasných pracovných pomerov, tak to zvyšuje alebo znižuje Vaše 

šance získať neskôr prácu na plný „normálny“ úväzok?” -vyhodnotenie 

Formy 
zamestnávania 

 

Príležitost
ná práca, 
nádenná 

práca 

Čiastočný 
úväzok 
(denne 

menej ako 
8 hodín) 

Sezónna 
práca 

Práca na 
doma, 

práca na 
diaľku 

Zmluva 
s personáln

ou 
agentúrou 

Práca 
agenta so 

živnostensk
ým 

oprávnením 

Verejné 
práce 

Školenie 
organizova
né úradom 

práce 

do 21 
rokov 

Mann-
Whitne
y U 

1645,500 1497,500 1820,000 2104,000 1712,500 1692,500 
1110,0

00 
1835,000 

Wilcox
on W 4060,500 3775,500 4235,000 4450,000 4058,500 4107,500 

3525,0
00 

4181,000 

Z -2,404 -2,882 -1,639 -,020 -1,214 -1,972 -4,850 -,927 

p -
hodnot

a 

,016 ,004 ,101 ,984 ,225 ,049 <,001 ,354 

22-24 
rokov 

Mann-
Whitne
y U 

1915,000 1783,500 1436,500 1911,000 1435,000 1836,500 
1476,5

00 
1791,000 

Wilcox
on W 5155,000 5023,500 4517,500 3237,000 4516,000 3111,500 

4636,5
00 

3016,000 

Z -,463 -1,152 -2,901 -,008 -2,222 -,602 -2,411 -,402 

p -
érték 

,644 ,250 ,004 ,993 ,026 ,547 ,016 ,688 

nad 24 
rokov 

Mann-
Whitne

y U 
1675,000 1471,500 1806,000 2050,500 1847,500 1663,500 

1503,0
00 

1565,000 

Wilcox
on W 4756,000 4552,500 3081,000 5371,500 4850,500 4666,500 

2881,0
00 

4491,000 

Z -1,742 -2,781 -1,170 -,084 -,615 -1,772 -2,630 -2,226 

p -
hodnot
a 

,082 ,005 ,242 ,933 ,538 ,076 ,009 ,026 

Zdroj: vlastný 



Szent István University – J. Selye University  

 

114 

 

Z výsledkov testu vidíme, že vo vekovej kategórii do 21 rokov sme v troch prípadoch 

zistili signifikantný rozdiel v reláciikrajín. Príležitostná práca, nádennícka práca  (Mann-

Whitney test: p=0,016), a na základe analýzy vykonanej pomocou krížových tabuliek 

sme zistili rozdiel v prípade odpovede „Znižuje šance získania normálneho 

zamestnania”. Maďarskí respondenti zvolili v tejto vekovej kategórii túto možnosť v 

nízkom pomere (4,9%), kým slovenskí respondenti v oveľa väčšom (29%). Neutrálne 

odpovedalo 67,2% maďarských a 47,8% slovenských respondentov. V prípade tretej 

odpovede („zvyšuje šance...”) sme väčší rozdiel nezistili (HU:27,9%, SK:23,2%). 

Druhou takouto formou je čiastočný úväzok (Mann-Whitney próba: p=0,004), a v 

prípade všetkých troch možností sme zistili značné rozdiely. V prípade maďarských 

respondentov zvolilo možnosť „zvyšuje šance na získanie normálnej práce” 63,9% 

respondentov, kým v prípade slovenských respondentov je tento pomer 40,3% a tiež 

aj pomer respondentov s neutrálnym názorom. V prípade odpovede „Znižuje šance 

získania normálneho zamestnania” mal takýto názor 6,6% maďarských a 19,4% 

slovenských respondentov. V prípade formy zamestnávania - verejná práca - (Mann-

Whitney próba: p<0,001) si myslelo 49,3% slovenských respondentov, že „Znižuje 

šance získania normálneho zamestnania”, a do tejto skupiny patrí len 11,7% 

maďarských odpovedajúcich. V prípade neutrálneho zmýšľania bol pomer v obidvoch 

krajinách skoro rovnaký (HU: 48,3%), ale v prípade slovenských respondentov sme 

spozorovali nízky pomer odpovedajúcich v prípade odpovede „zvyšuje šance na 

získanie normálnej práce” (13%). V prípade vekovej kategórie 22-24 rokov sme 

spozorovali signifikantné rozdiely v dvoch prípadoch v členení podľa krajín. Sezónne 

práce (Mann-Whitney test: p=0,004), bol pomer neutrálnych odpovedí 48,7% v okruhu 

slovenských a 35,3% v prípade maďarských respondentov. Otočí sa tento pomer v 

prípade odpovede „zvyšuje šance a získanie normálnej práce” (HU:56,9%, SK: 

32,1%). Druhou formou bola verejná práca (Mann-Whitney test: p=0,016): pri analýze 

sme sa stretli s rovnakým javom, čiže skoro polovica (48,1 %) slovenských 

respondentov patrila do neutrálnej kategórie a ďalšie dve kategórie sa rozdelili v skoro 

rovnakom pomere na počte odpovedí (znižuje: 27,8%, zvyšuje: 24,1%). V prípade 

maďarských respondentov sme spozorovali pozitívny postoj (zvyšuje:46,9%, znižuje: 

18,4%). 

V prípade vekovej kategórie nad 24 rokov sme zistili signifikantné rozdiely v troch 

prípadoch medzi respondentami: čiastočný úväzok (rozdiely sme zistili aj v prípade 
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vekovej kategórie do 21 rokov), verejná práca (signifikantné rozdiely vo všetkých 

vekových kategóriách), školenia organizované úradom práce.  

V prípade práce na čiastočný úväzok (Mann-Whitney test: p=0,05), bol najväčší rozdiel 

v prípade odpovede „zvyšuje šance a získanie normálnej práce” (HU:41%, SK 66,7%).  

V prípade formy bol najväčší rozdiel pri odpovediach (Mann-Whitney test: p=0,009), 

znižuje šance získania normálneho zamestnania (znižuje, HU:15,6% a SK: 26,9%) a 

„zvyšuje šance a získanie normálnej práce” (zvyšuje, HU:36,4%, SK:15,4%), pomery 

v prípade neutrálnych názorov sa príliš nelíšili. 

V prípade odpovede „školenie organizované úradom práce” (Mann-Whitney test: 

p=0,026) 59,6% slovenských a 40,8% maďarských odpovedajúcich si zvolilo možnosť 

„zvyšuje šance a získanie normálnej práce”. Neutrálnu odpoveď si zvolilo 48,7% 

maďarských a 36,5% slovenských odpovedajúcich. Väčší je rozdiel v prípade tretej 

možnosti, kam patrí len 3,8%slovenských a 10,5% maďarských respondentov.  

Na základe Kendallovho (W) neparametrického testu sme postavili do poradia atypické 

formy podľa vekových kategórií a v členení podľa krajín. Vyššia priemerná hodnota 

nám ukazuje pozitívnejší vplyv danej formy na šance získania normálnej práce 

Tabuľka č. 62. Poradie foriem podľa vekových kategórií a krajín - zvyšovanie šance 
získania normálnej práce 

Vek 

HU SK 

Pozícia 
Forma 

zamestnávania 
Priemer Pozícia 

Forma 
zamestnávania 

Priemer 

do 21 rokov 
 

1. 
Práca na doma, práca na 
diaľku 

3,67 1. Verejná práca  3,09 

2. 
Príležitostná práca, 
nádenná práca 

3,96 2. 
Príležitostná práca, 
nádenná práca 

3,98 

3. Verejná práca  4,14 3. 
Práca na doma, práca na 
diaľku 

4,42 

4. Sezónna práca 4,60 4. 
Zmluva s personálnou 
agentúrou 

4,72 

5. 
Zmluva s personálnou 
agentúrou 

4,64 5. Sezónna práca 4,78 

6. 
Účasť na školení 
organizovanom úradom 
práce 

4,78 6. 
Čiastočný úväzok (denne 
menej ako 8 hodín)  4,81 

7. 
Práca agenta so 
živnostenským 
oprávnením 

4,98 7. 
Práca agenta so 
živnostenským 
oprávnením 

4,98 

8. 
Čiastočný úväzok (denne 
menej ako 8 hodín)  5,23 8. 

Účasť na školení 
organizovanom úradom 
práce 

5,24 

22-24 rokov  
 

1. 
Príležitostná práca, 
nádenná práca 

3,76 1. Verejná práca 3,72 

2. 
Práca na doma, práca na 
diaľku 

3,99 2. 
Zmluva s personálnou 
agentúrou 

4,13 
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3. 
Zmluva s personálnou 
agentúrou 

4,27 3. 
Práca na doma, práca na 
diaľku 

4,16 

4. 

Práca agenta so 
živnostenským 
oprávnením 

4,46 4. 
Príležitostná práca, 
nádenná práca 

4,25 

5. 
Zmluva s personálnou 
agentúrou 

4,68 5. Sezónna práca 4,25 

6. 

Účasť na školení 
organizovanom úradom 
práce 

4,82 6. 

Práca agenta so 
živnostenským 
oprávnením 

5,15 

7. Sezónna práca 4,94 7. 

Účasť na školení 
organizovanom úradom 
práce 

5,16 

8. 

Čiastočný úväzok (denne 
menej ako 8 hodín)  5,09 8. 

Čiastočný úväzok (denne 
menej ako 8 hodín)  5,18 

nad 24 rokov 

1. 
Príležitostná práca, 
nádenná práca 

3,53 1. Verejná práca 3,30 

2. 

Práca agenta so 
živnostenským 
oprávnením 

4,13 2. Sezónna práca 3,88 

3. 
Práca na doma, práca na 
diaľku 

4,22 3. 
Príležitostná práca, 
nádenná práca 

3,92 

4. Sezónna práca 4,55 4. 
Práca na doma, práca na 
diaľku 

3,96 

5. Verejná práca 4,74 5. 

Práca agenta so 
živnostenským 
oprávnením 

4,61 

6. 
Zmluva s personálnou 
agentúrou 

4,81 6. 
Zmluva s personálnou 
agentúrou 

4,91 

7. 

Účasť na školení 
organizovanom úradom 
práce 

4,99 7. 

Účasť na školení 
organizovanom úradom 
práce 

5,65 

8. 

Čiastočný úväzok (denne 
menej ako 8 hodín)  5,03 8. 

Čiastočný úväzok (denne 
menej ako 8 hodín)  5,77 

Zdroj: vlastný 

*Výsledky štatistickej analýzy: 

a vo vekovej kategórii do 21 rokov v  prípade maďarskej databázy: Kendallow W=0,077 
(p<0,001) 
a vo vekovej kategórii do 21 rokov v  prípade slovenskej databázy: Kendallow W=0,107 
(p<0,001) 
a vo vekovej kategórii 22-24 rokov v  prípade maďarskej databázy: Kendallow W=0,058 
(p<0,001) 
a vo vekovej kategórii 22-24 rokov v  prípade slovenskej databázy:: Kendallow W=0,084 
(p<0,001) 
a vo vekovej kategórii nad 24 rokov v  prípade slovenskej databázy:: Kendallow W=0,074 
(p<0,001) 
a vo vekovej kategórii nad 24 rokov v  prípade slovenskej databázy: Kendallow W=0,109 
(p<0,001) 
 

Tabuľka č. 63. Vaše očakávania ohľadom foriem zamestnania – vyhodnotenie 
odpovedí 

Vek 
Výsledky 

štatistických 
testov 

Atypické formy zamestnávania 

Príležitost
ná práca, 

Čiastočný 
úväzok 
(denne 

Sezónna 
práca 

Práca na 
doma, 

Zmluva 
s personá

lnou 

Práca 
agenta so 
živnosten

Verejné 
práce 

Školenie 
organizov

ané 

Príležitos
tná 

práca, 
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nádenná 
práca 

menej 
ako 8 
hodín) 

práca na 
diaľku 

agentúro
u 

ským 
oprávnen

ím 

úradom 
práce 

nádenná 
práca 

do 21 
rokov 

 

Mann-
Whitney U 

2018,500 2128,500 1899,500 1912,000 1912,000 1805,500 1089,000 1571,000 1822,000 

Wilcoxon W 3909,500 4543,500 4245,500 4258,000 4327,000 4083,500 3504,000 3917,000 4237,000 

Z -,326 -,061 -,876 -1,019 -,289 -1,660 -5,104 -2,406 -,955 

hodnota p  ,744 ,952 ,381 ,308 ,772 ,097 ,001 ,016 ,339 

22-24 
rokov 

Mann-
Whitney U 

1522,500 1895,500 1740,000 1905,000 1684,500 1395,000 1623,500 1779,500 1913,500 

Wilcoxon W 2747,500 5055,500 2916,000 3130,000 5005,500 4716,000 4944,500 3004,500 5153,500 

Z -2,637 -,230 -1,317 -,162 -1,180 -3,284 -1,494 -1,210 -,035 

hodnota p ,008 ,818 ,188 ,872 ,238 <,001 ,135 ,226 ,972 

nad 24 
rokov 

 

Mann-
Whitney U 

1757,000 1650,500 2007,000 1921,500 1794,000 1735,000 1338,500 1918,000 1536,000 

Wilcoxon W 4917,000 4810,500 3333,000 3299,500 3120,000 3061,000 2716,500 3244,000 2914,000 

Z -1,603 -2,401 -,045 -,686 -1,038 -1,478 -3,651 -,401 -2,397 

hodnota p ,109 ,016 ,964 ,493 ,299 ,139 <,001 ,689 ,017 

Zdroj: vlastný 
 

Vo vekovej kategórii nad 21 rokov sme zistili signifikantné rozdiely len v prípade 

dvoch foriem atypického zamestnávania.  

Verejná práca (Mann-Whitney test: p<0,001): slovenskí respondenti jednoznačne 

odmietli túto formu, 73,9% z nich označila odpoveď „neprijal by som – potrebujem 

normálnu prácu”, kým v prípade maďarských respondentov bol tento pomer 26,7 %. 

Polovica maďarských respondentov (48,3%) by verejnú prácu prijala ako „prechodné 

riešenie”, ďalších 25% by prijala túto možnosť aj dlhodobo – u slovenských 

respondentov bol tento pomer iba 8,7%. Odpovede – najmä u slovenských 

respondentov -  sa zhodujú s výsledkami 12. otázky.  

Účasť na školení organizovanom úradom práce (Mann-Whitney test: p=0,016), 

najväčšia časť odpovedajúcich  by ju prijala ako prechodné riešenie. (HU:66,1%,SK: 

52,9%). Odmietajú ich najmä slovenskí respondenti (39,7%), kým v okruhu 

maďarských respondentov je tento pomer 20,3%. Len 7,4% slovenských respondentov 

by chodil rád na školenia dlhodobo. 

Vo vekovej kategórii 22-24 rokov sme našli 2 formy, kde sú signifikantné 

rozdiely v odpovediach v členení podľa krajín. 

Príležitostná práca, nádenná práca (Mann-Whitney test: p=0,008): odmieta ju 51% 

maďarských a 44,9% by ju prijala ako dočasné riešenie. V prípade slovenských 

odpovedajúcich je pomer odmietajúcich 28 % a dočasne prijmúcich 63,4%. V obidvoch 

krajinách je pomer aj dlhodobo prijmúcich príležitostné práce pod 10%. 
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Pracovná skúsenosť, ktorá umožní zisk lepšej pozície (Mann-Whitney test: p=0,001), 

77,6% maďarských respondentov by ju prijala aj dlhodobo, v okruhu slovenských 

respondentov bol pomer takto odpovedajúcich 50,6% (37% ako  prechodné riešenie a 

12,3% odmieta)  

Vo vekovej kategórii nad 24 rokov sme našli signifikantné rozdiely v troch 

prípadoch: 

Čiastočný úväzok (Mann-Whitney próba: p=0,016): v obidvoch krajinách je vysoký 

pomer tých, ktorý by ju prijali prechodne (HU:73,4%, SK: 69,2%). Dlhodobo by ju prijali 

slovenskí respondenti v pomere 21,2%, kým maďarskí len v pomere.  

Verejná práca (Mann-Whitney test: p<0,001). V tejto forme zamestnávania je nízky 

pomer aj dlhodobo ju prijímajúcich (HU:10%, SK:5,8%). V okruhu slovenských 

respondentov tu dominuje tiež odmietnutie tejto formy (69,2%), kým v prípade 

respondentov z Maďarska sme spozorovali nižší pomer odmietajúcich (34,6%). Ako 

prechodné riešenie by ju prijalo 55,1% maďarských a len 25% slovenských 

respondentov. 

Prepožičaná pracovná sila (Mann-Whitney test: p<0,017): 55,8% slovenských 

odpovedajúcich odmieta túto formu a 44,2% by si túto možnosť vedel predstaviť len 

ako prechodné riešenie. V týchto skupinách sa nachádza aj väčšina maďarských 

respondentov (prechodné r:51,3% a odmietnutie: 38,2%) 

Tabuľka č. 64. Priemerné poradie podľa veku a krajín v otázke očakávania od 
atypických foriem  

Vek  

HU SK 

Pozícia Forma zamestnávania Priemer Pozícia Forma zamestnávania Priemer 

do 21 
rokov 

  
 

1. Prepožičaná pracovná sila 3,68 1. Verejná práca 3,08 

2. 
Príležitostná práca, nádenná 

práca 
4,05 2. Prepožičaná pracovná sila 4,12 

3. 
Účasť na školení 

organizovanom úradom práce 
4,39 3. 

Účasť na školení 
organizovanom úradom práce 

4,35 

4. 
Zmluva s personálnou 
agentúrou 

4,41 4. 
Príležitostná práca, nádenná 

práca 
4,80 

5. Verejná práca 4,70 5. 
Zmluva s personálnou 
agentúrou 

5,02 

6. Sezónna práca 5,20 6. Sezónna práca 5,33 

7. 
Čiastočný úväzok (denne 

menej ako 8 hodín) 
5,30 7. 

Práca na doma, práca na 
diaľku 

5,66 

8. 
Práca na doma, práca na 

diaľku 
5,92 8. 

Čiastočný úväzok (denne 
menej ako 8 hodín) 

5,77 

9. 
Pracovná skúsenosť, ktorá umožní 

zisk lepšej pozície 
7,35 9. 

Pracovná skúsenosť, ktorá umožní 
zisk lepšej pozície 

6,87 

 

22-24 
rokov 

1. 
Príležitostná práca, nádenná 

práca 
3,63 1. Verejná práca 3,99 

2. Prepožičaná pracovná sila 4,14 2. Prepožičaná pracovná sila 4,37 



Szent István University – J. Selye University  

 

119 

3. Sezónna práca 4,28 3. 
Zmluva s personálnou 
agentúrou 

4,38 

4. 
Účasť na školení 

organizovanom úradom práce 
4,51 4. 

Príležitostná práca, nádenná 
práca 

4,55 

5. Verejná práca 4,83 5. Sezónna práca 4,94 

6. 
Zmluva s personálnou 
agentúrou 

5,13 6. 
Účasť na školení 

organizovanom úradom práce 
4,95 

7. 
Čiastočný úväzok (denne 

menej ako 8 hodín) 
5,14 7. 

Čiastočný úväzok (denne 
menej ako 8 hodín) 

5,12 

8. 
Práca na doma, práca na 

diaľku 
5,72 8. 

Práca na doma, práca na 
diaľku 

6,16 

9. 
Pracovná skúsenosť, ktorá umožní 

zisk lepšej pozície 
7,63 9. 

Pracovná skúsenosť, ktorá umožní 
zisk lepšej pozície 

6,54 

nad 24 
rokov 

1. 
Príležitostná práca, nádenná 

práca 
3,26 1. Verejná práca 3,47 

2. Prepožičaná pracovná sila 4,32 2. Prepožičaná pracovná sila 3,68 

3. Sezónna práca 4,53 3. 
Príležitostná práca, nádenná 

práca 
4,17 

4. Verejná práca 4,53 4. 
Zmluva s personálnou 
agentúrou 

4,82 

5. 
Účasť na školení 

organizovanom úradom práce 
4,79 5. 

Účasť na školení 
organizovanom úradom práce 

4,87 

6. 
Čiastočný úväzok (denne 

menej ako 8 hodín) 
4,91 6. Sezónna práca 5,04 

7. 
Zmluva s personálnou 
agentúrou 

5,05 7. 
Práca na doma, práca na 

diaľku 
5,84 

8. 
Práca na doma, práca na 

diaľku 
6,01 8. 

Čiastočný úväzok (denne 
menej ako 8 hodín) 

6,05 

9. 
Pracovná skúsenosť, ktorá umožní 

zisk lepšej pozície 
7,61 9. 

Pracovná skúsenosť, ktorá umožní 
zisk lepšej pozície 

7,06 

Zdroj: vlastný 
*výsledky štatistickej analýzy: 
vo vekovej kategórii do 21 rokov v  prípade maďarskej databázy: Kendallov W=0,267 (p<0,001) 
vo vekovej kategórii 22-24 rokov v  prípade maďarskej databázy: Kendallov W=0,260 
(p<0,001) 
vo vekovej kategórii nad 24 rokov v  prípade maďarskej databázy:: Kendallov W W=0,307 
(p<0,001) 
vo vekovej kategórii do 21 rokov v  prípade slovenskej databázy: Kendallov W=0,215 (p<0,001) 
vo vekovej kategórii 22-24 rokov v  prípade slovenskej databázy: Kendallov W=0,134 
(p<0,001) 
vo vekovej kategórii nad 24 rokov v  prípade slovenskej databázy: Kendallov W=0,252 
(p<0,001) 

 

Tabuľka č. 65. Aký je Váš názor, prečo podľa Vás prijímajú ľudia prácu na 
„nezvyčajnú“ pracovnú dobu – vyhodnotenie odpovedí 

Veková 
kategória 

Výsledok 
štatistický
ch testov 

Atypické formy zamestnávania 

Príležito
stná 

práca, 
nádenná 

práca 

Čiastočný 
úväzok 
(denne 
menej 
ako 8 
hodín) 

Sezón
na 

práca 

Práca 
na 

doma, 
práca 

na 
diaľku 

Zmluva 
s perso
nálnou 
agentúr
ou 

Pracovná 

skúsenos

ť, ktorá 

umožní 

zisk 

lepšej 

pozície 

Agentská 

práca 

Verejná 

práca 

účasť na 

školení 

organizovan

om úradom 

práce 

pod 21 
rokov 

Mann-
Whitney U 

1628,00
0 

1838,000 
1829,

000 
1920,0

00 
1943,50

0 
1610,000 1673,000 1624,500 1504,000 

Wilcoxon 
W 

3458,00
0 

4253,000 
4107,

000 
4266,0

00 
3596,50

0 
3888,000 4019,000 3902,500 3850,000 
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Z -2,411 -1,259 -,639 -,715 -,124 -2,120 -1,498 -1,691 -2,184 

p ,016 ,208 ,523 ,474 ,901 ,034 ,134 ,091 ,029 

22-24 
rokov 

Mann-
Whitney U 

1989,00
0 

1650,000 
1614,

500 
1455,5

00 
1668,00

0 
1466,000 1753,500 1535,000 1815,000 

Wilcoxon 
W 

3315,00
0 

4971,000 
4774,

500 
4615,5

00 
4749,00

0 
4626,000 4834,500 4616,000 4818,000 

Z -,634 -2,086 -1,758 -2,691 -1,549 -2,542 -,891 -1,666 -,186 

p ,526 ,037 ,079 ,007 ,121 ,011 ,373 ,096 ,853 

nad 24 
rokov 

Mann-
Whitney U 

1715,50
0 

1891,500 
1498,

000 
1941,0

00 
1891,00

0 
1477,000 1677,500 1676,500 1689,500 

Wilcoxon 
W 

4796,50
0 

4972,500 
4579,

000 
3267,0

00 
3217,00

0 
2702,000 4680,500 2901,500 4692,500 

Z -2,168 -,793 -2,858 -,285 -,572 -2,365 -1,376 -1,184 -1,116 

p ,030 ,428 ,004 ,775 ,567 ,018 ,169 ,236 ,264 

Zdroj: vlastný 

 

Možnosti odpovedí boli nasledujúce:- Podľa mňa nemajú inú možnosť -, - Aj takáto práca 

má svoje prednosti -, - Podľa mňa neprijmú takúto prácu -. 

Vo vekovej kategórii do 21 rokov v prípade príležitostnej práce (Mann-Whitney 

test: p=0,016) sme dostali signifikantné rozdiely. Najväčší rozdiel bol v prípade 

odpovede :- Podľa mňa nemajú inú možnosť (HU: 66,7%, SK: 47,8%) a neprijatia takejto 

práce (SK: 50,75%, HU: 30%). 

Taká pracovná skúsenosť, ktorá pričiní k zisku lepšej pozície (Mann-Whitney próba: 

p=0,034): signifikantný rozdiely názoroch. Odpovede: Aj takáto práca má svoje 

prednosti (HU: 82,8%, SK:64,2% 10,3%), Podľa mňa nemajú inú možnosť (HU: 10,3%, 

SK:29,9%). 

Účasť vo vzdelávacom programe organizovanom Úradom práce (Mann-Whitney test: 

p=0,029) hodnotilo 55,4% maďarských respondentov ako formu disponujúcu aj 

výhodami, 33,9% len ako núdzové riešenie a podľa 10,7% ľudia takéto programy 

odmietajú. V prípade slovenských respondentov boli tieto pomery nasledujúce: 

núdzové riešenie: 42,6%, má svoje výhody: 36,8%. 

V skupine 22-24 ročných sme zistili signifikantné rozdiely v troch prípadoch. V 

prípade práce na čiastočný úväzok (Mann-Whitney test: p=0,037) preferovala väčšina 

maďarských respondentov odpoveď „má svoje výhody” (72%) a len 28% z nich 

označila túto formu za núdzové riešenie. Slovenskí respondenti zvolili všetky tri 

možnosti (55,6% - má svoje výhody, 37% - nemajú inú možnosť a 7,4% - odmietnutie). 

Ďalšou takouto formou bola práca na diaľku (Mann-Whitney test: p=0,007). Aj v 

prípade tejto formy sme zaznamenali nízky pomer odpovedí v prípade možnosti 

odmietania tejto formy práce. Na maďarskej strane dominovala odpoveď „má svoje 
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výhody” (71,4%), kým na slovenskej sa odpovede rozdelili medzi možnosťami „má 

svoje výhody” (48,1%) a „nemajú inú možnosť” (43%). 

Rozdiely v prípade takej pracovnej skúsenosti, ktorá napomáha k získaniu lepšej práce 

(Mann-Whitney test: p=0,011) ukazujú pozitívnejší prístup maďarských respondentov 

(79,2% - má svoje výhody). V okruhu slovenských respondentov bol tento pomer v 

prípade tejto odpovede len 57%. 

V prípade vekovej kategórie nad 24 rokov sme našli tiež tri kategórie atypických 

foriem, v ktorých sa odpovede signifikantne líšili.  

Príležitostná práca, nádenná práca (Mann-Whitney test: p=0,030): v obidvoch 

krajinách označili odpovedajúci v najväčšom pomere odpoveď „lebo nemajú inú 

možnosť (HU:87,2%, SK:71,2%). Menšia časť maďarských respondentov si myslí, že 

takáto práca má svoje výhody (9,0%), kým na slovenskej strane je pomer tejto 

odpovede okolo 25%. 

O sezónnej práce (Mann-Whitney test: p=0,004) si myslí nízky pomer respondentov v 

obidvoch krajinách, že ju ľudia neprijmú (HU: 2,6, SK: 5,8%). Očividný je rozdiel v 

prípade ďalších dvoch odpovedí. 59% maďarských respondentov si myslí, že ľudia 

nemajú inú možnosť (SK: 26,9%) a len 38,5%, že aj takáto práca má svoje výhody 

(SK: 67,3%). 

Taká pracovná skúsenosť, ktorá napomáha k získaniu lepšej pozície (Mann-Whitney 

test: p=0,018): respondenti zo Slovenska si myslia vo väčšej miere, že takúto 

skúsenosť ľudia odmietnu (HU: 3,9%, SK: 10,2%). 75% maďarských odpovedajúcich 

si myslí, že má to svoje výhody (SK: 55,1%). 

Tabuľka č. 66. Dôvody prijatia atypickej formy práce - poradie podľa priemerov (vek, 
krajina) 

Veková 
kategória 

HU SK 

Pozícia Forma zamestnávania Priemer Pozícia Forma zamestnávania Priemer 

pod 21 rokov 
 

1. 
Príležitostná práca, nádenná 

práca 
3,79 1. Verejná práca 3,91 

2. Prepožičaná pracovná sila 4,40 2. 
Účasť na školení 

organizovanom úradom práce 
4,16 

3. Verejná práca 4,41 3. Prepožičaná pracovná sila 4,69 

4. 
Účasť na školení 

organizovanom úradom práce 
4,95 4. Sezónna práca 5,09 

5. Sezónna práca 5,11 5. Agentská práca 5,09 

6. 
Čiastočný úväzok (denne menej 

ako 8 hodín) 
5,17 6. 

Čiastočný úväzok (denne menej 
ako 8 hodín) 

5,29 

7. Agentská práca 5,38 7. 
Príležitostná práca, nádenná 

práca 
5,32 

8. 
Práca na doma, práca na 

diaľku 
5,58 8. 

Pracovná skúsenosť, ktorá 
umožní zisk lepšej pozície 

5,70 
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9. 
Pracovná skúsenosť, ktorá 
umožní zisk lepšej pozície 

6,20 9. 
Práca na doma, práca na 

diaľku 
5,75 

22-24 rokov 

1. 
Príležitostná práca, nádenná 

práca 
3,44 1. 

Príležitostná práca, nádenná 
práca 

4,27 

2. 
Účasť na školení 

organizovanom úradom práce 
4,03 2. Verejná práca 4,32 

3. Verejná práca 4,36 3. Prepožičaná pracovná sila 4,55 

4. Prepožičaná pracovná sila 4,57 4. 
Účasť na školení 

organizovanom úradom práce 
4,72 

5. Sezónna práca 5,24 5. Sezónna práca 5,09 

6. Agentská práca 5,39 6. 
Práca na doma, práca na 

diaľku 
5,29 

7. 
Čiastočný úväzok (denne menej 

ako 8 hodín) 
5,74 7. Agentská práca 5,54 

8. 
Práca na doma, práca na 

diaľku 
5,88 8. 

Pracovná skúsenosť, ktorá 
umožní zisk lepšej pozície 

5,56 

9. 
Pracovná skúsenosť, ktorá 
umožní zisk lepšej pozície 

6,35 9. 
Čiastočný úväzok (denne menej 

ako 8 hodín) 
5,66 

nad 24 rokov 

1. 
Príležitostná práca, nádenná 

práca 
3,49 1. 

Príležitostná práca, nádenná 
práca 

3,94 

2. Prepožičaná pracovná sila 4,35 2. Prepožičaná pracovná sila 3,94 

3. Verejná práca 4,47 3. Verejná práca 3,97 

4. 
Účasť na školení 

organizovanom úradom práce 
4,52 4. 

Účasť na školení 
organizovanom úradom práce 

4,84 

5. Sezónna práca 4,73 5. 
Pracovná skúsenosť, ktorá 
umožní zisk lepšej pozície 

5,11 

6. Agentská práca 5,15 6. Agentská práca 5,34 

7. 
Čiastočný úväzok (denne menej 

ako 8 hodín) 
5,92 7. 

Práca na doma, práca na 
diaľku 

5,89 

8. 
Práca na doma, práca na 

diaľku 
6,01 8. Sezónna práca 5,90 

9. 
Pracovná skúsenosť, ktorá 
umožní zisk lepšej pozície 

6,36 9. 
Čiastočný úväzok (denne menej 

ako 8 hodín) 
6,07 

Zdroj: vlastný 
*Výsledky štatistických testov: 
vo vekovej kategórii do 21 rokov v  prípade maďarskej databázy: Kendallov W=0,135 (p<0,001) 
vo vekovej kategórii 22-24 rokov v  prípade maďarskej databázy: Kendallov W=0,197 
(p<0,001) 
vo vekovej kategórii nad 24 rokov v  prípade maďarskej databázy:: Kendallov W =0,193 
(p<0,001) 
vo vekovej kategórii do 21 rokov v  prípade slovenskej databázy: Kendallov W =0,080 
(p<0,001) 
vo vekovej kategórii 22-24 rokov v  prípade slovenskej databázy: Kendallov W =0,063 
(p<0,001) 
vo vekovej kategórii nad 24 rokov v  prípade slovenskej databázy: Kendallov W =0,163 
(p<0,001) 

 

6.2.2. VZDELANIE A ATYPICKÉ ZAMESTNANIE 

Na identifikáciu rozdielov podľa vzdelania a krajín sme aplikovali neparametrický test 
Mann-Whitney U na odpovediach získaných z 3 a 5 stupňovej Likert-škálovej. 

Údaje boli spracované pomocou štatistického programového balíka IBM SPSS 
Statistics 22.0 for Windows  
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Tabuľka č. 67.  Analýza rozdielov v názoroch o atypických formách zamestnávania 
podľa krajín a vzdelania – zvyšovanie šance získania normálnej práce 

Najvyššie 
dosiahnuté 
vzdelanie 

Výsledky 
štatistickýc
h testov 

Atypické formy zamestnávania 

Príležit
ostná 
práca, 
náden

ná 
práca 

Čiastočný 
úväzok 
(denne 

menej ako 
8 hodín) 

Sezónn
a práca 

Práca 
na 

doma, 
práca 

na 
diaľku 

Zmluva 
s personál
nou 
agentúrou 

Agentská 

práca 
Verejná práca 

účasť na 

školení 

organizo

vanom 

úradom 

práce 

maturita Mann-
Whitney U 

5448 5555 4909 5992 5276 6061 3268 5968 

Wilcoxon 
W 

10599 10706 10060 13867 10427 13442 8521 13108 

Z -1,587 -1,495 -3,161 -,720 -1,252 -,250 -6,375 -,238 

p-hodnota ,113 ,135 ,002 ,471 ,210 ,803 <0,001 ,812 

vysokoško
lské 

Mann-
Whitney U 

2944 3146 3081 3069 2857 2940 2897 2761 

Wilcoxon 
W 

5290 5357 7737 7440 7513 5151 7748 4906 

Z -1,551 -,211 -,847 -,558 -1,173 -,956 -1,243 -1,156 

p-hodnota ,121 ,833 ,397 ,577 ,241 ,339 ,214 ,248 

Zdroj: vlastný 

V prípade sezónnej práce sme zistili signifikantný rozdiel v odpovediach respondentov 

disponujúcich s maturitou (Mann-Whitney test: p=0,002), čo sa týka vplyvu danej formy 

na zisk normálnej práce v členení podľa krajín. Maďarskí respondenti hodnotili 

sezónnu prácu pozitívnejšie z tohto hľadiska (HU: 46,4%, SK: 24,8%). 

Hodnotenie verejnej práce je tiež rozdielne (Mann-Whitney próba: p<0,001) v okruhu 

s vysokoškolským vzdelaním nedisponujúcich respondentov v členení podľa krajín. 

Podľa 43,3% maďarských respondentov verejná práca zvyšuje šance na zisk 

normálnej práce (SK: 13,7%) a 12,5% z nich si myslí, že šance na normálne 

zamestnanie sa znižuje výkon práce v takejto forme (SK: 49%). 

Je zaujímavé, že v okruhu respondentov s vysokoškolským vzdelaním sme nenašli 

signifikantné rozdiely v názoroch ohľadom atypických foriem. Príležitostnú prácu 

hodnotila za neutrálnu z hľadiska získania normálnej práce 60% respondentov v 

obidvoch krajinách. Maďarskí respondenti (27,9%) si myslia vo väčšom pomere, že 

táto forma znižuje šance na normálnu prácu, ako slovenskí respondenti (18,2%), ale 

rozdiel v názoroch sa nedá zovšeobecniť.  

Šance na zisk práce v normálnej forme zvyšuje práce na čiastočný úväzok, myslia si 

to respondenti oboch krajín s vysokoškolským vzdelaním (HU: 54,5%, SK: 58,8%). 
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Hodnota Kendall-ovho W nám v prípade oboch krajín ukazuje signifikantné rozdiely z 

hľadiska najvyššieho dosiahnutého vzdelania (p<0,001), čo nám umožňuje zostavenie 

všeobecného poradia z odpovedí. Vyššia hodnota nameraná na trojstupňovej Likert-

ovej škále nám ukazuje, že odpovedajúci si myslia, že práce v danej atypickej forme 

zvyšuje šancu na zisk normálnej práce.  

V prípade zostavovania všeobecných poradí sme odpovede spracovali aj spolu s 

odpovedajúcimi, agregovali sme jednotlivé poradia.  

Kým v prípade maďarských odpovedajúcich disponujúcich s maturitou nám ukazujú 

priemery poradia monotónny rast (vysoká odchýlka v názoroch), tak v prípade verejnej 

práce v okruhu slovenských respondentov sme dostali oveľa nižšie priemerne poradie 

v porovnaní s nasledujúcou formou v poradí. Svedčí to o tom, že slovenskí respondenti 

negatívne hodnotia danú formu z hľadiska šance získania normálneho zamestnania.  

V okruhu respondentov s vysokoškolským vzdelaním sa formy na konci a na začiatku 

poradia odlišujú výraznejšie od ostatných, v rade nasledujúcich foriem. To znamená, 

že príležitostná práca (negatívny vplyv) a čiastočný úväzok (pozitívny vplyv) nám 

ukazujú zhodu názorov v okruhu maďarských respondentov. V prípade slovenských 

respondentov s vysokoškolským vzdelaním sme spozorovali monotónny rast hodnôt, 

čo znamená, že formy nachádzajúce sa v prednej časti poradia majú negatívnejšie a 

formy na konci poradie pozitívnejšie hodnotenie z pohľadu šance na zisk normálneho 

zamestnania, ale vysoká hodnota odchýlky v názoroch sú odlišnosti medzi formami 

ťažko identifikovateľné. 

Tabuľka č. 68. Poradie atypických foriem zamestnávania podľa krajín a vzdelania – 
zvyšovanie šance získania normálnej práce 

Najvyššie 
dosiahnuté 
vzdelanie 

HU SK 

Poradie Forma zamestnávania Priemer Poradie Forma zamestnávania Priemer 

maturita 
1. 

Príležitostná práca, 
nádenná práca 

3,88 1. Verejná práca 3,09 

2. 
Práca na doma, práca na 

diaľku 
3,88 2. 

Príležitostná práca, 
nádenná práca 

4,06 

3. Verejná práca 4,47 3. 
Čiastočný úväzok (denne 

menej ako 8 hodín) 
4,33 

4. Agentská práca 4,57 4. Sezónna práca 4,47 

5. Sezónna práca 4,65 5. 
Práca na doma, práca na 

diaľku 
4,71 
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6. 
Zmluva s personálnou 
agentúrou 

4,69 6. 
Zmluva s personálnou 
agentúrou 

4,92 

7. 

Účasť na školení 
organizovanom úradom 

práce 

4,92 7. Agentská práca 5,11 

8. 
Čiastočný úväzok (denne 

menej ako 8 hodín) 
4,94 8. 

Účasť na školení 
organizovanom úradom 

práce 

5,34 

vysokoškolské 
1. 

Príležitostná práca, 
nádenná práca 

3,50 1. 
Príležitostná práca, 

nádenná práca 
3,73 

2. 
Práca na doma, práca na 

diaľku 
4,13 2. 

Čiastočný úväzok (denne 
menej ako 8 hodín) 

3,88 

3. Agentská práca 4,32 3. Sezónna práca 4,07 

4. Verejná práca 4,37 4. 
Práca na doma, práca na 

diaľku 
4,36 

5. 
Zmluva s personálnou 
agentúrou 

4,73 5. 
Zmluva s personálnou 
agentúrou 

4,38 

6. Sezónna práca 4,75 6. Agentská práca 4,74 

7. 

Účasť na školení 
organizovanom úradom 

práce 

4,83 7. Verejná práca 5,31 

8. 
Čiastočný úväzok (denne 

menej ako 8 hodín) 
5,38 8. 

Účasť na školení 
organizovanom úradom 

práce 

5,55 

Zdroj: vlastný 
*Výsledky štatistickej analýzy: 
databáza maďarských s maturitou disponujúcich Kendallov W =0,047 (p<0,001) 
databáza maďarských s vysokoškolským vzdelaním disponujúcich: Kendallov W =0,085 
(p<0,001) 
databáza slovenských s maturitou disponujúcich: Kendallov W =0,113 (p<0,001) 
databáza slovenských s vysokoškolským vzdelaním disponujúcich: Kendallov W =0,113 
(p<0,001) 

 

Tabuľka č. 69. Analýza rozdielov v názoroch v prípade očakávaní od atypických foriem 
podľa krajín a vzdelania 

Vzdelanie Výsledky 
štatistickýc
h testov 

Atypické formy zamestnávania 

Príleži
tostná 
práca, 
náden

ná 
práca 

Čiastočn
ý úväzok 
(denne 
menej 
ako 8 
hodín) 

Sezón
na 

práca 

Práca 
na 

doma, 
práca 

na 
diaľku 

Zmluva 
s personá
lnou 
agentúrou 

Pracovn

á 

skúseno

sť, ktorá 

umožní 

zisk 

lepšej 

pozície 

Verejná práca účasť na 
školení 
organizova
nom 
úradom 
práce 

prepožičan
á pracovná 
sila 

maturita Mann-
Whitney U 

5348 5807 5923 5744 5706 5436 3684 5927 5661 

Wilcoxon 
W 

12974 13433 13183 10895 10857 10587 8937 11180 10914 

Z -2,214 -1,187 -,518 -1,066 -,476 -1,978 -5,607 -,592 -,722 

pk ,027 ,235 ,605 ,287 ,634 ,048 <0,001 ,554 ,471 



Szent István University – J. Selye University  

 

126 

vysokoš
kolské 

Mann-
Whitney U 

2532 3026 3085 3175 2813 2294 2669 3125 2791 

Wilcoxon 
W 

4743 5304 5363 5453 7863 7145 7719 8075 7741 

Z -2,889 -1,029 -,952 -,388 -1,590 -3,793 -2,115 -,345 -1,592 

p ,004 ,303 ,341 ,698 ,112 <0,001 ,034 ,730 ,111 

Zdroj: vlastný 

V okruhu mladých ľudí s maturitou na maďarskej strane územia opýtaní vo väčšej 

miere odmietli príležitostnú prácu (HU: 39,8%, SK:27,5%) ako  na slovenskej strane. 

Respondenti s vysokoškolským vzdelaním boli odmietavejší v prípade príležitostnej 

práce v obidvoch krajinách, ale v tejto kategórii sa váha priklonila na respondentov z 

maďarskej strany územia (HU: 57,6%, SK:34,0%). 

Respondenti z maďarskej strany vnímajú pracovnú skúsenosť, ktorá napomáha k 

získaniu lepšej pozície pozitívnejšie, ako respondenti zo slovenskej strany. Takúto 

skúsenosť by odmietlo 2,4% maďarských a 9,9% slovenských respondentov. V 

prípade odpovedajúcich s vysokoškolským vzdelaním boli rozdiely ešte vyššie 

(HU:3,0%, SK:13,3%). Odpovedajúci s maturitou na maďarskej strane by v pomere 

65,3%, a odpovedajúci na slovenskej strane by v pomere 54,5% prijali takúto pracovnú 

skúsenosť. Výsledky v prípade respondentov s vysokoškolským vzdelaním v prípade 

pracovnej skúsenosti napomáhajúcej k získaniu lepšej pozície boli nasledovné: 

dlhodobo by takúto prácu prijalo 83,3% odpovedajúcich na maďarskej a 55,1% 

respondentov na slovenskej strane.. 

Očakávania v prípade verejnej práce sa líšia v členení podľa krajín a najvyššieho 

získaného vzdelania. Verejnú prácu odmieta 30,0% respondentov s vysokoškolským 

vzdelaním na maďarskej a 70,6% odpovedajúcich v slovenskej vzorke. Pomer tých s 

vysokoškolským vzdelaním disponujúcich, ktorí by verejnú prácu neprijali bol 35,4% 

na maďarskej a 53,0% na slovenskej strane. 

Tabuľka č. 70. Priemerné hodnoty poradia v prípade očakávaní od atypických foriem 
zamestnávania podľa krajín a vzdelania 

Vzdelanie HU 
 

SK 

Poradie Forma zamestnávania Priemer Poradie Forma zamestnávania Priemer 

maturita 
 1. 

Príležitostná práca, nádenná 
práca 

3,79 1. Verejná práca 3,14 

2. Prepožičaná pracovná sila 3,98 2. Prepožičaná pracovná sila 4,09 

3. 
Účasť na školení 

organizovanom úradom práce 
4,44 3. 

Účasť na školení 
organizovanom úradom práce 

4,68 

4. 
Zmluva s personálnou 
agentúrou 

4,64 4. 
Príležitostná práca, nádenná 

práca 
4,74 
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5. Verejná práca 4,69 5. 
Zmluva s personálnou 
agentúrou 

4,77 

6. Sezónna práca 4,92 6. Sezónna práca 5,30 

7. 
Čiastočný úväzok (denne 

menej ako 8 hodín) 
5,23 7. 

Práca na doma, práca na 
diaľku 

5,72 

8. 
Práca na doma, práca na 

diaľku 
5,93 8. 

Čiastočný úväzok (denne 
menej ako 8 hodín) 

5,80 

9. 
Pracovná skúsenosť, ktorá 
umožní zisk lepšej pozície 

7,39 9. 
Pracovná skúsenosť, ktorá 
umožní zisk lepšej pozície 

6,78 

vysokoškolské 
 1. 

Príležitostná práca, nádenná 
práca 

3,22 1. Verejná práca 3,97 

2. Sezónna práca 4,19 2. Prepožičaná pracovná sila 4,11 

3. Prepožičaná pracovná sila 4,28 3. 
Príležitostná práca, nádenná 

práca 
4,31 

4. Verejná práca 4,68 4. 
Zmluva s personálnou 
agentúrou 

4,67 

5. 
Čiastočný úväzok (denne 

menej ako 8 hodín) 
4,81 5. 

Účasť na školení 
organizovanom úradom práce 

4,76 

6. 
Účasť na školení 

organizovanom úradom práce 
4,88 6. Sezónna práca 4,88 

7. 
Zmluva s personálnou 
agentúrou 

5,30 7. 
Čiastočný úväzok (denne 

menej ako 8 hodín) 
5,37 

8. 
Práca na doma, práca na 

diaľku 
5,86 8. 

Práca na doma, práca na 
diaľku 

6,10 

9. 
Pracovná skúsenosť, ktorá 
umožní zisk lepšej pozície 

7,80 9. 
Pracovná skúsenosť, ktorá 
umožní zisk lepšej pozície 

6,81 

Zdroj: vlastný 
*Výsledky štatistickej analýzy: 
databáza maďarských s maturitou disponujúcich Kendallov W=0,259 (p<0,001) 
databáza maďarských s vysokoškolským vzdelaním disponujúcich: Kendallov W =0,316 
(p<0,001) 
databáza slovenských s maturitou disponujúcich: Kendallov W =0,203 (p<0,001) 
databáza slovenských s vysokoškolským vzdelaním disponujúcich: Kendallov W =0,166 
(p<0,001) 

Vyššia hodnota znamená v prípade 3 stupňovej škály znamená, že postoj k danej 

forme je pozitívnejšia ako očakávania od nej.  

Tabuľka č. 71. Analýza rozdielov v názoroch podľa krajín a vzdelania ohľadom 
dôvodov prijatia práce v atypickej forme 

Vzdelanie Výsledky 
štatistickej 
analýzy 

Atypické formy zamestnávania 

Príleži
tostná 
práca, 
náden

ná 
práca 

Čiastočn
ý úväzok 
(denne 
menej 
ako 8 
hodín) 

Sezón
na 

práca 

Práca 
na 

doma, 
práca 

na 
diaľku 

Zmluva 
s personá
lnou 
agentúrou 

Pracovn

á 

skúseno

sť, ktorá 

umožní 

zisk 

lepšej 

pozície 

Agentská 

práca 

Verejná 

práca 

účasť na 

školení 

organizov

anom 

úradom 

práce 

maturita Mann-
Whitney U 

4734 5766 5817 5591 5948 5014 5577 4559 5247 

Wilcoxon 
W 

12237 11019 12838 10641 11201 10064 10728 9710 10398 

Z -3,804 -,986 -,342 -1,036 -,292 -2,214 -,806 -3,171 -1,564 

p 
<0,00

1 
,324 ,732 ,300 ,770 ,027 ,420 ,002 ,118 

vysokoš
kolské 

Mann-
Whitney U 

3166 2914 3217 2623 2878 2235 3085 2925 2881 
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Wilcoxon 
W 

5444 7964 7970 7474 7534 6795 5296 7296 4961 

Z -,936 -1,702 -,124 -2,647 -1,110 -3,656 -,197 -,378 -,378 

p ,350 ,089 ,902 ,008 ,267 <0,001 ,844 ,706 ,705 

Zdroj: vlastný 

V okruhu respondentov disponujúcich s maturitou je významný rozdiel v prípade 

príležitostnej práce, verejnej práce a skúseností uľahčujúcich lepšie sa zamestnať v 

budúcnosti. V prípade príležitostnej práce maďarskí respondenti v nižšom pomere 

označili odpoveď, že príležitostná práca má svoje výhody, ako slovenskí respondenti 

(HU:19,7%, SK: 41,2%). Maďarskí respondenti videli vo väčšej miere dôležitým 

zamestnať sa na takom mieste, kde môžu získať také skúsenosti, ktoré im v 

budúcnosti pomôžu lepšie sa zamestnať (HU: 75,2%, SK:59,0%). Výhody verejnej 

práce vidí 41,0% maďarských a 25,7% slovenských respondentov. 

6.2.2. ZAMESTNANIE SA V ZAHRANIČÍ V ATYPICKEJ FORME ZAMESTÁVANIA  

Maďarskí respondenti s vysokoškolským vzdelaním hodnotili viac možnosť vykonávať 

prácu doma (HU:77,6%, SK:59,2%). Maďarskí respondenti s vysokoškolským 

vzdelaním videli vo väčšej miere dôležitým zamestnať sa na takom mieste, kde môžu 

získať také, skúseností ktoré im v budúcnosti pomôžu lepšie sa zamestnať (HU: 

84,6%, SK: 58,9%). 

Tabuľka č. 72. Priemerné hodnoty poradia - prijatiu práce v atypickej forme podľa 
krajín a vzdelania 

Vzdelanie HU 
 

SK 

Poradie Forma zamestnávania 
priemer 

Poradie Forma zamestnávania 
priemer 

maturita 
1. 

Príležitostná práca, nádenná 
práca 

3,72 1. Verejná práca 3,74 

2. 
Zmluva s personálnou 

agentúrou 
4,33 2. 

Účasť na školení 
organizovanom úradom práce 

4,42 

3. Verejná práca 4,55 3. 
Zmluva s personálnou 

agentúrou 
4,49 

4. 
Účasť na školení 

organizovanom úradom práce 
4,77 4. 

Príležitostná práca, nádenná 
práca 

5,01 

5. Sezónna práca 4,94 5. Agentská práca 5,18 

6. Agentská práca 5,32 6. Sezónna práca 5,33 

7. 
Čiastočný úväzok (denne 

menej ako 8 hodín) 
5,50 7. 

Práca na doma, práca na 
diaľku 

5,59 

8. 
Práca na doma, práca na 

diaľku 
5,66 8. 

Pracovná skúsenosť, ktorá 
umožní zisk lepšej pozície 

5,60 

9. 
Pracovná skúsenosť, ktorá 
umožní zisk lepšej pozície 

6,20 9. 
Čiastočný úväzok (denne 

menej ako 8 hodín) 
5,64 

vysokoškolské 
1. 

Príležitostná práca, nádenná 
práca 

3,31 1. 
Príležitostná práca, nádenná 

práca 
4,06 

2. 
Účasť na školení 

organizovanom úradom práce 
4,11 2. 

Zmluva s personálnou 
agentúrou 

4,39 

3. Verejná práca 4,21 3. Verejná práca 4,46 
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4. 
Zmluva s personálnou 

agentúrou 
4,59 4. 

Účasť na školení 
organizovanom úradom práce 

4,70 

5. Sezónna práca 5,03 5. Sezónna práca 5,26 

6. Agentská práca 5,15 6. 
Pracovná skúsenosť, ktorá 
umožní zisk lepšej pozície 

5,39 

7. 
Čiastočný úväzok (denne 

menej ako 8 hodín) 
5,90 7. Agentská práca 5,50 

8. 
Práca na doma, práca na 

diaľku 
6,18 8. 

Čiastočný úväzok (denne 
menej ako 8 hodín) 

5,62 

9. 
Pracovná skúsenosť, ktorá 
umožní zisk lepšej pozície 

6,52 9. 
Práca na doma, práca na 

diaľku 
5,62 

Zdroj: vlastný 
* Výsledky štatistickej analýzy: 
databáza maďarských s maturitou disponujúcich Kendallov W =0,136 (p<0,001) 
databáza maďarských s vysokoškolským vzdelaním disponujúcich: Kendallov W =0,245 
(p<0,001) 
databáza slovenských s maturitou disponujúcich: Kendallov W =0,085 (p<0,001) 
databáza slovenských s vysokoškolským vzdelaním disponujúcich: Kendallov =0,076 
(p<0,001) 
 

Tabuľka č. 73. Rozdiely v názoroch v okruhu respondentov podľa krajín a vzdelania v 
otázke dochádzania do práce vykonávanej v atypickej forme 

Vzdelanie Výsledok 
štatistick
ej 
analýzy 

Atypické formy zamestnávania 

Príležitostná 
práca, 

nádenná 
práca 

Čiastočn
ý úväzok 
(denne 
menej 
ako 8 
hodín) 

Sezónn
a práca 

Práca na 
doma, 

práca na 
diaľku 

Agentská 

práca 
Verejná práca 

účasť na 

školení 

organizovano

m úradom 

práce 

maturita Mann-
Whitney 
U 

3810 3946 5078 3578 4461 4213 4095 

Wilcoxo
n W 

8661 9511 10538 8138 9021 9163 8848 

Z -3,166 -3,383 -,427 -3,126 -,875 -1,737 -2,033 

p ,002 ,001 ,670 ,002 ,382 ,082 ,042 

vysokoškols
ké 

Mann-
Whitney 
U 

1682 2164 2289 1650 1683 1980 1538 

Wilcoxo
n W 

2462 3704 6945 2875 2958 2970 2441 

Z -,937 -1,947 -,672 -3,089 -2,806 -,473 -2,230 

p ,349 ,052 ,502 ,002 ,005 ,636 ,026 

Zdroj: vlastný 

V prípade analýzy mobility môžeme povedať, že s iba s maturitou disponujúci 

slovenskí opýtaní sú ochotnejší dochádzať za atypickou prácou (Mann-Whitney test – 

signifikantné výsledky v každom prípade) v prípade príležitostnej práce, čiastočného 

úväzku, zamestnania sa cez personálnu agentúru a verejnej práce. V prípade 

slovenských (nedisponujúcich s VŠ diplomom) respondentov sme spozorovali oveľa 

väčšiu mobilitu, potvrdili nám to aj výsledky z Mann-Whitney testu. U slovenských 

mladých ľudí je v prípade (disponujúcich s VŠ diplomom) práce na čiastočný úväzok, 

agentskej práce a školení organizovaných úradom práce mobilita vyššia. 
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Tabuľka č. 74. Ochota dochádzať do práce vykonávanej v atypickej forme podľa krajín 
a vzdelania – priemerné hodnoty poradia 

Vzdelanie HU 
 

SK 

Poradie Forma zamestnávania 
priemer 

Poradie Forma zamestnávania 
priemer 

maturita 
1. 

Príležitostná práca, nádenná 
práca 

3,07 1. Verejná práca 3,10 

2. 
Čiastočný úväzok (denne 

menej ako 8 hodín) 
3,65 2. 

Príležitostná práca, nádenná 
práca 

3,42 

3. Verejná práca 3,91 3. 
Účasť na školení 

organizovanom úradom práce 
4,05 

4. 
Účasť na školení 

organizovanom úradom práce 
3,99 4. 

Čiastočný úväzok (denne 
menej ako 8 hodín) 

4,12 

5. 
Zmluva s personálnou 
agentúrou 

4,09 5. Sezónna práca 4,28 

6. Sezónna práca 4,59 6. 
Zmluva s personálnou 
agentúrou 

4,37 

7. agentská práca 4,68 7. agentská práca 4,66 

vysokoškolské 
1. 

Účasť na školení 
organizovanom úradom práce 

3,55 1. Verejná práca 3,26 

2. 
Príležitostná práca, nádenná 

práca 
3,61 2. 

Príležitostná práca, nádenná 
práca 

3,40 

3. Verejná práca 3,61 3. 
Účasť na školení 

organizovanom úradom práce 
3,89 

4. agentská práca 3,94 4. 
Čiastočný úväzok (denne 

menej ako 8 hodín) 
3,95 

5. 
Zmluva s personálnou 
agentúrou 

4,11 5. Sezónna práca 4,24 

6. 
Čiastočný úväzok (denne 

menej ako 8 hodín) 
4,16 6. 

Zmluva s personálnou 
agentúrou 

4,28 

7. Sezónna práca 5,02 7. agentská práca 4,99 

Zdroj: vlastný 
* Výsledky štatistickej analýzy: 
databáza maďarských s maturitou disponujúcich Kendallov W =0,137 (p<0,001) 
databáza maďarských s vysokoškolským vzdelaním disponujúcich: Kendallov W =0,142 
(p<0,001) 
databáza slovenských s maturitou disponujúcich: Kendallov W =0,097 (p<0,001) 
databáza slovenských s vysokoškolským vzdelaním disponujúcich: Kendallov =0,114 
(p<0,001) 
 

Tabuľka č. 75. Rozdiely názorov podľa krajín a vzdelania – očakávania od atypických 
foriem 

vzdelani
e 

výsledky 
štatistickej 
analýzy 

Očakávania od atypických foriem zamestnávania 

možn

osť 

kariér

neho 

rastu 

výhodný 

plat   

dobré 

praco

vné 

prostr

edie 

možn

osť 

zosúla

denia 

práce 

a 

rodiny

  

zosúladen

ie práce 

a voľného 

času 

zosúlad

enie 

práce 

a štúdia 

vhodné 

pracovné 

podmienky 

zaujímavá 

práca                                   

možnosť 

profesio

nálneho 

rastu 

možnosť 

prestupu 

do 

„normálne

j“ práce              

maturit
a 

Mann-
Whitney 

U 
5411 5906 6123 4354 5654 4641 4461 5347 5683 4435 

Wilcoxon 
W 

1303
7 

13409 13749 9205 10505 9394 9312 10198 10534 9188 

Z 
-

1,890 
-,797 -,343 -3,652 -,822 -2,795 -3,394 -1,219 -,695 -3,410 
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p ,059 ,425 ,732 
<0,00

1 
,411 ,005 ,001 ,223 ,487 ,001 

vysoko
školské 

Mann-
Whitney 

U 
2699 2596 2606 2434 2532 2312 2514 2660 2504 2356 

Wilcoxon 
W 

7452 7447 7166 7384 7582 7362 7464 7610 7454 7406 

Z 
-

1,140 
-1,745 -,952 -2,364 -2,035 -2,681 -2,041 -1,493 -2,132 -2,591 

p ,254 ,081 ,341 ,018 ,042 ,007 ,041 ,135 ,033 ,010 

Zdroj: vlastný 

S maturitou disponujúci slovenskí respondenti tendenčne považujú možnosť 

kariérneho rastu za dôležitejší, ako maďarskí respondenti (Mann-Whitney próba: 

p=0,059). V prípade zosúladenia rodiny a práce, práce a štúdia, vhodné pracovné 

podmienky a možnosť prestúpiť do normálnej práce však považovali za dôležitejšie 

maďarskí respondenti. V prípade maďarskej vzorky sú hodnoty priemerne vyššie, 

zovšeobecnenie výsledkov podporuje aj Mann-Whitney test (signifikantné výsledky). 

S vysokoškolským vzdelaním disponujúci maďarskí respondenti oproti ich slovenským 

rovesníkom považujú za dôležitejšie zosúladenie práce a rodiny, štúdia a voľného 

času, vhodné pracovné prostredie, možnosť odborného rastu a možnosť prestupu do 

normálnej práce. 

Tabuľka č. 76. Očakávania od atypických foriem – priemery poradia*, podľa krajín a 
vzdelania 

Vzdelanie 

HU SK 

aspekt priemer aspekt priemer 

maturita zosúladenie práce a voľného 
času 

3,80 
zosúladenie práce a voľného 

času 
3,70 

možnosť kariérneho rastu 3,93 zosúladenie práce a štúdia 3,79 

zaujímavá práca 4,14 
možnosť zosúladenia práce a 

rodiny 
3,87 

zosúladenie práce a štúdia 4,16 zaujímavá práca 3,91 

možnosť zosúladenia práce a 
rodiny 

4,31 
možnosť prestupu do 

„normálnej“ práce 
3,94 

dobré pracovné prostredie 4,34 vhodné pracovné podmienky 3,97 

možnosť profesionálneho rastu            4,36 možnosť kariérneho rastu 4,21 

vhodné pracovné podmienky 4,38 možnosť profesionálneho rastu            4,26 

možnosť prestupu do 
„normálnej“ práce 

4,40 dobré pracovné prostredie 4,37 

výhodný plat 4,45 výhodný plat 4,52 

vysokoškolské zosúladenie práce a voľného 
času 

3,89 
zosúladenie práce a voľného 

času 
3,50 

možnosť kariérneho rastu 4,02 zosúladenie práce a štúdia 3,60 

zosúladenie práce a štúdia 4,08 možnosť kariérneho rastu 3,71 

zaujímavá práca 4,10 zaujímavá práca 3,81 

dobré pracovné prostredie 4,17 
možnosť zosúladenia práce a 

rodiny 
3,84 
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vhodné pracovné podmienky 4,23 vhodné pracovné podmienky 3,87 

možnosť zosúladenia práce a 
rodiny 

4,29 
možnosť prestupu do 

„normálnej“ práce 
3,90 

možnosť prestupu do 
„normálnej“ práce 

4,34 dobré pracovné prostredie 3,92 

možnosť profesionálneho rastu            4,40 možnosť profesionálneho rastu            4,07 

výhodný plat 4,42 výhodný plat 4,08 

Zdroj: vlastný 
* Výsledky štatistickej analýzy: 
databáza maďarských s maturitou disponujúcich Kendallov W =0,095 (p<0,001) 
databáza maďarských s vysokoškolským vzdelaním disponujúcich: Kendallov W =0,084 
(p<0,001) 
databáza slovenských s maturitou disponujúcich: Kendallov W =0,109 (p<0,001) 
databáza slovenských s vysokoškolským vzdelaním disponujúcich: Kendallov =0,065 
(p<0,001) 

 

Tabuľka č. 77. Podľa Vášho názoru pomohla by krajine atypická forma zamestnávania 
prekonať hospodársku krízu? – podľa krajín a vzdelania 

Najvyššie dosiahnuté 
vzdelanie 

Výsledok štatistického 
testu 

Ön szerint 
segítené-e az 

atipikus 
foglalkoztatási 

forma a 
válságból való 
kilábalást az 

ország 
számára? 

Ön szerint segítené-e 
az atipikus 

foglalkoztatási forma a 
válságból való 

kilábalást a tartós 
munkanélküliek 

számára (> 12 hónapja 
munkanélküli)? 

maturita Mann-Whitney U 6047 5438 

Wilcoxon W 13922 12341 

Z -,223 -,777 

p ,824 ,437 

vysokoškolské Mann-Whitney U 3143 2871 

Wilcoxon W 8396 7821 

Z -,750 -1,211 

p ,453 ,226 

Zdroj: vlastný 

Na základe výsledkov Mann-Whitney testu môžeme povedať, že podľa krajín 

respondentov nie sú väčšie rozdiely v odpovediach ohľadom úlohy atypických foriem 

pri zotavovaní sa z krízy. Vysoká miera (HU:71,2%, SK: 84,7% si myslí, že atypické 

formy čiastočne pomáhajú pri zotavovaní sa z krízy. V okruhu respondentov s VŠ 

vzdelaním sú tieto hodnoty HU:70,8% a SK:78,4%. 
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Obrázok č. 14. Rozdiely v názoroch podľa krajín v prípade zahraničnej práce 

v atypickej forme zamestnávania 
Zdroj: vlastný 

 

Podľa výsledku Chi-kvadrát testu (p<0,001) je silne signifikantný vzťah medzi 

maďarskými a slovenskými mladými v otázke zahraničnej práce v atypickej forme. 

Slovenský respondenti sú ochotnejší pracovať v zahraničí v atypickej forme 

zamestnania.  

 
Obrázok č. 15. Rozdiely medzi maďarskými a slovenskými respondentmi v ich 

názoroch o zahraničnom výkone práce 
Zdroj: vlastný 

 

V prípade osôb s vysokoškolským vzdelaním nie sú značné rozdiely (Chi-kvadrát test: 

p=0,148) v názoroch maďarských a slovenských respondentov. V okruhu maturitou 

disponujúcich by slovenskí respondenti sú ochotnejší sa zamestnať v atypickej forme 

zamestnávania v zahraničí. (Chi-kvadrát test:: p<0,001)  
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6.3. VYHODNOTENIE HYPOTÉZ V PRÍPADE MLADÝCH 

Hodnotenie nami sformulovaných hypotéz: 

 

Tabuľka č. 78. Vyhodnotenie hypotéz  

Hypotézy Pravdivé Čiastočne 

pravdivé 

 

Nepravdivé Poznámka 

H21: Vek a 

pracovné 

skúsenosti silne 

vplývajú na 

rozhodnutia 

mladých v oblasti 

zamestnania 

 X  Na základe výsledkov našej 

analýzy môžeme 

skonštatovať, že vek nevplýva 

samostatne na postoje 

mladých ohľadom atypických 

foriem zamestnania.. 

Vo vysokom školstve v 

Maďarsku študuje vo vekovej 

kategórii od 21 rokov väčšina v 

dennej forme štúdia a len 

menšina v externej forme 

(5,6%), kým v prípade vekovej 

kategórie nad 24 rokov sa 

tento pomer otočí – pomer 

externistov je 76,7% v tejto 

vekovej kategórii. Faktom je, 

že v tejto vekovej kategórii 

(nad 24 r.) 84,48% 

respondentov pracuje popri 

štúdia a pomer externistov v 

skupine pracujúcich je 81,6% 

V kategórii pod 21 rokov je 

pomer pracujúcich 48,6%. 

Medzi slovenskými 

respondentmi sa vo vekovej 

kategórii pod 21 rokov bol 

pomer externistov 6,5%. Vo 
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vekovej kategórii nad 24 rokov 

bol pomer externistov a 

študujúcich v dennej forme 

približne 50-50%. V Pomer 

pracujúcich v slovenskej 

vzorke bol 50 % v každej 

vekovej kategórii.  

Signifikantné rozdiely medzi 

vekovými kategóriami sme 

našli len v prípade niektorých 

foriem atypického 

zamestnávania, v prípade 

krajín sa tieto ale nezhodli. Tá 

istá veková kategória má 

odlišný názor na niektoré 

formy zamestnávania. 

H22: Vzdelanie 

výrazne vplýva na 

rozhodnutia 

mladých v oblasti 

zamestnávania 

 X  Skúmali sme aj postoje v 

otázke atypických foriem 

zamestnávania v okruhu 

mladých a zistili sme, že len v 

prípade niektorých foriem 

medzi mladými disponujúcimi s 

maturitou a mladými s 

vysokoškolským vzdelaním. 

Zaujímavé je, že v prípade 

maďarských a slovenských 

respondentov identifikované 

rozdiely sa vzájomne 

nepodporujú, identifikovali sme 

ich v prípade iných foriem. 

Názory sa zhodli len v prípade 

sezónnej práce (mladí ľudia s 

VŠ vzdelaním sú skeptickejší, 

ako mladí s maturitou a to aj v 

prípade maďarských a 

slovenských respondentov. V 
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prípade možnosti zahranične 

práce v atypickej forme sme 

nespozorovali rozdiely v 

členení podľa vzdelania.  

H23: V prípade 

maďarských a 

slovenských 

mladých sú výrazné 

odlišnosti v ich 

postojoch voči 

atypickým formám 

zamestnávania 

X   Keď zhrnieme výsledky našej 

štatistickej analýzy, tak 

môžeme skonštatovať, že vo 

viacerých prípadoch sme zistili 

signifikantný rozdiel medzi 

maďarskými a slovenskými 

mladými, čo sa týka ich postoja 

v otázke atypických foriem 

zamestnanosti. Respondenti 

zo Slovenska sú mobilnejší, čo 

sa týka dochádzania do práce, 

ktorá sa vykonáva v atypickej 

forme. Výrazne signifikantný 

rozdiel sme zistili v prípade 

maďarských a slovenských 

mladých ľudí ohľadom 

zamestnania sa v zahraničí:: 

mladí zo Slovenska by sa 

zamestnali v niektorej atypickej 

forme aj v zahraničí vo väčšom 

pomere, ako ich maďarskí 

rovesníci. 

Pri analýze odpovedí podľa 

veku sme zistili signifikantný 

rozdiel v odpovediach 

maďarských a slovenských 

mladých. Boli také formy 

zamestnávania, ktorých 

hodnotenie nám ukázalo v 

každej vekovej kategórii 

signifikantné rozdiely.. Taký 

prípad napríklad postoj pri 
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tvrdení  ”vplyv práce 

vykonávanej v atypickej forme 

na zamestnanie sa v normálnej 

pracovnej pozícii”, alebo v 

prípade otázky „prečo prijmú 

ľudia prácu v netradičnej forme 

zamestnania” sme dostali 

odpoveď: „Taká pracovná 

skúsenosť, ktorá pomôže 

získať lepšiu pozíciu”   

Zdroj: vlastný 
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7 VÝSKUM V OKRUHU PODNIKOV (KOVÁCS ILDIKÓ ÉVA-ANTALIK IMRICH-POÓR 

JÓZSEF) 

 

V prieskume sme hľadali odpovede na to, že po hospodárskej kríze sa ako zmenia 

praktiky firiem v oblasti zamestnávania vplyvom ekonomických udalostí.  

V prieskume sme zbierali údaje a vytvorili databázy pomocou dvoch dotazníkov. 

Vytvorili sa dve databázy. Prvá obsahuje údaje maďarských podnikov a druhá údaje 

slovenských podnikov. Otázky v najviac prípadoch boli uzavretého charakteru, ale 

skoro pri každej figurovala aj možnosť „iné”, aby sa opýtaní vedeli svoje odpovede 

presne sformulovať. Otázky dotazníka tvorili tri logicky usporiadané skupiny: 

 základné charakteristické črty podnikov, 

 zamestnávanie ovplyvňujúce ekonomické vplyvy a reakcie podnikov,  

 otázky súvisiace s formami atypického zamestnávania a plánmi podnikov 

do budúcnosti. 

 

Naše tvrdenia sme podložili analýzami zakladajúcimi sa na využití všeobecnej 

(početnosť, odchýlka, rozdelenie, priemer) a viacpremennej štatistickej metodiky. 

Zloženie vzorky a počet podnikov v nej nereprezentuje  maďarské a slovenské podniky 

z každého hľadiska, ale pozerajúc sa na podniky v nej je už situácia iná, do vzorky sa 

dostali aj podniky, ktoré dobre reprezentujú praktiky a zmeny v skúmaných oblastiach. 

  

7.1. CHARAKTERISTIKA DATABÁZY 

Do prieskumu sa zapojilo 232 podnikov, z toho 161 z Maďarska (69% všetkých 

odpovedí) a 71 organizácií (31%) zo Slovenska. Z hľadiska štruktúry majiteľov sa do 

vzorky dostali v členení podľa krajín rovnaké pomery podnikov v domácom vlastníctve 

(75-75%). V zahraničnom vlastníctve bolo v maďarskej databáze 20% podnikov a v 

slovenskej 14% (celkovo 18%). Podniky v zmiešanom vlastníctve tvorili 5% všetkých 

podnikov v maďarskej a 11% v slovenskej databáze, celkovo 7%.  
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Obrázok č. 16. Percentuálne rozdelenie podnikov podľa vlastníka 
Zdroj: vlastný 

 

79% opýtaných podnikov bolo v súkromnom vlastníctve a 15% podnikov vo verejnom 

alebo štátnom vlastníctve. V dvoch krajinách boli pomery približne rovnaké. 81% 

maďarských a 76% slovenských podnikov bolo v súkromných rukách a 15-15% 

podnikov/organizácií v štátnom/verejnom vlastníctve.  

 

 

Obrázok č. 17. Databáza podľa vlastníctva  
Zdroj: vlastný 

 

Podniky podľa počtu zamestnancov sa delili nasledujúco: 57% malo menej ako 50, 

16% 51-100, 13% 100-500, 7% 500-1000 zamestnancov a 8% viac ako 1000 

zamestnancov. V tejto oblasti bol menší rozdiel medzi krajinami. Na Slovensku boli 
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reprezentované podniky zamestnávajúce menej ako 100 osôb vo väčšej  miere (85% 

vs. 67%), aj medzi nimi bol vysoký pomer 50-100 osôb zamestnávajúcich podnikov 

(39%), kým v prípade maďarských podnikov malo pod 100 osôb zamestnávajúcich 

podnikov vo väčšej miere menej, ako 50 zamestnancov (62% z celkového počtu 

maďarských podnikov). Najväčšie, viac ako 1000 osôb zamestnávajúce podniky sa 

dostali do databázy z Maďarska - 11% (18 podnikov) patrilo do tejto skupiny, kým v 

slovenskej databáze sa nachádzal len jeden taký podnik (1%).  

 

Obrázok č. 18. Databáza podnikov podľa počtu zamestnaných osôb 
Zdroj: vlastný 

 

Rozdelenie podnikov podľa ekonomického odvetvia bolo tiež podobné v dvoch 

krajinách. V najväčšej miere figurovali o vzorke podniky z odvetvia priemyslu (jednu 

štvrtinu, HU: 26%, SK:23%) Ich nasleduje obchod s pomerom 16% (HU: 14%, SK: 

20%). FMCG a telekomunikačný sektor neboli zastúpené v slovenskej vzorke ani 

jedným podnikom,  v celkovej vzorke podnikov ich bolo len 4 a5 podnikov (2-2%), 

rovnaké je zastúpenie v databáze aj podnikov z energetiky a vzdelávania (2-2%).  
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Obrázok č. 19. Databáza podnikov podľa ekonomického odvetvia  
Zdroj: vlastný 

7.2. OČAKÁVANIA RESPONDENTOV -  EKONOMICKÉ UDALOSTI 

V prípade viacerých vplývajúcich faktorov a ekonomických udalostí sme skúmali, že 

ako ich hodnotia podniky, aké rozdiely sa v ich názoroch nachádzajú, príp. aké 

súvislosti sú badateľné medzi hodnotením vplyvov a charakteristickými črtami 

podnikov.   

7.2.1. OČAKÁVANÁ MIERA INFLÁCIE  

V očakávaniach vývoja miery inflácie nie sú väčšie rozdiely medzi maďarskými a 

slovenskými podnikmi. Približne polovica (49%) očakáva infláciu pod 3%(HU: 50%, 

SK: 47%). Infláciu očakáva nad 5% len 2% respondentov.  

 

Obrázok č. 20. Očakávania vývoja miery inflácie v členení podľa krajín 
Zdroj: vlastný 
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V oblasti vývoja miery inflácie boli najpesimistickejšími podniky v domácom vlastníctve 

(35% očakávalo mieru nad 3 %), tento pomer je vyšší ako v prípade podnikov v 

zahraničnom vlastníctve (31%) a v zmiešanom vlastníctve (25%), a treba dodať, že 

3% z nich očakáva mieru inflácie nad 5%. Najoptimistickejšími sú podniky v 

zmiešanom vlastníctve, 63% z nich očakáva infláciu pod 3% (domáce vl. 48%, 

zahraničné vl.:. 45%). 

 

Obrázok č. 21. Očakávaná miera inflácie v 2014 – v členení podľa vlastníctva 
Zdroj: vlastný 

 

Najväčšie miery inflácie očakávali podniky v odvetviach vzdelávania, ekonomických 

služieb a poľnohospodárstva. - 60%, 53% a 55% týchto podnikov očakávalo infláciu 

vyššiu ako 3%, kým v odvetví FMCG 100%, telekomunikačných služieb 80%, 

energetiky 75% a vo verejnej správe 73% organizácií očakávalo mieru inflácie pod 3%. 

(na obrázku sme neznázornili odpovede „neviem).  

 

Obrázok č. 22. Očakávaná miera inflácie v roku 2014 podľa ekonomických 
odvetví 
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Zdroj: vlastný 
 

V členení podľa sektora nie sú väčšie rozdiely v očakávaniach, v súkromnom sektore 

očakávalo mieru inflácie nad tri percent 34% respondentov, v štátnom sektore to bolo 

26%. Pod 3% očakávalo infláciu 48% súkromných podnikov a  57% štátnych. V 

kategórii v dôsledku heterogenity tejto kategórie sme spozorovali opačnú tendenciu, 

oveľa menej organizácií očakávalo mieru inflácie pod 3% (31%) ako nad 3% (46%). 

  

Obrázok č. 23. Očakávaná miera inflácie v roku 2014 podľa – podľa sektora. 
 Zdroj: vlastný 

 

Väčšie, viac ako 1000 osôb zamestnávajúce podniky očakávajú v najväčšom pomere 

tiež infláciu pod 3% (68%), len 16% z nich čakalo infláciu nad 3%, kým v prípade 

menších zamestnávateľov sú vo väčšom pomere (27 a 37%) podniky s očakávaniami 

nad 3%.  
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Obrázok č. 24. Očakávaná miera inflácie v roku 2014 podľa – podľa počtu 

zamestnaných. 

 Zdroj: vlastný 

 

7.2.2. POSLEDNÝ ROK HOSPODÁRENIA - CHARAKTERISTIKA 

 

V hodnotení posledného roka hospodárenia sme spozorovali rozdiely medzi podnikmi 

dvoch krajín. Kým je situácia približne rovnaká v kategóriách „rastu” (HU: 33%, SK: 

35%) a „úpadku” (HU: 20%, SK: 14%), tak o stagnáciu označilo 32% maďarských 

podnikov a až 49% slovenských podnikov.  

 

 

Obrázok č. 25. Hodnotenie posledného roka v členení podľa krajín 
Zdroj: vlastný 

 

Posledný rok hodnotili najnegatívnejšie podniky v domácom vlastníctve (úpadok: 21%, 

stagnovanie: 41%, rast: 30%). Podniky v zahraničnom vlastníctve hodnotili situáciu 

oveľa pozitívnejšie (rast: 48%, stagnovanie: 21%, úpadok: 10%).  
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Obrázok č. 26. Hodnotenie posledného roka v členení podľa vlastníctva  
Zdroj: vlastný 

 

Úpadok hlásili najmä z nasledujúcich odvetví: vzdelávanie (40%), poľnohospodárstvo 

(27%) a FMCG (25%), nezaostávajú oveľa odvetvie obchodu (23%) a priemyselné 

podniky (21%). Rast hlásili najmä podniky z dopravy (73%), priemyslu (46%) a 

telekomunikácie (40%). 

 

 

Obrázok č. 27. Hodnotenie posledného roka v členení podľa odvetvia 
Zdroj: vlastný 

 

Najväčšia časť súkromných a štátnych podnikov hodnotila posledný hospodársky rok 

približne rovnako. Najväčšia časť podnikov zaknihovala posledný rok ako stagnovanie 

alebo úpadok (54% a 58%), o raste informovalo len 37% a 23% z nich. V kategórii „iné” 

77% podnikov hodnotilo posledný rok ako neutrálny – no treba dodať, že o úpadku ani 

jeden z nich neinformoval. V prípade štátnych podnikov sme zaregistrovali veľa 

odpovedí v kategórii „neviem” (štátne:19% vs. súkromné 9% a iné:8%)   
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Obrázok č. 28.Hodnotenie posledného roka v členení podľa sektora 
Zdroj: vlastný 

 

Najnegatívnejšie pôsobili zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú menej ako 100 osôb, 

43% z nich označilo stagnovanie, ďalších 21% z nich úpadok. Vo veľkostnej kategórii 

100-1000 zamestnaných pociťovali v najväčšej miere rast (49%), a zamestnávatelia 

zamestnávajúci viac ako 1000 osôb informovali v najmenšom pomere o úpadku (11%).  

 

 

 

Obrázok č. 29. Hodnotenie posledného roka v členení podľa počtu zamestnancov 
Zdroj: vlastný 
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Čo sa týka očakávaní zvyšovania tržieb neregistrovali sme rozdiely pri členení 

respondentov podľa krajín. Podniky (HU:16% a SK:9%) očakávalo zvyšovanie tržieb 

pod 1% a HU: 46% a SK: 54% nárast tržieb o 1-5%. 15% maďarských a 11% 

slovenských podnikov označilo zvyšovanie medzi 5-10% a HU: 7% a SK:9% mieru 

nárastu nad 10%.  

 

Obrázok č. 30. Očakávaný nárast tržieb v roku 2014 v členení podľa krajín 
Zdroj: vlastný 

 

Zvyšovanie tržieb v roku 2014 posúdili podniky v zahraničnom a v zmiešanom 

vlastníctve rovnako, len 7% a 6% z nich predpokladalo zvyšovanie tržieb pod 1%, kým 

v prípade domácich podnikov bol ich pomer 16%. Nárast v rozmedzí 1-5% očakávalo 

vo všetkých troch kategóriách približne polovica podnikov, 5 až 10%-ný nárast 14% 

(domáce a zahraničné vlastníctvo a 13% podnikov v zmiešanom vlastníctve. Nárast 

nad 10% očakávalo relatívne malý pomer podnikov (D: 9%, ZAH.: 2%, ZMIE: 6%).  

  

Obrázok č. 31. Očakávaný nárast tržieb v roku 2014 v členení podľa vlastníka 
Zdroj: vlastný 
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Najpesimistickejšími v analýze podľa odvetvia boli predstavitelia FMCG sektora, 

verejnej správy a vzdelávania, kde rátalo s nárastom pod 1% veľký pomer podnikov 

(FMCG:33%, VS:27% a VZD: 20%). Nárast nad 5% očakáva vysoký pomer podnikov 

v IT sektore (44%), v doprave (36%), v poľnohospodárstve (33%) a v obchode (33%).  

   

 

Obrázok č. 32. Očakávaný nárast tržieb v roku 2014 v členení podľa odvetvia. 
 Zdroj: vlastný 

 

Súkromné a štátne firmy posudzovali svoje očakávané tržby približne rovnako. 

najväčší pomer z nich očakáva nárast tržieb v rozmedzí 1-5% (48% a 56%), a len 13% 

a 15% z nich očakáva nárast pod 1%. Väčší rozdiel sme spozorovali len v kategórii 

nad 5%. 24% súkromných podnikov očakáva takúto mieru oproti 9%-ám štátnych 

podnikov. V tejto kategórii 8% súkromných podnikov a 6% štátnych očakáva nárast 

tržieb až o viac ako 10%. V kategórii „iné” z dôvodu heterogenity oveľa viac podnikov 

očakáva nárast pod 1% (23%), a oveľa menej podnikov (31%) nárast v rozmedzí 1-

5%.  
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Obrázok č. 33. Očakávaný nárast tržieb v roku 2014 v členení podľa sektorov. 
Zdroj: vlastný 

 

Počet zamestnancov nevplýva významne na očakávania ohľadom nárastu tržieb. 

Polovica podnikov očakáva nárast v rozmedzí 1-5% ,relatívne v najväčšom pomere 

podniky pod 100 zamestnancov aj tejto skupine je najviac podnikov (9%) ktoré 

očakávajú nárast nad 10%. S nárastom nad 5% kalkulujú najmenej najväčšie podniky, 

(10% oproti 24% ostatných kategórií) a nenachádzal sa v tejto kategórii ani jeden 

podnik kalkulujúci s nárastom viac ako 10%. V tejto skupine sme spozorovali aj vysokú 

hodnotu odpovedí „neviem” (32%).  

 

 

Obrázok č. 34. Očakávaný nárast tržieb v roku 2014 v členení podľa počtu zamestnancov 
Zdroj: vlastný 
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7.2.4. OČAKÁVANĚ OBDOBIE TRVANIA RASTU V EKONOMIKE 

Slovenské podniky sú optimistickejší ohľadom dlhodobého rastu 27% z nich očakáva 

obdobie 2-5 rokov trvajúceho rastu, a 11% až dlhšie ako 5 rokov oproti 18% a 8% 

percentám maďarských podnikov. Medzi slovenskými podnikmi bolo oveľa menej 

neistých (13%), „neviem” odpovedajúcich ako v prípade maďarských podnikov (24%). 

Neočakáva rast 14-15% podnikov a v rozmedzí 1-2 ročné rastové obdobie očakáva 

35-36% podnikov.  

 

 

Obrázok č. 35. Očakávané obdobie trvania rastu v ekonomike podľa krajín 
Zdroj: vlastný 

 

Najpesimistickejšie rozmýšľajú podniky v domácom vlastníctve až 17% z nich si myslí, 

že nebude ekonomika nebude rásť (oproti 7% podnikov v zahraničnom vlastníctve a 

13% v zmiešanom vlastníctve), a len o polovičný pomer z nich predpokladá až 5 rokov 

trvajúce rastové obdobie (7% vs. 13-14%). 1 až 5 rokov trvajúce rastové obdobie 

predpokladá väčšina podnikov (D: 58%, ZAH: 45% a ZMIE: 60%)  

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

HU SK Spolu

Nebude

1-2 r.

2-5 r.

viac ako 5 r.

neviem



Szent István University – J. Selye University  

 

151 

 

Obrázok č. 36. Očakávané obdobie trvania rastu v ekonomike podľa vlastníctva 
Zdroj: vlastný 

 

Vo väčšine odvetví  predpokladajú podniky 1-5 ročné trvanie rastového obdobia, 

najväčšie pomery v tejto kategórii sú pozorovateľné v odvetviach FMCG (75%), v 

telekomunikačných  (60%) a v ekonomických službách (50%). Najpesimistickejší sú v 

súvislosti s rastom podniky vo vzdelávaní a vo verejnej správe, kde 40% a 33% 

respondentov si myslí, že nebude rast. Dlhšie ako 5 rokov trvajúce rastové obdobie 

predpokladajú podniky v IT sektore (22%) a v obchode (22%). Najoptimistickejší boli 

podniky v doprave (82%), v obchode (79%), v FMCG, v peňažnom sektore a 

v sektoroch ekonomických služieb a poľnohospodárstva (75-75%), z ktorých až ¾ 

očakáva 1 až 5 rokov a viac trvajúce rastové obdobie.  

 
Obrázok č. 36. Očakávané obdobie trvania rastu v ekonomike podľa odvetví  

Zdroj: vlastný 
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V členení podľa odvetví sme už videli, že vo vzdelávaní a vo verejnej správe sú podniky 

najpesimistickejší v súvislosti s rastom v ekonomike, tak nás neprekvapilo, že práve 

štátne podniky označili v najväčšom pomere odpoveď „nebude rast” (24%) čo je väčšia 

hodnota, akú sme spozorovali v prípade súkromných podnikov (11%) a z ich skupiny 

nikto neočakával dlhšie trvajúce rastové obdobie ako 5 rokov, kým v prípade 

súkromných podnikov bol tento pomer 11%. Najpesimistickejší sú ale organizácie z 

kategórie „iné”. Až 39% z nich očakáva rast, najmä tretí sektor - nadácie, neziskové 

organizácie a občianske združenia. Najoptimistickejší sú súkromné podniky (ale 

nachádza sa v ich skupine aj veľa neistých), viac ako 2/3 z nich (68%) očakáva 1 alebo 

viac rokov trvajúce rastové obdobie (oproti 54-54% ostatných). 

 

Obrázok č. 37. Očakávané obdobie trvania rastu v ekonomike podľa sektorov. 

Zdroj: vlastný 

 

Najpesimistickejší sú podniky zamestnávajúci menej ako 100 osôb, 17% z nich si 

myslí, že nebude rastové obdobie. V prípade pod 1000 osôb zamestnávaných osôb  si 

myslí až 67% z nich, že môžeme očakávať viac rokov trvajúci rast, v prípade nad 1000 

osôb zamestnávajúcich podnikoch je tento pomer 47% a tiež veľa z nich označilo 

odpoveď „neviem” (47%).  
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Obrázok č. 38. Očakávané obdobie trvania rastu v ekonomike podľa počtu 
zamestnaných 
Zdroj: vlastný 

 

7.2.5. ZOTAVOVANIE SA Z KRÍZY  

 

V prípade otázky vzťahujúcej sa na zotavovanie sa z krízy a vplývanie rastu na 

zamestnávanie mohli odpovedať respondenti na 5 stupňovej škále v prípade 7 

rozličných oblastí vplyvov (1=necharakteristické, 5=vo veľkej miere charakteristické). 

Zotavovanie sa z krízy má nízky vplyv na zamestnávanie v obidvoch krajinách, v 

skúmaných oblastiach sme namerali priemery hodnôt v rozmedzí 1,38 až 2,72.  

Najväčšie priemery sme v obidvoch krajinách namerali v prípade odpovede 

„neplánujeme väčšie zmeny” (HU:2,42 a SK:2,72), pričom vysoké hodnoty odchýlky 

nám ukazujú, že podniky rozmýšľajú rozdielne v otázke plánovaných zmien v oblasti 

zamestnávania  
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Obrázok č. 39. Plánované zmeny v oblasti zamestnávania 
Zdroj: vlastný 

 

Je vidieť, že kým 37% maďarských podnikov plánuje jednoznačne väčšie zmeny v 

oblasti zamestnávania, tak v prípade slovenských je tento pomer nižší, len 20%. A tiež 

z výsledkov vyplýva, že kým len 22% maďarských respondentov neplánuje zmeny, tak 

u slovenských je tento pomer 28%. Ďalšie vplyvy maďarské podniky necharakterizujú 

alebo len málo charakterizujú. V obidvoch krajinách sa zvyšujú mzdy, (HU:1,97 a 

SK:2,12) a zvyšuje počet zamestnaných (1,99 a 2,13). O zvyšovaní platov informovali 

maďarské (52%) aj slovenské podniky (65%), zvyšovanie počtu zamestnancov 

prebieha u podnikoch v oboch krajinách (HU: 64%, SK:75%). Najmenej 

charakteristické pre podniky je znižovanie počtu zamestnancov (HU:1,38 a SK:1,53). 

Málo charakteristické je aj zvyšovanie počtu šícht (HU:1,46 a SK:1,97), taktiež 

zvyšovanie počtu pracovných dní (HU:1,40 a SK:1,57). Nízke hodnoty odchýlky 

ukazujú homogenitu odpovedí. V jednom prípade (zvyšovanie počtu šícht) sme 

spozorovali signifikantný, slabý vzťah (pomerná odchýlka=0,22, Cramer’sV=0,28) 

medzi krajinou a vplyvmi na zamestnávanie. 

 

Tabuľka č. 79. Vplyv rastu na zamestnávanie – priemery a odchýlky podľa krajín  
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Krajina 
zvýšenie 

počtu 
zamestnancov 

Zvýšenie 
počtu 

zmluvných 
zamestnancov  

Zvýšenie 
počtu 
zmien 

Zvýšenie 
počtu 

pracovných 
dní v týždni 

Zvýšenie 
miezd 

Neplánujeme 
žiadne 

významné 
zmeny 

Zníženie 
poctu 

zamestnancov  

HU 

Priemer 1,99 1,69 1,46 1,40 1,97 2,42 1,38 

Odchýlka 1,25 1,11 1,00 0,90 0,98 1,42 0,93 

SK 

Priemer 2,13 1,87 1,97 1,57 2,12 2,72 1,53 

Odchýlka 1,10 0,93 1,21 0,94 0,86 1,33 0,85 

Spolu 

Priemer 2,04 1,75 1,61 1,46 2,01 2,52 1,43 

Odchýlka 1,20 1,06 1,09 0,91 0,95 1,39 0,91 

Zdroj: vlastný 

 

Znižovanie počtu zamestnancov je charakteristické pre oveľa viac na podniky v 

zmiešanom vlastníctve (ZMIE: 2,29 vs. S: 1,39 a ZAHR:1,28), ale hodnota odchýlky 

má vysokú hodnotu, čo nám ukazuje heterogenitu odpovedí. V prípade odpovede 

”neplánujeme väčšie zmeny” priemery ukazujú len malé rozdiely v jednotlivých 

kategóriách vlastníctva (2,59-2,39-2,13), s ostatné možnosti zahraničné podniky 

aplikujú vo väčšej miere, ale vo viacerých prípadoch sú hodnoty odchýlky vysoké. 

Vlastníctvo má vplyv na jednotlivé oblasti (okrem odpovede „neplánujeme väčšie 

zmeny”), ANOVA nám ukazuje signifikantný vzťah. Najsilnejší vzťah sa ukazuje v 

prípade odpovede „zvyšovanie počtu zmluvných zamestnancov” (Eta=0,387).  

 

Tabuľka č. 80. Vplyv rastu na zamestnávanie – hodnoty priemerov a odchýlky podľa 
vlastníctva 

Vlastníctvo 
zvýšenie 

počtu 
zamestnanco

v 

Zvýšenie 
počtu 

zmluvných 
zamestnanco

v  

Zvýšenie 
počtu 
zmien 

Zvýšenie 
počtu 

pracovnýc
h dní v 
týždni 

Zvýšenie 
miezd 

Neplánujem
e žiadne 

významné 
zmeny 

Zníženie 
poctu 

zamestnanco
v  

Domáce 

Priemer 1,93 1,55 1,52 1,37 1,94 2,59 1,39 

Odchýlk
a 

1,17 0,84 1,03 0,81 0,95 1,44 0,85 

Zahraničn
é 

Priemer 2,55 2,62 2,08 1,84 2,39 2,39 1,28 

Odchýlk
a 

1,36 1,46 1,26 1,20 0,89 1,24 0,60 

Zmiešané 

Priemer 1,87 1,67 1,47 1,47 1,87 2,13 2,29 

Odchýlk
a 

0,74 0,90 0,99 0,99 0,92 1,30 1,68 
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Spolu 

Priemer 2,04 1,75 1,61 1,46 2,01 2,52 1,43 

Odchýlk
a 

1,20 1,06 1,09 0,91 0,95 1,39 0,91 

 

Zdroj: vlastný 

 

V prípade oblasti „znižovanie počtu zamestnancov” nie sú väčšie rozdiely medzi 

súkromnými a štátnymi podnikmi, nie je charakteristické pre podniky táto reakcia. 

Odpoveď „neplánujeme väčšie zmeny” charakterizuje viac súkromné podniky (2,43), 

čiže súkromné podniky uvažujú o zmenách v oblasti zamestnávania, kým v dvoch 

ďalších kategóriách sa dostávali bližšie už k stredne hodnote (2,85 a 2,92), hodnoty 

odchýlky sú ale vysoké. Ostatné možnosti – okrem možnosti „zvýšenie počtu 

zmluvných zamestnancov – charakterizuje viac súkromný sektor ako ostatné, ale 

hodnoty odchýlky sú aj v týchto prípadoch vysoké.  V troch prípadoch (zvyšovanie 

počtu šícht, zvyšovanie počtu pracovných dní v týždni, a zvyšovanie platov) sme zistili 

signifikantný, slabý vzťah medzi sektorom a opatreniami (Eta=cca. 0,2). 

 

Tabuľka č. 81. Vplyv rastu na zamestnávanie – hodnoty priemerov a odchýlky podľa 
sektorov 

Sektor 
zvýšenie 

počtu 
zamestnanco

v 

Zvýšenie 
počtu 

zmluvných 
zamestnanco

v  

Zvýšeni
e počtu 
zmien 

Zvýšenie 
počtu 

pracovnýc
h dní v 
týždni 

Zvýšeni
e miezd 

Neplánujem
e žiadne 

významné 
zmeny 

Zníženie 
poctu 

zamestnanco
v  

Súkromn
ý 

Priemer 2,10 1,78 1,72 1,55 2,11 2,43 1,42 

Odchýlk
a 

1,29 1,12 1,17 0,99 0,99 1,39 0,94 

Štátny 

Priemer 1,74 1,50 1,29 1,17 1,62 2,85 1,50 

Odchýlk
a 

0,82 0,62 0,68 0,45 0,65 1,39 0,80 

Iné 

Priemer 1,92 2,00 1,00 1,00 1,75 2,92 1,33 

Odchýlk
a 

0,64 1,08 0,00 0,00 0,62 1,31 0,78 

Zdroj: vlastný 

V kategóriách veľkosti (podľa počtu zamestnancov) sme nenašli väčšie rozdiely. 

Hodnoty okolo čísla 2 nám ukazujú, že podniky v tomto členení len málo charakterizujú 

vymenované opatrenia. Zvyšovanie počtu zamestnancov charakterizuje vo väčšej 

miere podniky zamestnávajúce viac ako 1000 zamestnancov. kým znižovanie počtu 

zamestnancov charakterizuje podniky s menej ako 100 zamestnancami, ale 

signifikantný vzťah sme nenašli ani v týchto prípadoch.  

 

Tabuľka č. 82. Vplyv rastu na zamestnávanie – hodnoty priemerov a odchýlky podľa 
počtu zamestnancov 
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počet 
zamestnancov zvýšenie 

počtu 
zamestnanco

v 

Zvýšenie 
počtu 

zmluvných 
zamestnanco

v  

Zvýšenie 
počtu 
zmien 

Zvýšenie 
počtu 

pracovnýc
h dní v 
týždni 

Zvýšenie 
miezd 

Neplánujem
e žiadne 

významné 
zmeny 

Zníženie 
poctu 

zamestnanco
v  

pod 
100 
osôb 

Priemer 1,93 1,62 1,56 1,41 2,01 2,51 1,42 

Odchýlk
a 

1,18 0,92 1,06 0,87 0,97 1,41 0,89 

100-
1000 
osôb 

Priemer 2,26 2,02 1,74 1,53 2,07 2,63 1,45 

Odchýlk
a 

1,18 1,16 1,06 0,85 0,88 1,41 0,90 

nad 
1000 
osôb  

Priemer 2,42 2,00 1,84 1,68 2,00 2,37 1,47 

Odchýlk
a 

1,39 1,49 1,38 1,38 1,00 1,16 1,12 

Zdroj: vlastný 

V oblasti FMCG (4,0) a verejnej správy (3,33) respondenti neplánujú väčšie zmeny, a 

najviac zmien plánujú podniky v odvetví energetiky (1,33) a vzdelávania (1,75), 

Zníženie počtu zamestnancov je málo charakteristické v oblastiach telekomunikácie 

(2,0), vo verejnej správe (1,93) a v poľnohospodárstve (1,92), odvetvie, energetiky a 

peňažného sektora avšak absolútne necharakterizuje. Zvyšovanie počtu 

zamestnancov a zmluvných zamestnancov charakterizuje dopravu (2,91 a 2,82) a nie 

je charakteristické pre respondentov telekomunikačného sektora (1,2 a 1,0),  

energetiky (1,0 a 1,25) a poľnohospodárstva (1,17). Zvyšovanie poštu šícht 

charakterizuje najmä priemyselné podniky (2,11) a poľnohospodárstvo (1,92) a 

absolútne necharakterizuje verejnú správu (1,07). Zvyšovanie počtu pracovných dní v 

týždni charakterizuje najviac odvetvia priemyslu (1,89) a dopravy (1,73) a absolútne 

necharakterizujú vzdelávanie (1,0), IT (1,0), a peňažný sektor (1,14). Zvyšovanie 

platov charakterizuje najviac IT (2,75), dopravu (2,45) a peňažný sektor (2,40) a 

najmenej odvetvie FMCG (1,25) a verejnú správu (1,33).   
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Obrázok č. 40. Vplyv rastu na zamestnávanie – hodnoty priemerov podľa odvetvia 
Zdroj: vlastný 

 

Okrem znižovania počtu zamestnancov nám ukazuje ANOVA signifikantný vzťah s odvetvím. 

Hodnoty Eta nám ukazujú slabé-stredné vzťahy v prípade všetkých šiestich opatrení.  
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Tabuľka č.83. Vzťah medzi odvetvím a opatreniami v oblasti zamestnávania 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastný 

7.2.6. OPATRENIA PRI ZOTAVOVANÍ SA Z KRÍZY V OBLASTI ZAMESTNÁVANIA  

 

Boli sme zvedaví aj na plány podnikov, ktoré chcú realizovať v oblasti zamestnávania 

a sú indukované vplyvmi zotavovania sa z krízy. Plánované opatrenia mohli hodnotiť 

podniky v 9 rozličných kategóriách na 5 stupňovej škále (1=Necharakteristické, 

5=veľmi charakteristické).   

61% opýtaných podnikov považovalo za dôležité uskutočnenie zmien v oblasti 

zamestnávania, v prípade maďarských firiem bol pomer 67% a v prípade slovenských 

50%. Napriek tomu sme z výsledkov videli, že maďarské firmy nami vymenované 

opatrenia charakterizujú menej, ako slovenské firmy. Dve najmenej preferované 

opatrenia sa v dvoch krajinách zhodujú. U maďarských podnikoch bolo najmenej 

charakterizujúcim opatrením outsourcing, 70% podnikov táto činnosť absolútne 

necharakterizovala, potom nasledovalo ukončenie zmrazenia platov a zamestnanie 

menej náročnej pracovnej sily (57-57%), kým u slovenských podnikoch stojí na konci 

radu ukončenie zmrazenia platov (55%), potom nasleduje outsourcing (49%) a 

zníženie počtu zamestnancov (46%). Najväčší rozdiel v relácii dvoch krajín bol 

badateľný v prípade inovácie produktu. 42% maďarských a len 13% slovenských 

podnikov povedalo, že ich inovácia produktu necharakterizuje, čiže najväčšia časť 

slovenských podnikov využíva túto možnosť (87%). V obidvoch krajinách je 

najpreferovanejším opatrením zvyšovanie efektívnosti organizácie (HU:85%, SK:91%) 

Atypické zamestnávanie sa nachádza v rade na stredných pozíciách, 53% 

maďarských a 61%slovenských podnikov informovalo o možnom využití tejto formy. 

opatrenie Eta 

Zvýšenie počtu 
zamestnancov 0,339 

Zvýšenie počtu 
zmluvných 

zamestnancov  
0,385 

Zvýšenie počtu zmien 0,309 

Zvýšenie počtu 
pracovných dní v týždni 0,321 

Zvýšenie miezd 0,356 

Neplánujeme žiadne 
významné zmeny 0,322 
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Obrázok č. 41. Plánované opatrenia – pomer „necharakteristických“ opatrení 
Zdroj: vlastný 

 

V prípade odpovede zvýšenie efektívnosti organizácie sme spozorovali najvyššie 

hodnoty (3,36 a 3,7), potom nasledovala odpoveď vývin technológií, nákup strojov 

(2,74 a 2,97) inovácia produktu (2,54 a 3,24), kým outsourcing (1,53 a 1,82) má oveľa 

menšie priemery v krajinách. Je vidieť, že priemery sú veľmi podobné, len v prípade 

inovácie produktu sú väčšie rozdiely, v tomto prípade nám ANOVA ukazuje 

signifikantný vzťah (Eta=0,216).  

 

Tabuľka č. 84. Plánované opatrenia – priemery a odchýlky podľa krajín 
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Zdroj: vlastný 

Vlastníctvo nám ukazuje tiež len v jednom – v tom istom – prípade (inovácia produktu) 

signifikantný vzťah, čiže nemá vplyv na aplikáciu opatrení. Aj v prípade inovácie 

produktu je vzťah slabý. Opatrenie „nič netreba robiť” viac charakterizuje podniky v 

domácom vlastníctve (1,94), ako podniky v zahraničnom (1,51) a v zmiešanom 

vlastníctve (1,67). Zvyšovanie atypického zamestnávania, efektívnosti organizácie a 

zamestnávanie lacnejšej pracovnej sily charakterizuje vo väčšej miere podniky v 

zahraničnom a v zmiešanom vlastníctve  

Tabuľka č. 85. Plánované opatrenia – priemery a odchýlka podľa vlastníctva 

 
Zdroj: vlastný 

V prípade analýzy podľa sektorov sme našli signifikantný vzťah (ANOVA), vo všetkých 

prípadoch slabý vzťah. Vzťah medzi premennými je najsilnejší v prípade opatrenia 

inovácie produktu (Eta=0,257), súkromné podniky to samozrejme charakterizuje vo 

väčšej miere. ako štátne podniky. V prípade zvyšovania atypického zamestnania 

(Eta=0,188) efektívnosti organizácie (Eta=0,187), a tiež v prípade nákupu novej 

technológie (Eta=0,220) sme spozorovali tiež markantné. V súkromnom sektore (ale 

aj v kategórii „iné”)  

Tabuľka č. 86. Plánované opatrenia – priemery a odchýlky podľa sektorov 

 

Zdroj: vlastný 

Podľa veľkosti podniku (počet zamestnancov) sme zistili jeden signifikantný vzťah 

(Eta=0,189), bolo to v prípade opatrenia zvyšovanie atypickej zamestnanosti (slabý 

vzťah). Atypické zamestnávanie charakterizuje v najväčšej  miere najväčšie podniky, 

ale vysoké hodnoty odchýlky nám ukazujú heterogenitu odpovedí.  
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Tabuľka č. 87. Plánované opatrenia – priemery a odchýlka podľa veľkosti 

 

Zdroj: vlastný 

 

V prípade inovácie produktu, technologického rozvoja a zvyšovania efektivity 

organizácie sme zistili stredne silný vzťah s odvetvím (Eta: 0,410; 0,401; 0,353). 

Všetky tri opatrenia sú najmenej charakteristické vo verejnej správe a v sektore 

energetiky. (priemery v poradí: 1,36; 1,73; 2,87 a. 1,00; 1,75; 2,00). Inovácia produktu 

á väčšiu dôležitosť v peňažnom sektore, (3,6), v FMCG (3,33) a v priemysle (3,36). 

Technologický rozvoj charakterizuje odvetvia dopravy, priemyslu a poľnohospodárstvo 

(priemery v poradí: doprava: 3,55, priemysel 3,49 a poľnohospodárstvo (3,25). 

Zvyšovanie efektívnosti organizácie charakterizuje finančný sektor a 4,27 a 

vzdelávanie 4,25. 

Vo finančnom sektore si myslia najmenej, že „nič netreba robiť” (1,14), zvyšovanie 

atypického zamestnávania je prekvapujúco najviac charakteristické pre vzdelávanie 

(3,20) a najmenej v sektore energetiky (1,25), a telekomunikácií (1,40) a verejnej 

správy (1,43).  
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Obrázok č. 42. Plánované opatrenia – podľa odvetvia  
Zdroj: vlastný 

7.3. FORMY ZAMESTNÁVANIA 

7.3.1. NÁZORY NA ATYPICKÉ ZAMESTNÁVANIE  

 

Cez dvanásť postojových tvrdení sme analyzovali atitúdu podnikov k atypickým 

formám zamestnávania. Odpovede sme dostávali na 5 stupňovej škále, neutrálna 

hodnota bola hodnota 3. 5-ka znamenala súhlas a 1-ka nesúhlas s tvrdením. 

Maďarské a slovenské podniky boli v najviac prípadoch na rovnakom názoru ohľadom 

tvrdení. Atypické formy respondenti poznajú, nemajú zlé skúsenosti, ale sú neistý v 

tom, či v ich podniku sú také pozície, na ktorých by ich vedeli aplikovať (HU:2,64 a 

SK:2,96), na ich súčasnej zamestnávateľskej štruktúre nemienia urobiť zmeny (3,07 a 

3,14), a nepracujú spolu rád ani s prácesprostredkujúcimi spoločnosťami (HU: 2,38 

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Iné

Poľnohospodárstvo

Verejná správa

Vzdelávanie

Ekonomické služby

Energetika

Doprava

Telekomunikácia

IT

Financie

FMCG

Obchod

Priemysel

Zvýšenie efektívnosti firmy

Inovácia produktu, výroba
nového produktu

Vývin technológie, nákup
strojov

Zníženie počtu zamestnancov

Rozmrazenie platov

Outsourcing

Zamestnanie finančne menej
náročnej pracovnej sily

Zvýšenie atypickej
zamestnanosti

Nie sú potrebné žiadne
opatrenia



Szent István University – J. Selye University  

 

164 

ill.SK:2,04). Majú radšej tradičné formy zamestnávania (HU:3,19 a SK:3,39), a myslia 

si, že ani ich zamestnanci by nerád pracovali v týchto formách zamestnávania (HU: 

2,89 a SK: 2,66).  Maďarské podniky viac súhlasili s tvrdením o existujúcich 

činnostiach, ktoré by sa mohli vykonávať atypickej forme (HU: 3,19 a SK: 2,91). 

Slovenské podniky majú menšiu vôľu zamestnávať znevýhodnené skupiny (2,75) a 

zahraničné osoby (2,15), kým maďarské sú v týchto otázkach neutrálne (3,01 a 2,92).  

 Tabuľka č. 88. Názory na atypické zamestnávanie – podľa krajín 

  HU SK Spolu 

Nepoznáme atypické formy zamestnanosti a 

momentálne nemáme možnosť sa s ňou zaoberať. 

Priemer 2,11 2,47 2,23 

Odchýlka 1,355 1,24 1,325 

Používali sme a nemáme dobré skúsenosti. 
Priemer 1,80 2,22 1,94 

Odchýlka 1,153 1,118 1,156 

Poznáme, ale nemienime zmeniť aktuálny systém 

zamestnania. 

Priemer 3,07 3,14 3,09 

Odchýlka 1,491 1,320 1,433 

Počuli sme o tom, ale u nás neexistuje žiadne 

pracovné zaradenie, kde by sa to mohlo uplatniť. 

Priemer 2,64 2,96 2,75 

Odchýlka 1,559 1,364 1,500 

Manažment skôr akceptuje tradičnú formu 

zamestnania, než ktorúkoľvek formu atypickej. 

Priemer 3,19 3,39 3,26 

Odchýlka 1,448 1,290 1,398 

Radi zamestnáme znevýhodnenú pracovnú silu. 
Priemer 3,01 2,75 2,92 

Odchýlka 1,406 1,164 1,332 

Existuje inštitúcia, ktorá sa zaoberá atypickým 

zamestnaním (informácie/sprostredkovanie). 

Priemer 3,19 3,00 3,13 

Odchýlka 1,415 1,109 1,321 

Po trvalom nezamestnanosti najať nových 

zamestnancov je výhodnejšie do rovnakej formy ako 

sú ostatní zamestnanci. 

Priemer 3,92 3,12 3,65 

Odchýlka 1,297 1,285 1,344 

Sú určité firemné činnosti, ktoré nevyžadujú 

prítomnosť zamestnancov. 

Priemer 3,19 2,91 3,10 

Odchýlka 1,568 1,411 1,519 

Radi by sme zamestnali pracovnú silu zo zahraničia. 
Priemer 2,92 2,15 2,66 

Odchýlka 1,451 1,213 1,420 

Radi spolupracujeme s personálnymi agentúrami. 
Priemer 2,38 2,04 2,27 

Odchýlka 1,424 1,165 1,349 

Zdá sa mi, že zamestnanci by radi pracovali aj v 

atypickej forme zamestnania. 

Priemer 2,89 2,66 2,81 

Odchýlka 1,366 1,162 1,303 

Zdroj: vlastný 

ANOVA ukazuje v troch prípadoch signifikantný vzťah: 
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 prípad  tvrdenia „Používali sme a nemáme dobré skúsenosti.” maďarské 

podniky s tým nesúhlasili viac, ako slovenské (H:1,80, SK:2,22), Eta= 0,172. 

 prípad tvrdenia „Po trvalom nezamestnanosti najať nových zamestnancov je 

výhodnejšie do rovnakej formy ako sú ostatní zamestnanci”: maďarské 

podniky s tým súhlasili viac (priemery: HU: 3,92, SK: 3,12), Eta: 0,281.  

 Maďarské podniky menej odmietajú zamestnávanie zahraničných osôb 

(2,92), ako slovenské (2,15). Eta: 0,257 

Aj z toho vidieť, že maďarské podniky menej odmietajú atypické formy, ako slovenské 

a sú menej diskriminatívne voči znevýhodneným skupinám, zahraničným občanom a 

zamestnávaniu dlhodobo nezamestnaných osôb. 

V prípade analýzy podľa sektora sme nezistili rozdiely, vlastníctvo nevplýva na postoj 

voči atypickým formám zamestnávania.  

Signifikantný vzťah sme zistili v prípade tvrdenia „zamestnanie zahraničnej osoby” a 

spolupráca s personálnymi agentúrami. Zahraničné podniky a zmiešané podniky 

zamestnávajú zahraničné osoby radšej (3,20; 2,93), kým podniky v domácom 

vlastníctva to odmietajú viac (2,49). Eta=0,206, slabý vzťah. Spoluprácu s 

personálnymi agentúrami menej odmietajú podniky v zahraničnom (2,90) a v 

zmiešanom vlastníctve (2,60), ako podniky v domácom vlastníctve (2,06), Eta=0,256, 

slabý vzťah medzi premennými. 

Súčasnej zamestnávateľskej štruktúre sa držia najviac zmiešané podniky (3,47) a 

najmenej zahraničné (2,70). Podniky v domácom vlastníctve si myslia viac, že u nich 

nie sú možnosti pre aplikovanie atypických foriem (D: 2,89 vs. ZAHR: 2,36; ZMIE:2,33). 

Zahraničné podniky si myslia najviac, že ich zamestnanci by radi pracovali aj v 

atypických formách (3,13), kým domáce a zmiešané to vidia negatívnejšie (2,72; 2,87). 

Najpozitívnejší postoj k atypickým formám teda majú podniky v zahraničnom 

vlastníctve. 
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Obrázok č. 43. Názory na atypické zamestnávanie – podľa vlastníctva 
Zdroj: vlastný 

 

V prípade analýzy podľa sektorov sme nenašli väčšie rozdiely, signifikantný je ale 

vzťah v prípadoch: 

 Štátne podniky si myslia, že v ich prípade nie sú také pozície, kde by sa dalo 

zamestnávanie riešiť atypickou formou (Š:3,09 vs. S:2,75; I:1,85), hodnota 

Eta= 0,18. 

 Štátne podniky si viac myslia, že osoby po dlhodobej nezamestnanosti treba 

zamestnávať v rovnakom pracovnom poriadku, ako iné osoby (Š:4,24 vs. 

S:3,56; I:3,17), hodnota Eta: 0,208. 

Štátne podniky si chcú udržať zamestnávateľskú štruktúru (3,51 vs. 3,03; 2,69) a u 

nich si aj manažéri prijímajú tradičné formy (Š:3,64 vs. S:3,20; I:2,92), radšej ako 

ostatné sektory zamestnávajú aj znevýhodnených zamestnancov (Š:3,21 vs. S:2,86; 

I:2,92). Obrázok zobrazuje odlišujúce sa priemery v členení podľa sektorov.  
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Obrázok č. 44. Názory na atypické zamestnávanie – podľa sektorov 
Zdroj: vlastný 

 

Podľa počtu zamestnancov sme analyzovali výsledky tiež a zistili sme, že najväčšie 

podniky poznajú atypické formy najviac a vedia sa s nimi zaoberať. Odmietajú najviac 

tvrdenie, že by nemali prípady zamestnávania, ktoré by sa nedali riešiť atypickou 

formou (NAJV: 2,82; STRED:2,80; NAJM:2,05). Čim väčší je podnik, tým radšej 

zamestnáva zahraničné osoby (2,42; 3,17; 3,37). Väčšie podniky relatívne radšej 

spolupracujú s pracovnú silu sprostredkujúcimi firmami, (2,04; 2,79; 2,89), ale aj u nich 

sa ukazuje negatívny smer a vidia to tak, že ich zamestnanci by radi pracovali aj v 

atypických formách (2,65; 3,00; 3,53). V týchto posledných troch prípadoch je 

signifikantný, slabý vzťah medzi tvrdením a odvetvím (Eta: 0,264; 0,266; 

0,211).Môžeme teda povedať, že čím väčšia je firma, tým viac pozná atypické formy, 

a tým pozitívnejší postoj k nim má.  
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Obrázok č. 45. Názory na atypické zamestnávanie – podľa počtu zamestnancov 
Zdroj: vlastný 

 

V členení podľa odvetvia všeobecne môžeme povedať, že atypické formy zamestnania 

poznajú najviac v IT a telekomunikačnom sektore, najmä oni si vedia zmeniť svoju 

štruktúru zamestnávania a sú také prípady, kedy ich vedia aj aplikovať, a v ich prípade 

sú manažéri najotvorenejší voči nim. U nich sa nachádzajú také činnosť, ktoré 

nepotrebujú zamestnancov pracujúcich vo firme a ich zamestnanci radi pracujú v 

takýchto formách, radi zamestnávajú aj zahraničné osoby. 

Najmenej v odvetviach FMCG, vzdelávania a poľnohospodárstva poznajú atypické 

formy, ich štruktúru zamestnávania (v súlade s výsledkami zo sektorovej analýzy) chcú 

najmenej meniť vo verejnej správe a oni a tiež v odvetví FMCG podnikajúci si myslia, 

že nemajú také pozície, kde by mohli využiť atypické zamestnávanie. V týchto dvoch 

oblastiach a v poľnohospodárstve sú najviac odmietaví voči týmto formám. V 

peňažnom sektore a vo verejnej správe je charakteristické najmenej, že by boli také 

činnosti, kde nie je potrebné zdržiavať sa na pracovisku. 

Tabuľka č. 89. Priemery názorov na atypické zamestnávanie – podľa odvetvia 
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Zdroj: vlastný 

V dvoch prípadoch sme spozorovali signifikantný stredne silný vzťah: 

 Manažment skôr akceptuje tradičnú formu zamestnania, než ktorúkoľvek 

formu atypickej. (Eta: 0,34)):  

Ako sme to už uviedli, manažéri v odvetviach IT a telekomunikácie 

najmenej odmietajú atypické formy zamestnávania, a najviac ich odmietajú 

v poľnohospodárstve, v FMCG sektore a vo verejnej správe. 

 Radi by sme zamestnali pracovnú silu zo zahraničia. (Eta::0,343): 

Najradšej zamestnávajú zahraničných občanov v sektore IT a v 

telekomunikačnom sektore, odmietajú ich najviac v sektoroch energetiky, 

poľnohospodárstva a ekonomických služieb.  
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Obrázok č. 46. Názory na atypické zamestnávanie – odvetvie 
Zdroj: vlastný 

 

7.3.2. ATYPICKÉ ZAMESTNÁVANIE V ORGANIZÁCIÁCH 

 

V prípade zamestnávania na čiastočný úväzok nie sú väčšie rozdiely medzi 

maďarskými a slovenskými podnikmi.  58-58% z nich aplikuje túto formu 

zamestnávania. Väčší rozdiel je len v prípade tých podnikov, ktoré zamestnávajú nad 

50% svojich zamestnancov v tejto forme (HU:5%, SK:2%).  
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Obrázok č. 47. Čiastočný úväzok – podľa krajín 
Zdroj: vlastný 

 

U 12% maďarských a 24% slovenských podnikov sú zamestnávaní vo forme práce na 

diaľku. V prípade slovenských firiem sme spozorovali väčšiu hodnotu (3,6% vs. 1,5%) 

v prípade podnikov v pomere viac ako 30% zamestnávajúcich ľudí v tejto forme.  

 

 
Obrázok č. 48. Práca na diaľku – podľa krajín 

Zdroj: vlastný 

 
Zamestnávanie na čiastočný úväzok charakterizuje najmä podniky v zmiešanom 

vlastníctve.  67% z nich zamestnáva 1-10%, kým 25% z nich až viac ako 10% svojich 

zamestnancov v tejto forme. Medzi podnikmi v domácom vlastníctve sa nachádzajú v 

najväčšej miere podniky, ktoré nevyužívajú túto formu zamestnávania (48%).   
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Obrázok č. 49. Čiastočný úväzok – vlastníctvo 

Zdroj: vlastný 

 
Prácu na diaľku využíva 15% respondentov, najmä zmiešané podniky (25%), najmenej 

domáce podniky (14%). 
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Obrázok č. 50. Práca na diaľku - vlastníctvo 

Zdroj: vlastný 

 
V prípade práce na diaľku nie sú rozdiely medzi súkromnými a štátnymi podnikmi 

(využívanie S:15% a Š:12%). Nad 10% svojich zamestnancov zamestnávajú v tejto 

forme iba súkromné podniky (5%). Zamestnávanie na čiastočný úväzok je ale 

charakteristickejší na zamestnávanie štátnych podnikov. Túto formu využívajú v 

súkromnom sektore „len” v pomere 56%, kým v štátnom sektore v pomere 70%, 58% 

z nich zamestnáva 1-10% zamestnancov na čiastočný úväzok. V súkromnom sektore 

zamestnáva 31% podnikov pod 10% v takejto forme, kým 25%-z nich má nad 10% v 

takejto forme zamestnaných.  

 

Obrázok č. 51. Čiastočný úväzok – podľa sektorov 
Zdroj: vlastný 

 

Podľa počtu nezamestnaných charakterizuje zamestnávanie na čiastočný úväzok 

najme podniky nad 1000 osôb (88%) a z nich 77% zamestnáva 1-10% na čiastočný 

úväzok. Oproti tomu menšie podniky zamestnávajú na čiastočný úväzok v menšom 
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pomere (53% a 60%), v okruhu „najmenších” (pod 100 osôb zam.) sa ale nachádzajú 

tí, ktorí zamestnávajú viac ako 10% zamestnancov v takejto forme (27%).  

 

Obrázok č. 52. Čiastočný úväzok – počet zamestnancov 
Zdroj: vlastný 

 

Prácu na diaľku aplikujú najmä väčšie podniky (podniky nad 1000 osôb: 35%, oproti 

12% a 17% menších).  

 

Obrázok č. 53. Práca na diaľku – počet zamestnancov 
Zdroj: vlastný 

 

Pracovníci na čiastočný úväzok sú zamestnávaní najmä v sektoroch peňažníctva 

(85%), FMCG (75%) a IT (71%) a tiež vo verejnej správe (71%), najmenej v však a 

obchode (47%). Prácu na diaľku aplikujú najmä telekomunikačné podniky (50%), ďalej 

v energetike (33%) a v peňažnom sektore (31%), a tiež vo vzdelávaní. 

Poľnohospodárstvo a FMCG to necharakterizuje. 
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Čiastočný úväzok a práca na diaľku – podľa odvetvia 

 

Obrázok č. 54. Čiastočný úväzok a práca na diaľku – podľa odvetvia 
Zdroj: vlastný 

 

7.4. VYHODNOTENIE SFORMULOVANÝCH HYPOTÉZ 

H31:  Podľa našej hypotézy sa zotavovanie z krízy a rast vplýva na oblasť 
zamestnávania najmä tým, že  podniky reagujú zvyšovaním počtu zamestnancov 
a platov v obidvoch krajinách. Charakterizuje to najmä súkromný sektor a podniky 
v zahraničnom vlastníctve, závisí to aj od veľkosti podniku (veľké podniky 
charakterizuje vo väčšej miere ako menšie) 

 

 Na základe našej analýzy môžeme povedať, že najcharakteristickejším vplyvom 

v oboch krajinách je zvyšovanie miezd a platov. O zvyšovaní platov informovalo 

52% maďarských, a 65% slovenských podnikov, kým o zvyšovaní počtu 

zamestnancov informoval 64% maďarských, a 75% slovenských podnikov. 

Slovenské podniky teda charakterizujú vo väčšej miere obidva vplyvy, ale 

štatistické analýzy nám neukazujú signifikantný rozdiel. Obidva vplyvy 

charakterizujú zahraničné podniky vo väčšej miere ako domáce a zmiešané 

podniky a sú charakteristickejší na súkromný sektor. (signifikantné, slabé 

vzťahy). Z hľadiska zvyšovania platov jednotlivé kategórie podľa počtu 

zamestnancov sa nelíšia, kým zvyšovanie počtu zamestnancov je o to 

charakteristickejšie, čím je podnik väčší, ale signifikantný vzťah sme nezistili. 

 

H32: Jednotlivé oblasti vplyvov charakterizujú jednotlivé odvetvia v odlišnej miere, 
medzi odvetvím a opatreniami predpokladáme signifikantný vzťah 
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Znižovanie počtu zamestnancov charakterizuje najmä telekomunikáciu, verejnú 

správu a poľnohospodárstvo, v sektoroch energetiky a peňažníctva nie sú 

charakteristické. Zvyšovanie počtu zamestnancov a zmluvných zamestnancov 

absolútne necharakterizuje sektor telekomunikácií, energetiky a 

poľnohospodárstvo. Zvyšovanie počtu šícht sme spozorovali najmä v priemysly, 

poľnohospodárstve a vo verejnej správe. Zvyšovanie počtu pracovných dní v 

týždni charakterizuje najmä priemysle a dopravu, a nie je charakteristické pre 

vzdelávanie, IT a peňažný sektor. Zvyšovanie platov sme zistili najmä v sektoroch 

IT, dopravy a v peňažnom sektore a necharakterizovalo FMCG a verejnú správu. 

Okrem znižovania počtu zamestnancov sme zistili signifikantné vzťahy (slabé a 

stredné) v ďalších 6 oblastiach.  

H33:  Maďarské slovenské podniky sa výrazne líšia v plánovaných opatreniach v oblasti 
zamestnávania, v prípade slovenských podnikov je oveľa viac charakterizujúce 
zvyšovanie outsourcingu a atypických foriem zamestnávania ako v prípade 
maďarských 
 

Zhrnuto môžeme povedať, že až 61% respondentov považuje za dôležité nejaké 

opatrenie v oblasti zamestnávania, v prípade maďarských firiem to je až 67% a v 

prípade slovenských 50%. Napriek tomu na maďarské podniky mali v pláne 

menej nami vymenovaných opatrení, ako slovenské. Dve najmenej preferované 

opatrenia sa v dvoch krajinách zhodli. V prípade maďarských podnikov bol menej 

charakteristickejší outsourcing 70% podnikov to necharakterizovalo, a potom 

nasledovalo ukončenie zmrazenia platov (57%), kým v prípade slovenských 

podnikov bola na konci radu odpoveď ukončenie zmrazenia platov (55%) a až 

potom nasledoval outsourcing (49%). Najväčšie rozdiely v prípade krajín sme 

zistili pri odpovedi inovácia produktu, väčšina slovenských podnikov (87%) aj túto 

možnosť využila, kým maďarské podniky ju využili v pomere 58%, v tomto 

prípade je vzťah signifikantný (slabý). V obidvoch krajinách bol 

najpreferovanejším zvyšovanie efektívnosti organizácie (HU: 85%, SK:91%). 

Zvyšovanie atypického zamestnávania v obidvoch krajinách sa umiestnilo v 

strede radu. V prípade maďarských podnikov plánovalo zamestnávanie v 

atypickej forme 53% a v prípade slovenských až 61% podnikov.  

 

H34: Opatrenia podnikov charakterizujú vo väčšej miere dlhodobé riešenia ako riešenia 

personálneho charakteru. 
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Medzi najcharakteristickejšie plánované opatrenia sa zaradili také opatrenia, 

ktoré znamenajú dlhodobé riešenie. V obidvoch krajinách preferovali podniky 

najviac zvýšenie efektívnosti organizácie, to nasledovalo rozvoj technológií a 

inovácia produktu – väčšina respondentov z oboch krajín plánuje takéto 

opatrenia. Najmenej preferované opatrenia sa zhodujú v dvoch krajinách: 

outsourcing využíva iba 30% maďarských podnikov a 51% slovenských. S 

ukončením zmrazenia platu  43% a 45% podnikov, a so zamestnávaním lacnejšej 

pracovnej sily 43% a 57% podnikov. Zvyšovanie atypického zamestnávania sa 

umiestnilo v strede radu nami vymenovaných opatrení (51% a 61%). Zvyšovanie 

atypického zamestnávania, inovácia produktu a rozvoj technológie a atypické 

zamestnávanie majú samozrejme v súkromnom sektore väčšiu dôležitosť. Vo 

všetkých týchto prípadoch sme zistili slabý vzťah. Inovácia produktu, rozvoj 

technológie a zvyšovanie efektívnosti organizácie ukazujú signifikantný (stredne 

silný) vzťah s odvetvím. Tieto sú najmenej charakteristické na verejnú správu a 

sektor energetiky. Inovácia produktu je najdôležitejšia v peňažnom sektore, 

FMCG sektore a v priemysle. Technologický rozvoj v odvetviach dopravy, 

poľnohospodárstva a priemyslu, zvyšovanie efektívnosti v peňažnom sektore a 

vo vzdelávaní. 

 

H35: Predpokladáme, že atypické formy zamestnávania podniky poznajú, ale nepatri 

medzi obľúbené formy ani v Maďarsku a ani na Slovensku. Podniky na svojich už 

fungujúcich zamestnávateľských štruktúrach neplánujú zmeny.   

 

Atypické zamestnávanie poznajú respondenti v obidvoch krajinách, nemajú s nim 

zlé skúsenosti, ale nie sú istý, či v ich podniku sú také pozície, na ktorých by sa 

dali aplikovať a na ich praxi v oblasti zamestnávania nemienia vykonávať zmeny 

(44% a 38%). Viacerí nerád pracujú spolu ani práce sprostredkujúcimi podnikmi 

54% a 65%) a vedúci majú radšej normálnu formu práce (45% a 52%). Vidia to 

tak, že zamestnanci nerád pracujú v takýchto formách zamestnávania (35% a 

45%). Spozorovali sme aj to, že väčšie podniky (56%) majú v pláne zvýšenie 

atypického zamestnávania, charakterizuje to najmä zahraničné a súkromné 

podniky a najväčšie, viac ako 1000 osôb zamestnávajúce podniky. Čím väčšia je 

firma, tým viac pozná atypické formy a tým pozitívnejšie sa k nim stavia. 
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Zahraničné podniky sa stavajú pozitívnejšie k atypickým formám a zhrnuto 

môžeme povedať, že maďarskí zamestnávatelia ich menej odmietajú, menej sú 

diskriminatívny voči znevýhodneným skupinám, zahraničným uchádzačom o 

zamestnanie a voči zamestnávaniu dlhodobo nezamestnaných osôb, ako 

slovenské podniky.  

Podľa odvetví môžeme všeobecne povedať, že atypické formy poznajú v 

najväčšej miere v sektoroch IT a telekomunikácie, v najväčšej miere sú schopní 

zmeniť svoju štruktúru zamestnávania a u nich sú vedúci najviac sa vysporiadať 

s  týmito formami. U nich sú aj také pozície, ktoré napr. nevyžadujú prítomnosť 

na pracovisku a ich zamestnanci radi pracujú v takýchto formách, zamestnávajú 

radi aj zahraničných občanov. 

 

H36 Možnosť zamestnávania na čiastočný pracovný úväzok a práce na diaľku aplikuje 

len malá časť podnikov a tie sú najmä zahraničné podniky a podniky v zmiešanom 

vlastníctve 

 

V oblasti zamestnávania na čiastočný úväzok nie sú väčšie rozdiely medzi 

maďarskými a slovenskými podnikmi. V podnikoch sú v pomere 58-58% 

pracovníci zamestnávaní na čiastočný úväzok. Maďarské a slovenské podniky 

zamestnávajú aj na prácu na diaľku, a to v pomeroch 12% a 24%. Zmiešané 

podniky charakterizuje najviac práca na čiastočný úväzok (92%), kým podniky v 

domácom vlastníctve sú tie, ktoré v značnom pomere nevyužívajú túto možnosť 

(48%). Práca na diaľku charakterizuje najmä zmiešané podniky (25%) a podniky 

v domácom vlastníctve (14%).  

 

Tabuľka č. 90. Vyhodnotenie nami sformulovaných hypotéz 

Hypotézy Potvrdená 
Čiastočne 
potvrdená 

Nepotvrden
á 

H31: Podľa našej hypotézy sa zotavovanie z krízy a rast vplýva na oblasť 
zamestnávania najmä tým, že  podniky reagujú zvyšovaním počtu 
zamestnancov a platov v obidvoch krajinách. Charakterizuje to najmä 
súkromný sektor a podniky v zahraničnom vlastníctve, závisí to aj od 
veľkosti podniku (veľké podniky charakterizuje vo väčšej miere ako 
menšie) 

   

H32: Jednotlivé oblasti vplyvov charakterizujú jednotlivé odvetvia v odlišnej 
miere, medzi odvetvím a opatreniami predpokladáme signifikantný vzťah 

   

H33:  Maďarské slovenské podniky sa výrazne líšia v plánovaných opatreniach 
v oblasti zamestnávania, v prípade slovenských podnikov  je oveľa viac 
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Zdroj: vlastný 

 

 

 

charakterizujúce zvyšovanie outsourcingu a atypických foriem 
zamestnávania ako v prípade maďarských  

H34: Opatrenia podnikov charakterizujú vo väčšej miere dlhodobé riešenia ako 
riešenia personálneho charakteru.  

   

H35: Predpokladáme, že atypické formy zamestnávania podniky poznajú, ale 
nepatri medzi obľúbené formy ani v Maďarsku a ani na Slovensku. 
Podniky na svojich už fungujúcich zamestnávateľských štruktúrach 
neplánujú zmeny.  

   

H36: Možnosť zamestnávania na čiastočný pracovný úväzok a práce na diaľku 
aplikuje len malá časť podnikov a tie sú najmä zahraničné podniky a 
podniky v zmiešanom vlastníctve 
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8. DISEMINANČNÁ SPRÁVA (KOLLÁR CSABA) 

V tejto kapitole sme zhrnuli komunikačné platformy súvisiace s našim projektom, rovnako ako 

textový obsah a vizuálne zobrazenie.  

8.1. DISEMINAČNÉ PLATFORMY  

 elektronické platformy zúčastnených univerzít (webové stránky, zoznamy e-

mailových adries, Neptun, Facebook) 

 vyučovanie na univerzitách (vyučovacia hodina) 

 jednotlivé médiá na základe mediálnych databáz zúčastnených univerzít 

(konkrétne znázornenie viď nižšie) 

 elektronické platformy Agrokomunikačného a Agroetického Výskumneho 

Centra Univerzity SZIE GTK (facebooková stránka, vlastný zoznam e-

mailových adries) 

 elektronické platformy spolupracujúcich partnerov 

 Spoločnosť maďarských ekonómov na Slovensku 

(https://www.facebook.com/szmkt, a www.gazdasag.sk) 

 

8.2. TLAČOVÁ SPRÁVA (ZAHÁJENIE) 04. 07. 2014 

Rast namiesto krízy 

 

Projekt s názvom Zamestnanosť – atypická zamestnanosť pozdľž slovensko-

maďarských hraníc bola zahájená.  

 

Hostiteľom prvého zasadnutia projektu podporovaného z Vyšehradského fondu s 

názvom Zamestnanosť – atypická zamestnanosť pozdĺž slovensko-maďarských 

hraníc v oblastiach  Komárno-Komárom a Štúrovo-Ostrihom, bola dňa 3. júla 2014 

Univerzita J. Selyeho.  

 

Projekt je spoločným výskumným projektom Komárňanskej Univerzity J. Selyeho (EF 

UJS) a Fakulty ekonomických a sociálnych vied univerzity SZIE Gödöllő (Szent GTK), 
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v ktorom sa na rad hypotéz hľadajú relevantné odpovede a vysvetlenia na základe 

výberového zisťovania. Tak o tom hovorí vedúci projektu profesor Dr. József Poór: „Na 

základe predchádzajúcich výsledkov výskumu sa už rysuje zmena - ktorá sa podľa 

našich nádejí - vyznačuje namiesto krízy rastom. Dúfame, že náš optimizmus sa 

potvrdí aj v tohtoročných údajoch.   

Okrem iného sme zvedaví aj na to, či vek respondentov ovplyvní ich postoj 

k jednotlivým foriem atypickej zamestnanosti, ktoré sú preferované formy 

zamestnanosti medzi ženami a mladými absolventmi, aká je mienka o zamestnanosti 

vo verejnej sfére, aká je reakcia slovenských a maďarských firiem z hľadiska 

zamestnanosti o vynorení, o jeho zvyšovaní, v akej miere je obľúbená v Maďarsku a na 

Slovensku atypické zamestnanie, či mladých ľudí v susednom Slovensku 

a v Maďarsku baví pracovať.“ 

Ing. Zoltán Šeben, vedúci Katedry manažmentu na EF UJS vo svojom príspevku na 

zahájení projektu, ktorý odznel aj v maďarskom a slovenskom jazyku vyzdvihol, že „ 

podľa našich nádejí to nie je ani prvý ani posledný spoločný výskumný/vedecký projekt 

medzi dvoma inštitúciami. Geografická blízkosť, vedecké a priateľské vzťahy, 

a angažovanosť z oboch strán o rozvoj regiónu je našim spoločným záujmom  

spolupráce  s ochodnými komorami, úradmi práce, zo slovensko-maďarskými 

ekonomickými spoločnosťami so zámerom, aby sa počas nášho výskumu zrodili 

výsledky a návrhy, ktoré sa budú môcť úspešne uplatniť v praxi. Je pre nás zvláštnym 

potešením, že nás v tomto výskumu obsadením aktívnej roly podporil Vyšehradský 

fond. 

 

Projekt sa skladá z troch základných častí, z ktorých prvá trvá od začiatku júla do 

polovice augusta a je prípravnou fázou, druhá časť od polovice augusta do polovice 

októbra zahŕňa empirický prieskum a od polovice októbra do polovice decembra je 

fázou vyhlásenia výsledkov, ich publikácia.  

Skoro na 200 tohtoročných vedeckých a odborných zdrojových materiálov, rovnako 

ako na vedecké a výskumné správy za rok 2013 spoliehajúca záverečná aktivita bude 

usporiadaná v prostriedku decembra v meste Gödöllő, na ktorej odborníci z praxe 

a v projekte zúčastnení pedagógovia predstavia záujemcom a predstaviteľom tlače 

výskumnú správu v rozsahu 200 strán.  

Zúčastnené univerzity a partneri spolupráce majú záujem výsledky výskumného 

projektu Zamestnanosť - výsledky atypické zamestnanie pozdĺž maďarsko-
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slovenských hraníc  v oblastiach Komárno-Komárom a Štúrovo-Ostrihom podporený 

Vyšehradským Fondom, využiť aj v budúcnosti,  okrem iného v poradenstve 

poskytnutom pre frimy pôsobiace v regióne, na konferenciách v prednáškach, v 

odborných článkoch a štúdiách, ako aj poskytnutím príležitosti pre študentov pracovať 

s touto témou v rámci bakalárskych a magisterských diplomových prác.  

Kontakt: Dr. Kollár Csaba PhD. 

kollar.csaba@gtk.szie.hu 

+36-30-696-3978 

 

 

 

Ďalšie informácie: 

 

Fakulta ekonomických a spoločenských vied univerzity SZIE je so svojim skoro štyri 

tisícami študentami najväčšou fakultou univerzity. Výsledkom neustáleho rozvoja  v 

súčasnosti ponúka veľmi pestrú paletu možností štúdia pre uchádzačov, ako napríklad:  

5 vedeckých oblastí, 11 bakalárskych študijných odborov (BA/BSc), 12 magisterských 

študijných odborov (MA/MSc), 2 pedagogických štúdií, 7 vysokoškolských odborných 

štúdií a početné množstvo rôznych kvalifikačných kurzov a v neposlednom rade 2 

doktorské školy.  

Viac informácií: http://gtk.szie.hu/  

 

Štúdium na Ekonomickej fakulte Univerzite J. Selyeho bola zahájená v septembri 

2004. Cieľom univerzity je umožniť študentom ovládajúcim maďarský jazyk na 

Slovensku získať vedomosti vo svojej materinskej reči nie len na základných a 

stredných školách ale aj na úrovni vysokoškolského vzdelania. Ekonomická fakulta 

ponúka možnosť vysokoškolského a univerzitného štúdia pre uchádzačov  v študijnom 

odbore Ekonomika a manažment podniku a v študijnom odbore  Aplikovaná 

informatika.  

Viac informácií: http://www.selyeuni.sk/ef/  

 

Organizácia Vyšehradský Fond je medzinárodná inštitúcia založená Vyšehradskou 

štvorkou (V4) dňa 9. júna 2000. Organizácia sa zameriava na podporu účinnej 

spolupráce medzi V4 a ďalšími krajinami, najmä v krajinách západného Balkánu. 
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Vyšehradský Fund podporuje predovšetkým kultúrne, vedecké a vzdelávacie projekty, 

cezhraničné programy, cestovný ruch, a jednotlivé programy mobility. 

Viac informácií: http://visegradfund.org/  

 

Pán profesor Dr. József Poór (SZIE GTK, GTK UJS), je výkonným členom 

predstavenstva niekoľkých profesijných organizácií, prezidentom Národnej asociácie 

HR odborníkov. V priebehu desaťročí odbornej a akademickej kariéry pracoval vrátane 

HayGroup, Mercer a Diebold medzinárodných poradenských firmách, v rámci 

medzinárodnej konzorcie obnovil rumunský systém verejnej správy, ktorého HR 

spravoval, zverejnil takmer štyristo publikácií v maďarčine a rôznych cudzích jazykoch. 

Je medzinárodne uznávaným, rešpektovaným, populárnym odborníkom v oblasti HR, 

človekom, ktorý trávi svoj voľný čas čítaním historických monografií, počúvaním vážnej 

hudby a pravidelným športom, ktoré vypĺňajú jeho život. Viac informácií: 

http://www.hrportal.hu/c/dr-poor-jozsef-a-human-szakemberek-orszagos-

szovetsegenek-elnoke-20111124.html  

 

Fotografie zo zahájenia: 

Fotografie zo zahájenia projektu si môžete pozrieť cez nasledovné linky:   

http://cloudpage.co/drkollarcsaba  

https://www.facebook.com/akaekk/posts/821467084530732  

http://visegrad.szie.hu/  

 

Fotografie (alebo časť fotografií boli zdieľané cez viaceré elektronické platformy. Nižšie 

sa nachádza niekoľko fotografií o zahájení: 

http://cloudpage.co/drkollarcsaba
https://www.facebook.com/akaekk/posts/821467084530732
http://visegrad.szie.hu/
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1. fotografia – Miesto zahájenia 
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2. fotografia – Zahájenie projektového stretnutia prednáškou  
pána prof. Dr. Józsefa Poóra 

 

Webová stránka projektu 

platforma: www.selyeuni.sk  

link: http://www.selyeuni.sk/ef/hu/tudomany/v4projekt.html  

platforma: www.szie.hu 

link: http://visegrad.szie.hu/  

 

Tlačové správy, zdieľania: 

 

Univerzita J. Selyeho skúma formy atypickej zamestnanosti  

platforma: www.felvidek.ma  

dátum: 15. 05. 2014 

link: http://www.felvidek.ma/felvidek/oktatas/45782-atipikus-foglalkozasi-formakat-

vizsgal-a-selye-egyetem  

 

 

http://www.selyeuni.sk/
http://www.selyeuni.sk/ef/hu/tudomany/v4projekt.html
http://www.szie.hu/
http://visegrad.szie.hu/
http://www.felvidek.ma/
http://www.felvidek.ma/felvidek/oktatas/45782-atipikus-foglalkozasi-formakat-vizsgal-a-selye-egyetem
http://www.felvidek.ma/felvidek/oktatas/45782-atipikus-foglalkozasi-formakat-vizsgal-a-selye-egyetem
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Atypická zamestnanosť pozdĺž maďarsko-slovenskej hranici 

platforma: www.gazdasag.sk  

dátum: 07. 04. 2014 

link: 

http://gazdasag.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=953%3Aatipikus-

foglalkoztatas-a-magyar-szlovak-hatarmenten&catid=34%3Aa-

makrogazdasag&Itemid=72  

 

Atypická zamestnanosť pozdĺž maďarsko-slovenskej hranici 

platforma: https://www.facebook.com/szmkt  

dátum: 04. 07. 2014 

link: https://www.facebook.com/szmkt/posts/1512716645608707  

 

Výskum možností atypickej zamestnanosti pozdĺž maďarsko-slovenskej hranici 

platforma: www.felvidek.ma  

dátum: 04. 07. 2014 

link: http://www.felvidek.ma/felvidek/gazdasag/47077-atipikus-foglalkoztatasi-

lehetosegek-kutatasa-a-magyar-szlovak-hatarmenten  

 

TLAČOVÁ SPRÁVA – Namiesto krízy rast. Zahájil sa projekt s názvom 

Zamestnanosť – atypická zamestnanosť pozdĺž maďarsko-slovenskej hranici  

platforma: https://www.facebook.com/akaekk  

dátum: 08. 07. 2014 

link: https://www.facebook.com/akaekk/posts/821467084530732  

 

Namiesto krízy rast – univerzitný výskumný projekt 

platforma: http://www.felvidek.ma  

dátum: 13. 07. 2014 

link: http://www.felvidek.ma/felvidek/oktatas/47287-valsag-helyett-novekedes-

egyetemi-kutatasi-program  

 

Namiesto krízy rast – univerzitný výskumný projekt 

platforma: http://www.crbnet.eu/  

dátum: 04. 08. 2014 

http://www.gazdasag.sk/
http://gazdasag.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=953%3Aatipikus-foglalkoztatas-a-magyar-szlovak-hatarmenten&catid=34%3Aa-makrogazdasag&Itemid=72
http://gazdasag.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=953%3Aatipikus-foglalkoztatas-a-magyar-szlovak-hatarmenten&catid=34%3Aa-makrogazdasag&Itemid=72
http://gazdasag.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=953%3Aatipikus-foglalkoztatas-a-magyar-szlovak-hatarmenten&catid=34%3Aa-makrogazdasag&Itemid=72
https://www.facebook.com/szmkt
https://www.facebook.com/szmkt/posts/1512716645608707
http://www.felvidek.ma/
http://www.felvidek.ma/felvidek/gazdasag/47077-atipikus-foglalkoztatasi-lehetosegek-kutatasa-a-magyar-szlovak-hatarmenten
http://www.felvidek.ma/felvidek/gazdasag/47077-atipikus-foglalkoztatasi-lehetosegek-kutatasa-a-magyar-szlovak-hatarmenten
https://www.facebook.com/akaekk
https://www.facebook.com/akaekk/posts/821467084530732
http://www.felvidek.ma/
http://www.felvidek.ma/felvidek/oktatas/47287-valsag-helyett-novekedes-egyetemi-kutatasi-program
http://www.felvidek.ma/felvidek/oktatas/47287-valsag-helyett-novekedes-egyetemi-kutatasi-program
http://www.crbnet.eu/
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link: http://www.crbnet.eu/Hirek-1/1497-Valsag-helyett-novekedes-egyetemi-kutatasi-

program  

 

Univerzita J. Selyeho – Univerzita SZIE – Zamestnanosť-atypická zamestnanosť 

pozdĺž maďarsko-slovenskej hranici 

platforma: www.gazdasag.sk 

dátum: 24. 09. 2014 

link: 

http://gazdasag.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=1047%3Aselye-

janos-egyetem-foglalkoztatas-atipikus-foglalkoztatas-a-magyarszlovak-hatar-menten-

egyetemi-kutatasi-program&catid=34%3Aa-makrogazdasag&Itemid=72 

 

Univerzita J. Selyeho – Univerzita SZIE – Zamestnanosť-atypická zamestnanosť 

pozdĺž maďarsko-slovenskej hranici 

platform: https://www.facebook.com/szmkt  

dátum: 24. 09. 2014 

link: https://www.facebook.com/szmkt/posts/1552896881590683  

 

Vzdelávanie 

Pedagógovia zapojení do projektu v rámci svojich vyučovacích hodín a seminároch 

preskúmali „ pomocou V4 (Vyšehradského výskumného projektu) tradičné a atypické 

formy zamestnanosti, netrhovú zamestnanosť a cezhraničnú spoluprácu rastúcej 

spolupráce v oblasti Komárno-Komárom, Štúrovo-Ostrihom”.  C program.  

 

Digitálna komunikácia v rámci konkrétnej prípadovej štúdii. (Zamestnanosť – 

atypická zamestnanosť pozdĺž maďarsko-slovenskej hranice) 

Meno vyučujúceho: Dr. Kollár Csaba PhD. 

Názov predmetu: Digitálna komunikácia 

 

Migrácia, pohyb pracovnej sily pozdĺž maďarsko-slovenských hraníc 

Meno vyučujúceho: Prof. Dr. Poór József 

Názov predmetu: Štratégia ľudských zdrojov 

  

http://www.crbnet.eu/Hirek-1/1497-Valsag-helyett-novekedes-egyetemi-kutatasi-program
http://www.crbnet.eu/Hirek-1/1497-Valsag-helyett-novekedes-egyetemi-kutatasi-program
http://www.gazdasag.sk/
http://gazdasag.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=1047%3Aselye-janos-egyetem-foglalkoztatas-atipikus-foglalkoztatas-a-magyarszlovak-hatar-menten-egyetemi-kutatasi-program&catid=34%3Aa-makrogazdasag&Itemid=72
http://gazdasag.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=1047%3Aselye-janos-egyetem-foglalkoztatas-atipikus-foglalkoztatas-a-magyarszlovak-hatar-menten-egyetemi-kutatasi-program&catid=34%3Aa-makrogazdasag&Itemid=72
http://gazdasag.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=1047%3Aselye-janos-egyetem-foglalkoztatas-atipikus-foglalkoztatas-a-magyarszlovak-hatar-menten-egyetemi-kutatasi-program&catid=34%3Aa-makrogazdasag&Itemid=72
https://www.facebook.com/szmkt
https://www.facebook.com/szmkt/posts/1552896881590683
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8.3. ZÁVEREČNÉ STRETNUTIE 

Záverečné stretnutie sa uskutočnilo dňa 18. decembra 2014 na univerzite Szent 

István. Podobne ako na zahájení budú pozvaní:  

 Stakholderi projektu (napr. úrady práce), 

 Obchodné a Poľnohospodárske komory, 

 Študenti univerzít.  

Správa o projekte, tlačová správa a fotografie o záverečnom stretnutí budú 

publikované na webových stránkach obidvoch univerzít a na oficiálnych, on-line 

komunikačných platformoch.  
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MEGHÍVÓ – POZVÁNKA 

 
               PhDr. Antalík Imre                                Prof. Dr. Poór József, CSc.                           Ing. Dús Miklós 

         SJE GTK projektkoordinátor            projektvezető               SZIE projektkoordinátor 

       koordinátor projektu na EF UJS                         vedúci projektu                          koordinátor projektu na SZIE 

 

 

A   Szent István Egyetem Gazdaság és Társadalomtudomány 

Kara (Gödöllő, Magyarország) és a Selye János Egyetem 

Gazdaságtudományi Kara (Komárom, Szlovákia) ezennel 

meghívja Önt a 2014. december 18-án, 10 órai kezdettel 

megrendezésre kerülő, 

 

„Foglalkoztatás-atipikus foglalkoztatás a magyar-szlovák 

határmentén -  

 Komárno - Komárom és Párkány - Esztergom térségekben”  

 

megnevezésű, Visegrádi Alap (V4) által finanszírozott, határon 

átnyúló közös kutatási projektjének 

projektzáró megbeszélésére és találkozójára a Szent István 

Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar 

tanácstermében (2100 Gödöllő, Páter K. u. 1. Központi épület II. 

emelet 2002 terem! 

 

Kérjük, hogy részvételi szándékát legkésőbb  

2014. december 12-ig jelezze számunkra a 

Dus.Miklos@gtk.szie.hu e-mail címen, vagy a  

mobil:+36-30-270-6474-es és a +36-28-522-000/1923-as 

telefonszámon! 

 

 

 

 

Vážený(á) Pán/Pani! 

 

Univerzita Szent István (Gödöllő, Maďarsko a 

Ekonomická fakulta Univerzity J. Selyeho (Komárno, 

Slovensko) Vás  týmto srdečne pozývajú 18. decembra 

2014 o 10:00 do VIP-miestnosti Konferenčného Centra 

Univerzity Szent István (2100 Gödöllő, Páter K. u. 1. 

Centrálna hala budovy 2002) na strentnutie, v rámci 

ktorého sa prezentujú konklúzie spoločného výskumného 

projektu dvoch univerzít pod názvom 

 

„Prieskum a analýza aplikácie atypických foriem 

zamestnávania, zamestnávania netrhového charakteru a 

cezhraničnej spolupráce s cieľom zvyšovania 

zamestnanosti v oblasti  

Komárno – Komárom” 

 

Prosíme Vás, aby ste svoju účasť potvrdili najneskôr do 

12. decembra 2014. na e-mailovej adrese 

Dus.Miklos@gtk.szie.hu, alebo na mobilnom čísle:+36-

30-270-6474 alebo +36-28-522-000/1923 telefónnom 

čísle! 
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9. ZHRNUTIE (JUHÁSZ TIMEA - KOVÁCS ILDIKÓ ÉVA - POÓR JÓZSEF -SZABÓ INGRID 

- ANTALÍK IMRICH ) 

V nasledujúcej kapitole zhrnieme hlavné závery projektu.  

 

9.1. TEORETICKÉ KONKLÚZIE  

9.2.1. ZAMESTNÁVANIE-FORMY ZAMESTNÁVANIA 

Pred vývojom foriem zamestnania, jedinou možnosťou prežitia pre ľudí bola 

sebestačnosť. Pri tejto forme práce  všetky potrebné statky (výrobky a služby), 

pracovník vytvorí a spotrebúva sám. Nie je účastníkom obchodu alebo trhu ako 

predávajúci ani ako kupujúci.  

V neskorších storočiach sa vytvorili výmeny medzi ľudskými spoločenstvami, ktoré 

umožnili jednotlivcom a skupinám, aby sa špecializovali na výrobu nejakého tovaru 

alebo na službu, vytvorenie iných statkov očakávali od iných, čím začala organizácia 

deľby práce. Sebestačnosť, ako forma práce sa stále udržuje v moderných 

spoločnostiach: myslíme si na roľnícke tradície (dnešná "prvovýroba"), na použitie 

pracovnej sily rodinných príslušníkov ("pomoc členov rodiny"), a na strane druhej na 

moderné úsilie veľkých spoločností: keď chcú  mať celý výrobný reťazec pod kontrolou, 

znížiť tým závislosť od externých partnerov. 

Zamestnanosť pôvodne znamenalo to, že niekto poverí iného človeka 

vykonaním práce (zamestná ho), a na výmenu mu prispieva k živobytiu mzdou a/alebo 

naturáliami. Toto zamestnanie môže byť pravidelné alebo príležitostné; kompenzácia 

môže byť zabezpečenie podmienok bývania, penzia alebo prevod časti nadvýroby, 

dokonca platením hotovosti. Po vytvorení prvých foriem zamestnávania prešli ďalšie 

stovky rokov, než  jedna z foriem zamestnania bola tak typické, alebo normálne, že 

ostatné odlišné formy môžeme k nej porovnávať a kvalifikovať ako "atypické". 

Zamestnanie – typické  zamestnanie v modernom zmysle  

 vyžaduje závislý vzťah medzi zamestnávateľom a zamestnancom, 

 v ktorej zamestnanec nepracuje na "vlastný účet" – teda nie na vlastné riziko a 

prínos, preto závisí od zamestnávateľa, a 

 v ktorej dohoda zamestnanca a zamestnávateľa je upravená písomnou formou 

a je záväzná pre obe strany, ďalej  
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  pracovný pomer treba oficiálne nahlásiť a sú s ním spojené iné právne vzťahy 

(sociálne poistenie a iné).  

 Tieto charakteristické črty sú pre nás zaujímavé preto, lebo existuje aj iná 

zamestnanecká zmluva – okrem pracovnej zmluvy, ktorá vytvorí individuálne a 

spoločenské výhody zamestnania: zabezpečí prácu, živobytie pre jednotlivca, 

prispieva štátu platením daní a sociálnych príspevkov.  

Stáva sa, a v dnešnej dobe je bežné, že niekto poverí prácou iného tak, že nemá v 

úmysle ho zamestnať, nechce vytvoriť pracovnoprávne vzťahy. Aj v tomto prípade 

treba uzavrieť zmluvu, ale nie pracovnú zmluvu, vzťah medzi dvoma stranami v tomto 

prípade upravuje Občiansky zákonník a nie Zákonník práce.  

Táto forma zamestnania sa nazýva normálna, čím chceme ukázať, že nie je iba 

typická, ale aj bežne prijatá. Podstatou normálnej formy zamestnanie je jednotný, 

pevný pracovný čas, práca za mzdu, ako závislé a neosobné povolanie, ktorá má tri 

hlavné funkcie:  

 zabezpečuje živobytie, 

 vyznačuje spoločenské postavenie,  

 zobrazuje zmysel života.  

Jej charakteristickými črtami sú: stabilná, sociálne zabezpečená, závislá práca na plný 

úväzok, ktorej dve hlavné črty sú: jej jednotnosť a všeobecnosť, čiže na všetkých 

rovnako platné a všetkých charakterizujúce. Jednotnosť znamená štandardizovanosť 

v čase a v priestore, na plný úväzok, »závodnú«  činnosť a jej konkrétne rozdelenie na 

etapy dňa, týždňa a veku. Jej všeobecnosť znamená to, že sa rozprestrie na každú 

vrstvu a každého člena spoločnosti, čiže sa »pracovitý život« stáva jednotným 

vzorom.” (Kiss, 1997a: 15.). 

Mária Frey sa snažila definovať pojem normálnej práce podľa jej obsahových 

charakteristických čŕt. Podľa nej „Tradičný, »normálny« pracovný pomer znamená 

zamestnávanie na plný úväzok s na neurčitú dobu uzavretou pracovnou zmluvou, v 

zamestnaneckom štatúte, vo viazanej pracovnej dobe, rozdelenej rovnomerne, 

zvyčajne na denné obdobia, na pracovné dni od pondelka do piatka. Atypické je to, čo 

sa od tohto líši.” (Frey, 2000: 1008.) 
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9.2.2. MOBILITA-CEZHRANIČNÉ DOCHÁDZANIE 

Mobilita pracovnej sily je dôležitým mechanizmom vyrovnania dopytu po práci 

a ponuky na trhu práce. O mobilite pracovnej sily hovoríme, ak pracovníci kvôli lepším 

podmienkam, vyššiemu platu  alebo z iných dôvodov menia zamestnanie, povolanie a 

to je spojené s dočasnou alebo trvalou územnou mobilitou [migráciou]. Rozhodnutia 

o mobilite sa veľmi podobajú rozhodnutiam o návšteve školy. Jedinec zváži očakávanú 

užitočnosť a náklady zmeny. Mobilitu vykonáva iba v prípade, ak očakávaná užitočnosť 

je vyššia ako finančné a psychické náklady spojené s ním. (Galasi P., 1997). 

Cezhraničné dochádzanie je silne regulované prístupom, teda tým, akú 

prekážku predstavuje hranica. Vplyv hranice závisí v prvom rade od priestorovej 

štruktúry: v prípade, že mesto sa nachádza v blízkosti hranice, bude viac atraktívnejšie 

pre zamestnancov z druhej strany, ale ak sa nachádza ďaleko od hraníc a dopravné 

podmienky sú zlé, tak oveľa menšie masy budú dochádzať. Výborná infraštruktúra 

a hustá verejná doprava má povzbudzujúci účinok na cezhraničné dochádzanie, tento 

jav je pozorovaný najmä v severnej časti rakúsko-maďarskej hranice. K pojmu 

dostupnosti možno zaradiť aj jazykové, kultúrne a psychické bariéry (prekážky), a ich 

silu. V prípade, ak štátne hranice neznamenajú jazykové a kultúrne oddelenie, potom 

dochádzajúci zamestnanci majú menšie problémy. (Hardi – Hajdú – Mezei, 2009) 

Cezhraničný trh práce pri slovensko-maďarských hraniciach vôbec nie je nový 

fenomén. Cezhraničná práca má veľmi staré tradície. Cez 700 kilometrov dlhú 

slovensko-maďarskú hranicu dochádza masa ľudí, ale hlavne zo slovenskej strany na 

maďarskú. Drvivá väčšina dochádzajúcich je Maďar, žijúci na Slovensku, ktorým 

hlavnou motiváciou na zahraničnú prácu je podľa Gulyása (2008): jednoduché 

dochádzanie, ľahšie sa dá dostať k maďarským podnikom, ako dochádzať do iného 

mesta na území Slovenska.   

Vývoj počtu nezamestnaných v okresoch Južného Slovenska, obývaných Maďarmi 

ukazuje  znepokojujúci trend. Veľmi strmo stúpa počet dlhodobo nezamestnaných. 

Porovnávajúc s hodnotami z augusta 2007, počtu nezamestnaných evidovaných po 

dobu 0-7 mesiacov sa zvýšil o 44%, počet nezamestnané osôb evidovaných 7-12 

mesiacov sa zvýšil o 92% v počte osôb, registrovaných viac ako 12 mesiacov zvýšil o 

48,5%! V októbri 2012 v 16 okresoch Južného Slovenska (Slovensko má 77 okresov) 

obývaných Maďarmi žilo 41% dlhodobo nezamestnaných. V 11 okresoch Južného 
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Slovenska je vyššia nezamestnanosť, ako celoštátny priemer, a z 10 okresov s 

najvyššou mierou nezamestnanosti je 6 na juhu Slovenska, okresy Stredného a 

Východného Slovenska majú nadpriemernú mieru nezamestnanosti. (Antalík, 2013) 

9.3. EMPIRICKÉ KONKLÚZIE 

9.3.1. VÝSKUM V OKRUHU NEZAMESTNANÝCH 

Konečná veľkosť vzorky v prípade nezamestnaných v štúdii bolo 689. Dotazník 

vyplnilo 294 respondentov na Slovenskej a 395 respondentov na Maďarskej strane. 

Zloženie vzorky podľa pohlavia vzoriek: ženy sa vyskytli takmer v dvojnásobnom 

počte. Dotazník vyplnilo 243 mužov a 423 žien. Podľa zloženia vzorky podľa veku 

mladší ako 30 rokov sa dostali do výskumu v pomere 37%, 25.8% respondentov bolo 

vo veku medzi 30 až 40 rokov,  a 40 ročných alebo starších bolo vo vzorke 37,2%. 

Percentuálne zloženie respondentov podľa najvyššieho dosiahnutého 

vzdelania:25,1% z nich malo základné vzdelanie, 24,7% z nich malo stredoškolské 

vzdelanie bez maturity, 35.6% maturovalo, a 14,6% boli  vysokoškolsky vzdelaných. 

436 z respondentov sa predstavili ako nezamestnaní. 

 

Vyšetrenie hypotéz bolo podstavené podstate na jednorozmerné a viacrozmerné 

analýzy štúdií: cross-analýza, T test a F-test. 

Hypotézu "Vek respondentov určuje ich postoje k atypickým formám práce" 

považujeme za prijatú, keďže vek respondentov mal vplyv na to, aké znalosti majú p 

atypických zamestnaneckých formách.  Zvyčajne sa však tieto formy zamestnania 

respondenti hodnotili neutrálne z ohľadu vplyvu na budúce normálne zamestnanie, 

síce aj v tomto prípade sa našli rozdiely v názoroch jednotlivých vekových skupín.   

Hypotézu "Predpokladáme, že respondenti - najmä starší občania – predpokladajú, že 

atypické formy zamestnania si ľudia zvolia iba v núdzi, ako dočasné riešenie” môžeme 

prijať iba čiastočne, lebo názor respondentov na voľbu atypických foriem zamestnania 

nebol jednotný. Väčšina z účastníkov výskumu považovala tieto formy zamestnania za 

dočasné, ale nehodnotili ich negatívne, videli v nich aj výhody. Z tohto hľadiska väčšina 

názorov nebola závislá na veku.  

Hypotézu, že "Uchádzači o zamestnanie považujú prijatie atypického zamestnania ako 

zhoršujúcu situáciu na šance „normálneho”  uplatnenia sa. Považujeme za pravdu len 

čiastočne.  Proti niektorým atypickým formám práce bol vyšší odpor respondentov, 

napríklad príležitostné zamestnávanie, verejné práce, práca z domova boli tie typy, 
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ktoré boli hodnotené ako negatívne vplývajúce na šancu získania normálnej práce. 

Okrem toho sa dalo dokázať, že respondenti z dvoch krajín mali rozličné názory na 

niektoré typy práce.  

Predpokladali sme, že medzi respondentmi najmä ženy a matky s malými deťmi 

preferujú niektoré typy atypických foriem (čiastočný pracovný úväzok a prácu 

z domova). Hypotézu sme mohli prijať čiastočne. Atypické formy práce ženy s rodinou 

hodnotili ako možnosti synchronizácie práce a osobného života, ale väčšinu týchto 

foriem by prijali iba ako dočasné riešenie.   Zmluvu s prenajímajúcou  spoločnosťou, 

prácu na diaľku a možnosť nájmu pracovnej sily považovali za možné dlhodobé 

zamestnanie vo veľkom pomere.    

Nakoniec sme predpokladali, že z atypických foriem zamestnania má najnižšiu úroveň 

preferencie verejná práca.  

Verejné práce mali veľmi nízku úroveň preferencie podľa názoru respondentov, ale ich 

užitočnosť sa považovala za vysokú vo všetkých súvislostiach.  

 

9.3.2. VÝSKUM V OKRUHU MLADISTVÝCH 

Výskum skúmal otázky spojené so zamestnanosťou v okruhu mladistvých študujúcich 

na vysokých školách ekonomického zamerania v hraničnej oblasti.  Na základe 

získaných odpovedí 407 dotazníkov, naše hlavné zistenia môžeme zhrnúť 

nasledovne:  

 Na základe výsledkov výskumu môžeme vyjadriť, že vek sám o sebe neurčuje 

postoj respondentov k atypickým formám zamestnania. Dajú sa zistiť významné 

rozdiely v prípade niektorých foriem atypického zamestnania, ale tieto sú často 

odlišné v prípade dvoch krajín. Rovnaká veková skupina má opačný názor na 

niektoré atypické formy v dvoch skúmaných krajinách.  

 Analýzou postoja k atypickým formám zamestnania mladých ľudí, sa dá 

vyjadriť, že iba v prípade niektorých foriem sa dá zistiť významné rozdiely 

v názoroch maturovaných mladistvých a mladých s vysokoškolským vzdelaním. 

Zaujímavé je, že rozdiely podľa úrovne vzdelania v názoroch maďarských 

a slovenských mladých ľudí sa navzájom neposilňujú, keďže platia v iných 

oblastiach. 

 Zhrnutím výsledkov štatistických testov v mnohých prípadoch sa dá dokázať 

významný rozdiel medzi názorom maďarských a slovenských mladistvých na 
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prijateľnosť a význam atypických foriem zamestnania. Podľa ochoty 

dochádzania slovenskí mladí ľudia sú viacej mobilní. Veľmi výrazný rozdiel je 

medzi slovenskou a maďarskou mládežou v názore na zahraničnú prácu: mladí 

zo Slovenska by prijali atypické formy práce v zahraničí vo väčšom pomere.  

 

9.3.3. VÝSKUM V OKRUHU PODNIKOV 

Prieskumu sa zúčastnilo 232 spoločností, z toho 161 z Maďarska (69% všetkých 

respondentov), zatiaľ čo 71 podnikov zo Slovenska (31%). Pokiaľ ide o rozdelenie 

vzorky podľa majiteľských vzťahov, maďarskej a slovenské spoločnosti sú si podobné, 

75-75% z nich sú v rukách tuzemských majiteľov, zatiaľ čo 20% Maďarských firiem a 

14%  Slovenských firiem (18% z celkovej vzorky) má zahraničných vlastníkov. Podiel 

zmiešaných podnikov medzi maďarskými spoločnosťami je 5%, medzi slovenskými 

11%, 7% z celkovej vzorky. 

Hlavné závery výskumu sú nasledovné: 

 Predpokladáme, že vplyv zotavenia z krízy a rastu na zamestnanosť firiem sa 

v oboch krajinách prejavuje v prvom rade vo zvýšení počtu zamestnancov 

a miezd. Tieto tendencie sa vyskytujú hlavne v prípade súkromných firiem 

a firiem so zahraničným majiteľom, závisí od veľkosti firmy – je viac 

charakteristické na veľké firmy.  

 Maďarské a slovenské firmy sa výrazne líšia v prípade navrhovaných opatrení 

v súvislosti so zamestnanosťou, v prípade Slovákov je oveľa typickejší 

outsourcing zvýšenie atypického zamestnania, ako v prípade Maďarov. 

 Na plánované opatrenia ovplyvňujúce zamestnanosť v obidvoch krajinách sú 

charakteristické oproti personálnym riešeniam dlhodobé opatrenia. 

 Predpokladáme, že aj keď väčšina firiem pozná atypické formy zamestnania, 

ani na Slovensku, ani v Maďarsku nie sú populárne, a podniky neplánujú zmeniť  

svoj obvyklý systém zamestnanosti.  

 Možnosť čiastočného úväzku a prácu z domu využíva v oboch krajinách iba 

menšia časť firiem, a je typická viac pre zahraničné a zmiešané firmy, menej 

pre domáce.   
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10. PRÍLOHY: DOTAZNÍKY V MAĎARSKOM A V SLOVENSKOM JAZYKU 

10.1. PRÍLOHA: DOTAZNÍK PRE PODNIKY V MAĎARSKOM JAZYKU 

 

Tisztelt Hölgyem, Uram! 

 

A Komárom-Esztergom megyei Kereskedelmi és Iparkamara (KEK), a Selye János 

Egyetem Gazdaságtudományi Karával,  a Szent István Egyetem Menedzsment és HR Kutató 

Központjával és a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarával együttműködve már második 

alkalommal széleskörű felmérést végez a gazdasági élet szereplői körében, hogy 

beazonosítsák a válságból való kilábalás, valamint a növekedés idején elterjedt jellegzetes 

foglalkoztatási üzleti modellek és az újszerű foglalkoztatási formák (pl. atipikus, szociális stb.) 

elterjedtségét, továbbá annak kapcsolatát. 

 

Kérjük Önöket, osszák meg a jelzett kérdéskörrel kapcsolatos szakmai észrevételeiket és 

tapasztalataikat a következőkben olvasható kérdőív kitöltésével. A felmérésben való részvétel 

önkéntes és díjmentes, az adatokat bizalmasan kezeljük. Kérjük, szakítson időt (kb. 10 percet) 

a kérdések végigolvasására és megválaszolására, és 2014. augusztus 30-ig juttassa őket 

vissza hozzánk. 

 

Elektronikus kérdőívünk egyszerű és egyértelmű kérdéseket tartalmaz. Ahol egyszerre több 

válasz is adható, azt külön feltüntettük. A kérdések felett, illetve alattuk található „Tovább”, 

vagy „Vissza” feliratra kattintva navigálhat a lapok között. A felsorolás formájában megadott 

válaszok közül kérjük, jelölje be a megfelelőt. Ha válasza nem egyezik meg a felsoroltak közül 

egyikkel sem, azt az „egyéb” pontban legyen szíves megfogalmazni. A kérdések egy részénél 

1-5-ig terjedő skála segítségével lehet válaszolni, mellyel a fontosságot lehet kifejezni. Ilyenkor 

az adott állítás mérlegelése után kérjük, jelölje be a megfelelőnek ítélt értéket. 

 

A kérdőív indításakor az Ön számítógépén elindul az internetböngésző program, és 

szükséges, hogy az internetkapcsolat aktív legyen. Amennyiben megjelenik egy belépési 

adatokat kérő ablak, ez csak a böngésző lassú indulása miatt történhet. Ebben az esetben NE 

zárja be a böngészőprogramot, hanem indítsa újra a kérdőívet. Az indításhoz kattintson ide. 

 

Ha Ön nem kedveli, vagy nem él az elektronikus kitöltés lehetőségével, akkor kérjük, töltse le 

az Önnek PDF formában is megküldött kérdőívet, válaszolja meg azt hagyományos módon és 
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küldje el az abban megadott címre elektronikus formában a kutatás koordinátorához az alábbi 

címre:  

Dús Miklós 

 Szent István Egyetem GTK TTI 

Menedzsment és HR Kutató Központ 

2100. Gödöllő 

Páter Károly . u.1. 

 

Ha a kutatásunkkal kapcsolatban bármilyen kérdése lenne, kérjük, keresse Cserjési Kingát 

(mobil: 30/4034-697, e-mail: cserjesi.kinga@kemkik.hu) valamint Dús Miklóst (mobil:+36-30-

270-6474; e-mail Dús Miklós (Dus.Miklos@gtk.szie.hu) címeken. 

 

A résztvevők e-mailben megkapják a felmérés eredményéről készített jelentésünket. 

Tekintettel arra, hogy az eredmények Önök számára feltehetően éppoly fontosak, mint 

számunkra, kérjük a rövid határidők betartását. 

 

 

 

 Antal Imrich PhDr 

kutatás koordinátora 

Dr. Poór József 

egyetemi tanár 

kutatás vezetője 

Dús Miklós 

kutatás 

koordinátora 
 

 

Melléklet: kérdőív.  
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Tisztelt Hölgyem/Uram!     

 

Kérjük, szánjon pár percet idejéből a kérdőívünk kitöltésére, melynek eredményeit bizalmasan 

kezeljük. Az eredmények kutatási szinten kerülnek felhasználásra a válság idején elterjedt 

gyakorlatok irányvonalak kikövetkeztetésére. A résztvevők e-mailben megkapják a felmérés 

eredményéről készített jelentésünket. 

 

A kérdőívben a tipikus és az atipikus foglalkoztatás fogalmát a következőképpen használjuk: 

Tipikus (normál) foglalkoztatás:A hagyományos, „normál” munkaviszony teljes munkaidős 

foglalkoztatást jelent, határozatlan időre szóló munkaszerződéssel, munkavállalói státusban, 

kötött munkaidő-beosztásban, egyenlően elosztott munkaidővel.  

Atipikus foglalkoztatás: Minden olyan forma, ami eltér a tipikusnak nevezettől (pl. részidős, 

otthon végzett munka, távmunka, alkalmi munka, munkakörmegosztás stb.) 

 

Segítségét köszönjük.  

 

Kérjük, adja meg a következő adatokat, amelyek névtelen (anonim) formában, csak a 

tényadatoktól elválasztva kerülnek felhasználásra.    

 

1. Szervezet neve: 

 

Szervezet 

neve: 
 

 

2.  Amennyiben szeretné e-mailen megkapni a felmérés eredményét összefoglaló 

riportot, kérjük, adja meg a következő adatokat! (Felhívjuk figyelmét, a kérdőív 

személyes adatok megadása nélkül, anonim módon is kitölthető!) 

 

NÉV:  Beosztás:  

Telefo

n 
___________________ 

E-mail: ___________________________

____ 

 

3. A szervezet legfontosabb jellemzői 

3.1.Ágazat 

 Ipar 

3.3. Szféra 

 Magán 

3.6. Létszám 

 50 fő alatt 
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 Kereskedelem 

 FMCG 

 Pénzügyi szektor 

 IT 

 Telekommunikáció 

 Szállítás 

 Energia 

 Gazdasági szolgáltatások 

 Egészségügy 

 Oktatás 

 Közigazgatás 

 Egyéb:…………………….. 

3.2.Tulajdonos 

 Hazai 

 Külföldi 

 Vegyes 

 Egyéb:……………………
…….. 

 Köz vagy állami 

 Egyéb:………………… 

 

3.4. A szervezet 

magyarországi központja 

 Budapest 

 Esztergom-Komárom 
megye 

 Egyéb:…………………… 

 

3.5. Éves 

árbevétel/költségvetés 

 10 millió FT alatt 

 10-50 millió FT 

 50-100 millió Ft 

 100-500 millió Ft  

  500 millió -1 milliárd Ft  

 1-5 milliárd Ft  

 5-20 milliárd Ft 

 20-50 milliárd Ft 

 50-100 milliárd Ft 

 100 milliárd Ft fölött 

 50-100 fő  

 100-500 fő 

 500-1000 fő 

 1000-3000 fő 

 3000 – 5000 fő 

 5000 fő fölött 

3.7. Kamarai tagság 

 Igen 

 Nem 

3.8. HR részleg 

 Van  

 Nincs 

 

 

 

4. A begyűrűző gazdasági és pénzügyi események valószínű hatásai 

Kérjük, jelölje meg a megfelelőnek tartott választ! 

4.1.Infláció várható mértéke 

2014-ban 

 3% alatt 

 3-5% 

 5% fölött 

 10% fölött 

 Nem tudom 

4.2. Vállalati árbevétel 

növekedés várható 

mértéke 2014-ban 

 0% alatt 

 1-3% 

 3-5% 

 5-10% 

 10-15%  

 15% fölött 

 Nem tudom 

4.3.Az elmúlt gazdasági év 

(2014) általános jellemzője 

 Csökkenés 

 Nem jelentős csökkenéss, 
visszaesés 

 Nagyobb növekedést 
eredményezett 

 Nem tudom 

4.4. Növekedésvárható 

időtartama 

 Nem lesz 

 0-1 év 

 1-2 év 

 2-3 év 

 3-5 év 

 5 évnél hosszabb 

 Nem tudom 

 

 

4.5. Miben jelentkezik leginkább a válságból való kilábalás, növekedés hatása az Ön 

cége számára a foglalkoztatás területén? 
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Kérjük, jelölje meg a megfelelőnek tartott választ! 

 

Hatásterület 

Nem  

jellemző 

Kis  

mértékbe

n 

 jellemző 

Közepes 

 

mértékbe

n 

 jellemző 

Nagy 

 

mértékbe

n 

 jellemző 

Igen nagy 

 

mértékbe

n 

 jellemző 

1. Létszámnövekedés 1 2 3 4 5 

2. Szerződéses dolgozók számának 

növekedése 

1 2 3 4 5 

3. Műszak szám növelése 1 2 3 4 5 

4. Heti munkanapok számának növelése 1 2 3 4 5 

5. Bérnövekedés 1 2 3 4 5 

6. Nem tervezünk nagyobb változást 1 2 3 4 5 

7. Továbbra is a létszámleépítés lesz a 

jellemző 

1 2 3 4 5 

8. Egyéb: ………………………. 1 2 3 4 5 

 

 

5. Milyen intézkedéseket terveznek a válságból való kilábalás és a növekedés  

hatásainak  kihasználása érdekében foglalkoztatás területén? 

Kérjük, jelölje meg a megfelelőnek tartott választ! 

 

Intézkedések 

Nem  

jellemző 

Kis  

mértékbe

n 

 jellemző 

Közepes 

 

mértékbe

n 

 jellemző 

Nagy 

 

mértékbe

n 

 jellemző 

Igen nagy 

 

mértékbe

n 

 jellemző 

1. Nem szükséges semmit tenni 1 2 3 4 5 

2. Atipikus foglalkoztatás növelése 1 2 3 4 5 

3. Korábbinál olcsóbb munkaerő 

foglalkoztatása 

1 2 3 4 5 

4. Kiszervezés 1 2 3 4 5 

5. Bérbefagyasztás megszűntetése 1 2 3 4 5 

6. Létszámleépítés megszüntetése 1 2 3 4 5 

7. Műszaki fejlesztés, gépvásárlás 1 2 3 4 5 

8. Termékfejlesztés, új termék előállítása 1 2 3 4 5 

9. Szervezeti hatékonyság növelése 1 2 3 4 5 

10. Egyéb: ………………………. 1 2 3 4 5 
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Kérjük, jelölje meg a megfelelőnek tartott választ! 

 

Intézkedések 

Nem  

jellemző 

Kis  

mértékbe

n 

 jellemző 

Közepes 

 

mértékbe

n 

 jellemző 

Nagy 

 

mértékbe

n 

 jellemző 

Igen nagy 

 

mértékbe

n 

 jellemző 

11. Egyéb: ………………………. 1 2 3 4 5 

 

6. A 2014.  évi tervezett béremelés mértéke (%-ban) munkaköri csoportok szerint: 

Kérjük, jelölje meg a megfelelőnek tartott értéket! 

 

Dolgozó kategóriák Tervezett emelés %-os mértéke 

1. Minden dolgozó 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >10 

2. Első számú vezető 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >10 

3. Középvezetők 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >10 

4. Értékesítők 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >10 

5. Műszak-gazdasági 

szakemberek 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >10 

6. Adminisztratív dolgozók 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >10 

7. Fizikai dolgozók 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >10 

 

 
7.  Kérjük, értékelje az egyes állításokat annak alapján, hogy mennyire ért velük illetve nem ért 
velük egyet. Nyilván minden válaszadó rendelkezik valamilyen általános véleménnyel, így az itt 
található állításokra nincs jó vagy rossz válasz. Bennünket érdekel az Ön véleménye ezzel a 
témakörrel kapcsolatban.   
Kérjük, értékeljen minden egyes állítást 1-5-ig terjedő skálán, az alábbi magyarázat alapján. Értékeléseit 
a Táblázatban kérjük, jelölje X-el.   
 
1 – határozottan nem értek egyet, 
2 – nem értek egyet, 
3 - semleges, közömbös, 
4 – egyetértek, 
5 – határozottan egyetértek.    

 

Sorszám Állítások Értékelő skála 

1 2 3 4 5 

7.1. Nem ismerem az atipikus foglalkoztatási módokat 

és most nem is tudunk foglalkozni vele. 

     

7.2. Alkalmaztuk, de nem volt jó a tapasztalatunk.      
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7.3. Ismerem, de nem akarjuk megváltoztatni a 

jelenleg kialakult foglalkoztatási rendszerünket. 

     

7.4. Hallottam róla, de nálunk nincs olyan 

foglalkoztatási eset, amit atipikus 

foglalkoztatással lehetne megoldani 

     

7.5. A vezetők alapvetően jobban elfogadják a 

hagyományos foglalkoztatási modellt, mint az 

atipikus foglalkoztatás bármely formáját. 

     

7.6. Szívesen foglalkoztatunk hátrányos helyzetű 

munkaerőt 

     

7.7. Van olyan intézmény, amely az atipikus 

foglalkoztatás terén információt/segítséget nyújt 

     

7.8. A tartós munkanélküliség után alkalmazott 

személyt ugyanolyan munkarendben kell 

foglalkoztatni, mint a többi alkalmazottat 

     

7.9. Vannak olyan tevékenységek a vállalatomnál, 

melyek nem igénylik a munkahelyen való 

tartózkodást. 

     

7.10. Szívesen alkalmaznék külföldi állampolgárt      

7.11. Szívesen dolgozom együtt munkaerő-kölcsönző 

cégekkel 

     

7.12. Úgy látom, hogy alkalmazottaim szívesen 

dolgoznának atipikus foglalkoztatási forma 

keretében 

     

 

 

8. a  Jelenlegi atipikus foglalkoztatás a szervezetben: 
 

Az Önök által foglalkoztatottak kb. hány százaléka dolgozik …. 

(Kérjük, adja meg a megfelelőnek tartott becsült százalékos  értékeket!) 

Foglalkoztatási formák % 

teljes munkaidőben  

részmunkaidőben  

otthonról végzett távmunka-viszonyban  

konkrét feladatra és meghatározott időszakra szóló megbízással  

sűrített munkaidőben (pl. 16 órás napok, majd szabadnap)  

rugalmas munkaidőben (a munka mennyisége szerint változó 

munkaidőben) 

 

megváltozott munkaképesség szerinti atipikus munkabeosztásban  
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munkakörmegosztás keretében  

Összesen 100% 

 

8.b.Az Önök által foglalkoztatottak kb. hány százaléka dolgozik …. 

(Kérjük, adja meg a megfelelőnek tartott becsült százalékos  értékeket!) 

Eredet % 

hazai  

külföldi  

Összesen 100% 

 

Külföldiek hány százaléka szlovákiai eredetű?                …………………………% 

 

8.c  Jelenlegi atipikus foglalkoztatás a szervezetben nemek szerint: 

 

Az Önök által foglalkoztatottak közül mennyien dolgoznak (%) 

(Kérjük, adja meg a megfelelőnek tartott becsült százalékos  értékeket!)  

Foglalkoztatási formák Nők 

% 

Férfiak 

% 

teljes munkaidőben   

részmunkaidőben   

otthonról végzett távmunka-viszonyban   

konkrét feladatra és meghatározott időszakra szóló 

megbízással 

  

sűrített munkaidőben (pl. 16 órás napok, majd szabadnap)   

rugalmas munkaidőben (a munka mennyisége szerint 

változó munkaidőben) 

  

megváltozott munkaképesség szerinti atipikus 

munkabeosztásban 

  

munkakörmegosztás keretében   

Összesen 100% 100% 

 

8.d Az Önök szervezeténél mely munkakörök esetében tudják alkalmazni a dolgozókat 

atipikus foglalkoztatás keretében? 

(Kérjük írjon be néhány jellegzetes munkakör.)) 

        

Foglalkoztatási formák Munkakörök 

részmunkaidőben 

 

 

otthonról végzett távmunka-viszonyban 

 

 

konkrét feladatra és meghatározott időszakra szóló 

megbízással 

 

 

sűrített munkaidőben (pl. 16 órás napok, majd szabadnap)  
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rugalmas munkaidőben (a munka mennyisége szerint változó 

munkaidőben) 

 

 

megváltozott munkaképesség szerinti atipikus 

munkabeosztásban 

 

 

munkakörmegosztás keretében 

 

 

 

 

 

9. A foglalkoztatással, atipikus foglalkoztatással  kapcsolatos terveik az elkövetkező 12-

24 hónapban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Válaszait köszönjük.  

 

 

 Antalík Imrich PhDr 

kutatás koordinátora 

Dr. Poór József 

egyetemi tanár 

kutatás vezetője 

Dús Miklós 

kutatás 

koordinátora 
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10.2. PRÍLOHA: DOTAZNÍK PRE PODNIKY V SLOVENSKOM JAZYKU 

Vážená Spoločnosť, Vážené Dámy a Vážení Páni, 

Komárňansko-Ostrihomská Obchodná a priemyselná komora (KEMKI), Komárňansko-

Ostrihomská Národná poľnohospodárska komora (KEM-NAK), Budapeštianska Obchodná a 

priemyselná komora spolu s Ekonomickou Fakultou Univerzity J. Selyeho (Komárno) a s 

Personálnym a Manažérskym Výskumným Centrom Univerzity Szent István (Gödöllő) už 

druhýkrát skúmajú rozšírenosť bežných a atypických foriem zamestnanosti po krízovom 

období.  

Touto cestou Vás prosíme o zdieľanie Vašich skúsenosti vyplnením priloženého dotazníka. 

Účasť na prieskume je bezplatná a dobrovoľná. Získané informácie budú spracované ako 

dôverné. Prosíme, podporte tento prieskum a venujte nám približne 10 minút. Dotazník prosím 

pošlite späť do 30. septembra 2014.  

Najviac otázok v dotazníku je možné odpovedať len jednou odpoveďou, tam, kde je možné 

označiť aj viac odpovedí, je táto možnosť zvlášť vyznačená. Podľa uvedených odpovedí prosím 

vyznačte najvhodnejšiu, v prípade, že Vás ani jedna odpoveď necharakterizuje, využite 

možnosť vyjadriť sa s možnosťou „Iné“. Niektoré otázky sú stupňované hodnotami 1 až 5, kde 

je vysvetlená, ktorá hodnota, akej úrovni zodpovedá.  

Po spustení elektronického dotazníka sa Vám automatický otvorí prehliadač, preto je potrebné 

internetové pripojenie.  

Keď Vám je papierová forma bližšia, prosím stiahnite si dotazník vo formáte PDF, vytlačte, 

vyplňte a pošlite na adresu:  

PhDr. Imrich Antalík  

Univerzita J. Selyeho  

Ekonomická fakulta 

Bratislavská cesta 3322 

945 01 Komárno 

V prípade otázok prosím kontaktujte pána Imricha Antalíka na telefónnom čísle: 035/3260-685 

alebo na e-mailovej adrese: antaliki@selyeuni.sk. 

Účastníci dostanú finálnu správu o s výsledkami prieskumu. Keďže aj pre Vás, tak aj pre nás 

sú informácie dôležité, prosíme o dodržanie termínu. 

Vedúci výskumu: Dr. József Poór, univerzitný profesor  

Koordinátor výskumu: Dr. Miklós Dús, Univerzita Szent István 

Koordinátor výskumu na Slovensku: PhDr. Imrich Antalík, EF Univerzity J. Selyeho 

 

Vážená/ý Pani/Pán!  

Prosím venujte pár minút z Vášho cenného času na vyplnenie dotazníka. Informácie 

považujeme za dôverné. Výsledky predstavujú zdrojové údaje pre prieskum o trendoch 

zamestnanosti počas krízy. Účastníci dostanú finálnu správu o výsledku prieskumu.  

mailto:antaliki@selyeuni.sk
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V dotazníku sa nachádzajú nasledovné pojmy: 

Typická (normálna) zamestnanosť: Pracovný pomer na plný úväzok, platnosťou na neurčitú 

dobu, viazanou pracovnou dobou, rovnomerne rozloženým pracovným časom.  

Atypická zamestnanosť: Ostatné formy zamestnanosti, ktoré sa líšia od typickej, t.j. pracovný 

pomer na polovičný úväzok, práca na doma, práca na dohodu, delené pracovné zaradenie atď.  

Ďakujeme za spoluprácu. 

Prosíme, uveďte nasledovné údaje, ktoré budú spracované ako anonymné len na účely 

vyhodnotenia prieskumu. 

1. Názov organizácie:  

Meno firmy: 

 

2. V prípade, že sa zaujímate o výsledky prieskumu, prosím neváhajte nám uviesť nasledovné 

údaje, aby sme Vám mohli poslať finálnu správu. (Aj keď si prajete ostať anonymný, stále máte 

možnosť vyplniť dotazník.)  

Názov: 

 

Pozícia: 

 

E-mailová adresa: 

 

3. Odvetvie * 

Hlavná činnosť organizácie 

 Priemysel  

 Obchod  

 FMCG  

 Financie  

 IT  

 Telekomunikácia  

 Doprava  

 Energetika  

 Ekonomické služby  

 Zdravotníctvo  

 Vzdelávanie  

 Verejná správa  

 Iné:  
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4. Vlastníctvo * 

 Domáce  

 Zahraničné  

 Zmiešané  

 Iné:…………………………..  

5. Sektor organizácie * 

 Súkromný sektor  

 Štátny alebo verejný sektor  

 Tretí sektor  

 Iné:…………………  

6. Slovenské sídlo organizácie * 

 Bratislava  

 Trnavský kraj  

 Nitriansky kraj  

 Košický kraj  

 Banskobistrický kraj  

 Iné:……………………  

7. Ročný obrat/rozpočet * 

 Pod 35 000 €  

 35 000 € – 175 000 €  

 175 000 € - 350 000 €  

 350 000 € – 1,75 M €  

 1,75 M € - 3,5 M €  

 3,5 M € - 17,5 M €  

 17,5 M € - 69,64 M €  

 69,64 M € - 175 M €  

 175 M € - 350 M €  

 Nad 350 M €  

8. Počet zamestnancov * 

 Pod 50 osôb  

 50-100 osôb  

 100-500 osôb  

 500-1000 osôb  

 1000-3000 osôb  
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 3000 – 5000 osôb  

 Nad 5000 osôb  

9. Členstvo v komore * 

 Áno  

 Nie  

10. Personálne oddelenie * 

 Existuje  

 Neexistuje  

11. Očakávaná inflácia v roku 2014 * 

Pravdepodobný vplyv na možné budúce ekonomické a finančné udalosti (Prosíme označte 

najpravdepodobnejšiu odpoveď!)  

 Pod 3%  

 3-5%  

 Nad 5%  

 Nad 10%  

 Neviem  

12. Očakávané zvyšovanie príjmov v roku 2014 * 

Pravdepodobný vplyv na možné budúce ekonomické a finančné udalosti (Prosíme označte 

najpravdepodobnejšiu odpoveď!)  

 Pod 0%  

 1-3%  

 3-5%  

 5-10%  

 10-15%  

 Nad 15%  

 Neviem  

13. Vseobecne hospodarske výsledky vlanajsieho roka (2013) * 

 Výrazne zníženie  

 Stagnajúci výsledok  

 Rastúci trend  

 Neviem  

14. Očakávaná doba trvania rastu ekonomiky * 

 Nebude  
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 0-1 rok  

 1-2 roky  

 2-3 roky  

 3-5 rokov  

 Nad 5 rokov  

 Neviem  

15. Oblasti / Úroveň vplyvu v oblasti riadenia ľudských zdrojov  

V čom sa najviac prejavujú vplyvy zotavenia sa z krízy a vplyvy rastu vo Vašej spoločnosti? 

(Prosíme označte najpravdepodobnejšiu odpoveď!) 

 
Necharaktaristi

cké 

Málo 

charaktaristi

cké 

Stredne 

charaktaristi

cké 

Viac než 

stredne 

charaktaristi

cké 

Veľmi 

charaktaristi

cké 

1. Zvýšenie počtu 

zamestnancov      

2. Zvýšenie počtu 

zmluvných 

zamestnancov  
     

3. Zvýšenie počtu 

zmien      

4. Zvýšenie počtu 

pracovných dní v 

týždni 
     

5. Zvýšenie miezd      

6. Neplánujeme 

žiadne významné 

zmeny 
     

7. Znizenie poctu 

zamestnancov .      

8. Iné: 

…………………

……. 
     

16.Opatrenie  

Aké opatrenia plánujete na zmiernenie vplyvu krízy a na využitie rastu v ekonomike po kríze 

v oblasti riadenia ľudských zdrojov? (Prosíme označte najpravdepodobnejšiu odpoveď! 

 
Necharakteristic

ké 

Málo 

charakteristic

ké 

Stredne 

charakteristic

ké 

Viac než 

stredne 

charakteristic

ké 

Veľmi 

charakteristic

ké 

1. Nie sú 

potrebné 

žiadne 

opatrenia 
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Necharakteristic

ké 

Málo 

charakteristic

ké 

Stredne 

charakteristic

ké 

Viac než 

stredne 

charakteristic

ké 

Veľmi 

charakteristic

ké 

2. Zvýšenie 

atypickej 

zamestnanos

ti  

     

3. 

Zamestnanie 

finančne 

menej 

náročnej 

pracovnej 

sily 

     

4. 

Outsourcing      

5. 

Rozmrazeni

e platov 
     

6. Zníženie 

počtu 

zamestnanco

v 

     

7. Vývin 

technológie, 

nákup 

strojov 

     

8. Inovácia 

produktu, 

výroba 

nového 

produktu 

     

9. Zvýšenie 

efektívnosti 

firmy 
     

10. Iné      
17. Zvýšenie platu  

Zvýšenie platu v % podľa pracovného zaradenia (Prosím označte najvhodnejšiu hodnotu! ) 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >10 

1. Každý 

zamestnanec             

2. Top 

manažment             
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 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >10 

3. Vedúci 

útvarov             

5. Inžinieri, iní 

odborníci             

6. 

Administratívni 

zamestnanci 
            

7. Operátori, 

výrobní 

zamestnanci 
            

 

18.Prosím ohodnoťte nasledovné vyjadrenia, na základe toho, do akej miery s vyjadrením 

súhlasíte. Keďže názory sa môžu líšiť, žiadna odpoveď sa nepovažuje za nesprávnu, alebo za 

správnu. Nás zaujíma Váš názor na danú problematiku. (Prosím ohodnoťte každé tvrdenie v 

rozhraní 1 až 5 podľa doleuvedeného vysvetlenia. Prosíme označiť písmenom „X“ vybraté 

pole.)  

1 – rozhodne nesúhlasím, 2 – nesúhlasím, 3 – sme neutrálny, 4 – súhlasím, 5 – rozhodne 

súhlasím  

 1 2 3 4 5 

Nepoznáme atypické formy 

zamestnanosti a momentálne 

nemáme možnosť sa s ňou 

zaoberať. 

     

Používali sme a nemáme 

dobré skúsenosti. 
     

Poznáme, ale nemienime 

zmeniť aktuálny systém 

zamestnania. 

     

Počuli sme o tom, ale u nás 

neexistuje žiadne pracovné 

zaradenie, kde by sa to mohlo 

uplatniť. 

     

Manažment skôr akceptuje 

tradičnú formu zamestnania, 
     



Szent István University – J. Selye University  

 

212 

 1 2 3 4 5 

než ktorúkoľvek formu 

atypickej. 

Radi zamestnáme 

znevýhodnenú pracovnú silu. 
     

Existuje inštitúcia, ktorá sa 

zaoberá atypickým 

zamestnaním 

(informácie/sprostredkovanie). 

     

Po trvalom nezamestnanosti 

najať nových zamestnancov je 

výhodnejšie do rovnakej formy 

ako sú ostatní zamestnanci. 

     

Sú určité firemné činnosti, 

ktoré nevyžadujú prítomnosť 

zamestnancov. 

     

Radi by sme zamestnali 

pracovnú silu zo zahraničia. 
     

Radi spolupracujeme s 

personálnymi agentúrami. 
     

Zdá sa mi, že zamestnanci by 

radi pracovali aj v atypickej 

forme zamestnania. 

     

19. Aktuálna miera atypických foriem zamestnanie v organizácii  

Približná percentuálna hodnota zamestnania vo Vašej firme v nasledovných formách…. 

 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Plný úväzok            

Polovičný 

úväzok 
           

Práca z 

domu  
           

Objednaná 

práca na 
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 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

konkrétnu 

činnosť na 

určitú dobu  

Zhustená 

pracovná 

doba (napr. 

16 hodinové 

zmeny 

striedavo s 

voľnými 

dňami) 

           

Pružná 

pracovná 

doba (podľa 

množstva 

práce 

pružná 

dochádzka)  

           

Atypické 

zamestnanie 

na základe 

zmenenej 

pracovnej 

schopnosti 

           

V rámci 

rozdelenia 

pracovného 

zaradenia  

           

20. Koľko percent zo zamestnaných je u vás v spoločnosti ........  

(Prosím zapíšte hodnoty do políčok!) 

 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

zo 

Slovenska 
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 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

zo 

zahraničia 
           

21. Koľko percent zo zahranicnej pracovnej sily pochádza z Maďarska?  

(Prosím zapíšte hodnoty do políčok!) 

 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Prosím 

uveďte 

váš 

odpoveď 

           

22. Aktuálne atypické zamestnanie v organizácii podľa pohlavia (Ženy)  

Zamestnanci sú percentuálne rozdelené podľa nasledovných skupín (Prosím zapíšte hodnoty 

do políčok!) 

 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Plný úväzok            

Polovičný 

úväzok 
           

Práca z 

domu  
           

Objednaná 

práca na 

konkrétnu 

činnosť na 

určitú dobu  

           

Zhustená 

pracovná 

doba (napr. 

16 hodinové 

zmeny 

striedavo s 

voľnými 

dňami) 
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 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Pružná 

pracovná 

doba (podľa 

množstva 

práce 

pružná 

dochádzka)  

           

Atypické 

zamestnanie 

na základe 

zmenenej 

pracovnej 

schopnosti 

           

V rámci 

rozdelenia 

pracovného 

zaradenia  

           

23. Aktuálne atypické zamestnanie v organizácii podľa pohlavia (Muži)  

Zamestnanci sú percentuálne rozdelené podľa nasledovných skupín 

 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Plný úväzok            

Polovičný 

úväzok 
           

Práca z 

domu  
           

Objednaná 

práca na 

konkrétnu 

činnosť na 

určitú dobu  

           

Zhustená 

pracovná 

doba (napr. 
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 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

16 hodinové 

zmeny 

striedavo s 

voľnými 

dňami) 

Pružná 

pracovná 

doba (podľa 

množstva 

práce 

pružná 

dochádzka)  

           

Atypické 

zamestnanie 

na základe 

zmenenej 

pracovnej 

schopnosti 

           

V rámci 

rozdelenia 

pracovného 

zaradenia  

           

24. Polovičný úväzok  
Pri akých pracovných zaradeniach využívate atypickú formu zamestnanosti? (Prosím uveďte 
pár príkladov!)  
 
Pružná pracovná doba (podľa množstva práce pružná dochádzka)  
Pri akých pracovných zaradeniach využívate atypickú formu zamestnanosti? (Prosím uveďte 
pár príkladov!)  
 

Práca z domu  
Pri akých pracovných zaradeniach využívate atypickú formu zamestnanosti? (Prosím uveďte 
pár príkladov!)  
 

Objednaná práca na konkrétnu činnosť na určitú dobu  
Pri akých pracovných zaradeniach využívate atypickú formu zamestnanosti? (Prosím uveďte 
pár príkladov!)  
 

Atypické zamestnanie na základe zmenenej pracovnej schopnosti  
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Pri akých pracovných zaradeniach využívate atypickú formu zamestnanosti? (Prosím uveďte 
pár príkladov!)  
 

V rámci rozdelenia pracovného zaradenia  
Pri akých pracovných zaradeniach využívate atypickú formu zamestnanosti? (Prosím uveďte 
pár príkladov!)  
 

25. Vaše plány do blízkej budúcnosti (12 – 24 mesiacov) týkajúceho sa riadneho a atypického 

zamestnania? 
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10.3. PRÍLOHA: DOTAZNÍK PRE NEZAMESTNANÝCH V MAĎARSKOM JAZYKU 

Tisztelt Hölgyem/Uram, 
 
A Selye János Egyetem (Révkomárom, Szlovákia) és a Szent István Egyetem (Gödöllő, 
Magyarország) kutatási projektet indított az atipikus foglalkoztatási formák felméréséről a 
foglalkoztatás növelése érdekében. A kérdőív kitöltésével szeretnénk kikérni az Ön személyes 
véleményét az atipikus foglalkoztatásról (ide tartozik például a részmunkaidő, távmunka, 
közmunka stb.). A kérdőív névtelen, a válaszok elemzése a tanulmány megírását szolgálja, az 
Ön véleménye nem lesz bezonosítható. 
Ha a kutatásunkkal kapcsolatban bármilyen kérdése lenne, kérjük, keresse Szabó Ingridet (e-
mail: szaboi@selyeuni.sk) valamint Dús Miklóst (mobil:+36-30-270-6474; e-mail Dús Miklós 
(Dus.Miklos@gtk.szie.hu) címeken. 
A kitöltött kérdőívet az alábbi címre küldje vissza: 
 

Magyarország Szlovákia 
Dús Miklós 

 Szent István Egyetem GTK TTI 

Menedzsment és HR Kutató Központ 

2100. Gödöllő 

Páter Károly . u.1. 

Dus.Miklos@gtk.szie.hu 

Szabó Ingrid 
Selye János Egyetem 

Közgazdaságtan Tanszék 
945 01 Komárno 

ul. Hradná 21 
e-mail: szaboi@selyeuni.sk 

  
Segítségét köszönjük.  

 
Komárno/Révkomárom-Gödöllő, 2014. Július 11. 
 

 Szabó Ingrid PhDr 

kutatás koordinátora 

Dr. Poór József 

egyetemi tanár 

kutatás vezetője 

Dús Miklós 

kutatás 

koordinátora 
 

 

 
    

 

 
Melléklet: kérdőív.  
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Kérdőív 
 

Adatközlő ország: ..........................................., hely: ........................................................... 
Adatfelvitel időpontja: ..................................... 

A. Személyes adatok 
 
1. Nem:     nő    férfi 
 
2. Életkor:  
 24 alatt  30-39  49 felett 
 25-29  40-49  

 
3. Családi állapot: 
 egyedülálló  tartós kapcsolatban  özvegy 
 házas  elvált  

 
4. Eltartott gyermekek száma: 
 0  2 
 1  3 és több 

 
 4.1 Közülük három éven aluli: 

 0  2 
 1  3 és több 

 
5. Legmagasabb iskolai végzettség: 
 alapfokú  érettségi 
 középfokú szaktanintézet érettségi nélkül  felsőfokú 

 
6. Ha korábban már dolgozott (vagy most is munkaviszonyban áll), mi volt a státusza a 
legutóbbi, vagy jelenlegi munkájában? 
  egyéni vállalkozó (volt)   felsővezető (volt)  
  középvezető (volt)    beosztott alkalmazott (volt) 
  segédmunkás alkalmazott (volt)  szakmunkás (volt)   
  alkalmi munkás (volt)t    napszámos (volt)   
  közfoglalkoztatott (volt)   alsó szintű vezető (volt) 
 
7. Jelenlegi pozíciója 
 Gyesen illetve gyeden van  Háztartásbeli 
 Tanuló  Dolgozik és nem keres másik állást 

 
7.1   vagy 
 Dolgozik, de jobb állást keres  Dolgozik, de leépítésekre számít 
 Dolgozik, de már szóltak, hogy 
keressen állást 

 Dolgozik, de nem a végzettségének 
megfelelő munkát végez 

 
7.2   vagy 
 1-6 hónapja munkanélküli  Több  mint 12 hónapja munkanélküli 
 7-12 hónapja munkanélküli  Egyéb: ...................... 

 
8. Melyik foglalkoztatási formában dolgozik? 
 részmunkaidő    rövidített munkanap 
 távmunka     rugalmas munkaidő 
 rövidített munkahét    másmilyen rugalmas (vagyis atipikus) 
formában 
 normális (8 órás) munka   nem dolgozik 
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9. Tanult szakmája, szakmái, ami(k)ről hivatalos papírja van (kérjük sorolja fel a 
legfontosabbakat!) 
 
....................................................................................................................................................
................ 
 
....................................................................................................................................................
............... 
 
10. Az egész család havi átlagjövedelme euróban vagy forintban: 
 nincs keresete            750 – 900 € (210 000 Ft  – 252 000 Ft) 
 350 – 500 €  (98 000 Ft – 140 000 Ft)           950 – 1200 € (266 000 Ft – 336 000 Ft) 
 550 – 700 €  (154 000 Ft – 196 000 Ft)           1250 € és felette (350 000 Ft és felette) 
 
11. Lakhely:         város      falu 

 
B. Információk a munka-formákról 

 
12. Hallott már az atipikus (nem normális) foglakozásról (részmunkaidő, távmunka 
stb.)? 
 igen      nem 
 
13. Ön szerint növeli, vagy csökkenti annak az esélyét, hogy később teljes munkaidős 
„normális“ állásba kerülhet, ha elvállal valamilyen ideiglenes, vagy nem tipikus munkát 
az alábbiak közül? 
 

Foglalkoztatási formák 

Csökkenti a 
„normális“ állás 
megszerzésének 

esélyét 

Nem csökkenti, 
de nem is növeli 

az esélyét 

Növeli a 
„normális“ állás 
megszerzésének 

esélyét 

Alkalmi munka, napszám 
vállalása (alkalmi) 

   

Részidős (napi 8 óránál 
rövidebb munkaidejű) 
munka vállalása 

   

Egy szezonra szóló munka-
megbízás vállalása 

   

Otthon végzett munka 
vállalása, távmunka 

   

Munkaerő-kölcsönző 
vállalattal szerződéskötés 

   

Ügynöki munka vállalása 
egyéni vállalkozói 
igazolvánnyal 

   

Közfoglalkoztatásban való 
részvétel 

   

Munkaügyi Központ által 
szervezett képzésen való 
részvétel 

   

 
14. Elvárásai a foglalkoztatási formákkal kapcsolatban  
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Foglalkoztatási formák 

Nem fogadnám 
el, nekem 

„normális“ 
állás kell 

Átmeneti 
megoldásként 
elfogadnám 

Hosszú távra, 
akár több évre 
is elfogadnám 

Alkalmi munka, napszám     

Részidős (napi 8 óránál rövidebb 
munkaidejű) munka  

   

Egy-egy szezonra szóló munka-
megbízás  

   

Otthon végzett munka, távmunka     

Munkaerő-kölcsönző vállalattal 
szerződéskötés 

   

Közfoglalkoztatásban való  
részvétel 

   

Munkaügyi Központ által 
szervezett képzésen való 
részvétel 

   

Kölcsönzött munkaerő    

 
15. Mit gondol, az emberek általában miért vállalják, hogy „nem normális“ állásban 
dolgozzanak?  

Nem normális foglalkoztatási 
formák 

Mert nincs más 
lehetőségük 

Mert annak is 
vannak előnyei 

Szerintem nem 
vállalják 

Alkalmi munkában, napszámban     

Részidős (napi 8 óránál rövidebb 
munkaidejű) állás  

   

Egy-egy szezonra szóló 
megbízás  

   

Otthon végzett munka, távmunka     

Munkaerő-kölcsönző vállalat által 
kiközvetített munka  

   

Ügynöki munka egyéni 
vállalkozói igazolvánnyal 

   

Közfoglalkoztatásban való 
részvétel 

   

Munkaügyi Központ által 
szervezett képzésen való 
részvétel 

   

 
16. Ön szerint melyik foglalkoztatási forma felelne meg legjobban a munka és magánélet 
összehagolásához az Ön életében? 
 részmunkaidő  rövidített munkahét  rugalmas munkaidő 
 távmunka  rövidített munkanap  egyik sem 
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17. Ha lehetősége volna atipikus foglalkozásban dolgozni, vállalná-e a minden napi 
ingázást saját költségén?  

Nem normális foglalkoztatási formák 
5 km-

re 
5-10 

km-re 
10-15 
km-re 

15-20 
km-re 

20 km-nél 
távolabbra 

is 

Alkalmi munkában, napszámban       

Részidős (napi 8 óránál rövidebb 
munkaidejű) állásban  

     

Egy-egy szezonra szóló megbízással       

Munkaerő-kölcsönző vállalat által 
kiközvetített munkát  

     

Ügynöki munkát egyéni vállalkozói 
igazolvánnyal 

     

Közfoglalkoztatásban  való részvételt      

Munkaügyi Központ által szervezett 
képzésen való részvételt 

     

 
18. Ha lehetősége volna atipikus foglalkozásban dolgozni, vállalná-e a minden napi 
ingázást a munkaadója költségén?  

Nem normális foglalkoztatási formák 
5 km-

re 
5-10 

km-re 
10-15 
km-re 

15-20 
km-re 

20 km-nél 
távolabbra 

is 

Alkalmi munkában, napszámban       

Részidős (napi 8 óránál rövidebb 
munkaidejű) állásban  

     

Egy-egy szezonra szóló megbízással       

Munkaerő-kölcsönző vállalat által 
kiközvetített munkát  

     

Ügynöki munkát egyéni vállalkozói 
igazolvánnyal 

     

Közfoglalkoztatásban való részvételt      

Munkaügyi Központ által szervezett 
képzésen való részvételt 

     

 
19. Vállalne-e nem normális (atipikus) foglalkoztatási formát a határon túl fekvő 
országokban /szomszédos országokban/? 
 igen, vállalnék       nem vállalnék   
 
20. Milyenek az elvárásai bármilyen munkát illetően? 
(Kérem 1-től 5-ig súlyozza a fontosságot 1 – nem fontos, 5 – leginkább fontos) 

 1 2 3 4 5 

karrierlehetőség      

megfelelő fizetés      

jó munkahelyi légkör      

a család és a munka megfelelő összehangolása      

a munka és a szabadidő (sport, szórakozás) összehangolása      

a munka és a tanulás összehangolása      

megfelelő munkakörülmények      

érdekes és tartalmas munkalehetőség      

szakmai fejlődési lehetőség      

át lehessen lépni belőle egy „normális“ állásba      

egyéb: ...........................................................................      
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21. Válaszoljon az alábbi kérdésekre! (Súlyozza 1 – től 5 – ig, 1 – nem értek egyet, 5 – 
teljes mértékben egyetértek) 

Állítások 1 2 3 4 5 

Egyetért Ön azzal, hogy a nőnek a karrier miatt fel kell adni a 
gyermekvállalást? 

     

Egyetért Ön azzal, hogy a munka és a család között nem lehet 
egyensúlyt teremteni? 

     

Egyetért-e Ön azzal, hogy a nők előbb térjenek vissza a 
gyermekgondozási szabadságról a munkájuk miatt, mint amit a 
törvény lehetővé tesz számukra 

     

Egyetért Ön azzal, hogy a munka és a család egyforma fontos legyen 
a nők számára? 

     

Egyetért Ön azzal, hogy a megélhetéshez a nőnek és a férfinak 
egyaránt hozzá kell járulnia a család megélhetéséhez a 
jövedelmével? 

     

Egyetért Ön azzal, hogy a munka és a magánélet összehangolását a 
munkaadóknak is segíteniük kell, a nők csökkentett munkaidejével, de 
eredeti bérük megtartásával?  

     

Egyetért Ön azzal, hogy a részmunkaidős alkalmazás növeli az 
álláslehetőségeket? 

     

Egyetért-e azzal, hogy az atipikus foglalkoztatás elősegítheti a munka 
és magánélet sikeresebb összehangolását?  

     

 
22. Érte-e már Önt negatív diszkrimináció álláskereséskor? Mi váltotta ki? 
 gyermekem van  kevés a 

gyakorlatom 
 mert nő vagyok  alulképzett 

 nincs gyakorlatom  életkorom  túlképzett  egyéb 
 
23. Ön szerint segítené-e az atipikus foglalkoztatási forma a válságból való kilábalást az 
ország számára? 
 teljes mértékben  részben  nem 

 
24. Ön szerint segítené-e az atipikus foglalkoztatási forma a válságból való kilábalást a 
tartós munkanélküliek számára (> 12 hónapja munkanélküli)? 
 teljes mértékben  részben  nem 

 
25. A diplomás munkanélküliség csökkentésében milyen szerepe lehet az atipikus 
foglalkoztatásnak? Kérjük, röviden írja le véleményét!  
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C. Információk a közfoglalkoztatásról 
 
26. Ön szerint kinek, és miért hasznos a közfoglalkoztatás? 
(Kérem 1-től 5-ig súlyozza a fontosságot 1 – nem fontos, 5 – leginkább fontos) 
 

26.1 Az államnak  

 1 2 3 4 5 

kevesebb segélyt kell fizetnie      

javítja a munkanélküliségi statisztikát      

nem engedi, hogy az emberek elszokjanak a munkától      

 
26.2. A munkavégzőnek 

 1 2 3 4 5 

munkabért kap a munkájáért      

segíti belépni a normális munka világába      

lendületben, kondícióban tartja       

 
26.3. A munkaadónak  

 1 2 3 4 5 

olcsó munkaerőhöz jut      

olyan munkát végeztet így, amit más nem 
végezne el 

     

 
27. Mit gondol általában a közfoglalkoztatáról? Kérjük, röviden írja le véleményét?  

 
 
 
 
 

 

Segítségét köszönjük.  

Komárno/Révkomárom-Gödöllő, 2014  
 

 Szabó Ingrid PhDr 

kutatás koordinátora 

Dr. Poór József 

egyetemi tanár 

kutatás vezetője 

Dús Miklós 

kutatás 

koordinátora 
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10.4. PRÍLOHA: DOTAZNÍK PRE NEZAMESTNANÝCH V SLOVENSKOM JAZYKU 

Vážená Pani/Vážený Pán, 
 
Univerzita J. Selyeho(Komárno, Slovenská Republika) a Univerzita Sv. Štefana(Gödöllő, 
Maďarsko) začali výskumný projekt zaoberajúci sa prieskumom atypických foriem 
zamestnanosti v záujme zvyšovania zamestnanosti. Vyplnením dotazníka by sme Vás chceli 
požiadať o Váš osobný názor ohľadom atypickej nezamestnanosti(patrí sem napr. čiastočný 
úväzok, práca na diaľku, verejnoprospešná práca, atď.). Dotazník je anonymný, odpovede 
slúžia iba na prípravu štúdie, Vaše odpovede nebude možné identifikovať.   
Ak by ste mali akékoľvek otázky ohľadom vyplnenia nášho dotazníka, prosíme Vás, aby ste 
kontaktovali Ingrid Szabó (e-mail: szaboi@selyeuni.sk) resp. Miklósa Dúsa (mobil:+36-30-270-
6474; e-mail: Dus.Miklos@gtk.szie.hu).  
 
Vyplnené dotazníky prosím zasielajte na nasledovné adresy:  
 

Maďarsko Slovenská Republika 
Dús Miklós 

 Szent István Egyetem GTK                                 
Menedzsment és HR Kutató Központ 

2100. Gödöllő 
Tessedik S. u.1 

e-mai: Dus.Miklos@gtk.szie.hu 

Szabó Ingrid 
Univerzita J. Selyeho 
Ekonomická Fakulta 

945 01 Komárno 
ul. Hradná 21 

e-mail: szaboi@selyeuni.sk 
  

Ďakujeme za Vašu pomoc. 

 
Komárno/Révkomárom-Gödöllő, 2014. Július 1. 
 
 
 

 Dús Miklós, PhD. 
Koordinátor výskumu 

Dr. Poór Józef 
Univerzitný profesor 

Vedúci výskumu 
 

PhDr. Szabó 
Ingrid 

Koordinátor 
výskumu 

 

 

Príloha: Dotazník  
 
 
 

mailto:szaboi@selyeuni.sk
mailto:.Miklos@gtk.szie.hu
mailto:.Miklos@gtk.szie.hu
mailto:szaboi@selyeuni.sk
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Dotazník  
 

Krajina poskytujúca údaje: ...........................................,  
miesto: ........................................................... 
Dátum poskytnutia údajov: ..................................... 
 

A. Osobné údaje 
 
1. Pohlavie:     žena    muž 
 
2. Vek:  
 menej, ako 24  30-39  viac, ako 49 
 25-29  40-49  

 
3. Rodinný stav: 
 slobodný/á  vo vážnom vzťahu  ovdovený/á 
 ženatý/vydatá  rozvedený/á  

 
4. Počet nezaopatrených detí: 
 0  2 
 1  3 a viac 

 
 4.1 Počet nezaopatrených detí mladších ako 3 roky: 

 0  2 
 1  3 a viac 

 
5. Najvyššie dosiahnuté vzdelanie:   
 základoškolské  stredoškolské s maturitou 
 stredoškolské bez maturity  vysokoškolské 

 
6. Ak ste už mali pracovný pomer v minulosti(alebo aj v súčasnosti máte pracovný 
pomer), aký status/post ste zastávali/zastávate? 
 živnostník  zamestnanec vykonávajúci 

verejnoprospešné práce 
 odborný robotník 

 manažér strednej úrovne  nádenník 
 pomocný robotník  vrcholový manažér  manažér nižšej úrovne 
 príležitostný robotník  podriadený zamestnanec  

 
7. Súčasná pozícia 
 Ste na materskej dovolenke  Ste ženou v domácnosti 
 Študujete  Pracujete a nehľadáte iné zamestnanie 
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7.1   alebo 
 Pracujete, ale hľadáte lepšiu prácu  Pracujete, ale očakávate prepúšťanie 
 Pracujete, ale už Vám oznámili, aby ste si 
hľadali inú prácu 

 Pracujete, ale nie prácu zodpovedajúcu 
Vašej kvalifikácií 

 
7.2   alebo 

 1-6 mesiacov ste nezamestnaný/á  viac ako 12 mesiacov ste nezamestnaný/á 
 7-12 mesiacov ste nezamestnaný/á  Iné: ...................... 

 
8. V akej forme zamestnania pracujete resp. aký máte pracovný pomer? 
 čiastočný úväzok  normálny (8 hodín) prac. 

čas 
 iná flexibilná (teda 
atypická) forma 

 práca na diaľku  skrátená prac. doba 
 skrátený týždenný prac. 
čas 

 flexibilná prac. doba  nemám prac. pomer 

 
9. Vyučené remeslá, odbory alebo získané tituly, o ktorých máte aj oficiálny diplom. 
(Prosím vymenujte najdôležitejšie!) 

....................................................................................................................................................

.............. 

....................................................................................................................................................

.............. 
 
10. Priemerný mesačný príjem celej rodiny v eurách alebo forintoch: 
 žiadny príjem            750 – 900 € (210 000 Ft  – 252 000 Ft) 
 350 – 500 €  (98 000 Ft – 140 000 Ft)           950 – 1200 € (266 000 Ft – 336 000 Ft) 
 550 – 700 €  (154 000 Ft – 196 000 Ft)           1250 € a viac (350 000 Ft a viac) 
 
11. Bydlisko:         mesto      dedina 

 
B. Informácie o formách práce 

12. Počuli ste už o atypickej(nezvyčajnej) zamestnanosti?(čiastočný úväzok, práca na 
diaľku, atď.)?  
 áno     nie 
 
13. Podľa Vášho názoru, ak prijmete niektorý z nižšie uvedených atypických alebo 
dočasných pracovných pomerov, tak to  zvyšuje alebo znižuje Vaše šance získať neskôr 
prácu na plný „normálny“ úväzok? 

Formy zamestnania 

Znižuje šance na 
získanie 

„normálnej“ 
práce 

Neznižuje, 
ale ani 

nezvyšuje 
šance 

Zvyšuje šance 
na získanie 
„normálnej“ 

práce 

Príležitostná práca, nádenník- 
práca za dennú mzdu 
(príležitostná) 

   

Čiastočný úväzok (denne menej 
ako 8 hodín)  

   

Sezónna práca    

Práca na doma, práca na diaľku    

Zmluva s personálnou agentúrou    

Práca agenta so živnostenským 
oprávnením 

   

Verejnoprospešné práce    
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Formy zamestnania 

Znižuje šance na 
získanie 

„normálnej“ 
práce 

Neznižuje, 
ale ani 

nezvyšuje 
šance 

Zvyšuje šance 
na získanie 
„normálnej“ 

práce 

Účasť na školení organizovanom 
úradom práce 

   

 
14. Vaše očakávania ohľadom foriem zamestnania  

Formy zamestnania 

Neprijal/a by 
som, chcem 
„normálnu“ 

prácu 

Prijal/a by 
som ako 
dočasnú 

alternatívu 

Prijala by som 
aj na dlhšiu 

dobu/na viac 
rokov 

Príležitostná práca, nádenník- 
práca za dennú mzdu  

   

Čiastočný úväzok (denne menej 
ako 8 hodín) 

   

Sezónna práca    

Práca na doma, práca na diaľku    

Práca agenta so živnostenským 
oprávnením 

   

Verejnoprospešné práce    

Účasť na školení organizovanom 
úradom práce 

   

Zmluva s personálnou agentúrou    

 
15. Aký je Váš názor, prečo podľa Vás prijímajú ľudia prácu na „nezvyčajnú“ pracovnú 
dobu? 

Nezvyčajné pracovné formy 
Podľa mňa 
nemajú inú 
možnosť 

Aj takáto 
práca má 

svoje 
prednosti 

Podľa mňa 
neprijmú 

takúto prácu 

Príležitostná práca, nádenník- práca za 
dennú mzdu 

   

Čiastočný úväzok (denne menej ako 8 
hodín) 

   

Sezónna práca    

Práca na doma, práca na diaľku    

Zmluva s personálnou agentúrou    

Práca agenta so živnostenským 
oprávnením 

   

Verejnoprospešné práce    

Účasť na školení organizovanom 
úradom práce 

   

 
16. Podľa Vášho názoru, ktorá forma zamestnania by Vám najviac vyhovovala z pohľadu 
zosúladenia pracovného a rodinného života?  
 čiastočný úväzok  skrátený týždenný prac. 

čas 
 flexibilná prac. doba 

 práca na diaľku  skrátená prac. doba  žiadna z možností 
 
17. Ak by ste mali možnosť pracovať v niektorej z atypických foriem zamestnania, 
súhlasili by ste s každodenným cestovaním za prácou na vlastné náklady?  
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Nezvyčajné formy zamestnania 
Vzdialenosť 

do 5 km 
5-10 
km 

10-
15 
km 

15-
20 
km 

Viac ako 
20 km 

Príležitostná práca, nádenník- práca za 
dennú mzdu 

     

Čiastočný úväzok (denne menej ako 8 
hodín) 

     

Sezónna práca      

Zmluva s personálnou agentúrou      

Práca agenta so živnostenským 
oprávnením 

     

Verejnoprospešné práce      

Účasť na školení organizovanom úradom 
práce 

     

 
18. Ak by ste mali možnosť pracovať v niektorej z atypických foriem zamestnania, 
súhlasili by ste s každodenným cestovaním za prácou na náklady zamestnávateľa? 

Nezvyčajné formy zamestnania 
Vzdialenosť 

do 5 km 
5-10 
km 

10-
15 
km 

15-
20 
km 

Viac ako 
20 km 

Príležitostná práca, nádenník- práca za 
dennú mzdu 

     

Čiastočný úväzok (denne menej ako 8 
hodín) 

     

Sezónna práca      

Zmluva s personálnou agentúrou      

Práca agenta so živnostenským 
oprávnením 

     

Verejnoprospešné práce      

Účasť na školení organizovanom úradom 
práce 

     

 
19. Ak by ste mali možnosť pracovať v niektorej z atypických foriem zamestnania, 
súhlasili by ste s prácou v niektorej zo susedných krajín resp. v zahraničí? 
 Áno, súhlasil/a       Nie, nesúhlasil/a   
 
20. Aké sú Vaše očakávania ohľadom akejkoľvek práce? (Prosím mieru dôležitosti 
označte na škále od 1 do 5,  1 – nedôležité, 5 – najdôležitejšie) 

 1 2 3 4 5 

Možnosť kariérneho rastu      

Výhodný plat      

Dobré pracovné prostredie      

Možnosť zosúladenia práce a rodiny      

Zosúladenie práce a voľného času( šport, zábava)      

Zosúladenie práce a štúdia      

Vhodné pracovné podmienky      

Zaujímavá a trvalá pracovná možnosť      

Možnosť profesionálneho rastu      

Možnosť prestupu do „normálnej“ práce      

iné: ...............................      

 
21. Prosím zodpovedajte nasledujúce otázky. (Prosím mieru súhlasu označte na škále 
od 1 do 5,  1 – nesúhlasím, 5 – súhlasím) 
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Tvrdenia 1 2 3 4 5 

Súhlasíte s názorom, že žena sa musí kvôli svojej kariére vzdať možnosti mať dieťa?      

Súhlasíte s názorom, že nie je možné vytvoriť súlad medzi pracovným a rodinným 
životom? 

     

Súhlasíte s názorom, aby sa ženy vracali z materskej dovolenky späť do práce skôr, 
než im to povoľuje zákon? 

     

Súhlasíte s názorom, aby bola pre ženu práca a rodina rovnako dôležitá?      

Súhlasíte s názorom, že v záujme uživenia rodiny je potrebné, aby zo svojho príjmu 
prispievali do rozpočtu aj muž aj žena?  

     

Súhlasíte s názorom, že je potrebné aby aj zamestnávatelia prispeli k tomu, aby bol 
súlad medzi pracovným a rodinným životom žien? Napr. znížením pracovného času, 
ale ponechaním rovnakej mzdy. 

     

Súhlasíte s tým, že čiastočné úväzky zvyšujú možnosť prijatia do stáleho 
zamestnania? 

     

Súhlasíte s názorom, že atypické zamestnanie napomáha zosúladiť rodinný 
a pracovný život?  

     

 
22. Stretli ste sa už niekedy s negatívnou diskrimináciou pri hľadaní práce? Čo bolo 
dôvodom? 
 mám dieťa  vek  nedostatočná kvalifikácia 
 nemám prax  lebo som žena  iné 
 nemám dostatočnú prax  prevyšujúca kvalifikácia  

 
23. Podľa Vášho názoru, pomohla by krajine atypická forma zamestnávania prekonať 
hospodársku krízu? 
 v plnej miere  čiastočne  nie 

 
24. Podľa Vášho názoru, pomohla by dlhodobo nezamestnaným(viac ako 12 mesiacov) 
atypická forma zamestnávania prekonať krízu? 
 v plnej miere  čiastočne  nie 
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25. Akú úlohu zohráva atypické zamestnávanie v znižovaní nezamestnanosti tých, čo 
majú diplom? Prosím stručne vyjadrite Váš názor.  

 
 
 

 
C. Informácie ohľadom verejnoprospešných prác 

 
26. Podľa Vášho názoru, pre koho a prečo sú významné verejnoprospešné práce?  
(Prosím mieru dôležitosti označte na škále od 1 do 5,  1 – nedôležité, 5 – najdôležitejšie) 

26.1 Pre štát 

 1 2 3 4 5 

Môže poskytovať menej podpory      

Zlepšuje štatistiky nezamestnanosti      

Nedovoľuje, aby si ľudia odvykli od práce      

 
26.2. Pre zamestnanca 

 1 2 3 4 5 

Dostáva plat za svoju prácu      

Napomáha vstupu do normálneho pracovného života      

Udržiava ho v kondícií a eláne      

 
26.3. Pre zamestnávateľa  

 1 2 3 4 5 

Získa lacnú pracovnú silu      

Dávať vykonávať takú prácu, ktorú by iný neurobil      

 
27. Čo si myslíte vo všeobecnosti o verejných prácach? Prosím stručne napíšte Váš 
názor.  

 
 
 
 
 
 

 

Ďakujeme za Vašu pomoc..  

Komárno/Révkomárom-Gödöllő, 2014  
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10.5. PRÍLOHA: DOTAZNÍK PRE MLADÝCH V MAĎARSKOM JAZYKU 

Tisztelt Hölgyem/Uram, 
 
A Selye János Egyetem (Révkomárom, Szlovákia) és a Szent István Egyetem (Gödöllő, 
Magyarország) kutatási projektet indított az atipikus foglalkoztatási formák felméréséről a 
foglalkoztatás növelése érdekében. A kérdőív kitöltésével szeretnénk kikérni az Ön személyes 
véleményét az atipikus foglalkoztatásról (ide tartozik például a részmunkaidő, távmunka, 
közmunka stb.). A kérdőív névtelen, a válaszok elemzése a tanulmány megírását szolgálja, az 
Ön véleménye nem lesz bezonosítható. Kérjük, szakítson időt (kb. 10 percet) a kérdések 
végigolvasására és megválaszolására, és 2014. szeptember 30-ig juttassa őket vissza 
hozzánk. 
 
Elektronikus kérdőívünk egyszerű és egyértelmű kérdéseket tartalmaz. Ahol egyszerre több 
válasz is adható, azt külön feltüntettük. A kérdések felett, illetve alattuk található „Tovább”, 
vagy „Vissza” feliratra kattintva navigálhat a lapok között. A felsorolás formájában megadott 
válaszok közül kérjük, jelölje be a megfelelőt. Ha válasza nem egyezik meg a felsoroltak közül 
egyikkel sem, azt az „egyéb” pontban legyen szíves megfogalmazni. A kérdések egy részénél 
1-5-ig terjedő skála segítségével lehet válaszolni, mellyel a fontosságot lehet kifejezni. Ilyenkor 
az adott állítás mérlegelése után kérjük, jelölje be a megfelelőnek ítélt értéket. 
 
A kérdőív indításakor az Ön számítógépén elindul az internetböngésző program, és 
szükséges, hogy az internetkapcsolat aktív legyen. Amennyiben megjelenik egy belépési 
adatokat kérő ablak, ez csak a böngésző lassú indulása miatt történhet. Ebben az esetben NE 
zárja be a böngészőprogramot, hanem indítsa újra a kérdőívet. Az indításhoz kattintson ide. 
 
Ha a kutatásunkkal kapcsolatban bármilyen kérdése lenne, kérjük, keresse Antalik Imrét 
(mobil:+421-35-326-0685;  e-mail: antaliki@selyeuni.sk) valamint  Dús Miklóst (mobil:+36-30-
270-6474; e-mail: Dús Miklós (Dus.Miklos@gtk.szie.hu) címeken. 

Magyarország Szlovákia 
Dús Miklós 

 Szent István Egyetem GTK                                 
Menedzsment és HR Kutató Központ 

2100. Gödöllő 
Tessedik S. u.1 

e-mai: Dus.Miklos@gtk.szie.hu 

Antalik Imre 
Selye János Egyetem 

Közgazdaságtan Tanszék 
945 01 Komárno 

ul. Hradná 21 
e-mail: antaliki@selyeuni.sk 

  
Segítségét köszönjük.  

 
Komárno/Révkomárom-Gödöllő, 2014. augusztus 21. 
 
 
 
 
 

 Dús Miklós 
kutatás koordinátor 

Dr. Poór József 
egyetemi tanár 

kutatás vezetője 
 

 Antalik ImrePhDr 
kutatás koordinátoraa 
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Kérdőív  

 
Adatközlő ország: ..........................................., hely: ........................................................... 
Adatfelvitel időpontja: ..................................... 

A. Személyes adatok 
 
1. Nem:     nő    férfi 
 
2. Életkor:   19 alatt    19-21 
   22-24    24 felett 
 
 
3. Családi állapot:  egyedülálló 
    házas 
    tartós kapcsolatban 
    
4. Eltartott gyermekek száma:   0 
       1 
      2 és több 
 
5. Legmagasabb iskolai végzettség:   
 érettségi 
 felsőfokú 
 
6. Jelenlegi pozíciója 
 
Nem dolgozik, mert „főállásban“: 
 
  Felsőktatásban nappali tagozatos hallgató 
  Felsőktatásban levelező tagozatos hallgató 
 
6.1 Hallgatói státusza mellett:   

 Dolgozik 
  Dolgozik, de jobb állást keres  
  Dolgozik, de már szóltak, hogy keressen állást 
  Dolgozik, de leépítésekre számít 
  Dolgozik, de nem a végzettségének megfelelő munkát végez 
7. Ha hallgatói státusza mellett dolgozik, melyik foglalkoztatási formában dolgozik? 
 
 részmunkaidő    rövidített munkanap 
 távmunka     rugalmas munkaidő 
 rövidített munkahét   másmilyen rugalmas (vagyis atipikus) formában 
 normális (8 órás) munka   nem dolgozik 

 
8. Tanult szakmája, szakmái, ami(k)ről hivatalos papírja van (kérjük sorolja fel a 
legfontosabbakat!) 
 
............................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................ 
9. Az egész család havi átlagjövedelme euróban vagy forintban: 
 nincs keresete            701 – 900 € (210 001 Ft  – 270 000 Ft) 
 350 – 500 €  (98 000 Ft – 150 000 Ft)           901 – 1200 € (270 001 Ft – 360 000 Ft) 
 501 – 700 €  (150 001 Ft – 210 000 Ft)           1200 € felett (360 000 Ft felett) 
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10. Lakhely:         város      falu 

 
 

B. Információk a munka-formákról 
 
11. Hallott már az atipikus (nem normális) foglakozásról (részmunkaidő, távmunka 
stb.)? 
 igen      nem 
 
12. Ön szerint növeli, vagy csökkenti annak az esélyét, hogy később teljes munkaidős 
„normális“ állásba kerülhet, ha elvállal valamilyen ideiglenes, vagy nem tipikus munkát 
az alábbiak közül? 

Foglalkoztatási formák 

Csökkenti a 
„normális“ állás 
megszerzésének 

esélyét 

Nem 
csökkenti, de 
nem is növeli 

az esélyét 

Növeli a 
„normális“ állás 
megszerzésének 

esélyét 

Alkalmi munka, napszám 
vállalása (alkalmi) 

   

Részidős (napi 8 óránál 
rövidebb munkaidejű) munka 
vállalása 

   

Egy szezonra szóló munka-
megbízás vállalása 

   

Otthon végzett munka vállalása, 
távmunka 

   

Munkaerő-kölcsönző vállalattal 
szerződéskötés 

   

Ügynöki munka vállalása egyéni 
vállalkozói igazolvánnyal 

   

Közfoglalkoztatásban való 
részvétel 

   

Munkaügyi Központ által 
szervezett képzésen való 
részvétel 

   

 
13. Elvárásai a foglalkoztatási formákkal kapcsolatban  

Foglalkoztatási formák 

Nem fogadnám 
el, nekem 

„normális“ 
állás kell 

Átmeneti 
megoldásként 
elfogadnám 

Hosszú távra, 
akár több évre 
is elfogadnám 

Alkalmi munka, napszám     

Részidős (napi 8 óránál rövidebb 
munkaidejű) munka  

   

Egy-egy szezonra szóló munka-
megbízás  

   

Otthon végzett munka, távmunka     

Munkaerő-kölcsönző vállalattal 
szerződéskötés 

   

Át lehessen lépni belőle egy 
„normális“ állásba 

   

Közfoglalkoztatásban való  
részvétel 
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Munkaügyi Központ által 
szervezett képzésen való 
részvétel 

   

Kölcsönzött munkaerő    

14. Mit gondol, az emberek általában miért vállalják, hogy „nem normális“ állásban 
dolgozzanak?  

Nem normális foglalkoztatási 
formák 

Mert nincs más 
lehetőségük 

Mert annak is 
vannak előnyei 

Szerintem nem 
vállalják 

Alkalmi munkában, napszámban     

Részidős (napi 8 óránál rövidebb 
munkaidejű) állás  

   

Egy-egy szezonra szóló 
megbízás  

   

Otthon végzett munka, távmunka     

Munkaerő-kölcsönző vállalat által 
kiközvetített munka  

   

Át lehessen lépni belőle egy 
„normális“ állásba 

   

Ügynöki munka egyéni 
vállalkozói igazolvánnyal 

   

Közfoglalkoztatásban való 
részvétel 

   

Munkaügyi Központ által 
szervezett képzésen való 
részvétel 

   

 
15. Ön szerint melyik foglalkoztatási forma felelne meg legjobban a munka és magánélet 
összehagolásához az Ön életében? 
 részmunkaidő    rövidített munkanap 
 távmunka     rugalmas munkaidő 
 rövidített munkahét   egyik sem  
 
16. Ha lehetősége volna atipikus foglalkozásban dolgozni, vállalná-e a minden napi 
ingázást saját költségén?  
 

Nem normális foglalkoztatási formák 
5 km-

re 
5-10 

km-re 
10-15 
km-re 

15-20 
km-re 

20 km-nél 
távolabbra 

is 

Alkalmi munkában, napszámban       

Részidős (napi 8 óránál rövidebb 
munkaidejű) állásban  

     

Egy-egy szezonra szóló megbízással       

Munkaerő-kölcsönző vállalat által 
kiközvetített munkát  

     

Ügynöki munkát egyéni vállalkozói 
igazolvánnyal 

     

Közfoglalkoztatásban  való részvételt  
 

    

Munkaügyi Központ által szervezett 
képzésen való részvételt 

     

 
17. Vállalne-e nem normális (atipikus) foglalkoztatási formát a határon túl fekvő 
országokban /szomszédos országokban/? 
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 igen, vállalnék       nem vállalnék   
 
18. Milyenek az elvárásai bármilyen munkát illetően? 
(Kérem 1-től 5-ig súlyozza a fontosságot 1 – nem fontos, 5 – leginkább fontos) 

1.    2. 3. 4. 5. 

karrierlehetőség          

   

megfelelő fizetés          

   

jó munkahelyi légkör          

  

a család és a munka megfelelő összehangolása      

  

a munka és a szabadidő (sport, szórakozás)   

összehangolása          

   

a munka és a tanulás  összehangolása       

   

megfelelő munkakörülmények        

   

érdekes és tartalmas munkalehetőség       

   

szakmai fejlődési lehetőség          

  

át lehessen lépni belőle egy „normális“ állásba      

  

egyéb: ...............................         

  

 
19. Ön szerint segítené-e az atipikus foglalkoztatási forma a válságból való kilábalást az 
ország számára? 
 teljes mértékben 
 részben 
 nem 
 
20. Ön szerint segítené-e az atipikus foglalkoztatási forma a válságból való kilábalást a 
tartós munkanélküliek számára (> 12 hónapja munkanélküli)? 
 teljes mértékben     nem 
 részben 
 

21. Ha lehetősége lenne külföldi munkavállalásra, akkor hol vállalna leginkább munkát 

 Magyarország/Szlovákia   Ausztria 
 Németország    Nagy-Britannia 
 egyéb 
 
21. A diplomás munkanélküliség csökkentésében milyen szerepe lehet az atipikus 
foglalkoztatásnak? Kérjük, röviden írja le véleményét?  

 
 
 

Válaszait köszönjük.  
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 Antal Imrich PhDr 

kutatás koordinátora 

Dr. Poór József 

egyetemi tanár 

kutatás vezetője 

Dús Miklós 

kutatás koordinátora 
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10.6. PRÍLOHA: DOTAZNÍK PRE MLADÝCH V SLOVENNSKOM 

 

Vážená Pani/Vážený Pán, 
 
 
Univerzita J. Selyeho (Komárno, Slovenská Republika) a Univerzita Sv. Štefana (Gödöllő, 
Maďarsko) začali výskumný projekt zaoberajúci sa prieskumom atypických foriem 
zamestnanosti v záujme zvyšovania zamestnanosti. Vyplnením dotazníka by sme Vás chceli 
požiadať o Váš osobný názor ohľadom atypickej zamestnanosti (patrí sem napr. čiastočný 
úväzok, práca na diaľku, verejnoprospešná práca, atď.) Dotazník je anonymný, odpovede 
slúžia iba na prípravu štúdie, Vaše odpovede nebude možné identifikovať.  Vyplnený dotazník 
prosím pošlite späť do 30. septembra 2013.  
 
Elektronický dotazník obsahuje jednoduché a jednoznačné otázky. Tam, kde je možné viac 
odpovedí je zvlášť vyznačené. Nad alebo pod otázkami nájdete ikonku „Ďalej“ alebo „Späť“, 
čím sa môžete pohybovať medzi stránkami. Podľa uvedených odpovedí prosím vyznačte 
najvhodnejšiu, v prípade, že ani jedna odpoveď Vás nevystihuje využite možnosť vyjadriť sa 
s možnosťou „Iné“. Niektoré otázky sú stupňované hodnotami 1 až 5, kde je vysvetlená, ktorá 
hodnota, akej úrovni zodpovedá.   
 
Po spustení elektronického dotazníka sa Vám automatický otvorí prehliadač, preto je potrebné 
internetové pripojenie. Keď sa Vám zobrazí prihlasovacie okno to je len kvôli pomalému 
otvoreniu prehliadača. Prehliadač nemusíte zatvárať, len spustite dotazník znova. 
 
Ak by ste mali akékoľvek otázky ohľadom vyplnenia nášho dotazníka, prosíme Vás, aby ste 
kontaktovali Imricha Antalíka (mobil: +421-35-326-0685; e-mail: antaliki@selyeuni.sk) alebo 
Miklósa Dúsa (mobil: +36-30-270-6474; e-mail: dus.miklos@gtk.szie.hu). 

 
 

Maďarsko 

 
 

Slovenská republika  
Miklós Dús  

 Univerzita Sv. Štefana  
Fakulta ekonomických vied                                 

Stredisko manažmentu a ľudských zdrojov 
2100. Gödöllő, Maďarsko,  

ul. S. Tessedika 1 
e-mai: dus.miklos@gtk.szie.hu 

Imrich Antalík 
Univerzita J. Selyeho 
Ekonomická Fakulta 

945 01 Komárno, Slovensko 
ul. Hradná 21 

e-mail: antaliki@selyeuni.sk 

  

Ďakujeme za Vašu pomoc. 

 
Komárno-Gödöllő, 21. augusta 2014 
 
 
 
 
 

   

mailto:dus.miklos@gtk.szie.hu
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Dotazník 
 

Krajina poskytujúca údaje: ........................................... 
miesto: .............................................................................. 
Dátum poskytnutia údajov: ........................................... 

 
A. Osobné údaje 

 
1. Pohlavie:     žena    muž 
 
2. Vek:   do 19    19-21 
   22-24    nad 24 
 
 
3. Rodinný stav:  slobodný/á 
    ženatý/vydatá 
    vo vážnom vzťahu 
    
4. Počet nezaopatrených detí:   0 
       1 
      2 a viac 
 
5. Najvyššie dosiahnuté vzdelanie:   
 maturita 
 vysokoškolské 
 
6. Súčasná pozícia 
 
Nepracujete, lebo ste: 
 
  Poslucháč na vysokej škole v dennej forme 
  Poslucháč na vysokej škole v diaľkovej forme 
 
6.1 Popri vysokej škole:   

 Pracujete 
  Pracujete, ale hľadáte lepšie zamestnanie  
  Pracujete, ale už Vám oznámili, aby ste si hľadali inú prácu 
  Pracujete, ale očakávate prepúšťanie 
  Pracujete, ale nie prácu zodpovedajúcu Vašej kvalifikácií 
7. Ak popri štúdiu pracujete, v akej forme to vykonávate? 
 čiastočný úväzok              skráteny denný prac. čas 
 práca na diaľku              flexibilná prac. doba 
 skrátený týždenný prac. čas            iná flexibilná (teda atypická) forma 
 normálny (8 hodinový) prac. čas            nemám prac. pomer 

 
8. Vyučené remeslo(á), odbor(y) alebo získaný(é) titul(y), o ktorých máte aj oficiálne 
vysvedčenie, diplom. (Prosím vymenujte najdôležitejšie!) 
 
............................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................ 
 
9. Priemerný mesačný príjem celej rodiny v eurách alebo vo forintoch: 
 žiadny príjem            701 – 900 € (210 001 Ft  – 270 000 Ft) 
 350 – 500 €  (98 000 Ft – 150 000 Ft)           901 – 1200 € (270 001 Ft – 360 000 Ft) 
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 501 – 700 €  (150 001 Ft – 210 000 Ft)           1200 € a viac (360 000 Ft a viac) 
 
10. Typ bydliska:         mesto      dedina 

 
 

B. Informácie o formách práce 
 
11. Počuli ste už o atypickej (nezvyčajnej) zamestnanosti (čiastočný úväzok, práca na 
diaľku, atď.)? 
 áno                   nie 
 
12. Podľa Vášho názoru, ak prijmete niektorý z nižšie uvedených atypických alebo 
dočasných pracovných pomerov, tak to zvyšuje alebo znižuje Vaše šance získať neskôr 
prácu na plný „normálny“ úväzok? 

Formy zamestnania 

Znižuje šance na 
získanie 

„normálnej“ 
práce 

Neznižuje, 
ale ani 

nezvyšuje 
šance 

Zvyšuje šance 
na získanie 
„normálnej“ 

práce 

Príležitostná práca, nádenná 
práca za dennú mzdu 
(príležitostná) 

   

Čiastočný úväzok (denne menej 
ako 8 hodín)  

   

Sezónna práca    

Práca na doma, práca na diaľku    

Zmluva s personálnou agentúrou    

Práca agenta so živnostenským 
oprávnením 

   

Verejnoprospešné práce    

Účasť na školení organizovanom 
úradom práce 

   

 
13. Vaše očakávania ohľadom foriem zamestnania 

Formy zamestnania 

Neprijal/a by 
som, chcem 
„normálnu“ 

prácu 

Prijal/a by som 
ako dočasnú 
alternatívu 

Prijal/a by som 
aj na dlhšiu 

dobu/na viac 
rokov 

Príležitostná práca, nádenná 
práca za dennú mzdu 
(príležitostná) 

   

Čiastočný úväzok (denne menej 
ako 8 hodín) 

   

Sezónna práca    

Práca na doma, práca na diaľku    

Zmluva s personálnou agentúrou    

Aby sa dalo prestúpiť do 
„normálneho“ zamestnania 

   

Verejnoprospešné práce    

Účasť na školení organizovanom 
úradom práce 

   

Prepožičaná pracovná sila    
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14. Aký je Váš názor, prečo podľa Vás prijímajú ľudia prácu na „nezvyčajnú“ pracovnú 
dobu?  

Nezvyčajné pracovné formy 
Podľa mňa 
nemajú inú 
možnosť 

Aj takáto práca 
má svoje 
prednosti 

Podľa mňa 
neprijmú takúto 

prácu 

Príležitostná práca, nádenná 
práca za dennú mzdu 
(príležitostná) 

   

Čiastočný úväzok (denne menej 
ako 8 hodín) 

   

Sezónna práca    

Práca na doma, práca na diaľku    

Zmluva s personálnou agentúrou    

Aby sa dalo prestúpiť do 
„normálneho“ zamestnania 

   

Práca agenta so živnostenským 
oprávnením 

   

Verejnoprospešné práce    

Účasť na školení organizovanom 
úradom práce 

   

 
15. Podľa Vášho názoru, ktorá forma zamestnania by Vám najviac vyhovovala z pohľadu 
zosúladenia pracovného a rodinného života? 
 čiastočný úväzok                skráteny denný prac. čas 
 práca na diaľku     flexibilná prac. doba 
 skrátený týždenný prac. čas   žiadna z možností  
 
16. Ak by ste mali možnosť pracovať v atypickom pracovnom pomere, boli by ste 
ochotný denne cestovať do práce na vlastné náklady?  
 

Nezvyčajné formy zamestnania 
Vzdialenosť 

do 5 km 
5-10 
km 

10-15 
km 

15-20 
km 

Viac ako 
20 km 

Príležitostná práca, nádenná práca 
za dennú mzdu (príležitostná) 

     

Čiastočný úväzok (denne menej ako 
8 hodín) 

     

Sezónna práca      

Zmluva s personálnou agentúrou      

Práca agenta so živnostenským 
oprávnením 

     

Verejnoprospešné práce      

Účasť na školení organizovanom 
úradom práce 

     

 
 
17. Prijali by ste atypickú formu zamestnania v niektorej susednej krajine alebo 
v zahraničí? 
 áno, prijal/a by som      nie, neprijal/a by som   
 
18. Aké sú Vaše očakávania ohľadom akejkoľvek práce? (Prosím mieru dôležitosti 
označte na škále od 1 do 5,  1 – nedôležité, 5 – najdôležitejšie) 
            1        2. 3. 4.

 5. 
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možnosť kariérneho rastu          

výhodný plat                          

dobré pracovné prostredie          

možnosť zosúladenia práce a rodiny                             

  

zosúladenie práce a voľného času (šport, zábava)       

zosúladenie práce a štúdia                                 

vhodné pracovné podmienky                      

zaujímavá práca                                         

  

možnosť profesionálneho rastu                  

  

možnosť prestupu do „normálnej“ práce                   

iné: ...............................         

  

 
19. Podľa Vášho názoru pomohla by krajine atypická forma zamestnávania prekonať 
hospodársku krízu? 
 v plnej miere 
 čiastočne 
 nie 
 
20. Podľa Vášho názoru, pomohla by dlhodobo nezamestnaným (viac ako 12 mesiacov) 
atypická forma zamestnávania prekonať krízu? 
 v plnej miere     
 čiastočne 
 nie 
 

21. Keby ste mali možnosť sa zamestnať v zahraniční, ktorú krajinu by ste 

upredňostňovali? 

 Maďarsko     Rakúsko 
 Nemecko         Veľká Britannia 
 inú 
 
22. V znížení nezamestnanosti vysokoškolsky kvalifikovaných ľudí akú úlohu môže 
zohrávať atypické zamestnávanie? Prosím stručne vyjadrite Váš názor.  

 
 
 

Ďakujeme za Vaše odpovede.  

 
PhDr. Imrich Antalík 

Koordinátor výskumu 

Dr. József Poór 
Univerzitný profesor 

Vedúci výskumu 

Miklós Dús 

Koordinátor výskumu 

 

 

 

  

 
 

 

 


