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ÚVOD  

Hodnotenie programov verejných politík nie je v súčasnosti novým javom. Preskúmanie 

efektívnosti a účinnosti podpory zo zdrojov Európskej únie je predmetom rôznych koncepcií 

evaluácie kohéznej politiky, predovšetkým na úrovni konkrétnych operačných programov. 

Z doterajšej hodnotiacej praxe podpory intervencií z týchto zdrojov na Slovensku je zrejmé, 

že prevláda používanie kvalitatívnych metód hodnotenia (hlavne v  hodnotiacich štúdiách 

operačných programov ex post a ex ante) aj napriek skutočnosti, že najmä zo strany Európskej 

komisie neustále rastie záujem o využitie kvantitatívnych evaluačných metód.  

V tomto smere je v súčasnom období diskutovaný prínos akademického prostredia, 

ktorý vytvára účinnú platformu pre tzv. „inováciu evaluačnej politiky“ pre prax, čoho 

príkladom je aj táto štúdia. Vhodným využitím rôznych metód a techník kvantitatívnej 

a kvalitatívnej analýzy  a prepojením s príkladmi dobrej praxe je možné dôkladne preskúmať 

efektívnosť a účinnosť konkrétneho programu verejnej politiky pre rôzne druhy intervencií 

podporených zo zdrojov Európskej únie. 

Predkladaná štúdia prehľadovo systematizuje poznatky hodnotenia podporných politík 

zamestnanosti, vrátane regionálnych dimenzií ich využitia, na príklade Banskobystrického 

samosprávneho kraja, ktorý čelí problémom s mierou nezamestnanosti. Dôvodom na jej 

aktuálnosť je práve kritický pohľad na preskúmanie efektívnosti a účinnosti pôsobenia 

nástrojov aktívnych opatrení na trhu práce formou príspevkov v zmysle Zákona o službách 

zamestnanosti, ktoré sú podporované zo zdrojov Európskej únie v rámci operačných 

programov Zamestnanosť a sociálna inklúzia (2007 - 2013) a Ľudské zdroje (2014 - 2020).  

V štúdii je využitá kombinácia kvantitatívnych a kvalitatívnych prístupov pri 

hodnotení základných parametrov a efektov poskytovania jednotlivých nástrojov podpory. 

V prípade kvantitatívnych analytických metód ide najmä využitie logistickej a probitovej 

regresie a pri hodnotení efektu poskytnutej podpory je využitá metóda propensity score 

matching v rámci mixu kontrafaktuálnej metodológie. Na účely objektívneho zhodnotenia 

poskytovanej pomoci a opatrení zamestnávateľmi na území kraja boli postoje 

zamestnávateľov získané formou dotazníkov a rozhovorov, v ktorých subjektívne hodnotia 

poskytovanú pomoc v rámci rôznych opatrení.  

Kontrafaktuálne metódy boli použité v rámci štúdie (KPMG, 2015), kde však boli 

analyzované  len opatrenia v oblasti vzdelávania  a tréningu ako nástroja aktívnej politiky trhu 

práce v období rokov 2007 až 2013. Účinnosťou nástroja, ktorým sa zabezpečuje pre 

uchádzačov o zamestnanie poskytovanie príspevkov na rekvalifikačný kurz (REPAS+), sa 
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zaoberal aj NKÚ (2018), ktorý analyzoval len vybrané okresy za obdobie 2014 až 1. polrok 

2017. Špecifickej situácií Rómov na trhu práce sa v kvalitatívnom výskume v rámci BBSK 

venovala štúdia CELSI (Kureková, 2015). Najkomplexnejšie, no primárne z kvantitatívneho 

hľadiska, sa vybranými nástrojmi aktívnych politík trhu práce zaoberala štúdia Analýza 

účinkov nástrojov aktívnej politiky trhu práce (Štefánik, 2014), ktorá skúmala roky 2010 až 

2012. Predkladaná štúdia sa v porovnaní s vyššie uvedenými štúdiami zaoberá najdlhším 

časovým obdobím, kombinuje kvantitatívnu aj kvalitatívnu analýzu a venuje sa špecificky 

vybranému regiónu - Banskobystrickému samosprávnemu kraju. 

Výsledky analýzy a dosiahnuté zistenia v rámci štúdie môžu byť zaujímavým námetom 

v programovaní pre oblasť intervencií z Európskeho sociálneho fondu na podporu 

zamestnanosti v menej rozvinutých regiónoch v ďalšom programovom období na Slovensku.  
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1. NÁSTROJE AKTÍVNYCH POLITÍK TRHU PRÁCE A ICH 

HODNOTENIE  
 

Táto časť štúdie dokumentuje prehľad opatrení, spôsobov ich realizácie a hodnotení 

uskutočnených v iných krajinách s realizovanou metodikou a dosiahnutými výsledkami. , 

realizované metodiky a dosiahnuté výsledky. Cieľom je poukázať na súčasný stav hodnotenia 

aktívnej politiky trhu práce v zahraničí, čo umožňuje inšpirovať sa pri ďalších konkrétnych 

hodnoteniach aktívnych opatrení na trhu práce (ďalej len „AOTP“) v oblasti zamestnanosti na 

Slovensku.  

1.1 Metodologické východiská skúmania problematiky 

 

Hodnotenie nástrojov aktívnej politiky trhu práce predstavuje kľúčový nástroj ich 

neustáleho zlepšovania. Aj preto existuje pomerne veľké množstvo štúdií, najmä na 

príkladoch krajín západnej Európy, ktoré sa zaoberali rôznymi aspektmi používania týchto 

nástrojov. Výsledky fungovania týchto nástrojov sú značne rozdielne a naznačujú, že detailné 

okolnosti a podmienky fungovania týchto nástrojov sú kľúčové pre ich úspešnosť. Čiastočne 

to vyplýva aj z toho, že programy by mali byť realizované len do tej miery, aby korigovali 

problémy trhového mechanizmu (Cock, 2002). Ak napríklad existuje asymetria informácií 

alebo iné problémy prepájania ponuky a dopytu trhu práce, majú zmysel programy na 

podporu hľadania si zamestnania. Ak však tieto negatíva neexistujú, môže to pri daných 

opatreniach naopak viesť k nežiaducim výsledkom. 

Realizované štúdie by sme mohli rozdeliť do dvoch základných skupín. Prvá sa 

zameriava na jednotlivcov a druhá skúma vplyv opatrení na makroúrovni. Prvými typmi štúdií 

dokážeme určiť najmä hodnotenie opatrení z hľadiska efektívnosti a účinnosti voči rôznym 

cieľovým skupinám, druhou zase zachytiť možné priestorové priesaky realizovaných opatrení. 

Rozdielne sa ukazujú aj výsledky jednotlivých nástrojov. Napríklad Card et al. (2010) 

analyzoval viac ako 150 štúdií zaoberajúcich sa krátkodobými programami na úrovni 

merateľných efektov pre jednotlivca, pričom v krátkodobom horizonte 39 % týchto štúdií 

ukázalo významne pozitívne výsledky programov a naopak, 29 % štúdií významne negatívne 

výsledky, pričom v dlhodobom horizonte sa zvýšil počet štúdií identifikujúcich pozitívne 

účinky APTP. V krátkodobom horizonte sa ukazujú ako účinnejšie programy zamerané na 

pomoc pri získavaní pracovného miesta oproti vzdelávacím aktivitám, no v stredno 

a dlhodobom horizonte sa tieto rozdiely strácajú a vzdelávacie programy majú často 

pozitívnejšie účinky ako iné typy podpory (Bořík, Caban, 2013; Martin, 2015; Sahnoun, 
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2018), a to najmä na zamestnanosť a v menšej miere na príjmy. K negatívnym efektom 

vzdelávania dochádza najmä v prípade, že účastníci ho berú len ako „povinnú jazdu“ pre 

získanie dávok v nezamestnanosti (Cueto a Mato, 2009). Účinky sa vtedy časom strácajú. 

Escudero (2018) tiež hovorí o väčšej efektívnosti vzdelávania a programov zamestnávania 

v súkromnom sektore, ale v efektoch sú rozdiely len z dlhodobého hľadiska.  

Pomerne veľká zhoda je pri programoch podpory (dotovania) verejných pracovných 

miest, ktoré sa javia ako menej účinné oproti iným typom programov (Escudero 2018), alebo 

majú dokonca aj negatívne efekty (Algan et al. 2002; Betcherman a kol., 2004, Card et al. 

2010). Napríklad v Poľsku (Puhani a Steiner, 1997) sa až 59,7 % ľudí vyjadrilo, že im 

verejnoprospešné práce nepomohli k získaniu či udržaniu pracovného miesta, kým pri 

vzdelávacích aktivtách to bolo menej ako 19 %. Problémy najčastejšie vznikajú nevhodnou 

implementáciou alebo dlhodobosťou takýchto programov bez súčasného adekvátneho 

zvýšenia zamestnateľnosti ich účastníkov. To následne znižuje ich aktivitu pri hľadaní práce 

v porovnaní s ľuďmi, ktorí nie sú zapojení v týchto programoch, a zároveň nezlepšuje ich 

zručnosti smerom k potrebám trhu práce. Verejný sektor pritom tieto miesta nevytvára 

dlhodobo, takže po čase sa účastníci vrátia do evidencie nezamestnanosti. Podpora dotovania 

pracovných miest v súkromnom sektore zvykne byť tiež pomerne efektívna pri redukcii 

nezamestnanosti, ale často má veľmi vysokú úroveň efektu mŕtvej váhy alebo realokácie 

(Martin, 2015). Býva tiež pomerne nákladná pri prepočte na pracovné miesto, preto nie je 

vhodné, keď tvorí veľkú časť podpory v rámci APTP na úkor iných nástrojov (Sahnoun, 

2018). Naopak, nástroje podpory hľadania zamestnania bývajú veľmi nákladovo efektívne 

(Martin, 2015), sú však vhodné len vtedy, keď existuje ponuka pracovných miest alebo je 

ekonomika na vzostupe. Tieto programy majú skôr krátkodobé účinky (Card et. al 2018). 

Okrem toho sa často sleduje úspešnosť pre rôzne skupiny osôb, najčastejšie rozdielnosť 

efektov daných nástrojov podľa veku, pohlavia a vzdelania účastníka. Aj v tomto prípade 

môžeme vidieť veľmi rozdielne výsledky štúdií. 

Z pohľadu veku sa osobitná pozornosť často venuje mladým ľudom. Aj tu vidíme 

rôzne výsledky jednotlivých štúdií. Betcherman a kol. (2004) tvrdia, že programy pre 

mladých väčšinou nemajú pozitívne účinky na zamestnanosť, to ale neplatí pri 

nezamestnaných s vyššou úrovňou vzdelania. Pozitívne účinky nástroja absolventská prax pre 

vzdelanejších absolventov potvrdil na Slovensku Štefánik a kol. (2014), keď po absolventskej 

praxi sa mladí ľudia takmer nevracajú do stavu nezamestnanosti. Otázny však v takýchto 

prípadoch býva práve efekt mŕtvej váhy, teda či by si títo ľudia nenašli prácu aj bez danej 

podpory, čo platí najmä v časoch ekonomického rastu. Nižšiu efektivitu opatrení u mladých 
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ľudí nájdeme vo viacerých štúdiách. Na druhej strane táto skupina bude z dlhodobého 

hľadiska na trhu práce najdlhšie, preto je potrebné zlepšovať jej zamestnateľnosť aj pri nižšej 

efektivite. 

Viaceré štúdie vo viacerých krajinách tiež identifikovali veľmi rozdielne výsledky 

medzi pohlaviami  (napr. Puhani, 1997; Lechner a kol. 2007; Lechner a Wiehler, 2011), 

pričom až na malé výnimky (Cueto a Mato, 2009) boli programy efektívnejšie pre ženy. To 

viedlo následne k hlbším analýzam, prečo k tomu dochádza. Za najpravdepodobnejší možno 

označiť dôvod, že nezamestnané ženy, ktoré neboli zaradené do programov APTP, sa rozhodli 

využiť čas na plnenie materských povinností, čo potom skresľuje kvantitatívne výsledky 

porovnávania úspešnosti. Ak sa štúdie očistia o tieto efekty (na čo však často absentujú 

údaje), tak sú výsledky pre mužov a ženy porovnateľné (Lechner a Wiehler, 2011). Tento 

efekt ja výraznejší najmä v krajinách, ktoré majú nižšiu mieru participácie žien na trhu práce, 

teda v krajinách, kde ženy častejšie zostávajú doma a venujú sa výchove detí.  Jedným 

z vysvetlení môže byť aj čiastočná diskriminácia žien na trhu práce vytváraná prevažujúcim 

názorom, že ženy by mali byť skôr doma. Nástroje aktívnej politiky trhu práce potom môžu 

pomôcť práve poukázaním na kvality žien a tým veľmi efektívne zvyšovať ich šance sa 

zamestnať (Bergemann a Van den Berg, 2008). 

Aj z pohľadu dosiahnutého vzdelania sú často protichodné závery. Väčšina štúdií 

poukazuje na pozitívne efekty najmä pri nízkovzdelanej pracovnej sile. Je to pravdepodobne 

dôsledok skutočnosti, že je možné túto pracovnú silu ešte pomerne výrazne zlepšovať. Toto 

platí dokonca aj pre opatrenia, u ktorých by sme očakávali vyššiu efektívnosť pri vyššom 

stupni vzdelania, napríklad dotácie na začatie podnikania (Rodriguez-Planas 2010, Caliendo 

and Künn 2011). 

Iné štúdie sa zameriavajú skôr na makroekonomické efekty (ako je miera 

nezamestnanosti) než na vplyv na jednotlivca. Aj v tomto prípade sú však výsledky štúdií 

veľmi rozdielne. Baker et al. (2005) nenašiel žiadny vplyv APTP, Bassanini a Duval (2006) 

zistili pozitívny vplyv niektorých nástrojov (najmä vzdelávania) na nezamestnanosť, Sahnoun 

a Abdennadher (2018) hovoria skôr o negatívnom vplyve APTP. Prehľad niektorých 

makroekonomikých štúdií sa nachádza v časti o metódach hodnotenia. 

 

Vplyv implementácie  

Implementácia hrá veľmi významnú úlohu pri úspešnosti APTP (Escudero 2018). 

Rovnako nastavené schémy vedú často aj v regiónoch s podobnými problémami k veľmi 

rozdielnym výsledkom. Aj keď problémy pri implementácií sú veľmi individuálne, výskumy 
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ukazujú na niekoľko univerzálnych aspektov, ktoré spôsobujú negatívne výsledky APTP. 

Prvým z nich je povinné zaraďovanie účastníkov do APTP, ktoré často vedie k tomu, že 

účastníci dočasne prestanú aktívne hľadať prácu a zároveň nevidia prínos v realizovaných 

aktivitách, resp. dochádza k výraznej alokačnej neefektívnosti programov. Podobne je to aj 

v prípade, že existuje nadbytok opatrení a nezamestnaní sú tak zapájaní do zbytočne veľkého 

množstva programov, aby tí, čo programy realizujú, splnili stanovené kvóty (Cock, 2002). 

Podobným problémom je snaha o dosiahnutie čo najlepších výsledkov podporných 

programov vedúca k výberu takých uchádzačov, ktorí danú pomoc v skutočnosti nepotrebujú 

a je veľký predpoklad, že sa veľmi rýchlo zamestnajú (Cueto a Mato, 2009). Treťou oblasťou 

problémov je nadbytok opatrení, ktorého dôsledkom je nútenie nezamestnaných k participácii 

na viacerých programoch, o ktoré možno ani nemajú záujem. Veľké množstvo opatrení, ktoré 

sú navzájom kombinovateľné, značne sťažuje aj reálne hodnotenie daných nástrojov. Je 

zrejmé, že krajiny s lepšou tradíciou hodnotenia opatrení mávajú ich celkový počet nižší. 

S tým súvisí aj problém výkonovo orientovaného systému pre administrátorov programu, 

ktorý často vedie k negatívnym výsledkom vo vzťahu k hlavnému cieľu programu (Heckman 

et al. 1997).  

Existujúce programy majú tiež tendenciu pretrvať (akýsi programový „lock in“), keď 

sa pri nich vytvoria štruktúry, ktoré sú od nich závislé. Tie sa potom snažia udržať chod 

programu, aj keď nie je potrebný alebo efektívny. V tomto smere je dôležité nastavenie 

systematického prehodnocovania realizovaných opatrení APTP. 

 

Rozdielnosť fungovania vo vyspelých a zaostalých krajinách a v rôznych častiach 

ekonomického cyklu 

V rámci doteraz uskutočnených štúdií nevidíme zásadné rozdiely vo výsledkoch 

opatrení v rámci vyspelých či menej vyspelých krajín. Skôr sa tieto krajiny líšia typmi 

opatrení, ktoré vo väčšej miere uplatňujú. Rozdiely sú tiež dané špecifikami jednotlivých 

krajín, napr. špecifické programy pre migrantov.  

Pri skúmaní fungovania opatrení v rôznych častiach ekonomického cyklu je tiež 

dôležité analyzovať kontinuitu opatrení. Situácia na trhu práce je zväčša dramaticky iná 

v prípade ekonomického rastu ako v prípade recesie. Prvým zrejmým rozdielom je oveľa 

väčší počet nezamestnaných v prípade recesie. To vytvára tlak na dostatočné kapacity APTP a 

zároveň sa mení zloženie nezamestnaných. Pri nízkej nezamestnanosti je oveľa vyšší podiel 

problematicky zamestnateľných ľudí oproti recesii. Pri recesii tiež často dochádza k zmene 
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štruktúry ekonomiky a časť pracovnej sily tak môže mať nedostatočné znalosti (Andersen, 

2007). Tieto rozdiely majú aj výrazný vplyv na základné aspekty fungovania APTP.  

Štúdie skôr poukazujú na lepší efekt, ak sú opatrenia funkčné dlhodobo a nie sú 

prerušované ani v časoch pozitívneho vývoja, čo platí najmä pre vzdelávacie aktivity. Politiky 

implementované procyklicky majú výraznejší účinok na znižovanie nezamestnanosti počas 

konjunktúry, ale aj a silnejší účinok zvyšujúci nezamestnanosť počas kríz (Escudero, 2018). 

Meta štúdia (Card et al., 2018) poukazuje na výraznejšie pozitívne účinky v období nízkeho 

ekonomického rastu a vyššej nezamestnanosti. 

 

1.2 Prehľad a využitie uplatňovaných nástrojov  

 

Základným východiskom a zdrojom údajov na vytvorenie prehľadu realizovaných 

politík trhu práce a ich následné porovnania je databáza politík trhu práce, tzv. LMP databáza 

(ďalej len „LMP databáza“). Vedie ju Štatistický úrad Európskej komisie (ďalej len 

„Eurostat“) na základe údajov zozbieraných z jednotlivých členských štátov EÚ a 

asociovaných krajín. 

Intervencie LMP sú zoskupené do troch hlavných typov: služieb LMP, opatrení LMP a 

podpory LMP. Ďalej sú klasifikované do ôsmich podrobných kategórií podľa typu akcie, 

pozri nižšie uvedenú klasifikáciu podľa Európskej komisie (2018): 

A.  Služby LMP 

 1. Služby zamestnanosti 

B.    Opatrenia LMP 

 2. Vzdelávanie (Training) 

     3. Striedanie úloh a zdieľanie úloh (v súčasnosti zahrnuté do kategórie 4) 

     4. Stimuly na podporu zamestnanosti (Employment incentives) 

     5.Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím (Supported  

        employment and rehabilitation) 

     6. Priama tvorba pracovných miest (Direct job creation) 

     7. Počiatočné stimuly (Start-up incentives) 

C. Finančná podpora LMP (zaraďujeme medzi pasívne opatrenia trhu práce) 

 8. Udržanie príjmu a podpora príjmu mimo zamestnania 

     9. Predčasný odchod do dôchodku 

 

Táto databáza neodráža všetky používané nástroje, výsledky jej porovnania sa preto 

môžu líšiť hlavne z pohľadu objemu výdavkov jednotlivých krajín, ktoré vynakladajú na 

financovanie AOTP. Predstavuje však najlepší základ na porovnanie jednotlivých typov 

používaných politík.  

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1143&intPageId=3227&langId=en
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V nasledujúcej tabuľke 1 porovnávame nástroje prostredníctvom LMP databázy v 

zahraničí s existujúcimi nástrojmi AOTP na Slovensku.  

 

Tabuľka 1 Porovnanie nástrojov aktívnych opatrení trhu práce na Slovensku s LMP databázou 

Druh 

príspevku 

 

Evidované  

v SR 

 

Evidované  v 

databáze LMP 

1. Služby zamestnanosti  (Labour market services) 

  Sprostredkovanie zamestnania - §32 ✔️ ✔️ 

Informačné a poradenské služby - § 42 ✔️ ✔️ 

Odborné poradenské služby - § 43   ✔️ ✔️ 

2. Vzdelávanie (Training) 

  Vzdelávanie a príprava pre trh práce - § 44 ✔️ ✖️ 

Vzdelávanie a príprava pre trh práce uchádzača o 

zamestnanie - § 46 ( napr. REPAS+) ✔️ ✔️ 

Projekty a programy - § 54 – Education ✖️(sekcia 4) ✔️ 

Vzdelávanie a príprava pre trh práce zamestnanca - §47 ✔️ ✔️ 

Oprávnené náklady na vzdelávanie a prípravu pre trh 

práce - § 48 ✔️ ✖️ 

4. Stimuly na podporu zamestnanosti (Employment 

incentives) 

  Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného 

uchádzača o zamestnanie - § 50 ✔️ ✔️ 

Integrácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie u 

zamestnávateľa prechodného zamestnania - § 50b ✔️ ✖️ 

Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej 

zamestnanosti - §50j ✔️ ✔️ 

Príspevok na podporu udržania pracovných miest - §50k ✔️ ✔️ 

Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe - § 51 ✔️ ✔️ 

Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v 

prvom pravidelne platenom zamestnaní - §51a ✔️ ✔️ 

Príspevok na dochádzku za prácou - §53 ✔️ ✔️ 

Príspevok na podporu mobility za prácou - §53a ✔️ ✔️ 

Príspevok na dopravu do zamestnania - §53b ✔️ ✖️ 

Príspevok na presťahovanie za pracou - §53c ✔️ ✖️ 

Príspevok na vytvorené nové pracovné miesta - §53d ✔️ ✖️ 

Finančná pomoc na podporu udržania zamestnanosti v 

malých podnikoch alebo stredných podnikoch - §53e ✔️ ✖️ 

Umiestňovací príspevok integračnému podniku - §53f ✔️ ✖️ 

Vyrovnávacie príspevky integračnému podniku - §53g ✔️ ✖️ 

Projekty a programy - § 54 ✔️ ✔️ 

5. Podpora zamestnávania občanov so zdravotným 

postihnutím (Supported employment and rehabilitation) 

  Chránená dielňa a chránené pracovisko - § 55 ✔️ ✖️ 
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Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného 

pracoviska - §56 ✔️ ✔️ 

Príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím 

v zamestnaní - §56a ✔️ ✔️ 

Agentúra podporovaného zamestnávania - § 58 ✔️ ✖️ 

Príspevok na činnosť pracovného asistenta - §59  ✔️ ✔️ 

Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej 

dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov 

na dopravu zamestnancov - §60 ✔️ ✔️ 

6. Priama tvorba pracovných miest (Direct job 

creation) 

  Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších služieb 

pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny 

kraj - § 52 ✔️ ✖️ 

Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej 

služby - §52a ✔️ ✔️ 

7. Počiatočné stimuly (Start-up incentives) 

  Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť - §49 ✔️ ✔️ 

Príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na 

prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej 

zárobkovej činnosti - §57 ✔️️ ✔️ 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a databázy 

LMP, 2020.  

 

Pre účely hodnotenia nástrojov AOTP je dôležité poznať účinky, ktoré vyvoláva 

samotný nástroj, ale tiež identifikovať, aký objem verejných zdrojov v krajinách EÚ 

jednotlivé nástroje využívajú. Z tohto dôvodu bolo uskutočnené porovnanie jednotlivých 

výdavkov LMP v rámci členských krajín EÚ. 1  

Tabuľka 2 dokumentuje výdavky roku 2017, ktoré sú sledované podľa percentuálneho 

podielu hrubého domáceho produktu 27 krajín EÚ pre každú sekciu databázy LMP. Podľa 

údajov najvyšší podiel výdavkov je z opatrení v sekcii 1 Služby zamestnanosti, ktorá má 

priemernú hodnotu 0,132 % ± 0,119 p. b.. Zo skúmaných krajín najväčší objem verejných 

zdrojov čerpá Dánsko, hoci v sekcii 1 má len dve opatrenia podľa reportu LMP za rok 2017 

(Arbejdsformidlingen a Vejledning og opkvalificering – Vejledning). Dánsko je krajinou, 

ktorá vynakladá takmer 2 % HDP na opatrenia AOTP. Na rozdiel od ostatných sekcií, ktoré 

                                                 
1 V tejto časti analýzy boli použité údaje z webovej stránky Eurostatu. Databáza pozostávala z porovnania AOTP 

27 krajín EÚ roku 2017, ktoré sú uvedené pre každú časť databázy LMP. Nástroje aktívnych opatrení trhu práce 

na Slovensku v porovnaní so zahraničím sú skúmané prostredníctvom výdavkov podľa databázy LMP. Výdavky 

boli sledované podľa percentuálneho podielu hrubého domáceho produktu jednotlivých krajín EÚ celkovo a pre 

každú časť databázy LMP zvlášť. Pomocou určenia relatívnych hodnôt boli krajiny rozčlenené do jednotlivých 

skupín LMP databázy s určením ich zameraní. Následne celkové výdavky a celkovú nezamestnanosť vo 

zvolených krajinách EÚ sú znázornené graficky a poukazujú na vývoj ukazovateľov v období 2012 až 2017. 

Výber danej charakteristiky možno považovať za vhodný z dôvodu možnej porovnateľnosti a dostupnosti 

údajov. 
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dosahujú približne 2 – 3 % HDP, sekcia 7 predstavuje iba 0,45 % HDP (5 krajín uvádza 

nulové financovanie v sekcii 7 – tabuľka 3). Rumunsko je krajinou s najnižším podielom na 

jednotlivých opatreniach v LMP databáze. Podobná situácia je v Bulharsku (počet intervencií 

podľa LMP reportov: Rumunsko 26 a Bulharsko 52). Z analýzy tiež vyplýva, že najnižší 

podiel prostriedkov dosahujú Rumunsko a Bulharsko. Švédsko je krajinou s druhým 

najvyšším podielom počtu opatrení so svojou orientáciou zameranou na stimuly 

zamestnanosti. Keďže existujú významné rozdiely medzi krajinami v spôsobe ich využívania, 

je potrebné sledovať zameranie ich jednotlivých výdavkov. 

 

Tabuľka 2 Nástroje AOTP 27 krajín EÚ v jednotlivých opatreniach databázy LMP 

 

Charakteristiky 

AOTP krajín v % 

 

1. Služby 

zamestnano- 

sti 

2.Vzdelávanie 

4.Stimuly na 

podporu 

zamestnanosti 

5.Podpora 

zamestnávania 

občanov so ZP 

6. Priama 

tvorba 

pracovných 

miest 

7. Počiatočné 

stimuly 

Priemer 0,132 0,119 0,106 0,096 0,069 0,016 

Štandardná 

odchýlka 
0,119 0,122 0,109 0,185 0,131 0,035 

Medián 0,078 0,085 0,066 0,021 0,031 0,002 

Najnižšia 

hodnota 

0,005 

(Grécko) 

0,003 

(Rumunsko) 

0,02 

(Bulharsko) 

0 

(Bulharsko, 

Grácko 

Rumunsko) 

0 

(Estónsko, 

Švédsko) 

0 

(Bulharsko, 

Cyprus, Írsko, 

Luxembursko, 

Rumunsko) 

Najvyššia 

hodnota 

0,456 

(Dánsko) 

0,444 

(Rakúsko) 

0,479 

(Švédsko) 

0,909 

(Dánsko) 

0,621 

(Maďarsko) 

0,132 

(Španielsko) 

Suma 3,575 3,238 2,877 2,61 1,886 0,446 

Počet 27 27        27         27 27          27 

  Zdroj: Vlastné spracovanie. 

 

Graf 1 dokumentuje vývoj celkových výdavkov na opatrenia LMP databázy. Tento 

vývoj ukazuje na možné zmeny podielov v jednotlivých krajinách EÚ 27 v období 2012 - 

2017. Je zrejmé, že vývoj je relatívne podobný za celé sledované obdobie. To znamená, že 

v daných rokoch krajiny zásadne nemenili svoje stratégie a analýza roka 2017 je z nášho 

pohľadu vhodná aj na porovnanie vývoja v predošlých rokoch. Mierne výkyvy hodnôt 

evidujeme pri Írsku, Maďarsku, Belgicku a Cypre. 
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Graf 1 Vývoj celkových výdavkov na AOTP za roky 2012 -2017 v 27 krajinách EÚ 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 

 

V ďalšom texte tabuľka 3 poskytuje prehľad výdavkov AOTP v jednotlivých štátoch 

EÚ pre každú sekciu databázy LMP osobitne a detailnejšie prostredníctvom troch pohľadov. 

Ide o transfery k jednotlivcom (IND), transfery k zamestnávateľom (EMP) a transfery k 

poskytovateľom služieb (SERV). Všetky 3 smery budú koncentrované v jednotlivých 

krajinách EÚ v roku 2017. Tabuľka 4 predstavuje ich prehľad v relatívnych hodnotách. Znak 

n/a označuje hodnoty, ktoré sú nedostupné alebo nepoužiteľné. Sekcia 1 (Služby 

zamestnanosti) je zameraná na poskytovateľov služieb podľa  zvolených subjektov na trhu 

práce. V tejto sekcii 9 zo skúmaných krajín prerozdelilo prostriedky jednotlivcom (v nízkom 

objeme) a Belgicko ako jediná krajina poskytuje svoje zdroje aj zamestnávateľom. Možno 

tvrdiť, že stratégia sekcie 1 je jednosmerná. Rovnakú stratégiu krajín vidíme v sekcii 7, ktorá 

sa zameriava predovšetkým na jednotlivcov. Svoje finančné prostriedky poskytuje 

zamestnávateľom iba Španielsko a Slovinsko. Prístup krajín k opatreniam AOTP sa mení v 

sekciách 2, 4, 5 a 6. V sekcii 2 (Vzdelávanie) sa väčšina finančných prostriedkov poskytuje 

jednotlivcom a poskytovateľom služieb. Prioritou tejto časti by mala byť pomoc pri 

vzdelávaní a odbornej príprave pre trh práce. 59% krajín kladie väčší dôraz na jednotlivcov 

ako na poskytovateľov služieb. Portugalsko je krajinou, ktorá zamestnávateľom pridelila 

najviac finančných prostriedkov (0,072 % HDP). Z týchto skutočností môžeme vyvodiť 

záver, že sekcia 2 je predovšetkým zameraná na jednotlivcov. Sekcia 4 je časťou, ktorá 

podporuje vytváranie a udržanie pracovných miest najmä pre znevýhodnených účastníkov 

trhu práce. Opatrenia by sa mali zameriavať na zamestnávateľov, ktorí môžu využívať túto 

pomoc (Bulharsko, Španielsko, Portugalsko a Slovinsko sa zameriavajú výlučne na 

zamestnávateľov). V tabuľke 3 vidíme, že finančné prostriedky zo sekcie 4 využívajú aj 
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jednotlivci, ale v menšej miere (Írsko sa zameriava výlučne na jednotlivcov). Sekcie 5 a 6 sú 

vo všetkých skúmaných krajinách veľmi individuálne. Slovensko sa zameriava na chránené 

dielne a chránené pracoviská (sekcia 5) a aktivačné práce pre obce (sekcia 6). Väčšina 

opatrení je zameraná na zamestnávateľov, ale krajiny kombinujú výdavky v rôznej miere.  

Vo všeobecnosti možno konštatovať, že 11 krajín najväčší objem financií vynakladá v 

sekcií 1 (služby zamestnanosti), kde 10 krajín vyčleňuje svoje finančné prostriedky 

pre sprostredkovateľov pomoci a 1 krajina na transfery pre zamestnávateľov. Sedem krajín 

míňa najviac finančných prostriedkov v rámci sekcie 4 (6 krajín pre zamestnávateľov a 1 

krajina pre jednotlivcov). Sem patrí aj Slovenská republika.  Štyri krajiny najväčší objem 

financií venujú sekcii 6, pričom 2 krajiny svoje finančné prostriedky zameriavajú na 

jednotlivcov a 2 krajiny na zamestnávateľov. Presnejšie krajiny upriamujú najväčšiu 

pozornosť na (Tabuľka 4): 

 

 Austria: 36,10% sekcia 2 (IND) 

 Belgium: 36,06% sekcia 1 (SERV) 

 Bulgaria: 41,30% sekcia 6 (EMP) 

 Cyprus: 43,93% sekcia 4 (EMP) 

 Czechia: 36,98% sekcia 1 (SERV) 

 Germany: 58,74% sekcia 1 (SERV) 

 Denmark: 31,87% sekcia 5 (EMP) 

 Estonia: 36,21% sekcia 4 (EMP) 

 Greece: 56,50% sekcia 6 (IND) 

 Spain: 22,35% sekcia 1 (EMP) 

 Finland: 35,79% sekcia 2 (IND) 

 France: 26,92% sekcia 1 (SERV) 

 Croatia: 33,51% sekcia 2 (IND) 

 Hungary: 72,55% sekcia 6 (EMP) 

 Ireland: 36,19% sekcia 6 (IND) 

 Lithuania: 40% sekcia 4 (EMP) 

 Luxembourg: 35,33% sekcia 4 (IND) 

 Latvia: 29,26% sekcia 1 (SERV) 

 Malta: 59,75% sekcia 1 (SERV) 

 Netherlands: 34,43% sekcia 1 (SERV) 

 Norway: 31,99% sekcia 1 (SERV) 

 Poland: 39,14% sekcia 5 (EMP) 

 Portugal: 39,65% sekcia 4 (EMP) 

 Romania: 51,85% sekcia 1 (SERV) 

 Sweden: 28,30% sekcia 4 (EMP) 

 

 Slovenia: 30,65% sekcia 1 (SERV) 

 Slovakia: 45,95% sekcia 4 (EMP) 
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     Tabuľka 3 Výdavky na databázu LMP podľa typu subjektu trhu práce v 27 krajinách EÚ v pôvodných hodnotách 

Krajina/ 

databáza LMP 

1. Služby 

zamestnanosti 
2. Vzdelávanie 

4. Stimuly na podporu 

zamestnanosti  

5. Podpora zame. 

občanov so ZP 

6. Priama tvorba 

pracovných miest 
7. Počiatočné stimuly Spolu 

IND EMP SERV IND EMP SERV IND EMP SERV IND EMP SERV IND EMP SERV IND EMP SERV  

Austria 0 0 0,189 0,283 0,016 0,145 0,003 0,063 0 0,001 0,019 0 0 0,06 0 0,005 0 0 0,784 

Belgium 0,001 0,023 0,317 0,063 0,003 0,074 0,043 0,175 0 0 0,136 0 0,017 0,026 0 0 0 0,001 0,879 

Bulgaria 0 0 0,028 0,006 0,017 0,008 0 0,02 0 n/a n/a n/a 0,002 0,057 0 0 0 0 0,138 

Cyprus 0 0 0,022 0,03 0 0,001 0,006 0,047 0 0 0,001 0 n/a n/a n/a 0 0 0 0,107 

Czech Republic 0 0 0,115 0 0 0,005 0,001 0,031 0 0 0,113 0 0 0,044 0 0,002 0 0 0,311 

Germany 0,01 0 0,383 0,064 0,048 0,073 0,002 0,024 0,001 0 0,004 0,02 0 0,014 0 0,009 0 0 0,652 

Denmark 0 0 0,456 0,275 0,013 0 0,103 0,092 0 0,32 0,589 0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1,848 

Estonia 0,002 0 0,135 0,014 0,012 0,044 0,005 0,027 0 0,001 0,151 0,017 0 0 0 0,009 0 0 0,417 

Greece 0,001 0 0,005 0,001 0 0 0,02 0,03 0 0 0 0 0,1 0,018 0 0,002 0 0 0,177 

Spain 0 0 0,152 n/a 0,015 0,092 0 0,085 0 0 0,1 0 0 0,104 0 0,088 0,042 0,002 0,68 

Finland 0,007 0 0,097 0,34 0 0,096 0,019 0,066 0 0,087 0,011 0,025 0,136 0,042 0,006 0,018 0 0 0,95 

France 0,002 0 0,235 0,134 0,05 0,096 0,003 0,038 0,004 0,003 0,075 0,007 0 0,202 0 0,023 0 0,001 0,873 

Croatia 0 0 0,059 0,127 0,026 0,006 0,001 0,035 0 0 0,021 0 0 0,065 0 0,039 0 0 0,379 

Hungary 0 0 0,066 0,032 0,001 0 0,001 0,119 0 n/a n/a n/a 0 0,621 0 0,016 0 0 0,856 

Ireland 0 0 0,034 0,077 0 0,066 0,04 0 0 0 0,009 0,003 0,135 0 0,009 0 0 0 0,373 

Lithuania 0 0 0,055 0,037 0 0,048 0,016 0,12 0 0,003 0,008 0,005 0 0,007 0 0,001 0 0 0,3 

Luxembourg 0 0 0,063 0,012 0,026 0,153 0,254 0,143 0 0,003 0,002 0 0,061 0,002 0 0 0 0 0,719 

Latvia 0 0 0,055 0,018 0 0,052 0,002 0,034 0 0 0 0,001 0,001 0,023 0 0,002 0 0 0,188 

Malta 0 0 0,193 0,005 0 0,004 0,062 0,031 0,014 0 0 0,005 0,009 0 0 n/a n/a n/a 0,323 

Netherlands 0 0 0,22 0,023 0,027 0,015 0 0,035 0,013 0 0 0,306 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0,639 

Norway 0 0 0,151 0,081 0 0,031 0,063 0,049 0 0,044 0,042 0,01 n/a n/a n/a 0,001 0 0 0,472 

Poland 0,001 0 0,077 0,003 0 0,005 0,063 0,039 0 0,005 0,164 0 0 0,018 0 0,044 0 0 0,419 

Portugal 0 0 0,034 0,088 0,072 0,001 0 0,157 0 0 0,008 0,003 0,014 0,016 0,001 0,001 0 0,001 0,396 

Romania 0 0 0,028 0,002 0 0,001 0,002 0,02 0 n/a n/a n/a 0 0,001 0 0 0 0 0,054 

Sweden 0,031 0 0,215 0,035 0,001 0,093 0,101 0,345 0,033 0,003 0,221 0,02 n/a n/a n/a 0,121 0 0 1,219 

Slovenia 0,001 0 0,076 0,01 0,003 0,016 0 0,064 0 n/a 0,004 n/a 0 0,069 0 0 0,005 0 0,248 

Slovakia 0 0 0,037 0,009 0,001 0,001 0,013 0,102 0 0 0,04 0 0,006 0,001 0 0,012 0 0 0,222 

Spolu 0,056 0,023 3,497 1,769 0,331 1,126 0,823 1,991 0,065 0,4 1,718 0,422 0,481 1,39 0,016 0,393 0,047 0,005  

        Zdroj: Vlastné spracovanie, 2020 
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Tabuľka 4 Výdavky na databázu LMP podľa typu subjektu trhu práce v 27 krajinách EÚ v pôvodných hodnotách 

Krajina/ 

databáza LMP 

1. Služby 

zamestnanosti 
2. Vzdelávanie 

4. Stimuly na podporu 

zamestnnosti  

5. Podpora 

zamestnávania občanov 

so ZP 

6. Priama tvorba 

pracovných miest 
7. Počiatočné stimuly 

IND EMP SERV IND EMP SERV IND EMP SERV IND EMP SERV IND EMP SERV IND EMP SERV 

Austria 0,00  0,00  24,11  36,10  2,04  18,49  0,38  8,04  0,00  0,13  2,42  0,00  0,00  7,65  0,00  0,64  0,00  0,00  
Belgium 0,11  2,62  36,06  7,17  0,34  8,42  4,89  19,91  0,00  0,00  15,47  0,00  1,93  2,96  0,00  0,00  0,00  0,11  

Bulgaria 0,00  0,00  20,29  4,35  12,32  5,80  0,00  14,49  0,00  n/a n/a n/a 1,45  41,30  0,00  0,00  0,00  0,00  

Cyprus 0,00  0,00  20,56  28,04  0,00  0,93  5,61  43,93  0,00  0,00  0,93  0,00  n/a n/a n/a 0,00  0,00  0,00  

Czech Republic 0,00  0,00  36,98  0,00  0,00  1,61  0,32  9,97  0,00  0,00  36,33  0,00  0,00  14,15  0,00  0,64  0,00  0,00  

Germany 1,53  0,00  58,74  9,82  7,36  11,20  0,31  3,68  0,15  0,00  0,61  3,07  0,00  2,15  0,00  1,38  0,00  0,00  

Denmark 0,00  0,00  24,68  14,88  0,70  0,00  5,57  4,98  0,00  17,32  31,87  0,00  n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Estonia 0,48  0,00  32,37  3,36  2,88  10,55  1,20  6,47  0,00  0,24  36,21  4,08  0,00  0,00  0,00  2,16  0,00  0,00  

Greece 0,56  0,00  2,82  0,56  0,00  0,00  11,30  16,95  0,00  0,00  0,00  0,00  56,50  10,17  0,00  1,13  0,00  0,00  

Spain 0,00  0,00  22,35  n/a 2,21  13,53  0,00  12,50  0,00  0,00  14,71  0,00  0,00  15,29  0,00  12,94  6,18  0,29  

Finland 0,74  0,00  10,21  35,79  0,00  10,11  2,00  6,95  0,00  9,16  1,16  2,63  14,32  4,42  0,63  1,89  0,00  0,00  

France 0,23  0,00  26,92  15,35  5,73  11,00  0,34  4,35  0,46  0,34  8,59  0,80  0,00  23,14  0,00  2,63  0,00  0,11  

Croatia 0,00  0,00  15,57  33,51  6,86  1,58  0,26  9,23  0,00  0,00  5,54  0,00  0,00  17,15  0,00  10,29  0,00  0,00  

Hungary 0,00  0,00  7,71  3,74  0,12  0,00  0,12  13,90  0,00  n/a n/a n/a 0,00  72,55  0,00  1,87  0,00  0,00  

Ireland 0,00  0,00  9,12  20,64  0,00  17,69  10,72  0,00  0,00  0,00  2,41  0,80  36,19  0,00  2,41  0,00  0,00  0,00  

Lithuania 0,00  0,00  18,33  12,33  0,00  16,00  5,33  40,00  0,00  1,00  2,67  1,67  0,00  2,33  0,00  0,33  0,00  0,00  

Luxembourg 0,00  0,00  8,76  1,67  3,62  21,28  35,33  19,89  0,00  0,42  0,28  0,00  8,48  0,28  0,00  0,00  0,00  0,00  

Latvia 0,00  0,00  29,26  9,57  0,00  27,66  1,06  18,09  0,00  0,00  0,00  0,53  0,53  12,23  0,00  1,06  0,00  0,00  

Malta 0,00  0,00  59,75  1,55  0,00  1,24  19,20  9,60  4,33  0,00  0,00  1,55  2,79  0,00  0,00  n/a n/a n/a 

Netherlands 0,00  0,00  34,43  3,60  4,23  2,35  0,00  5,48  2,03  0,00  0,00  47,89  n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Norway 0,00  0,00  31,99  17,16  0,00  6,57  13,35  10,38  0,00  9,32  8,90  2,12  n/a n/a n/a 0,21  0,00  0,00  

Poland 0,24  0,00  18,38  0,72  0,00  1,19  15,04  9,31  0,00  1,19  39,14  0,00  0,00  4,30  0,00  10,50  0,00  0,00  

Portugal 0,00  0,00  8,59  22,22  18,18  0,25  0,00  39,65  0,00  0,00  2,02  0,76  3,54  4,04  0,25  0,25  0,00  0,25  

Romania 0,00  0,00  51,85  3,70  0,00  1,85  3,70  37,04  0,00  n/a n/a n/a 0,00  1,85  0,00  0,00  0,00  0,00  

Sweden 2,54  0,00  17,64  2,87  0,08  7,63  8,29  28,30  2,71  0,25  18,13  1,64  n/a n/a n/a 9,93  0,00  0,00  
Slovenia 0,40  0,00  30,65  4,03  1,21  6,45  0,00  25,81  0,00  n/a 1,61  n/a 0,00  27,82  0,00  0,00  2,02  0,00  
Slovakia 0,00  0,00  16,67  4,05  0,45  0,45  5,86  45,95  0,00  0,00  18,02  0,00  2,70  0,45  0,00  5,41  0,00  0,00  

  Zdroj: Vlastné spracovanie, 2020. 
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Porovnanie Slovenska s priemerom EÚ 27 a priemernými rozloženiami opatrení 

z hľadiska miery nezamestnanosti a objemu financií uvádzame v nasledovnej tabuľke 5. 

 

Tabuľka 5 Porovnanie Slovenska s priemerom EÚ a priemernými rozloženiami aktívnych 

opatrení z hľadiska miery nezamestnanosti a objemu financií 

Porovnanie/sekcie Sekcia 1 Sekcia 2 Sekcia 4 Sekcia 5 Sekcia 6 Sekcia 7 

Priemer EÚ 25,34 % 21,07 % 23,14 % 13,11 % 14,70 % 2,68 % 

Slovenská republika 16,67 % 4,95 % 51,80 % 18,02 % 3,15 % 5,41 % 

Priemerné rozloženie opatrení v 

5 krajinách s najvyššou mierou 

nezamestnanosti 
17,80 % 23,86 % 20,99 % 6,18 % 24,45 % 6,72 % 

Priemerné rozloženie opatrení v 

5 krajinách s najnižšou mierou 

nezamestnanosti 
39,34 % 12,07 % 17,06 % 12,38 % 18,33 % 0,82 % 

Priemerné rozloženie opatrení v 

5 krajinách s najvyšším 

objemom financií 
24,35 % 24,01 % 17,75 % 21,47 % 9,48 % 2,94 % 

Priemerné rozloženie opatrení v 

5 krajinách s najnižším 

objemom financií 
25,07 % 18,96 % 30,43 % 0,29 % 24,81 % 0,44 % 

Zdroj: Vlastné spracovanie, 2020. 

Uvádzaný vývoj opatrení poukazuje na porovnanie Slovenska s priemerom EÚ 

a priemernými rozloženiami opatrení z hľadiska miery nezamestnanosti a objemu financií, 

pričom priemerné rozloženie skúmame vždy v 5 krajinách, ktoré buď dosahujú najvyššie 

alebo najnižšie hodnoty sledovaných hľadísk. Výsledky tabuľky indikujú, že Slovenská 

republika je výrazne nad priemerom EÚ v sekcii 4, a to o 28,66 p. b. V sekciách 5 a 7 taktiež 

zaznamenávame vyššie hodnoty. Slovensko alokuje svoje finančné prostriedky na služby 

zamestnanosti (sekcia 1) veľmi podobne ako priemer 5 krajín s najvyššou mierou 

nezamestnanosti, čo považujeme za dostatočné financovanie. Prehodnotiť by sa mala alokácia 

na vzdelávanie (sekcia 2), ktorá je najnižšia (4,95 %) a v porovnaní s priemerom EÚ je jej 

hodnota len štvrtinová. Podobne je na tom sekcia 6, kde Slovensko vykazuje najnižšiu 

hodnotu 3,15 %. Naopak, v sekcii 4 dosahuje Slovenská republika dvojnásobok priemeru EÚ, 

čo nevykazujú ani krajiny s najvyššou mierou nezamestnanosti, či s najvyšším objemom 

financií. Sekcia 5 (18,02 %) je vyššia ako priemer EÚ o približne 5 % a je podobná priemeru 

5 krajín s najvyšším objemom financií. Sekcia 7 je globálne najnevyužívanejšou sekciou, 

pričom Slovenská republika prevyšuje priemer a hodnota (5,41 %) je podobná priemernej 

hodnote 5 krajín s najvyššou mierou nezamestnanosti (6,72 %). Slovenská republika by teda 

mala zvážiť prerozdelenie časti zdrojov zo sekcie 4 do sekcie 2 a 6 v prípade, že by sa chcela 

priblížiť k priemeru EÚ. To isté by platilo, ak by sa Slovenská republika chcela priblížiť ku 

krajinám s najnižšou mierou nezamestnanosti. Znížením sekcie 4 by sa presunuli finančné 
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prostriedky do sekcie 2 a sekcie 6, pričom by sekcia 7 taktiež nemusela dosahovať vysokú 

hodnotu. 

 

Graf 2 Vývoj celkovej miery nezamestnanosti v rokoch 2012 -2017 v 27 krajinách EÚ (v %) 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 

 

Na porovnanie výdavkov je vhodné aj porovnanie miery nezamestnanosti 

v jednotlivých krajinách, čo ukazuje graf 2. Najnižšiu mieru nezamestnanosti (pod 5 %) 

evidujeme v Českej republike, Nemecku, Nórsku, Maďarsku, Malte a Rumunsku. Tieto 

krajiny by evidentne nepotrebovali takú vysokú mieru výdavkov na opatrenia pre ich stabilnú 

úroveň nezamestnanosti (okrem Maďarska), čo potvrdzuje aj vyššie grafické znázornenie.  

Z výsledkov analýzy nástrojov aktívnych politík trhu práce v zahraničí vyplynulo, že 

krajiny v sledovanom období nemenili svoje stratégie a z pohľadu jej výsledkov 

reprezentovali vhodné trendy. Pokiaľ ide o Slovensko, v snahe priblížiť sa k priemeru EÚ 

alebo ku krajinám s najnižšou mierou nezamestnanosti by oblasť verejných výdavkov mala 

svoje nástroje smerovať z kategórie stimulov na podporu zamestnanosti do oblasti podpory 

vzdelávania a priamej tvorby pracovných miest. Je potrebné poznamenať, že LMP databáza 

nezachytáva vo svojich analýzach 12 príspevkov využívaných v Slovenskej republike, pričom 

najväčšiu absenciu vidíme práve v tejto kľúčovej kategórií, ktorej podiel tvorí až 45,45 % z 

celkového počtu príspevkov. 

V ďalšom texte štúdia poukazuje na zahraničné skúsenosti využívania konkrétnych 

nástrojov aktívnej politiky trhu práce vo forme dobrých príkladov. Pozornosť je sústredená na 

podporu zamestnávania formou samozamestnávania, podporu obcami alebo inými verejnými 

inštitúciami a samostatne podporu oblasti vzdelávania. Aj keď ich využitie vzhľadom na 

rozdielne špecifiká nemusí byť rovnako efektívne, môžu byť konkrétnou motiváciou na ich 
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zavedenie v rámci prípravy a hodnotenia účinných programov podpory zamestnanosti na 

Slovensku.   

 

Samozamestnanie  

Samozamestnávanie je často využívaným nástrojom APTP aj v Slovenskej republike. 

Predstavuje motiváciu pre nezamestnaných k začatiu vlastného podnikania a vytvára 

predpoklady na dvojitý pozitívny efekt: okrem toho, že účastník prestane byť 

nezamestnaným, môže aj sám vytvárať pracovné miesta. 

Tento nástroj sa vo všeobecnosti považuje za jeden z efektívnejších, najmä ako ho 

chápeme ako nástroj APTP a nie ako nástroj podpory podnikania. Pre samotnú podporu 

podnikania sú oveľa účinnejšie iné nástroje, pretože podniky založené nezamestnanými majú 

priemerne oveľa horšie ekonomické výsledky ako ostatné podniky vzniknuté inými formami 

podpory (Shane, 2009; Niefert 2010 Mason and Brown, 2013). Väčšinou však majú tieto 

podniky vyššiu mieru prežitia (Dvouletý a Lukeš, 2016); napríklad štúdia Caliendo a Kritikos 

(2010) ukázala mieru prežitia 70 % po troch rokoch od poskytnutia podpory. 

Na druhej strane, v rámci nástrojov APTP sú tieto spôsoby podpory považované za 

menej efektívne v pomere výkonu a ceny (Sahnoun a Abdennadher, 2018). Viaceré štúdie 

poukázali, že je dokonca efektívnejší pre rizikové skupiny, ktoré majú obmedzené možnosti 

získania klasického zamestnania (Caliendo and Künn 2011; Rodriguez-Planas 2010). 

Napríklad vo Švédsku bol pozitívny efekt podpory zamestnávania výrazne vyšší pri ľuďoch 

so základným vzdelaním oproti ľudom s vyšším stupňom vzdelania (Behrenz e al. 2016). Jeho 

výhodou sú aj nepriame efekty smerom k vytváraniu dodatočných pracovných miest, ktoré 

vytvoria takto podporení samozamestnávatelia. Tento efekt sa však vo väčšine štúdií ukazuje 

ako nízky, najviac týchto ľudí zostáva individuálnym podnikateľom bez ďalších 

zamestnancov (Caliendo and Kritikos, 2010). 

Špeciálne pri tejto forme nástroja sa ako dôležitý ukazuje aj faktor celkovej výšky 

podpory (Mayor 2015; Escudero, 2018). To vyplýva najmä zo skutočnosti, že celkovo pri 

začatí podnikania je dostatočná výška vstupného kapitálu významným faktorom prežitia 

firiem. Napriek tomu sa vo väčšine krajín pri realizácií tohto APTP neprihliada na tento 

aspekt nástroja a skôr sa porovnávajú jeho náklady s inými opatreniami APTP. Jedným 

z argumentov býva aj to, že tento nástroj je určený skôr pre vzdelanejších uchádzačov, ktorí 

by sa mohli na trhu práce uplatniť aj sami a až tak nepotrebujú vládnu podporu (Escudero, 

2018). Výška podpory sa pritom väčšinou stanovuje tromi spôsobmi. Prvým je výška 

odvíjajúca sa od lokality alebo miery rizikovosti účastníka, napr. Slovensko využíva model 
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založený na miere nezamestnanosti v regióne pôsobenia. Druhou je výpočet vychádzajúci 

z nároku danej osoby na podporu, ktorý je realizovaný najmä v krajinách, kde to predstavuje 

kapitalizáciu tejto podpory (napr. Španielsko). Treťou je jednotná maximálna výška podpory. 

V Nemecku je to napríklad individuálne posudzovanie s maximálnou výškou podpory 5000 

Eur (tá je na nákup materiálu a vybavenia); okrem toho má nezamestnaný nárok na ďalšie 

benefity, napr. prvých 6 mesiacov platby na úrovni jeho podpory v nezamestnanosti. 

V jednotlivých krajinách sa odlišuje aj spôsob, akým je podpora realizovaná. 

Napríklad v Nemecku je záujem o schému, ktorá zabezpečuje podporu aj počas podnikania 

v prvých troch rokoch, aby sa zabezpečil aspoň minimálny príjem. Vo Švédsku (Behrenz, 

2016) je naopak podpora poskytnutá na 6 mesiacov a vlastne kopíruje podporu 

v nezamestnanosti. Aj v Španielsku ide o formu akejsi „kapitalizácie“ podpory v 

nezamestnanosti, len s dlhším trvaním (Mayor, 2015). Vo mnohých krajinách je dostupná pre 

každého nezamestnaného (napr. Rakúsko, Nemecko, Španielsko, Švédsko. Vychádzajú tam 

z predpokladu, že ľudia schopní úspešne podnikať nebudú pravdepodobne dlhodobo 

nezamestnaní. Takisto sa líšia procesmi, ktorými žiadatelia prechádzajú, pričom ide väčšinou 

o štyri možné fázy. Tie môžeme ukázať na fungovaní programu v Rakúsku. Prvou fázou je 

skúmanie predpokladov na podnikanie. Takmer vo všetkých prípadoch sa vyžaduje 

predloženie podnikateľského zámeru, v niektorých sa vyhodnocujú aj schopnosti uchádzača. 

Druhú fázu predstavuje vzdelávanie uchádzača, väčšinou v oblastiach potrebných pre 

podnikanie (právo, ekonómia,  účtovníctvo a pod.). Treťou je samotná podpora pre začatie 

podnikania. Tá má väčšinou formu finančného príspevku, pričom v niektorých krajinách je 

obmedzený účel jeho využitia (najčastejšie ide o investičné prostriedky alebo úhradu 

sociálnych či zdravotných poistení). Poslednou fázou je podpora počas prvých rokov 

podnikania. V Rakúsku napríklad majú k dispozícií mikropôžičkový program, ako aj ďalšiu 

vlnu školiacich aktivít. Niektoré krajiny tiež majú programy zamerané na špecifické odvetvia, 

napríklad v prípade Poľska na poľnohospodárstvo. 

Významná je otázka efektu mŕtvej váhy, teda či by uchádzači tak či tak začali 

s podnikaním. Štúdie odhadujú tento efekt rôzne, Caliendo a Kritikos (2010) ho odhadli na  

30 %. Vo všeobecnosti sa však toto opatrenie považuje za opatrenie s vyššou mierou mŕtvej 

váhy než iné opatrenia aktívnej politiky trhu práce (Mayor, 2015). 

Pri tejto podpore dochádza k väčšiemu čerpaniu u mužov v mladšom až strednom 

veku, pričom veľká väčšina vstupuje do podnikania v oblasti, kde už mala pracovné 

skúsenosti (Caliendo a Kritikos, 2010). U mužov tiež dochádza k lepším výsledkom pri 

využívaní tejto podpory (Caliendo et al., 2016). 
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Pri podpore podnikania hrajú tiež dôležitú úlohu motívy, ktoré vedú nezamestnaných 

k danej forme. Tu sa štúdie líšia v rozsahu týchto motívov. Rozlišujeme dva základné typy 

motívov, a to tzv. „pull“ motívy, ktoré motivujú nezamestnaného pre túto formu podpory 

(chce sám podnikať, využiť podnikateľské príležitosti a pod.), a „push“ motívy, ktoré ho 

tlačia k výberu tejto podpory. Väčšinou ide o situáciu, keď nezamestnaný nevidí lepšiu formu, 

ako sa zamestnať. Caliendo a Kritikos (2010) hovoria vo svojej štúdií o vyrovnanom pomere 

týchto motívov. 

Dôležitá je tiež koordinácia viacerých podporných politík. Najčastejším pozitívnym 

príkladom sú schémy v Nemecku, kde je možné podporu na začatie podnikania kombinovať 

s dotáciou pre tých, ktorí sa počas fungovania podpory dostanú do problémov v podnikaní. 

Zároveň môžu využívať aj schémy zamerané na zlepšovanie ich zručností (Oberschachtsiek 

and Scioch, 2015, Wolff et al., 2016).  Príkladom môže byť aj kombinácia 

s mikropôžičkovým programom a možnosťou participácie na ďalších vzdelávacích aktivitách 

v Rakúsku. Zaujímavým aspektom je tiež podpora samozamestnávania vo väzbe na existujúcu 

ochranu zamestnancov. Ak je táto ochrana veľmi veľká, podpora samozamestnávania sa 

využíva na tvorbu tejto formy zamestnanosti a nevedie tak priamo k podpore podnikateľských 

aktivít (Román et. al, 2013). 

 

Podpora zamestnávania obcami alebo inými verejnými inštitúciami  

Programy podpory zamestnávania verejnými inštitúciami patria k pomerne často 

využívaným programom. Pri programoch priamej podpory (dotovania) verejných pracovných 

miest však existuje pomerne veľká zhoda, že sú menej účinné oproti iným typom programov 

(Card, Kluve a Weber, 2015; Escudero 2018), alebo dokonca majú aj negatívne efekty (Algan 

et al. 2002; Betcherman a kol., 2004, Card et al. 2010, Rodriguez-Planas 2010). Napríklad 

v Poľsku (Puhani a Steiner, 1997) sa až 59,7 % ľudí vyjadrilo, že im verejnoprospešné práce 

nepomohli k získaniu či udržaniu pracovného miesta, kým pri vzdelávacích aktivitách to bolo 

menej ako 19%.  

Verejné práce, resp. aktivačné práce, sú často málo efektívne, považujú sa skôr za 

záchrannú sieť a nezlepšujú šancu zamestnať sa (Betcherman a kol., 2004; Sirovátka, 

Kulhavý, 2007; Harvan, 2011; Mýtna-Kureková a kol., 2013). Programy zamestnanosti vo 

verejnom sektore majú zanedbateľné účinky (Card, Kluve, Weber, 2015) a navyše mávajú 

negatívne účinky spojené s vytváraním tlaku na rast miezd a odoberaním ľudí z trhu práce, 

kde by mohli byť k dispozícií firmám (Kahn, 2012; Sahnoun 2018). Napriek tomu sú v praxi 

pomerne čsto využívané, čo pravdepodobne súvisí s nepriamymi efektmi týchto nástrojov, 
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ktoré sa dajú pomerne ťažko identifikovať hodnotiacimi nástrojmi. Ide najmä o samotnú 

verejnoprospešnosť práce (lepšie životné prostredie, vyššia bezpečnosť v obci a pod.) a tiež 

o možnosť dlhodobo nezamestnaných získať základné pracovné návyky, ktoré im potenciálne 

umožňujú neskoršie uplatnenie na trhu práce. Tieto opatrenia sú väčšinou zamerané práve na 

najhoršie umiestniteľných uchádzačov o zamestnanie. Lepšie výsledky dosahujú programy, 

kde v rámci realizácie verejnoprospešného pracovného miesta dôjde aj k zvýšeniu kvalifikácie 

nezamestnaného. Takisto majú lepšie výsledky programy, kde sa vytvárané pracovné miesta 

blížia k trhovým pracovným miestam. 

Pokiaľ ide o samotný spôsob realizácie tejto podpory, väčšinou ide o krátkodobé 

pracovné miesta vytvorené v mestách, obciach či neziskových organizáciách poskytujúcich 

verejnoprospešné služby, ako domovy dôchodcov či školy. Napríklad v Rumunsku a Poľsku 

je to do 6 mesiacov, v Španielsku a Írsku do 12 mesiacov, ale v Dánsku štandardne 4 týždne 

a v Estónsku len 10 dní. Poľsko má aj krátkodobú formu na spôsob dohody o vykonaní práce, 

kde program financuje časť výdavkov (do 60 %). Viaceré krajiny (napr. Švédsko) nemajú 

priamo vyčlenené nástroje tohto typu, vzhľadom na veľmi obmedzenú skupinu ľudí (napr. 

zdravotne postihnutí). Namiesto toho majú nástroje na čiastočné dotovanie pracovných miest 

pre niektoré rizikové skupiny alebo znížené daňové a odvodové zaťaženie pri ich 

zamestnávaní. Čiastočnú neefektívnosť tohto nástroja môže niekedy spôsobovať aj vysoká 

úroveň benefitov. Napr. v Rumunsku je to na úrovni priemernej mzdy pre dané pracovné 

miesto, čo môže byť lukratívnejšie ako hľadať si zamestnanie (Rodriguez-Planas 2010). Vo 

väčšine krajín je však pomerne nízka úroveň benefitov, väčšinou zhodná s minimálnou 

mzdou. Niekde sa dokonca vyžaduje spolufinancovanie (napr. v Litve 50%). Tento typ 

nástroja je v oveľa väčšej miere využívaní najmä v chudobných krajinách mimo EÚ, kde má 

za cieľ zníženie výraznej chudoby najzraniteľnejších skupín. 

Jednotlivé štáty sa líšia aj čo sa týka oblastí, kde sa uplatňuje tento nástroj. Napríklad 

v Írsku ide o široký záber verejných služieb ako zdravotníctvo, sociálne veci, údržba 

verejných priestranstiev, šport, kultúra, cestovný ruch, informačné služby, komunitné služby. 

Podobný rozsah má aj Poľsko. To tiež ovplyvňuje inštitúcie, ktoré môžu v rámci daného 

nástroja poskytovať zamestnanie. Často to bývajú najmä obce a  regionálne samosprávy, ale 

pri širšom rozsahu to bývajú aj neziskové organizácie, školy či zdravotnícke zariadenia. 

V niektorých krajinách (napr. Francúzsko) sem patria aj sociálne podniky, hoci ide 

o polotrhový subjekt. Tu je toto opatrenie tiež realizované formou čiastočného 

spolufinancovania, čo výrazne zvyšuje efektívnosť realizovania verejných služieb. Vo 

Švédsku zase vôbec neexistuje tento typ opatrení. V Portugalsku má daný nástroj sociálny 
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rozmer, keďže okrem získania pracovných návykov slúži na zlepšenie ekonomickej situácie 

rizikových skupín. Tiež je tu odstupňovaná výška dotácie: prvých 6 mesiacov  je príspevok 80 

až 100% mzdy, druhých 6 mesiacov  len 60 až 80%.  

 

Podpora vzdelávania  

Vzdelávanie formou rôznych tréningových programov patrí k najviac využívaným 

nástrojom aktívnej politiky trhu práce. Tieto typy aktivít majú v rámci štúdií často najlepšie 

dlhodobé účinky (Sahnoun 2018). Podpora vzdelávania zahŕňa niekoľko pozitív, ktoré často 

absentujú pri iných nástrojoch. Priamo zlepšuje kvalitu ľudského kapitálu (pracovnej sily), čo 

má kladný vplyv nielen na zamestnanosť, ale aj na dlhodobú zamestnateľnosť a rast mzdovej 

úrovne. Zlepšuje tiež súlad medzi dopytom a ponukou na trhu práce a rozširuje možné 

povolania, v ktorých môže byť absolvent vzdelávania zamestnaný (Cueto a Mato, 2009). 

Pokiaľ ide o cieľovú skupinu, tieto nástroje sú v oveľa vyššej miere zamerané na 

mladých ľudí. To je dané najmä tým, že pred sebou majú ešte dlhú pracovnú kariéru a teda 

zvýšenie ich schopností a zručností je kľúčové, aby neskončili ako dlhodobo nezamestnateľní. 

Takto orientované programy má väčšina krajín EÚ. Niektoré vzdelávacie programy sú 

dokonca určené len pre mladých ľudí do 25/30/35 rokov. Druhou veľmi často skupinou 

s osobitnými programami sú rôzne typy rizikových skupín, najčastejšie zdravotne postihnutí. 

Zamerania programov v jednotlivých krajinách sú značne odlišné, môžeme ich však rozdeliť 

do niekoľkých skupín. Prvou sú krátkodobé rekvalifikačné alebo vzdelávacie kurzy. Často sú 

to kurzy na doplnenie univerzálnych zručností ako IT kurzy, kurzy čitateľskej gramotnosti 

a pod. Napríklad Francúzsko umožňuje takéto kurzy do sumy 3000 Eur.  

Druhou skupinou je odborné vzdelávanie s cieľom získania výučného listu alebo 

iného dokladu potrebného na výkon špecifických odborných povolaní. Takéto vzdelávanie je 

dlhodobejšie, najčastejšie medzi 6 a 12 mesiacmi (napr. Litva – 8 mesiacov, Poľsko – 12 

mesiacov). V Nemecku to môžu byť až dva roky a v Portugalsku dokonca tri roky. Tieto 

dlhšie obdobia sú väčšinou určené pre rizikové skupiny alebo pre ľudí do 25 rokov. Programy 

sa líšia tiež tým, že niektoré krajiny poskytujú príspevky nezamestnaným (napr. Nemecko), 

niektoré naopak zamestnávateľom (napr. Poľsko), prípadne existujú aj kombinované nástroje 

(napr. Portugalsko). 

Ďalšou skupinou sú programy druhej šance na ukončenie vzdelávania. Tieto 

nástroje tiež využíva značná časť krajín EÚ (napr. Švédsko, Francúzsko, Portugalsko). 

Najčastejšie ide o dokončenie základného alebo nižšieho stredného vzdelávania. Zaujímavý 

nástroj má v tomto prípade Poľsko, ktoré poskytuje 20 % z nárokovateľnej podpory 
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uchádzačom, ktorí sa zamestnali počas dokončovania si školy a pokračujú v dokončení aj 

popri zamestnaní až do ukončenia vzdelávania. 

Poslednou skupinou je vzdelávanie priamo spojené s vytvorením pracovného miesta 

alebo nástupom do zamestnania. Aj v tejto skupine je viacero rôznych nástrojov, často 

zameraných primárne na mladých ľudí, ako je podpora duálneho vzdelávania či praktických 

stáží u zamestnávateľov. Opatrenia sa tiež líšia tým, kto získava podporu pri ich realizácii. 

Napr. v Írsku, Portugalsku a Nemecku smeruje podpora primárne nezamestnaným, v Dánsku 

zasa podnikom. V Litve sú praktické stáže neplatené. Okrem toho existujú nástroje zamerané 

na krátkodobé kurzy pred nástupom do zamestnania (napr. vo Francúzsku) alebo na 

preplácanie vzdelávania zamestnávateľom (napr. v Estónsku  - s mierou spolufinancovania 50 

% pre určité rizikové skupiny). 

 

1.3 Metódy hodnotenia aktívnych opatrení na trhu práce 

 

Potreba hodnotenia programov verejných politík zamestnanosti z kvantitatívneho 

pohľadu je v dnešnej dobe nepopierateľná, keďže umožňuje stanoviť ich skutočný vplyv 

a porovnanie s očakávaniami. Kontrafaktuálne metódy hodnotenia si dávajú za cieľ 

identifikovať adekvátnu kontrolnú skupinu, výsledok a účinnosť politiky. Tieto metódy sa 

stali štandardným prístupom identifikácie kauzálnych účinkov politík vo väčšine inštitúcií 

a medzinárodných organizáciách v posledných desaťročiach, na čele so skupinou Svetovej 

banky. 

Pri hodnotení účinnosti, efektívnosti či udržateľnosti aktívnych opatrení trhu práce 

narážame na niekoľko metodologických problémov, ktoré výrazne sťažujú správne 

hodnotenie a interpretáciu týchto nástrojov. Kľúčový problém je ten, že nemáme k dispozícií 

„alternatívnu“ skutočnosť, teda stav, v ktorom by sa daná politika realizovala. Tento rozdiel je 

pritom zásadný pri posudzovaní všetkých efektov realizácie akejkoľvek politiky.  
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Schéma 1 Diagram hodnotenia podpornej politiky 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 

 

Druhým problémom je behaviorálna podstata niektorých aktivít určených jednotlivcom, 

ktorí sú však veľmi rozdielni a môžu teda rozdielne reagovať aj na samotné podporné 

opatrenia. Realizované opatrenia majú navyše na jednotlivca subjektívne účinky, napríklad 

vnímanie výrazného zlepšenia kvality života. Ďalším dôležitým aspektom je to, čo konkrétne 

chceme vyhodnocovať. Možné hodnotiace kritériá sú uvedené v nasledovnej Schéme 2.  
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Schéma 2 Hodnotiace kritéria a ich usporiadenie 

Zdroj: TIG, 2003. 

 

Prehľad metód, ktoré je možné využívať pri hodnotení programov, je uvedený 

v prílohách štúdie. V súčasnosti môžeme sledovať trend najmä vo využívaní kvantitatívnych 

metód hodnotenia. V rámci nich sú to potom kontrafaktuálne metódy (v angl. „Counterfactual 

Impact Evaluation“, skr. „CIE“), ktoré sa zameriavajú na hodnotenie dopadov politík. 

V rámci tohto hodnotenia sa odpovedá na dva základné súbory otázok, konkrétne: „Spôsobili 

intervencie zmenu?“ a „Prečo a kedy intervencie spôsobili zmenu?“ Prvý súbor otázok pátra, 

či intervencia prinesla želaný účinok. Dôvody tohto účinku vysvetlí druhý súbor. Dané otázky 

sú zodpovedané pomenovaním vzťahu medzi príčinou a následkom využitím metód tzv. 

porovnávacieho hodnotenia účinku. Je to kvantitatívny prístup opierajúci sa o experimenty a 

kvázi-experimenty (kontrolná/porovnávacia vzorka a vzorka intervenovaných 

osôb/subjektov). Podstatou je „porovnávanie“ skutočného a hypotetického scenára, t. j. 

takého, v ktorom k intervencii nedošlo. Najčastejšie používanou z týchto metód je Propensity 

score matching (d´Hombres, 2019). Ďalšími metódami, ktoré našli svoje uplatnenie pri 

hodnotení AOTP, sú DID, regresie, interview a CBA analýza. V nasledovnom texte stručne 

poukážeme na najčastejšie používané metódy a príklady ich využitia formou štúdií pre prax. 
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Analýza nákladov a prínosov (Cost benefit analýza) 

Primárne použitie: Táto analýza pomáha identifikovať, či sú dané politiky prínosné 

alebo nie. Môže sa uskutočňovať na rôznych úrovniach, najčastejšie z pohľadu vlády, celej 

spoločnosti alebo jednotlivcov zapojených do programov. Analýza z pohľadu celej 

spoločnosti by mala byť v kontexte fungovania programov rozhodujúca, no jej výpočet si 

vyžaduje veľmi veľa odhadov a predpokladov, ktoré obmedzujú kvalitu získaných výsledkov. 

Hlavné výhody: Výhodou metódy je jej komplexnosť a fakt, že analýza zohľadňuje 

externality či tieňové ceny. Metóda hodnotí uskutočniteľnosť a hospodárnosť projektu 

a využíva sa hlavne v oblasti infraštruktúry. 

Hlavné nevýhody: Nevýhodou metódy môže byť jej prísnosť a metodická súdržnosť 

pri jej uplatňovaní, keďže nezohľadňuje redistribučné účinky, čo v niektorých prípadoch 

považujeme za negatívum.  

ŠTÚDIA KRAJINA Detail použitia metódy 

Walter (2013) Nemecko 

Zameriavali sa na fiškálne náklady a prínosy, pretože vláda je 

zodpovedná za poskytovanie APTP a nakoniec sa rozhodne, či 

ich zachová alebo zruší. Programy, ktoré podporujú prijatie do 

zamestnania, prospievajú vláde zvýšením príjmov z dane z 

príjmu a príspevkov na sociálne poistenie + prinášajú tiež 

zníženie platieb sociálneho zabezpečenia a výdavkov na správu 

sociálneho zabezpečenia. Ak prínosy prevážia prevádzkové 

náklady (napr. učebné materiály, náhrada učiteľov), využitie 

programu bude pre vládu efektívne a bude mať za následok 

fiškálny zisk. Naopak, ak sú náklady vyššie ako prínosy, 

program sa neoplatí a vláde vznikne fiškálna strata. 

Pri výpočte fiškálnych nákladov na dočasné pracovné miesta a 

štyri krátkodobé školiace programy sa spoliehali na štatistiky 

FEA týkajúce sa účastníkov programu a výdavkov v roku 2006. 

Na určenie fiškálnych výhod programu, ktoré vedú k 

zamestnávaniu, odhadovali mzdu po ukončení zamestnania 

získanú v novom zamestnaní, pretože to určuje príspevky na 

sociálne poistenie a daň z príjmu. 

Wunsch a 

Lechner 
Nemecko 

Hodnotia rôzne APTP zamerané na príjemcov dávok v 

nezamestnanosti a podporu v nezamestnanosti medzi rokmi 
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(2008) 2000 a 2002. Na základe odhadovaných nepriaznivých účinkov 

programu vypočítali nepriame náklady na program z hľadiska 

dodatočných platieb v nezamestnanosti a výdavkov na mzdové 

dotácie. Štúdia je prejavom rastúceho politického záujmu o 

analýzy nákladov a prínosov pre nemecké ALMP 

a v niektorých prípadoch sa stala CBA zákonnou (napr. pre 

aktivačné opatrenia zamerané na príjemcov dávok 

v nezamestnanosti). 

SÖSTRA et al. 

(2006) 
Nemecko 

Autori skúmajú náklady a prínosy schém vytvárania 

pracovných miest. Metodika výskumu je založená na 

deskriptívnej štatistike výdavkov verejnej správy. 

Nezohľadňovali potenciálne výhody spojené s neskoršou 

integráciou podporených jednotlivcov do riadneho zamestnania 

(neskúmanie dlhodobého efektu). 

ZEW et al. 

(2006) 
Nemecko 

Autori skúmajú fiškálne náklady a výhody mzdových dotácií 

pre zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú starších 

nezamestnaných. Autori určujú rozsah účinku podpory, ktorý 

by bol potrebný, aby boli dotácie nákladovo neutrálne. 

Nákladová neutralita sa dosiahne, ak uvažované fiškálne 

výhody integrácie zamestnania (daň z príjmu, príspevky na 

sociálne poistenie, zníženie dávok v nezamestnanosti, zníženie 

ostatných aktivačných výdavkov a zníženie administratívnych 

výdavkov) prevážia náklady na subvenciu. 

IZA et al. 

(2006) 
Nemecko 

Autori hodnotia rôzne dlhodobé programy odbornej prípravy s 

trvaním do troch rokov. Metodický prístup autorov je podobný 

prístupu použitému v štúdií od Waltera (2013). Účinky 

programu sa odhadujú pomocou skóre náchylnosti pre 

pozorovacie obdobie až 48 mesiacov od začiatku programu. Pri 

analýze nákladov a prínosov sa odhadované účinky programu 

za každý mesiac sledovaného obdobia akumulujú v čase a 

vzhľadom na peňažnú hodnotu vyjadrenú vo forme daňových 

výhod (daň z príjmu, príspevky na sociálne poistenie, ...). 

Zdroj: Vlastné spracovanie, 2020. 
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Makroekonomické modely 

Primárnym určením týchto modelov je snaha odhadnúť efekt APTP na ekonomiku ako 

celok. Ich výhodou je najmä fakt, že mikroekonomické analýzy väčšinou ignorujú vplyv 

politík na osoby, ktoré nie sú priamo zapojené do programov. Najčastejšie ide o modely 

založené na panelových údajoch. 

Hlavné výhody: Identifikujú celkové efekty. Napr. pozitívny efekt politiky pre 

jednotlivca nemusí automaticky znamenať aj celkový pozitívny efekt pre spoločnosť, najmä 

z dôvodu pôsobenia substitučného efektu, efektu realokácie a efektu mŕtvej váhy (Hujer et al., 

2006). Ide najmä o situácie, kedy by napríklad k zamestnaniu danej osoby došlo aj bez 

samotnej podpory zo strany štátu (efekt mŕtvej váhy), alebo ak firma zamestná danú osobu 

vďaka podpore, no bez nej by zamestnala niekoho, kto nebol podporovaný (substitučný 

efekt). Tento efekt sa vyskytuje najmä pri podpore súkromných firiem. Inou formou 

substitučného efektu môže byť situácia, keď firma zamestná dotovaných pracovníkov, čím 

získa konkurenčnú výhodu oproti svojmu regionálnemu konkurentovi. V jej prípade síce príde 

k zvýšeniu tržieb a zamestnanosti, ale môže to byť práve na úkor konkurenta, ktorý bude 

naopak prepúšťať. Efekt pre samotný región je tak nulový. Vďaka asymetrii informácií je 

veľký predpoklad, že firmy, prípadne jednotlivci dokonca budú takéto využívanie aktívne 

plánovať. 

Hlavné nevýhody: Nezameriava sa na jednotlivcov a neskúma javy do hĺbky. Nedá sa 

nimi merať efektívnosť.  

ŠTÚDIA KRAJINA Detail použitia metódy 

Puhani   

a Steiner  

(1997) 

Poľsko 

Štúdia sa zameriava na poľské skúsenosti a poskytuje empirické 

dôkazy o účinnosti APTP. V analýze bol použitý poľský 

prieskum pracovných síl z augusta 1994 v kombinácii s jeho 

dodatkom k hodnoteniu politík trhu práce, spolu s údajmi o 

výdavkoch ALMP na regionálnej úrovni. V rámci prieskumu 

boli testované účinky opatrení pomocou regresie (z 

nezamestnanosti do zamestnania a zo zamestnania do 

nezamestnanosti) vo verejnom aj v súkromnom sektore. 

Analyzovali mieru odchodu pracovných síl medzi po sebe 

nasledujúcimi štvrťrokmi zo štyroch štvrťročných zisťovacích 

dátumov v každom roku, pre každý región (vojvodstvo) teda 

mieru odchodu za šesť časových období za roky 1993 a 1994, 
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ktoré sú priradené k údajom o výdavkoch za roky 1992 a 1993 

(294 pozorovaní). 

Baker et al. 

(2005) 

OECD 

krajiny 

Štúdia začína analýzou inštitúcií na trhu práce (opatrenia, 

prísnosť zákonov atď.). Následne poukázali na koreláciu medzi  

šiestimi najčastejšie používanými inštitucionálnymi 

premennými a úrovňami nezamestnanosti. Autori sa pokúsili 

prepojiť mieru, do akej krajiny dodržiavali svoje predpisy 

týkajúce sa deregulácie trhu práce, s mierou, do akej poklesla 

štrukturálna nezamestnanosť (zo zdrojov OECD vytvorili index 

rozsahu deregulácie trhu práce v 90-tych rokoch). 

Hujer a kol. 

(2006) 
Nemecko 

Štúdia hodnotí vplyv ALMP na západné a východné Nemecko 

pomocou dynamického modelu. Hodnotenie sa zameriava na 

odborné vzdelávanie a dodatočne na dotované programy 

zamestnanosti s cieľom ich porovnania s odborným 

vzdelávaním. Regionálne údaje pozostávajú zo 175 okresov za 

roky 1999 až 2001. Empirická analýza sa opiera o vzťah 

Beveridgeovej krivky. 

Andersen, 

Svarer (2012) 
Dánsko 

Štúdia skúma a diskutuje predovšetkým o zmenách AOTP z 

hľadiska recesie a zvažuje, ako sa trh práce vyrovnal s recesiou. 

Dánsky prípad je zaujímavý kvôli úlohe, ktorú zohráva ALMP 

v tzv. modeli flexiistoty. Ako premenné si zvolili mieru 

nezamestnanosti, mieru prítoku a odtoku zo zamestnania, 

otvorenú nezamestnanosť - počet postihnutých osôb, a 

priemerné trvanie období nezamestnanosti v časovom období 

1991–2011. 

Sahnoun 

a Abdennadhe

r (2018) 

OECD 

krajiny 

Štúdia skúma účinok ALMP pri znižovaní miery 

nezamestnanosti pomocou makromodelu. Vzorka je založená 

na panelových údajoch z 18 krajín OECD rozdelených do 

štyroch skupín za obdobie 2000 – 2014. Autori použili 

dvojstupňový odhad dynamického panelu implementovaný 

pomocou GMM. Cieľom bolo odhadnúť, ako faktory 

intervenčnej politiky a cyklické, inštitucionálne a 

makroekonomické faktory interagujú pri určovaní 
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nezamestnanosti. Ako zvolené ukazovatele použili mieru 

nezamestnanosti, celkové výdavka na AOTP podľa LMP 

databázy, daňový klin, právne predpisy, infláciu atď. Analýzu 

tvorí deskriptívna štatistika, korelácie a samotný model. 

Prameň: Vlastné spracovanie, 2020. 

 

Propensity score matching 

Myšlienkou metódy je spárovať skupiny príjemcov bez podpory a s podporou na 

základe vybraných charakteristík a odhadnúť účinok ako rozdiel medzi priemernými 

výsledkami týchto dvoch skupín. Metóda porovnávania vytvorením kontrolnej skupiny a 

použitím rozdielu v prostriedkoch napodobňuje náhodné priradenie. 

Hlavné výhody: Výhodnou metódy je jej napodobnenie náhodného priradenia 

vytvorením kontrolnej skupiny. PSM sa uprednostňuje pred štandardnými regresnými 

metódami, keďže párovanie nevyžaduje funkčné predpoklady formy pre výslednú rovnicu.  

Hlavné nevýhody: Medzi hlavné nevýhody radíme predpoklad podmienenej 

nezávislosti. Ďalšou možnou prekážkou je nedostupnosť pozorovaných charakteristík a 

problém "kliatby dimenzionality" (možné využiť skóre k sklonu).  

ŠTÚDIA KRAJINA Detail použitia metódy 

Caliendo et al. 

(2016) 
Nemecko 

Autori hodnotia novú dotáciu pre začínajúcich 

nezamestnaných v Nemecku pomocou PSM s predpokladom 

podmienenej nezávislosti (CIA). Štúdia je zaujímavá tým, že 

vďaka administratívnemu prieskumu umožnila zahrnúť do 

hodnotenia zvyčajne nepozorované opatrenia týkajúce sa 

osobnosti a skúmať ich vplyv na odhadované účinky. 

Skúmali, či je program účinnejší pre ľudí k riziku averznejších 

alebo riziko milujúcich. Pre empirickú analýzu slúžila ako 

podporná skupina náhodná vzorka nezamestnaných osôb, 

ktoré vstúpili do dotačného programu v prvom štvrťroku 

2009. Kontrolnou skupinou bola vzorka ostatných 

nezamestnaných, t. j. uchádzači o zamestnanie, ktorí sa do 

programu počas tohto obdobia nepridali. Autori začali 

deskriptívnou štatistikou, ktorá zahŕňa sociálno-demografické 

faktory, medzigeneračné informácie, regionálny trh práce, 



 

45 

 

ľudský kapitál či históriu trhu práce. Pri analýze PSM je 

prvým bodom probit model, na ktorý nadviaže Epanechnikov 

kernel matching algorithmus. Poslednom časťou sú výsledky 

odhadu zo 4 pohľadov. 

Cueto a Mato 

(2009) 

Španielsk

o 

Výskum analyzuje vzdelávací program pre nezamestnaných 

financovaný Európskou úniou v španielskom regióne. 

Využíva PSM s bohatou databázou, čo umožňuje porovnať 

jednu školiacu skupinu a dve kontrolné skupiny. Treba 

podotknúť, že Španielsko decentralizovalo podporu a ALMP 

tak teraz závisia od regionálnych vlád. Dokonca aj verejné 

služby zamestnanosti v súčasnosti riadia regióny. Hodnotený 

program (bezplatný a dobrovoľný) opisuje tri charakteristiky: 

je decentralizovaný, ponúka sa bezplatne a zahŕňa dobrovoľný 

prístup k odbornej príprave. Referenčným rokom štúdie je 

1999. Štúdia ozrejmila opisné charakteristiky a na základe 

probit modelu poukázala na odhady pomocou PSM. V štúdií 

stanovili priemerný účinok podpory medzi skúmaniami cez 

kernel. 

Deidda a kol. 

(2015) 
Taliansko 

Autori analyzujú účinky ALMP na znevýhodnených 

pracovníkoch Talianska na základe PSM. Z údajov o 

predchádzajúcich kontaktoch medzi zamestnancami a firmami 

a o neformálnych informačných kanáloch pri hľadaní 

zamestnania nakoniec skúmali úlohu programu pri podpore 

prechodu z neformálneho na platené zamestnanie. Prvým 

zdrojom údajov je administratívna databáza, ktorú poskytla 

verejná agentúra práce (INSAR). Súbor údajov obsahuje iba 

základné informácie o osobných charakteristikách (vek, 

pohlavie, miesto pobytu a odborná kvalifikácia). Ďalšou 

oblasťou výskumu bola charakteristika zmluvy ponúknutej 

pracovníkovi (druh zmluvy, dĺžka, hodiny/týždeň), profil 

pracovných zručností a informácie o príspevkoch na 

zamestnanie a o jednorazovej platbe 2 000 eur poskytnutej 

firme najímajúce pracovníkov na dobu neurčitú. 
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Prameň: Vlastné spracovanie. 

 

Difference-in-difference 

Difference-in-differences je metóda, ktorá určuje vplyv politiky na výsledok v 

priebehu času a naprieč subjektmi (medzi podporenými subjektmi a subjektmi bez podpory). 

Táto metóda vo svojej najjednoduchšej podobe vyžaduje iba súhrnné údaje o výslednej 

premennej - nie sú nevyhnutne potrebné žiadne mikrodáta. Ak sú priemerné údaje vo vzorke k 

dispozícii pre podporené subjekty a subjekty bez podpory najmenej počas dvoch časových 

období, metóda rozdielov (DID) vytvára odhady vplyvov, ktoré sú v zásade 

pravdepodobnejšie ako dopady založené na jedinom rozdiele (buď v priebehu času, alebo 

medzi skupinami). Pri danej metóde existuje ďalší variant, a to Difference-in-difference-in-

differences.  

Hlavné výhody: Pozitívnou stránkou je skutočnosť, že sa nevyžaduje odhad zložitých 

štruktúr údajov, iba súhrnné údaje o výsledkoch politiky zozbierané pred a po zásahu. Metóda 

je veľmi rožšírená a predstavuje vynikajúci nástroj na výučbu logiky experimentálnych 

metód. 

Charakteristiky boli doplnené rozhovormi. 

Duhautois et al. 

(2015) 

Francúzsk

o 

Štúdia hodnotí vplyv programu verejnej podpory na prežitie 

začínajúcich podnikov vo francúzskej ekonomike. Používali 

porovnateľnú databázu kohortov francúzskych firiem, ktoré 

boli vytvorené v prvej polovici roku 1998. Tieto firmy 

sledovali každý rok v období 1998 – 2006 a využívali PSM 

(verejná podpora nemusí byť distribuovaná náhodne). 

Analýza začína deskriptívnou štatistikou, na ktorú nadväzuje 

ekonometrická stratégia a zaobchádzanie so skreslením pri 

výbere. Výsledkom je logit model, ktorý poukazuje na účasť 

na programe podľa zvolených charakteristík (národnosť, vek, 

pohlavie, vzdelanie a faktory, ktoré ovplyvňujú začatie 

podnikania – vstupný kapitál, aktivita či lokalita). Potom 

implementovali Kernel matching method, ktorá zavádza 

vážené priemery firiem v kontrolnej skupine na zostavenie 

kontrafaktuálneho výsledku. Na záver porovnali účastníkov a 

neúčastníkov programu ACCRE: mieru prežitia firiem v 

rôznych podskupinách podnikateľov. 
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Hlavné nevýhody: Napriek svojej širokej uplatniteľnosti nie je metóda rozdielu v 

rozdieloch krištáľovou guľou hodnotenia vplyvu, ako to o nej niektorí tvrdia. Z praktického 

hľadiska predstavuje potreba získania údajov o výsledku pred zásahom často neprekonateľnú 

prekážku, najčastejšie pre nedostatok plánovania pri zbere údajov. 

ŠTÚDIA KRAJINA Detail použitia metódy 

Baumgartner 

a Caliendo, 

(2008) 

Nemecko 

Štúdia hodnotí efektívnosť dvoch začínajúcich programov pre 

nezamestnaných, kde ako výstupné premenné uvádza 

pravdepodobnosť zamestnania, pravdepodobnosť 

nezamestnania a osobný príjem, pričom kombinuje 

administratívne údajte z agentúry FEA s údajmi z prieskumu. 

Charakteristiky štúdie pozostávajú z histórie zamestnanosti, 

príjemcov podpory v nezamestnanosti, účasti na AOTP 

a histórie uchádzačov o zamestnanie. Pomocou telefonických 

rozhovorov doplnili dáta o náhodných účastníkoch na 

programe od roku 2003 do 2006. DID počíta priemerné účinky 

podpory (ATT) a akumuláciu výsledkov na 3 100 

jednotlivcoch v Nemecku. 

 

Rodríguez-

Planas, 

(2010) 

Rumunsko 

Cieľom štúdie je zhodnotiť verejné služby zamestnanosti a 

programy malých podnikov pre nezamestnaných. Štúdia pri 

hodnotení DID počíta priemerné účinky podpory a odhady sú 

separátne pre skupiny podľa veku, regiónu a vzdelania. 

Celkovo to značí 1 311 subjektov za obdobie 2000 – 2002 

v Rumunsku. 

Månsson and 

Delander 

(2011) 

Švédsko 

Autori zamerali svoju analýzu na posúdenie počiatočných 

dotácií pridelených nezamestnaným s ohľadom na rodové 

rozdiely. Štúdia analyzovala obdobie 2003 – 2007 vo Švédsku, 

pričom celkovo šlo o 14 358 skúmaných subjektov 

(nezamestnaný ako subjekt podporený a subjekt nepodporený). 

Skúmané charakteristiky boli nasledovné: zamestnanecký 

status, vek, pohlavie, vzdelanie, imigrácia, skúsenosti 

s podnikaním, história nezamestnanosti a pod. 

Prameň: Vlastné spracovanie. 
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Kvalitatívny výskum prostredníctvom interview a telefonických rozhovorov 

Účelom individuálnych rozhovorov (Interviews) je zvyčajne zhromažďovať konkrétne 

informácie týkajúce sa jednotlivca. Pri hodnotení štrukturálnych fondov sa najčastejšie 

používa pološtrukturovaný rozhovor. 

Hlavné výhody: Metódy sú jednoduchšie než skupinové metódy a majú rozhodujúci 

význam pri získavaní prehľadu o komplexných otázkach a pochopení komplexných 

problémov. Použiteľné sú najmä v prípade identifikácie procesných problémov, spokojnosti 

a motívov využitia metód samotnými uchádzačmi o zamestnanie.  

Hlavné nevýhody: Hlavným úskalím metódy je veľkosť vzorky, keďže je zvyčajne 

menšia. Metóda je časovo náročná a rozhovory by mali byť vedené odborníkom, inak prinesú 

bezcenné informácie. Ďalšou nevýhodou metódy je jej subjektivita a zložitá dokumentácia.  

ŠTÚDIA KRAJINA Detail použitia metódy 

Caliendo 

a Kritikos, 

(2010) 

Nemecko 

Autori sa snažili odpovedať na otázku, aký je vplyv 

podporných programov pre start-upy  nezamestnaných na 

príjmy, zamestnanecký status a počet zamestnancov podľa ich 

charakteristík. Štúdia celkovo skúmala 3 100 start-upov 

v Nemecku za roky 2003 – 2006 pomocou prieskumu v 2 

programoch. Autori skúmali start-upy v charakteristikách ako 

sociálno-demografické aspekty, kvalifikácia a história trhu 

práce zakladateľov firiem, skúsenosti, príprava a motivácia, 

priemysel a počiatočný kapitál podniku. 

Kureková 

(2015) 
Slovensko 

Štúdia bola uskutočnená v roku 2013 v Banskobystrickom 

samosprávnom kraji a analyzuje implementáciu politiky 

zamestnanosti so špecializáciou na marginalizované rómske 

komunity (MRK). Štúdia sa analyzovala pomocou focus 

groups a interviews. Skúsenosti MRK so zamestnanosťou či 

nástroje AOTP (vzdelávanie a príprava na trhu práce, 

aktivačné práce)  boli hlavnými ukazovateľmi. 

Prameň: Vlastné spracovanie. 

 

Motiváciou pre sekundárny výskum boli získané poznatky zo zahraničných výskumov 

iných krajín EÚ z publikovaných štúdií, ktoré sa zaoberajú rôznymi aspektmi použitia 

nástrojov AOTP s možnosťou ich využitia v regionálnej praxi na Slovensku, vrátane 
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mechanizmov ich hodnotenia. V jej ďalšej časti sú aplikované kvantitatívne a kvalitatívne 

metódy, ktoré hodnotia základné parametre a efekty poskytovania jednotlivých nástrojov 

podpory v území BBSK. Z radu metód kvantitatívneho hodnotenia sa pri analýze jednotlivých 

nástrojov uplatňuje logistická a probitová regresia a pri hodnotení efektu poskytnutej podpory 

metóda propensity score matching.  
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2. HODNOTENIE TVORBY A UDRŽANIA PRACOVNÝCH MIEST 

PODĽA NÁSTROJOV PODPORY ZO ZDROJOV EÚ V BBSK  
 

Jadrom analytickej časti štúdie je kvantitatívne zhodnotenie konkrétnych nástrojov 

podpory tvorby a udržania pracovných miest, vrátane základných parametrov ich 

poskytovania v území BBSK. Ide o preskúmanie pôsobenia nástrojov aktívnych opatrení na 

trhu práce formou vybraných príspevkov v zmysle Zákona o službách zamestnanosti, ktoré sú 

podporované zo zdrojov Európskej únie v rámci OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia (2007 - 

2013) a Ľudské zdroje (2014 - 2020). Dôraz pri ich hodnotení je pritom kladený spôsoby ich 

využitia, efektívnosť a udržateľnosť.  

Kapitola štúdie v jej úvodnej časti je doplnená o vývoj situácie na regionálnom trhu 

práce v BBSK s dôrazom na nezamestnanosť, s priamym prepojením na distribúciu 

vybraných nástrojov podpory. Záver tejto časti je venovaný zhodnoteniu tvorby 

a udržateľnosti vytvorených pracovných miest jednotlivými nástrojmi. 

 

2.1 Vývoj nezamestnanosti a regionálny trh práce v území BBSK 

 

Celková úroveň evidovanej nezamestnanosti v BBSK sa v sledovanom období od roku 

2012 do roku 2018 pohybovala od 20,8 %  do 7 %. Počas sledovaného obdobia každým 

rokom klesala až na najnižšiu úroveň v roku 2018. Regióny v BBSK majú  výrazne rozdielne 

úrovne miery evidovanej nezamestnanosti. Táto heterogenita je zrejmá aj z Tabuľky 6. Kým 

okres Rimavská Sobota dosahoval v roku 2012 nezamestnanosť až 35,6 %, okres Banská 

Bystrica len 9,8 %. Okres Rimavská Sobota má najvyššiu mieru nezamestnanosti počas 

celého sledovaného obdobia a okres Banská Bystrica najnižšiu. V roku 2018 mali okrem 

Rimavskej Soboty mieru evidovanej nezamestnanosti nad 10 % ešte ďalšie dva okresy 

(Revúca a Poltár).  Naopak, pod 5 % bola nezamestnanosť okrem okresu Banská bystrica aj 

v okresoch Zvolen, Žiar nad Hronom a Brezno. 

 

Tabuľka 6 Vývoj miery evidovanej nezamestnanosti v okresoch BBSK od 2012 do 2018 
Miera evidovanej nezamestnanosti (v 

%) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Okres Banská Bystrica 9,82 9,22 8,9 8 6,25 4,28 3,38 

Okres Banská Štiavnica 18,46 18,5 17,51 16 13,21 8,05 6,49 

Okres Brezno 19,15 15,97 13,41 12,52 9,84 5,96 4,42 

Okres Detva 19,18 14,04 14,57 12,92 11,22 7,16 5,58 

Okres Krupina 21,22 16,55 16,95 12,18 9,55 6,91 5,09 

Okres Lučenec 25,59 21,56 20,08 17,53 15,26 10,24 8,58 

Okres Poltár 27,43 25,6 23,57 20,87 17,51 12,84 10,23 
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Okres Revúca 32,55 29,55 26,82 19,97 22,6 14,88 13,71 

Okres Rimavská Sobota 35,59 31,24 29,84 27,42 24,58 18,48 16,15 

Okres Veľký Krtíš 25,87 23,37 22,17 18,45 13,74 9,18 7,01 

Okres Zvolen 11,69 10,38 10,55 9,32 7,85 4,73 3,56 

Okres Žarnovica 21,57 18,12 16,46 14,46 12,22 7,98 6,83 

Okres Žiar nad Hronom 15,34 14,61 13,34 10,86 8,6 5,63 4,24 

BBSK spolu (ev. nezamestnanosť v 

%) 20,81 18,26 17,22 14,94 12,80 8,67 7,03 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa údajov Štatistického úradu SR. 
 

Geografické rozloženie miery evidovanej nezamestnanosti podľa jednotlivých okresov 

BBSK v roku 2018 je zobrazené na mape (obrázok 1). 

 

Obrázok 1 Mapa miery evidovanej nezamestnanosti v roku 2018 v okresoch BBSK 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa údajov Štatistického úradu SR. 
 

Päť okresov BBSK je zaradených do skupiny najmenej rozvinutých regiónov. Vývoj 

nezamestnanosti v týchto okresoch od roku 2008 do roku 2019 je znázornený na grafe 3. Po 

úvodnom raste nezamestnanosti v týchto okresoch do roku 2012 nasleduje pokles 

nezamestnanosti počas celého nami sledovaného obdobia (od 2012 do 2018) a pokračuje aj 

v roku 2019. Výnimkou je medziročný nárast nezamestnanosti zaznamenaný v roku 2016 

v okrese Revúca. V nasledujúcich rokoch však aj v tomto okrese ďalej nezamestnanosť 

klesala.   
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Graf 3 Vývoj evidovanej miery nezamestnanosti v najmenej rozvinutých okresoch BBSK 

(vývoj od roku 2008 do roku 2019) 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa údajov Štatistického úradu SR. 

 

Ďalej sme preskúmali mieru evidovanej nezamestnanosti v okresoch BBSK aj podľa 

pohlavia evidovaných nezamestnaných. V roku 2018 je vo všetkých okresoch vyššia 

nezamestnanosť u žien. Na začiatku sledovaného obdobia, t. j. v roku 2012, je situácia 

v niektorých okresoch iná a mierne vyššiu mieru nezamestnanosti tu majú práve muži. Ide 

o okresy Krupina, Rimavská Sobota, Poltár, Banská Bystrica a Lučenec. V ostatných 

okresoch je aj v roku 2012 u mužov nezamestnanosť nižšia ako u žien. 

 
Graf 4 Miera evidovanej nezamestnanosti v okresoch BBSK podľa pohlavia v rokoch 2012 a 

2018 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa údajov Štatistického úradu SR. 

 

Na grafe 5 je uvedený absolútny počet disponibilných UoZ v okresoch v rokoch 2012, 

2015 a 2018. 
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Graf 5 Počet disponibilných uchádzačov o zamestnanie v okresoch BBSK v rokoch 2012, 

2015 a 2018 (zoradené zostupne podľa hodnoty v roku 2012) 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa údajov Štatistického úradu SR. 

 

Je zrejmé, že najvyšší počet evidovaných UoZ je vo všetkých obdobiach v okrese 

Rimavská Sobota (kde je zároveň najvyššia miera nezamestnanosti). Počas celého 

sledovaného obdobia tu však klesol ich počet o 7743 ľudí. Na druhom a treťom mieste z 

hľadiska počtu UoZ sú okresy Lučenec a Revúca. Najmenší absolútny počet UoZ je v okrese 

Banská Štiavnica.  

V tejto časti analýzy sa zameriame na potenciálne znevýhodnené skupiny UoZ a ich 

podiel na celkovom počte evidovaných v jednotlivých okresoch BBSK. V prvom prípade ide 

o podiel dlhodobo evidovaných uchádzačov (graf 6). Ich podiel je najvyšší v okresoch 

Rimavská Sobota, Revúca a Poltár. Naopak, najnižšie zastúpenie tejto skupiny UoZ je 

v okresoch Banská Bystrica, Zvolen a Žiar nad Hronom. Kým od roku 2012 do roku 2015 

podiel tejto skupiny UoZ v niektorých okresoch rástol, medzi rokmi 2015 a 2018 tento podiel 

klesal vo všetkých okresoch. 
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Graf 6 Podiel dlhodobo evidovaných uchádzačov o zamestnanie v okresoch BBSK v rokoch 

2012, 2015 a 2018 (zoradené zostupne podľa hodnoty v roku 2012) 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa údajov Štatistického úradu SR. 

 

Ďalšími potenciálne znevýhodnenými skupinami môžu byť evidovaní mladiství 

a čerství absolventi. Podiel týchto skupín na celkovom počte evidovaných uchádzačov 

v okresoch BBSK je uvedený na grafe 7. Najvyšší podiel mladistvých bol opäť zaznamenaný 

v okrese Rimavská Sobota, nasledujú okresy Brezno, Revúca a Lučenec. Kým v prvých troch 

uvedených okresoch podiel mladistvých počas sledovaného obdobia výrazne klesol, v okrese 

Lučenec mierne vzrástol. Najnižší podiel mladistvých bol v roku 2012 okrese Banská 

Štiavnica. Na druhej strane, v tomto okrese bol v uvedenom roku najvyšší podiel evidovaných 

absolventov. Vysoký podiel absolventov na celkovom počte evidovaných je aj v okresoch 

Banská Bystrica a Žiar nad Hronom. Podiel  evidovaných absolventov poklesol od roku 2012 

do roku 2018 vo všetkých okresoch. 
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Graf 7 Podiel mladistvých a podiel absolventov na celkovom počte UoZ v jednotlivých 

okresoch BBSK v rokoch 2012 a 2018 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa údajov Štatistického úradu SR 

 

Ďalšou znevýhodnenou skupinou evidovaných UoZ sú osoby so zdravotným 

postihnutím, ako aj osoby vo veku nad 50 rokov. Podiel týchto skupín na celkovom počte 

UoZ podľa okresov je uvedený na grafe 8. Jednoznačne najvyšší podiel evidovaných so 

zdravotným hendikepom je v okrese Banská Bystrica. Medzi rokmi 2012 až 2018 tu tento 

podiel vzrástol až takmer dvojnásobne. Najnižší podiel zdravotne znevýhodnených je 

v okresoch Lučenec a Revúca. Podiel evidovaných nezamestnaných vo vyššom veku ako 50 

rokov v sledovanom období vzrástol vo všetkých okresoch. Najvyšší je v roku 2018 

v okresoch Detva, Poltár a Žarnovica. Naopak, najnižší podiel tejto vekovej skupiny je 

v okrese Rimavská Sobota.  
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Graf 8 Podiel evidovaných UoZ so zdravotným postihnutím a podiel UoZ vo veku nad 50 

rokov na celkovom počte UoZ v jednotlivých okresoch BBSK v rokoch 2012 a 2018 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa údajov Štatistického úradu SR. 
 

Vo všeobecnosti môžeme povedať, že najmenej rozvinuté okresy (medzi nimi najmä 

okres Rimavská Sobota) máju vyšší podiel dlhodobo evidovaných UoZ a mladistvých 

uchádzačov. Na druhej strane je v týchto okresoch zvyčajne nižší podiel absolventov, UoZ zo 

zdravotným postihnutím a UoZ vo veku nad 50 rokov. Aj v tomto prípade však existujú 

medzi okresmi aj určité výnimky, a to napríklad okres Veľký Krtíš, ktorý má pomerne vysoký 

podiel zdravotne znevýhodnených UoZ, alebo okres Poltár, ktorý má relatívne vysoký podiel 

UoZ nad 50 rokov.  

V rámci komparácie podmienok na trhu práce porovnávame medzi okresmi BBSK aj 

priemernú mzdu. Nominálna mesačná priemerná mzda v rokoch 2012, 2015 a 2018 

v jednotlivých okresoch BBSK je uvedená na grafe 9. Nominálna mzda rástla počas celého 

sledovaného obdobia, najvýraznejšie však v jeho druhej polovici, t. j. medzi rokmi 2015 až 

2018. Kým v roku 2012 bola najvyššia priemerná mzda vo zvolenskom okrese a na druhom 

mieste bol okres Banská Bystrica, v roku 2018 bola najvyššia priemerná mzda evidovaná 

v okrese Žarnovica. Nasledoval opäť okres Banská Bystrica a na treťom mieste bol okres Žiar 

nad Hronom. V roku 2018 bol okresom s najnižšou priemernou mzdou na úrovni 803 eur 

okres Veľký Krtíš. Aj tu však priemerná mzda počas sledovaného obdobia vzrástla o 186 eur. 

V okrese Rimavská Sobota stúpla v uvedenom období priemerná mzda výraznejšie. 

Z pôvodne celkovo najnižších 616 eur vzrástla na štvrtú najnižšiu úroveň medzi všetkými 

okresmi (847 eur). Rozdiel medzi okresom s najvyššou a najnižšou priemernou mzdou v roku 

2012 bol 254 eur (resp. 29 %). V roku 2018 bol tento rozdiel na úrovni 427 eur (resp. 35 %). 
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Medzi najmenej rozvinutými okresmi bola v roku 2018 najvyššia priemerná mzda v okrese 

Lučenec (920 eur). 

 

Graf 9 Priemerná nominálna mesačná mzda na zamestnanca v okresoch BBSK v rokoch 

2012, 2015 a 2018 (zoradené zostupne podľa hodnoty v roku 2012) 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa údajov Štatistického úradu SR. 

 

Z uvedeného prehľadu situácie na trhu práce v BBSK okrem iného vyplývajú viaceré 

konsekvencie pre nastavenie intervencií vhodných nástrojov AOTP. BBSK je stále z hľadiska 

miery nezamestnanosti výrazne heterogénny celok. Napríklad rozdiely v miere 

nezamestnanosti medzi najmenej rozvinutými regiónmi a rozvinutými okresmi (ako sú 

napríklad Banská Bystrica, Zvolen či Žiar nad Hronom) sú evidentné. Keďže viaceré nástroje 

politík trhu práce sú cielené aj na vyrovnávanie regionálnych rozdielov, ich využívanie je 

stále opodstatnené. Predpokladáme, že vďaka ich pôsobeniu sa počas sledovaného obdobia 

tieto rozdiely zmenšovali. Nástroje by však mali brať vo väčšej miere do úvahy aj rozdiely 

medzi regiónmi v zastúpení ohrozených skupín tak ako je naznačené v analýze. Kým 

v niektorých okresoch (najmä Banská Bystrica) je oproti iným okresom enormne vysoký 

podiel UOZ so zdravotným hendikepom, v menej rozvinutých okresoch (najmä Rimavská 

Sobota) je problémom vysoký podiel dlhodobo evidovaných a evidovaných mladistvých. 

Cielenie na tieto skupiny podľa okresov by mohlo ďalej zlepšiť situáciu na trhu práce.  

 

2.2 Analýza existujúcich nástrojov podpory  

 

Aj z vyššie uvádzaných argumentov, zameranie tejto časti analýzy výlučne cielené na 

využitie existujúcich nástrojov APTP podľa jednotlivých druhov príspevkov v zmysle zákona 

č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v rozložení podľa okresov v území BBSK. 
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Konkrétne ide o príspevky na samostatne zárobkovú činnosť (SZČ), na podporu udržania 

pracovných miest, REPAS+ pre uchádzačov o zamestnanie mimo BSK a o príspevok na 

podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti. Pre porovnanie je hodnotená aj 

v súčasnom období zrealizovaná výzva v rámci dopytovo orientovaného projektu OP ZaSI – 

FSR - 2012/2.2/01. V rámci skúmaného obdobia rokov 2012 až 2018 ide o podporu z OP 

Zamestnanosť a sociálna inklúzia a OP Ľudské zdroje.  

Štúdia v rámci charakteristík subjektov, ktoré čerpajú konkrétny druh príspevkov 

popisuje subjekty, ktoré boli v sledovanom období podporené a skúma rozdiely v ich 

charakteristických znakoch, t.j. medzi podporenými UoZ a priemerným evidovaným UoZ, 

vrátane potenciálneho vplyvu vybraných faktorov na pravdepodobnosť pridelenia 

konkrétneho druhu podpory. Záver analýzy existujúcich nástrojov sa venuje hodnoteniu 

vybranému efektu podpory využitím kontrafaktuálnej metódy PSM.  

 

2.2.1 Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť (§ 49) 

 

Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť (SZČ) definuje § 49 zákona o službách 

zamestnanosti. Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť (ďalej len „Príspevok na 

SZČ“)  môže Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „UPSVaR“) poskytnúť na 

čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s prevádzkovaním samostatnej zárobkovej činnosti 

(ďalej len „SZČ“)  uchádzačovi o zamestnanie (ďalej len „UoZ“):  

- ktorý bol vedený v evidencii UoZ najmenej 3 mesiace; 

- ktorý bol vedený v evidencii UoZ najmenej 12 mesiacov, ak v období 6  mesiacov pred 

zaradením do evidencie UoZ pozastavil alebo skončil prevádzkovanie SZČ, 

- ktorý bude samostatne zárobkovo činnou osobou (ďalej len „SZČO“), ktorá bude 

prevádzkovať živnosť v zmysle zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 

(živnostenský zákon) v znení  neskorších predpisov; 

- ktorý bude vykonávať poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch podľa § 12a 

až 12e zákona č. 105/1990Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších 

predpisov; 

- ktorý o príspevok požiada písomne;  

- ktorý bude SZČ prevádzkovať nepretržite najmenej tri roky (predtým dva roky). 

Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku podáva UoZ  písomne na úrad, v ktorého 

územnom obvode bude prevádzkovať SZČ. Úrad môže zabezpečiť absolvovanie prípravy na 

začatie prevádzkovania SZČ pre UoZ, ktorý sa pripravuje na začatie prevádzkovania SZČ. 
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Súčasťou žiadosti sú povinné prílohy vrátane podnikateľského zámeru spolu s kalkuláciou 

nákladov na prevádzkovanie príslušnej SZČ, ktoré sa po predložení stávajú súčasťou žiadosti 

o príspevok. Podnikateľský zámer spolu s kalkuláciou nákladov sú podkladom na posúdenie 

komisiou vytvorenou výborom pre otázky zamestnanosti úradu. UoZ po splnení všetkých 

zákonom stanovených predpokladov uzatvorí s príslušným úradom  dohodu o poskytnutí 

príspevku, v ktorej sa zaväzuje, že začne prevádzkovať SZČ a bude ju prevádzkovať 

nepretržite najmenej tri roky (predtým dva roky) v súlade s predloženou žiadosťou, 

podnikateľským zámerom a kalkuláciou nákladov. Príspevok sa poskytuje na čiastočnú 

úhradu nákladov súvisiacich s prevádzkovaním SZČ uvedených v podnikateľskom zámere a 

musí byť použitý v období odo dňa začatia prevádzkovania SZČ, teda odo dňa účinnosti 

podpísanej dohody do ukončenia záväzku na prevádzkovanie SZČ. Výška príspevku je 

závislá od celkovej ceny práce, typu regiónu oprávneného na poskytovanie štátnej pomoci a 

od priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v okrese, v ktorom bude uchádzač 

o zamestnanie prevádzkovať SZČ. 

Úrad poskytne najviac 60 % výšky príspevku do 30 kalendárnych dní odo dňa 

uzatvorenia dohody o poskytnutí príspevku a zvyšnú časť príspevku, t. j. najviac 40 % výšky 

príspevku, poskytne úrad po predložení prvej správy o prevádzkovaní SZČ a o čerpaní 

poskytnutého príspevku po uplynutí 12 mesiacov prevádzkovania SZČ. Za každý rok 

prevádzkovania SZČ počas trojročného obdobia nepretržitého prevádzkovania SZČ príjemca 

príspevku predkladá správu o prevádzkovaní SZČ a o čerpaní poskytnutého príspevku.  Do 12 

mesiacov (do 1 roka) od začiatku prevádzkovania SZČ je príjemca príspevku povinný použiť 

prvú časť (60%) príspevku. Najneskôr do 15 mesiacov prevádzkovania SZČ, v termíne 

určenom v dohode, predkladá úradu doklady o použití prvej časti (60 %) poskytnutého 

príspevku vrátane správy o prevádzkovaní SZČ počas 1. roku podnikania. 

V prípade nepoužitia celého príspevku je príjemca povinný vrátiť nepoužitú časť 

príspevku. V prípade použitia príspevku na neoprávnené výdavky je povinný vrátiť úradu 

časť finančných prostriedkov použitých na neoprávnené výdavky; v prípade predčasného 

ukončenia, resp. prerušenia prevádzkovania SZČ počas trvania dohody je príjemca príspevku 

povinný vrátiť úradu alikvotnú/pomernú časť poskytnutého príspevku zodpovedajúcu obdobiu 

neprevádzkovania SZČ. 

Príspevok je možné opätovne poskytnúť najskôr po uplynutí ôsmich rokov od začatia 

prevádzkovania SZČ, pričom Úrad vyplatí prvú časť príspevku (60 % výšky schváleného 

príspevku) do 30 dní odo dňa uzatvorenia dohody s úradom.  
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Popis údajov a metód použitých pri analýze   

 

Analýza bola realizovaná kombináciou kvantitatívnych analýz na základe 

poskytnutých administratívnych údajov a interview s účastníkmi programu alebo inými 

zainteresovanými stranami. Pre účely analýzy boli použité viaceré databázy poskytnuté 

ÚPSVaR-om. Databáza UoZ, ktorým bol poskytnutý príspevok na samostatnú zárobkovú 

činnosť (označený v analýze aj ako DS1), bola prepojená na základe ID klienta s databázou 

poskytnutých nástrojov AOTP a následne aj s chronologicky evidovanou databázou všetkých 

evidencií UoZ. V prvej časti analýzy pracujeme predovšetkým s databázou UoZ, ktorým bol 

poskytnutý príspevok.  

Vzhľadom na zameranie projektu boli pozorovania obmedzené len na UoZ evidované 

v rámci BBSK. Ďalej boli všetky uvedené databázy očistené o (pravdepodobne) nesprávne 

zadané alebo nedostatočne vyplnené údaje, t. j. zo vzorky boli vyradené UoZ s vekom v čase 

evidencie nad 70 rokov, ako aj UoZ bez zadaného roku narodenia alebo bez informácie o 

úrade práce či trvalom pobyte. Vzorka bola časovo limitovaná na sledované obdobie 

v horizonte od 1.1.2012 do 31. 12. 2018. Do úvahy boli brané všetky evidencie, ktoré skončili 

po 1. 1. 2012, aj keď začali ešte pred sledovaným obdobím. Evidencie, ktoré skončili až po 

ukončení sledovaného obdobia, boli uvedené s dátumom ukončenia 31. 12. 2018. Po očistení 

databáza evidencií obsahovala 486253 pozorovaní (resp. evidencií), databáza UoZ 

podporených príspevkom obsahovala 2953 pozorovaní (resp. UoZ). Na účely použitia 

propensity score matching boli z databázy evidencií ďalej vyradené aj pozorovania, ktoré je 

možné považovať za duplicitné, t. j. s totožným ID kódom klienta, s totožným začiatkom 

a ukončením evidencie, ako aj dôvodom vyradenia z evidencie. Počet pozorovaní bol ďalej 

v analýze obmedzený dostupnosťou jednotlivých použitých ukazovateľov. V prípade 

nedostupnosti konkrétneho sledovaného ukazovateľa bolo toto pozorovanie vyradené zo 

skúmanej vzorky. Pri použití metódy Propensity score matching boli zo vzorky evidencií 

vyradené predchádzajúce evidencie podporených subjektov pred podporou okrem poslednej 

evidencie pred podporou, keďže by práve tieto boli vo veľkej väčšine priradené na základe 

propensity score k evidenciám po podpore. Evidencia UoZ, po ktorej bezprostredne nasleduje 

podpora DS1, bola tiež považovaná za evidenciu po podpore.2  Všetky použité premenné sú 

stručne charakterizované v tabuľke 7. 

                                                 
2 V analýze je použitých niekoľko výskumných metód, a to najmä metódy analýzy, komparácie a syntézy. 

V prípade analytických metód ide najmä o logistickú regresiu, probitovú regresiu a propensity score matching. 

Ako závislú premennú v prvom regresnom modeli sme použili umelú premennú (1 alebo 0) zachytávajúcu 

skutočnosť, či bol daný subjekt podporený príspevkom na samostatnú zárobkovú činnosť alebo nie. V druhej 

skupine modelov logistickej regresie a probitovej regresie boli ako závislé premenné použité ukazovatele 
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Tabuľka 7 Popis premenných použitých v analýze 

Názov premennej Popis premennej a kódovanie Databáza 

Závislé premenné:   

Podpora DS1 

V prípade, ak ide o evidenciu UoZ 

podporeného príspevkom na SZČ, tak 

premenná = 1, evidencia nepodporených 

UoZ = 0) 

Chronologická 

databáza 

evidencií 

prepojená s 

databázou podpor

ených subjektov 

a AOTP. 

Zamestnanie po 12 / 24 / 

36 mesiacoch 

Rok/2 roky/3 roky po skončení obdobia 

podpory (štandardne trvajúceho 2, resp. 3 

roky) je podporený subjekt zamestnaný ako 

SZČO, TPP alebo na dohodu = 1, inak = 0 

Databáza 

podporených 

subjektov DS1 

Nezávislé premenné: Popis premenných a kódovanie 

Muž Pohlavie UoZ (muž = 1, žena = 0) 

Vek Vek UoZ v čase začiatku evidencie v rokoch 

Vek2 
Druhá mocnina veku UoZ (použitá na výpočet bodu zvratu - 

nelineárna závislosť) 

Slobodný Rodinný stav: ak je UoZ slobodný = 1, inak = 0 

Ženatý/Vydatá Rodinný stav: ak je UoZ ženatý resp. vydatá = 1, inak = 0 

Ovláda cudzí jazyk Ako UoZ ovláda aspoň jeden cudzí jazyk = 1, inak = 0 

Slovenská štátna 

príslušnosť 
Ak ide o UoZ so slovenskou štátnou príslušnosťou = 1, inak = 0 

Dĺžka predchádz. 

evidencií 
Dĺžka evidencií predchádzajúcich danej evidencii UoZ v dňoch 

Vzdelanie 

Dosiahnutá úroveň vzdelania. Kód: 0 - bez vzdelania alebo 

neukončená ZŠ, 1 -  základné vzdelanie (ZŠ), 2 - nižšie odborné 

vzdelanie (NOV),  

3 - stredné odborné vzdelanie (SOV), 4 - úplné stredné vzdelanie 

(USOV), 5 - vyššie odborné vzdelanie (VOV), 6 - 1.stupeň VŠ 

vzdelania (Bc.), 7 - 2. stupeň VŠ vzdelania (Mgr./Ing.),  8 - 3. 

stupeň VŠ vzdelania (PhD.) 

ISCO – kód (vybrané Predchádzajúce zamestnanie UoZ - kód podľa štatistickej 

                                                                                                                                                         
vzťahujúce sa na zamestnanosť podporených subjektov v období po skončení podpory, t. j. po uplynutí obdobia, 

počas ktorého sa podporený subjekt zaväzuje vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť (2 resp. 3 roky 

v závislosti od roku získania podpory). Nezávislými premennými v regresiách boli dostupné ukazovatele o UoZ 

alebo evidenciách. Použité boli najmä základné demografické ukazovatele ako pohlavie, vek, rodinný stav, 

okres, vzdelanie, a taktiež viaceré ukazovatele týkajúce sa predchádzajúceho zamestnania, dĺžky 

predchádzajúcej evidencie, ako aj samotnej podpory. Obdobné premenné boli použité aj v prípade logistickej 

regresie, resp. probitovej regresie slúžiacej na výpočet propensity score. Nezávislé premenné boli použité na 

základe predpokladaného potenciálneho vplyvu na závislú premennú. Ich použitie bolo limitované predovšetkým 

dostupnosťou údajov a zároveň aj multikolinearitou medzi niektorými premennými. Aj preto sú niektoré skupiny 

premenných použité samostatne v dvoch rôznych regresných modeloch (napríklad vzdelanie a ISCO 

klasifikácia). Vo všetkých regresných modeloch boli použité odhady koeficientov robustné z hľadiska 

heteroskedasticity a autokorelácie. Pri každej regresií sú zároveň uvedené aj hodnoty ukazovateľov vhodnosti 

modelu (Wald chi2, Pseudo R2). V prípade premennej vek sme identifikovali nelineárnu závislosť v podobe 

obrátenej U-krivky, pričom je vypočítaný aj bod zvratu (zvyčajne od 35 do 39 rokov). Na kalkulácie 

a spracovanie grafických výstupov bol použitý najmä štatistický software STATA. 
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kódy použité samostatne) klasifikácie zamestnaní. Kód: 1 - Riadiaci pracovníci a 

zákonodarcovia, 2 - špecialisti, 3 - Technickí a odborní 

pracovníci, 4 - Administratívni pracovníci, 5 - Pracovníci v 

službách a obchode, 6 - Kvalifikovaní zamestnanci v 

poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve, 7- Kvalifikovaní 

pracovníci a remeselníci, 8 - Operátori a montéri strojov 

a zariadení, 9 - Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci. Premenné 

použité samostatne ako umelé premenné (t. j. ak je v danej 

skupine ISCO = 1, inak = 0) 

NACE – kód (vybrané 

kódy použité samostatne) 

Predchádzajúce zamestnanie UoZ - kód podľa klasifikácie 

ekonomických činností. Premenné použité samostatne ako umelé 

premenné (t .j. ak je UoZ v danej skupine NACE = 1, inak = 0) . 

Okresy 

BB - Banská Bystrica, BS - Banská Štiavnica, BR - Brezno,  

DT - Detva, KA -Krupina, LC - Lučenec, PT - Poltár, RA - 

Revúca,  

RS - Rimavská Sobota, VK - Veľký Krtíš, ZV - Zvolen,  

ZC - Žarnovica, ZH - Žiar nad Hronom 

Najmenej rozvinuté 

okresy 
Ak je UoZ z okresu LC, PT, RA, RS alebo VK = 1, inak = 0 

Rovnaké bydlisko a 

miesto práce 

V prípade, ak má UoZ rovnaký NUTS kód bydliska a miesta 

pracovnej činnosti, tak premenná = 1, inak = 0 

Suma úhrad (podpora 

DS1) 

Celková suma finančnej podpory z nástroja na SZČ pridelená 

UoZ  

(v eur) 

Trvanie podpory 

Dĺžka obdobia podpory, resp. dĺžka obdobia, počas ktorého sa 

UoZ zaväzuje vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť  (v 

rokoch) 

Rok začiatku podpory Rok, kedy sa podpora SZČ začala uskutočňovať 

Zdroj: Vlastné spracovanie.  

 

Okrem kvantitatívnej analýzy boli realizované aj štruktúrované interview s cieľom 

lepšie porozumieť niektorým aspektom fungovania tohto nástroja. Spolu bolo realizovaných 

21 interview, väčšina priamo so samozamestnávateľmi, ktorí čerpali príspevok (15). Ostatné 

interview boli realizované s inštitúciami, ktoré boli nejakým spôsobom zapojené do procesov 

získavania alebo realizácie podpory. Rozhovory boli realizované v mesiacoch január až marec 

2020. Cieľom bolo doplniť získané poznatky o realizácií nástroja, ktoré nie je možné 

obsiahnuť kvantitatívnou analýzou. 

 

Charakteristika subjektov čerpajúcich príspevok  

 

V prvej časti analýzy na základe vybraných kľúčových ukazovateľov popíšeme 

charakteristiky subjektov, ktoré boli v sledovanom období podporené prostredníctvom 

príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť podľa §49. Veková štruktúra uchádzačov 

o zamestnanie (UoZ), ktorí čerpali podporu, je zobrazená na Grafe 10. Približne 38,6 % 
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uchádzačov je vo veku od 25 do 35 rokov (vrátane). Len približne 3,5 % podporených UoZ 

bolo vo veku nad 55 rokov. 

 
Graf 10 Štruktúra podporených UoZ podľa vekových kategórií (v %) 

Zdroj: Vlastné spracovanie.  

 

Štruktúra subjektov čerpajúcich podporu podľa ostatných vybraných základných 

charakteristík je uvedená v tabuľke 8. Z hľadiska pohlavia tvoria väčšinu podporených 

subjektov muži (59,1 %). Približne 46 % podporených UoZ je slobodných a 44 % tvoria 

ženatí muži, resp. vydaté ženy. Z hľadiska vzdelania má významná časť UoZ úplné 

stredoškolské vzdelanie (48,6 %) a spolu približne 25% dosiahlo vysokoškolské vzdelanie 

prvého, druhého alebo tretieho stupňa. Sledované bolo aj predchádzajúce zamestnanie UoZ. 

V tomto prípade sú jednotlivé typy zamestnaní kategorizované do deviatich skupín podľa 

ISCO klasifikácie. Približne 21 % podporených UoZ tvorili technickí a odborní pracovníci. 

Táto skupina bola celkovo najviac zastúpenou. Ďalej nasledovali pracovníci v službách 

a obchode, ktorí tvorili 17,8 %, a kvalifikovaní pracovníci a remeselníci (17,7 %). 

Pozorovania s nedostupnými údajmi pri danom ukazovateli neboli brané do úvahy. 

 

Tabuľka 8 Charakteristika podporených UoZ na základe vybraných nominálnych premenných 

 Počet Podiel  

Pohlavie:   

Muž 1746 59,13 % 

Žena 1206 40,84 % 

Nezistené 1 0,03 % 

Rodinný stav:   

15.48

38.57

26.85

15.58

3.522

0
10

20
30

40

P
er

ce
nt

0 do25 do35 do45 do55 nad55
Vekove skupiny
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Slobodný/Slobodná 1366 46,26 % 

Ženatý/Vydatá 1300 44,02 % 

Rozvedený/Rozvedená 264 8,94 % 

Vdovec/Vdova 21 1,55 % 

Nezistený stav 2 0,68 % 

Vzdelanie:   

Bez vzdelania  4 0,14 % 

Základné 96 3,26 % 

Stredné odborné 651 22,11 % 

Úplné stredné 1430 48,57 % 

Vyššie odborné 22 0,75 % 

1. stupeň VŠ 58 1,97 % 

2. stupeň VŠ 669 22,72 % 

3. stupeň VŠ 14 0,48 % 

Predchádzajúce zamestnanie – kategória (ISCO kód)   

Riadiaci pracovníci a zákonodarcovia (1) 145 6,10 % 

Špecialisti (2) 258 10,85 % 

Technickí a odborní pracovníci (3) 503 21,12 % 

Administratívni pracovníci (4) 197 8,29 % 

Pracovníci v službách a obchode (5) 424 17,84 % 

Kvalifikovaní zamestnanci v poľnohospodárstve, lesníctve a 

rybárstve (6) 

39 1,64 % 

Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci (7) 420 17,67 % 

Operátori a montéri strojov a zariadení (8) 175 7,36 % 

Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci (9) 216 9,09 % 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 

 

Ďalej bola preskúmaná štruktúra podporených UoZ na základe zaradenia ich 

predchádzajúceho zamestnania podľa klasifikácie ekonomických činností (NACE). Tie 

pozorovania, kde daný údaj nebol nedostupný, resp. UoZ nemal predchádzajúce zamestnanie, 

neboli brané do úvahy. Štruktúra UoZ podľa NACE klasifikácie je uvedená v tabuľke 9, 

z ktorej je zrejmé, že najvyšší počet podporených UoZ je z oblasti Veľkoobchodu, 

maloobchodu a opravy motorových vozidiel (vyše 22%). Za ňou nasleduje Priemysel 

a Stavebníctvo. Naopak, najmenej zastúpená je ťažba.  

 

Tabuľka 9 Charakteristika podporených UoZ na základe predchádzajúceho zamestnania 

podľa NACE klasifikácie 

NACE kategória Počet Podiel 

Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo 82 3,67 % 

Ťažba 4 0,18 % 

Priemysel 383 17,12 % 

Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu 7 0,31 % 
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Dodávka vody, čistenie a odpady 11 0,49 % 

Stavebníctvo 303 13,54 % 

Veľkoobchod, maloobchod a oprava motorových vozidiel 

a motocyklov 

494 22,08 % 

Doprava a skladovanie 90 4,02 % 

Ubytovacie a stravovacie služby 88 3,93 % 

Informácie a komunikácia 60 2,68 % 

Finančné činnosti 87 3,89 % 

Činnosti v oblasti nehnuteľností 35 1,56 % 

Odborné vedecké a technické činnosti 155 6,93 % 

Administratívne a podporné služby 99 4,43 % 

Verejná správa a obrana 95 4,25 % 

Vzdelávanie 66 2,95 % 

Zdravotníctvo a sociálna pomoc 50 2,24 % 

Umenie, zábava a rekreácia 53 2,37 % 

Ostatné činnosti 75 3,35 % 

Zdroj: Vlastné spracovanie.  

 

Následne sme tiež preskúmali základné popisné štatistiky pre vybrané intervalové 

premenné. Priemerný vek podporeného UoZ bol 34,8 roka, pričom minimum bolo 18 rokov 

a maximum na úrovni 61 rokov. Priemerná dĺžka poslednej evidencie pred podporou bola 

takmer 419 dní a celková dĺžka predchádzajúcich evidencií bola v priemere na úrovni 1036,4 

dňa. Minimálna celková dĺžka predchádzajúcich evidencií UoZ bola 103 dní a maximálna 

7305 dní. Priemerná výška úhrad finančnej podpory na samostatnú zárobkovú činnosť tvorila 

približne 3971 eura a priemerná doba podpory bola 859 dní. Celková doba podpory sa 

pohybovala od 14 dní po 1126 dní. Môžeme predpokladať, že tento stav je daný okrem iného 

aj plnením, resp. neplnením stanovených podmienok zo strany podporených subjektov.  

 

Tabuľka 10 Charakteristika podporených uchádzačov o zamestnanie na základe vybraných 

intervalových premenných 

 

Priemer 
Smerodajná 

odchýlka 
Min. Max. 

Počet 

dostupných 

pozorovaní 

Vek 34,8 9,9 18 61 2953 

Dĺžka poslednej evidencie (v dňoch) 418,86 408,3 89 4199 2951 

Celková dĺžka predchádzajúcich 

evidencii 

(v dňoch) 

1036,4 973,5 103 7305 2952 

Výška úhrad z nástroja (DS1) (eur) 3971,1 606,8 1899 4645 2944 

Doba podpory DS1 (v dňoch) 859,1 159,01 14 1126 2740 

Zdroj: Vlastné spracovanie.  
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Rozloženie podporených subjektov v rámci jednotlivých okresov BBSK počas 

sledovaného obdobia je zobrazené na Grafe 11. Zohľadnený bol len rok začiatku podpory. 

Kľúčovým pre zaradenie do okresu bolo v tomto prípade miesto výkonu činnosti, a nie miesto 

trvalého pobytu. Vo väčšine okresov je najvyšší počet podporených subjektov evidovaný 

práve v prvom sledovanom roku, t. j. 2012. Následne tento počet postupne klesá. Výnimku 

tvoria len okresy Revúca a Rimavská Sobota, kde najviac subjektov začalo čerpať podporu 

v roku 2013. Celkovo najvyšší počet bol dosiahnutý v okrese Veľký Krtíš, kde v roku 2012 

získalo podporu 178 subjektov a za celé skúmané obdobie to bolo až 338 subjektov. 

Nasledujú okresy Brezno s 308 podporenými UoZ a okres Rimavská Sobota s 288 

podporenými UoZ. Najmenej podporených subjektov bolo v okrese Poltár.  

 

Graf 11 Počet podporených UoZ podľa roku začiatku podpory v jednotlivých okresoch BBSK 

Zdroj: Vlastné spracovanie.  
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Na  Grafe 12 je možné vidieť počet podporených subjektov relatívnom vyjadrení za 

celé sledované obdobie.  

 

Graf 12 Počet podporených k aktívnemu obyvateľstvu a počtu evidovaných nezamestnaných 

v okrese 

Zdroj: Vlastné spracovanie.  

 

Porovnali sme aj počet podporených subjektov k aktívnemu obyvateľstvu a k počtu 

evidovaných v danom okrese za január 2015 (stred sledovaného obdobia). V prípade, že 

berieme do úvahy aktívne obyvateľstvo, boli relatívne najviac podporené UoZ 

z banskoštiavnického okresu, ktorý je nasledovaný okresmi Veľký Krtíš a Žarnovica. 

Z piatich najmenej relatívne podporovaných okresov sú tri zaradené do tzv. najmenej 

rozvinutých regiónov (Poltár, Lučenec a Rimavská Sobota). Ak zohľadníme ako menovateľ 

počet evidovaných nezamestnaných, podiel podporených subjektov je tiež najvyšší v okrese 

Banská Štiavnica, pričom nasledujú okresy Detva a Žarnovica.  

Ďalej sme klasifikovali podporené subjekty do viacerých skupín na základe dvoch 

zvolených znakov. V prvom prípade ide o pohlavie a vek. Výsledky sú zobrazené v tabuľke 

11. Najvyšší podiel na celej vzorke podporených UoZ majú muži vo veku od 25 do 35 rokov.  

Tabuľka 11 Klasifikácia podporených uchádzačov o zamestnanie podľa pohlavia a vekových 

skupín 

 

Do 25 

rokov 

25-35 

rokov 
35-45 rokov 

45-55 

rokov 

55 a viac 

rokov 

Muž Počet 294 662 443 272 75 

 
% z mužov 16,84 % 37,91 % 25,37 % 15,58 % 4,30 % 

Žena Počet 163 477 350 188 28 

 
% zo žien 13,52 % 39,55 % 29,02 % 15,59 % 2,32 % 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 
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Obdobne sme preskúmali aj štruktúru podporených UoZ podľa pohlavia a vzdelania, 

ktoré je uvedené v tabuľke 12. V tomto prípade je celkovo najpočetnejšia skupina mužov 

s úplným stredným vzdelaním. Táto kategórie je najviac zastúpená aj v prípade žien. 

Tabuľka 12 Klasifikácia podporených uchádzačov o zamestnanie podľa pohlavia 

a najvyššieho ukončeného vzdelania 

 

 
Bez 

vzdelania 
Základné 

Stredné 

odborné 

Úplné 

stredné 

vzdelanie 

Vyššie 

odborné 
1.st 

VŠ 
2.st 

VŠ 
3.st 

VŠ 

Muž počet 0 66 467 806 9 32 352 5 

 
% z mužov 0 3,91 % 26,82 % 46,3 % 0,52 % 

1,84

% 
20,22

% 
0.29 

% 

Žena Počet 4 30 184 624 13 26 317 9 

 
% zo žien 0,23% 2,4 9% 15,3 % 51.87 % 1,08 % 

2,16

% 
26,35

% 
0.75 

% 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 

 

Klasifikácia podľa pohlavia a  rodinného stavu je uvedená v tabuľke 13. V prípade 

mužov je najviac zastúpená skupina slobodných, v prípade žien je to skupina vydatých.  

 

Tabuľka 13 Klasifikácia podporených uchádzačov o zamestnanie podľa pohlavia a rodinného 

stavu   

 

Rodinný stav 

Nezistené Slobodný/á Ženatý/vydatá Rozvedený Vdovec/vdova 

Muž Počet 2 903 700 137 4 

 
% z mužov 0,11 % 51,72 % 40,09 % 7,85 % 0,23 % 

Žena Počet 0 463 600 127 17 

 
% zo žien 0 38,36 % 49,71 % 10,52 % 1,41 % 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 

Posledným problémom, na ktorý sme sa v tejto časti zamerali, je analýza podielu 

podporených subjektov, ktorým bola podpora predčasne ukončená. Dĺžka podpory bola do 

1.6.2013 štandardne určená v rozsahu dvoch rokov. Po tomto dátume bola štandardná dĺžka 

podpory tri roky. Znamená to, že počas uvedených dvoch, resp. troch rokov sa podporený 

subjekt zaväzuje nepretržite vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť. V prípade, že túto 

podmienku poruší, doba podpory sa eviduje ako ukončená a  subjekt má povinnosť príspevok 

na SZČ vrátiť. Podiel podporených subjektov s predčasne ukončenou podporou zobrazený 

podľa pohlavia a okresu vykonávania činnosti je uvedený v tabuľke 14.  
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Tabuľka 14 Podiel podporených subjektov, ktorým bola podpora ukončená predčasne 

Okres 

% Podporených, ktorým bola podpora ukončená predčasne t.j. 

skôr ako štandardná doba 2 resp. 3 roky (po 1.6.2013) 

Muži Ženy 
% z podporených 

subjektov v okrese 

Banská Bystrica (BB) 7.00 % 6.80 % 6.90 % 

Banská Štiavnica (BS) 1.60 % 2.30 % 2.08 % 

Brezno (BR) 4.80 % 9.90 % 6.80 % 

Detva (DT) 5.20 % 9.00 % 6.73 % 

Krupina (KA) 6.80 % 3.60 % 5.75 % 

Lučenec (LC) 1.20 % 3.80 % 2.29 % 

Poltár (PT) 0.00 % 0.00 % 0.00 % 

Revúca (RA) 2.90 % 2.40 % 2.72 % 

Rimavská Sobota (RS) 4.00 % 3.50 % 3.82 % 

Veľký Krtíš (VK) 0.00 % 0.00 % 0.00 % 

Zvolen (ZV) 6.30 % 7.90 % 7.11 % 

Žarnovica (ZC) 2.68 % 6.50 % 4.23 % 

Žiar nad Hronom (ZH) 3.70 % 8.70 % 6.00 % 

% z podporených 

subjektov - žien/mužov 
3.49 % 5.39 % 

 

Pozn.: Do 1. 6. 2013 boli (podľa platnej legislatívy) za štandardnú dĺžku obdobia podpory 

považované 2 roky, od tohto dátumu sú to 3 roky.  

Zdroj: Vlastné spracovanie.  

 

Podiel UoZ s predčasne ukončenou podporou sa pohybuje od 0 do 7,11 % v závislosti 

od okresu, pričom priemer všetkých podporených subjektov je na úrovni 4,27 %. V prípade 

žien je zároveň tento podiel mierne vyšší ako v prípade mužov. Najvyšší podiel predčasne 

ukončenej podpory je u žien z okresu Brezno (9,9 %).  

Ak sa pozrieme bližšie na osoby, ktoré získali príspevok, v rámci interview by sme ich 

mohli rozdeliť do troch skupín: 

- Osoby, ktoré reálne chcú začať podnikať (vo vzorke cca 70 %) – väčšina týchto osôb mala 

už predchádzajúce skúsenosti v oblasti podnikania, ale takmer nulové s ekonomickými 

a riadiacimi aspektmi podnikania 

- Osoby, u ktorých ide o formálne nahradenie pracovnému pomeru (10 %) – tieto osoby 

v zásade začali pracovať pre iné firmy formou subdodávok, ktoré by sa dali 

charakterizovať ako závislá práca; veľmi často najmä v oblasti stavebníctva 

a administratívnych činností. 

- Osoby, ktoré chcú byť nejako zabezpečené a robiť, čo ich baví (20 %) – tu šlo väčšinou 

o ženy, ktoré mali dostatočné rodinné alebo iné zázemie a ktoré sa chceli realizovať 

v oblasti, ktorá ich zaujíma. Tieto osoby bolo veľmi spokojné s využitím príspevku aj 

napriek tomu, že ich nedokázal plne uživiť. Vzhľadom na ich zázemie to však ani nebolo 
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potrebné. Dalo by sa povedať, že je to pre ne akási náhrada flexibilnej formy práce na 

čiastočný úväzok. Štatistiky ukazujú, že vydaté ženy čerpali podporu oveľa výraznejšie 

ako ženatí muži a naopak, čo by mohlo potvrdzovať tento typ využívania podpory. 

Veľmi pozitívne bol hodnotený motivačný aspekt príspevku a väčšina respondentov sa 

vyjadrila, že predstavoval výrazný impulz pre ich rozhodovanie, napr.: „Uvažovala som 

o podnikaní dlhšie, možnosť príspevku ma nakopla“. Tento efekt bol dosiahnutý aj vďaka 

tomu, že príspevok predstavoval výrazný podiel na prvotnej investícií (v priemere vyše 60 %). 

Takisto viac ako 70 % opýtaných by bez príspevku do podnikania nešlo. Ak sa pozrieme na 

motívy pri rozhodovaní, mierne prevažovali „pull“ motívy – („predtým som v tejto oblasti 

pracoval, ale nepáčilo sa mi, ako to fungovalo, myslím, že to viem robiť lepšie“; „chcela som 

väčšiu mierou samostatnosti“), ale objavili sa aj klasické „push“ motívy („ nebolo čo“).  

Asi najzásadnejší rozdiel v porovnaní s ostatnými nástrojmi spočíval vo vysokom 

podiele vlastnej spokojnosti s daným nástrojom. Takmer každý, kto ho využil a nemusel 

z nejakého dôvodu časť peňazí vracať, bol veľmi spokojný s touto podporou a jej efektmi. 

Z toho pramení aj vysoký podiel osôb, ktoré by do toho šli znova.  

 

Faktory potenciálne ovplyvňujúce získanie podpory 

 

Táto časť analýzy sa zameriava na preskúmanie rozdielov v charakteristických 

znakoch medzi podporenými UoZ a priemerným evidovaným UoZ. Zároveň v nej 

preskúmame potenciálny vplyv vybraných faktorov na pravdepodobnosť pridelenia podpory 

UoZ. V tabuľke 15 sú porovnané základné ukazovatele pre obe skupiny UoZ. Z výsledkov 

vyplývajú viaceré skutočnosti. Najvýznamnejšie rozdiely sme zaznamenali v dĺžke 

predchádzajúceho zamestnania, dĺžke predchádzajúcej evidencie, ako aj v podieloch 

jednotlivých stupňov vzdelania. Priemerná dĺžka zamestnania je pri podporených subjektoch 

výrazne nad celkovým priemerom všetkých UoZ. Na druhej strane, podporené UoZ majú 

v priemere výrazne kratšiu celkovú predchádzajúcu dobu evidencie.  

Zastúpenie UoZ bez vzdelania alebo s ukončeným základným či stredným odborným 

vzdelaním je výrazne nižšie ako ich zastúpenie v celej skupine UoZ. Naopak, podporené 

subjekty majú výrazne častejšie vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.  
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Tabuľka 15 Charakteristika podporených uchádzačov o zamestnanie vs. priemerný evidovaný 

uchádzač o zamestnanie  

Vybrané dostupné ukazovatele 
Priemerný 

evidovaný UoZ 

Priemerný 

podporený 

UoZ 

Vek (v rokoch) 35,73 34,8 

Dĺžka predchádzajúceho zamestnania (v mesiacoch) 23,49 33,00 

Dĺžka predchádzajúcej evidencie (v dňoch) 829,51 315,59 

 
% všetkých 

evidovaných  UoZ 

% 

podporených 

UoZ 

Muži (podiel) 51,96 % 59,13 % 

Slobodní (podiel) 52,78 % 46,26 % 

Ženatí (podiel) 34,31 % 44,02% 

Ovláda cudzí jazyk (podiel) 60,7 3% 74,40 % 

Slovenská štátna príslušnosť (podiel) 99,5 7% 99,53 % 

Vzdelanie:   

Bez vzdelania, resp. neukončená základná škola 

(podiel) 
7,69 % 0,14 % 

Základné vzdelanie 17,78 % 3,26 % 

Stredné odborné vzdelanie 40,57 % 22,11 % 

Úplné stredné odborné vzdelanie 37,74 % 48,57 % 

Prvý stupeň vysokoškolského vzdelania 2,18 % 1,97 % 

Druhý stupeň vysokoškolského vzdelania 7,95 % 22,72 % 

Zdroj: Vlastné spracovanie.  

Určité rozdiely sú badateľné aj v iných znakoch. Podiel ženatých, mužov a UoZ 

s jazykovými znalosťami je vyšší v skupine podporených UoZ. Výsledky naznačujú, že najmä 

vzdelanie, niektoré získané zručnosti a pracovné skúsenosti môžu mať významný vplyv na 

pravdepodobnosť podporenia UoZ. V tabuľke 16 je uvedené podobné porovnanie skupín 

UoZ. V tomto prípade sme sa však zamerali na zastúpenie v jednotlivých kategóriách NACE.  

Tabuľka 16 Kategória NACE predchádzajúceho zamestnania podporených uchádzačov o 

zamestnanie vs. priemerných evidovaných uchádzačov o zamestnanie 

Kategória NACE: 

Podiel na 

celej 

skupine 

UoZ 

Podiel na 

skupine 

podporených 

UoZ 

Rozdiel: podiel 

skupina podporené – 

podiel celá skupina 

evidovaných UoZ 

Poľnohospodárstvo, lesníctvo 

a rybárstvo 
6,44 % 3,67 % -2,77 p.b. 

Ťažba 4,58 % 0,18 % -4,4 p.b. 

Priemysel 13,38 % 17,12 % +3,74 p.b. 

Dodávka elektriny, plynu, pary a 

studeného vzduchu 
2,49 % 0,31 % -2,18 p.b. 

Dodávka vody, čistenie a odpady 7,87 % 0,49 % -7,38 p.b. 

Stavebníctvo 8,68 % 13,54 % +4,86 p.b. 

Veľkoobchod a maloobchod, oprava 17,94 % 22,08 % +4,14 p.b. 



 

72 

 

motorových vozidiel a motocyklov 

Doprava a skladovanie 3,63 % 4,02 % +0,39 p.b. 

Ubytovacie a stravovacie služby 4,58 % 3,93 % -0,65 p.b. 

Informácie a komunikácia 1,26 % 2,68 % +1,42 p.b. 

Finančné činnosti 1,53 % 3,89 % +2,36 p.b. 

Činnosti v oblasti nehnuteľností 1,19 % 1,56 % +0,37 p.b. 

Odborné, vedecké a technické činnosti 4,30 % 6,93 % +2,63 p.b. 

Administratívne a podporné služby 9,09 % 4,43 % -4,66 p.b. 

Verejná správa a obrana 15,07 % 4,25 % -10,82 p.b. 

Vzdelávanie 3,41 % 2,95 % -0,46 p.b. 

Zdravotníctvo a sociálna pomoc 3,35 % 2,24 % -1,11 p.b. 

Umenie, zábava a rekreácia 1,43 % 2,37 % +0,94 p.b. 

Ostatné činnosti 3,22 % 3,35 % +0,13 p.b. 

Zdroj: Vlastné spracovanie.  

Najvýznamnejší rozdiel v percentuálnom zastúpení je v prípade nezamestnaných z 

oblasti stavebníctva a verejnej správy a obrany. Kým v prípade stavebníctva je podiel výrazne 

vyšší u podporených subjektov, v prípade verejnej správy a obrany je to práve naopak. 

V oboch prípadoch je to pomerne logické, väčšina zamestnancov pôsobiacich vo verejnej 

správe má väčšiu averziu k riziku a nevníma podnikanie ako riešenie ich nezamestnanosti. Pri 

stavebníctve vzniká ideálna kombinácia potreby drobných živnostníkov a odvetvia s nízkou 

potrebnou úrovňou vzdelania. Môže však tiež ísť o sektor nahrádzajúci živnosťou klasický 

pracovný pomer. Okrem toho je v skupine podporených UoZ výrazne vyšší podiel 

zamestnancov veľkoobchodu a maloobchodu, priemyslu, ako aj a odborných a vedeckých 

činností.  

Potenciálny vplyv uvedených premenných na pravdepodobnosť podpory príspevkom 

na SZČ preskúmame prostredníctvom logistickej regresie. Výsledky regresie sú uvedené 

v tabuľke 17. Sú tu zobrazené hodnoty odhadnutých logit regresných koeficientov, ich 

štatistická významnosť ako odhadnuté hraničné resp. marginálne efekty znázorňujúce 

intenzitu vplyvu nezávislých premenných na závislú premennú (pravdepodobnosť získania 

podpory).   

Z výsledkov vyplýva, že štatisticky významnými premennými ovplyvňujúcimi 

pravdepodobnosť získania podpory sú najmä pohlavie, vek, jazykové znalosti, dĺžka 

predchádzajúcej evidencie, vzdelanie, ako aj zaradenie do niektorých kategórií NACE. Vyššiu 

pravdepodobnosť podpory majú muži, ženatí resp. vydaté, UoZ ovládajúce aspoň jeden cudzí 

jazyk a UoZ s vyšší vzdelaním. Vplyv veku je najprv do určitej výšky pozitívny a následne 

negatívny. Táto závislosť je teda zrejme nelineárna v podobe inverznej U-krivky, pričom 

optimum (bodov zvratu) leží na úrovni 38,6 roka. Znamená to, že UoZ s vekom nižším ako 

táto hodnota, ale aj vyšším ako táto hodnota majú nižšiu pravdepodobnosť podpory. Vyššiu 
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pravdepodobnosť podpory majú subjekty so skúsenosťami z oblasti stavebníctva alebo 

veľkoobchodu a maloobchodu. Naopak, negatívny vplyv je významný napríklad v prípade 

oblasti verejná správa a obrana alebo administratíva a podporné služby. Určitú úlohu môže 

v tomto prípade samozrejme zohrávať práve zameranie príspevku na samostatnú zárobkovú 

činnosť. Trvanie predchádzajúcej evidencie UoZ má štatisticky veľmi významný negatívny 

vplyv na pravdepodobnosť podpory. Subjekty, ktoré boli dlhodobo evidované ako UoZ, sa 

v oveľa nižšej miere zaujímajú a využívajú tento príspevok. To potvrdzuje, že tento príspevok 

je skôr vhodný pre ľudí pripravených na trh práce, ale bez možnosti sa zamestnať, ako na 

riešenie problematiky dlhodobo nezamestnaných.  

Tabuľka 17 Výsledok logistickej regresie faktorov vplývajúcich na účasť na podpore SZČ 

(DS1) 

 

Podpora DS1 (evidencia 

UoZ podporeného 

z DS1=1, 

evidencia ostatných 

UoZ=0) 

Hraničné 

efekty 

dy/dx 

Muž (muž = 1, žena = 0) 0,279*** (7,57) 0,025 

VEK 0,220***  (16,31) 0,0019 

VEK2 -0,0029*** (-17,07) -0,00003 

Slobodný (slobodný/á = 0, iný rodinný stav = 0) -0,085  (-1,39)  

Ženatý/Vydatá (áno = 1, iný rodinný stav = 0) 0,266***  (5,03) 0,0024 

Ovláda cudzí jazyk (áno = 1, nie = 0) 0,387*** (9,26) 0,0034 

Slovenská štátna príslušnosť (áno = 1, nie = 0) -0,032 (-0,12)  

Dĺžka predchádzajúcich evidencií (v dňoch) -0,0004 *** (-16,77) -3,81*10-6 

Vzdelanie 

(hodnoty od 0, t. j. bez vzdelania, až po 8, t. j.  3. 

stupeň VŠ) 

0,224*** (18,91) 0,002 

Najmenej rozvinuté okresy BBSK 

(ak je UoZ z okresov LC,PT, RA, RS, VK tak = 1,  

inak = 0) 

-0,009  (-0,26)  

Vybrané NACE kategórie:   

Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo -0,170* (-1,94) -0,0014 

Ťažba -0,999*** (-2,42) -0,0057 

Priemysel -0,211*** (-3,25) -0,002 

Stavebníctvo 0,616**** (10,79) 0,007 

Veľkoobchod, maloobchod a oprava motorových 

vozidiel 
0,211*** (4,49) 0,002 

Odborné, vedecké a technické činnosti 0,451*** (6,71) 0,005 

Administratívne a podporné služby -0,377*** (-4,75) -0,003 

Verejná správa a obrana -0,844*** (-9,25) -0,006 

C (konštanta) -9,23*** (-23,92)  

Bod zvratu pre vek (v rokoch) 38,63 

Počet pozorovaní 250448 
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Wald chi2 2545,29 

Pseudo R2 0,068 

Pozn.: Údaje nad zátvorkou sú hodnoty probit, resp. regresného koeficientu logistickej 

regresie, údaje v zátvorkách sú hodnoty z-štatistík a značky */**/*** znamenajú štatistickú 

významnosť na hladine 10/5/1 percent. Odhady sú robustné z hľadiska heteroskedasticity a 

autokorelácie. Údaje dy/dx sú odhadnuté hodnoty hraničných/marginálnych efektov.   

Zdroj: Vlastné spracovanie.  

 

Skutočnosť, že daný UoZ sa nachádza v okrese zaradenom medzi najmenej rozvinuté 

regióny SR, nemá štatisticky významný vplyv na pravdepodobnosť podpory. Rovnako tak 

nebol štatisticky významný vplyv preukázaný ani v prípade štátnej príslušnosti.  

Hodnotenie efektu poskytnutej podpory využitím metódy PSM 

V tejto časti analýzy preskúmame samotný efekt vybraného nástroja AOTP na 

zamestnanie sa UoZ - príspevok na SZČ. Na účely tejto analýzy použijeme celkovú databázu 

evidencii UoZ v čase prepojenú so statickou databázou podporených UoZ. Metóda propensity 

score matching (PSM) relatívne verne imituje obojstranne zaslepený experiment a okrem 

iného sa využíva aj v prípade stanovenia efektu liečby v medicíne. Rovnako tak má aj široké 

uplatnenie v prípade spoločenských vied, najmä na odhad vplyvu podporných programov. 

V našom prípade túto metódu použijeme na stanovenie efektu podpory, ktorá môže byť 

označená aj ako tzv. liečba (treatment). Pozitívnym výsledkom (outcome) je v našom prípade 

skutočnosť, že sa evidencia ukončí zamestnaním UoZ. Negatívnym výsledkom je opak, t. j. 

na konci evidencie sa UoZ nezamestná. Liečbou bude v našom prípade podpora SZČ, t. j. 

skutočnosť, či evidovaný UoZ bol v minulosti podporený príspevkom na SZČ alebo nebol. 

Sledované obdobie je od roku 2012 do roku 2018. Prípadná podpora pred týmto obdobím teda 

nie je braná do úvahy. Podobnejšie sú obe kľúčové premenné vysvetlené v tabuľke 18.  

Tabuľka 18 Popis premenných vyjadrujúcich výsledok a „liečbu“ použitých v PSM 

Premenná Stav premennej = 1 (pozitívny výsledok) Stav premennej = 0 

Zamestnal sa -

výsledok 

(outcome) 

Ak je splnená aspoň jedna z týchto podmienok: 

1. Ide o evidenciu, v rámci ktorej sa UoZ sa na 

konci evidencie zamestnal, t .j. dôvod vyradenia 

z evidencie UoZ je jeden z nasledujúcich: 

- nástup do zamestnania, 

- vznik pracovného pomeru alebo obdobného 

pracovného pomeru, 

- skončenie pozastavenia SZČ, 

- začatie vykonávania zárobkovej činnosti v EÚ 

a cudzine, 

- vznik PPV (dohody mimo PP), 

- vznik oprávnenia prevádzkovať alebo 

Ide o evidenciu, 

ktorá bola 

ukončená iným 

dôvodom 

vyradenia alebo 

evidencia trvá 

dlhšie, ako je 

koniec 

sledovaného 

obdobia. 
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vykonávať SZČ, 

- UoZ prestal spĺňať podmienku § 6 ods. 2 

písm. a) 

- vykonával zárobkovú činnosť v pracovnom 

pomere alebo v inom právnom vzťahu. 

2. Ide o evidenciu, po ktorej bezprostredne 

nasleduje obdobie podpory príspevkom na SZČ 

a zároveň ide o poslednú evidenciu klienta 

v sledovanom období (zostal zamestnaný po 

podpore). 

Podpora SZČ  

(treatment - DS1) 

Jedna z týchto možností: 

- ide o evidenciu UoZ, ktorý bol počas 

sledovaného obdobia podporený príspevkom na 

SZČ. 

- ide o evidenciu, po ktorej bezprostredne 

nasleduje obdobie podpory príspevkom na SZČ. 

Ide o evidenciu 

UoZ, ktorý nebol 

podporený 

príspevkom na 

SZČ 

Zdroj: Vlastné spracovanie.  

 

Skúmanú vzorku pozorovaní sme museli na účely tejto analýzy ďalej očistiť 

z niekoľkých dôvodov. V dôsledku faktu, že ide o databázu evidencií, sú totožní UoZ 

v databáze uvedení chronologicky niekoľko krát, vždy keď boli opätovne zaradení do 

evidencie. Keďže PSM priraďuje ku každému pozorovaniu po podpore (treated) ďalšie 

pozorovanie bez podpory (control) s najviac podobnou hodnotou propensity score, je vysoké 

riziko, že práve dve evidencie totožného subjektu pred podporou a po podpore budú k sebe 

vždy priradené. To môže do značnej miery negatívne ovplyvniť výsledky a ich interpretáciu. 

Preto sme v tomto prípade vyradili všetky predchádzajúce pozorovania (evidencie) 

podporených subjektov evidované pred podporou3. 

Druhým potenciálnym problémom, ktorý bolo potrebné ošetriť je fakt, že na základe 

dostupných údajov za sledované obdobie nie je možné určiť, či daný subjekt nebol podporený 

sledovaným nástrojom v minulosti. Zároveň niektoré evidované UoZ boli v minulosti  

podporené inými nástrojmi AOTP. Tieto nástroje môžu mať pozitívny vplyv na 

pravdepodobnosť ich zamestnania sa. Veľmi často by boli práve tieto subjekty priradené ako 

kontrolné (control group) k UoZ podporeným z nášho nástroja (treatment gorup). Tento fakt 

by opäť mohol zmeniť výpovednú schopnosť našich výsledkov, keďže v niektorých 

prípadoch by sa sledoval efekt podpory SZČ oproti inej podpore, prípadne rovnakej podpore 

získanej pred začiatkom sledovaného obdobia. Tento problém sme teda vyriešili elimináciou 

všetkým UoZ, o ktorých máme vedomosť, že v minulosti boli podporené z AOTP. Celá 

                                                 
3 okrem evidencie bezprostredne pred podporou, pri ktorej berieme UoZ do úvahy ako podporeného (priradená 

1) 
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vzorka UoZ sa po tejto eliminácií zmenšila približne na polovicu. Pre porovnanie však 

uvádzame výsledky získané prostredníctvom PSM na celej vzorke, ako aj na obmedzenej 

vzorke. Relevantnosť výsledkov však môže byť v prvom prípade diskutabilná v dôsledku 

uvedeného potenciálneho skreslenia. Na začiatok uvádzame aj porovnanie evidencií oboch 

skupín UoZ na Grafe 13.  

 

Graf 13 Porovnanie výsledku evidencií UoZ po podpore SZČ (DS1) a bez tejto podpory 

Zdroj: Vlastné spracovanie.  

 

V prípade evidencie UoZ podporených príspevkom na podporu SZČ približne 77 % 

evidencií končí zamestnaním UoZ. V prípade subjektov nepodporených AOTP je takto 

ukončených len 38,8 % evidencií. Do vzorky sme nezapočítali subjekty podporené 

akýmkoľvek iným nástrojom AOTP okrem príspevku na SZČ.  

Prvým krokom v prípade PSM je výpočet hodnôt tzv. propensity scores pre každé 

pozorovanie (evidenciu). Tieto hodnoty sa vypočítajú prostredníctvom probitovej regresie 

alebo logistickej regresie (logit) faktorov. Obe metódy zvyčajne dosahujú podobné výsledky. 

Pre porovnanie finálneho efektu podpory sme použili obe metódy. V tejto časti uvádzame 

výsledky probitovej regresie prostredníctvom výstupu zo software STATA uvedenom na 

obrázku 2.  
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Obrázok 2 Výsledok probitovej regresie použitej na kalkuláciu PSM 

Zdroj: Vlastné spracovanie – výstup softwaru STATA.  

 

Ako nezávislé premenné vplývajúce na pravdepodobnosť podpory sme opäť použili 

nezávislé premenné uvedené v predchádzajúcom texte. Ako umelé premenné sme využili 

takmer všetky kategórie ISCO, NUTS a okresy okrem stanovenej referenčnej premennej. 

V prípade okresov bola stanovená ako referenčná premenná okres Žiar nad Hronom. Ako je 

možné vidieť na obrázku 2, väčšina premenných má štatisticky významný vplyv na 

pravdepodobnosť získania podpory (p-hodnota z-štatistiky P>|z| je väčšinou nižšia ako 0,05). 

. 

     Total           6    111,444     111,450 

                                             

   Treated           6      3,555       3,561 

 Untreated           0    107,889     107,889 

                                             

assignment   Off suppo  On suppor       Total

 Treatment          support

 psmatch2:     psmatch2: Common

Note: S.E. does not take into account that the propensity score is estimated.

                                                                                        

                        ATT   .762587904   .588748242   .173839662   .011506739    15.11

    ZAMESTNAL_SA  Unmatched   .762987925   .541741976   .221245949   .008449445    26.18

                                                                                        

        Variable     Sample      Treated     Controls   Difference         S.E.   T-stat

                                                                                        

                                                                                                  

                           _cons    -23.44048   5.942376    -3.94   0.000    -35.08733   -11.79364

                         NACE_18    -.4477374   .0730408    -6.13   0.000    -.5908946   -.3045801

                         NACE_17    -.8879435   .0670787   -13.24   0.000    -1.019415   -.7564716

                         NACE_16    -.8400093   .0631927   -13.29   0.000    -.9638646    -.716154

                         NACE_15    -.7343858   .0569196   -12.90   0.000    -.8459461   -.6228256

                         NACE_14    -.6816991   .0528935   -12.89   0.000    -.7853685   -.5780297

                         NACE_13    -.3817759   .0518787    -7.36   0.000    -.4834564   -.2800955

                         NACE_12      -.48248   .0797399    -6.05   0.000    -.6387673   -.3261928

                         NACE_11    -.5062511     .06355    -7.97   0.000    -.6308067   -.3816954

                         NACE_10    -.5193515   .0675687    -7.69   0.000    -.6517837   -.3869194

                          NACE_9    -.5734731   .0557512   -10.29   0.000    -.6827435   -.4642026

                          NACE_8    -.6496692   .0584498   -11.11   0.000    -.7642288   -.5351097

                          NACE_7    -.4952421   .0453486   -10.92   0.000    -.5841237   -.4063606

                          NACE_6    -.3293677   .0493498    -6.67   0.000    -.4260914   -.2326439

                          NACE_5    -.6231813   .1148268    -5.43   0.000    -.8482376    -.398125

                          NACE_4    -.8036194   .1813001    -4.43   0.000    -1.158961   -.4482777

                          NACE_3    -.6245078   .0500041   -12.49   0.000     -.722514   -.5265016

                          NACE_2    -.9784128   .1679506    -5.83   0.000     -1.30759   -.6492357

                          NACE_1    -.6664554   .0590521   -11.29   0.000    -.7821954   -.5507154

                              ZC     .0848444   .0499049     1.70   0.089    -.0129675    .1826563

                              ZV    -.1812911   .0384914    -4.71   0.000    -.2567329   -.1058492

                              VK     .4235657   .0359128    11.79   0.000     .3531778    .4939535

                              RS     .0452057   .0377504     1.20   0.231    -.0287837     .119195

                              RA      .283631   .0431086     6.58   0.000     .1991397    .3681223

                              PT    -.3777879   .0667946    -5.66   0.000    -.5087028    -.246873

                              LC    -.3777717   .0436816    -8.65   0.000     -.463386   -.2921574

                              KA    -.0036476   .0486852    -0.07   0.940    -.0990687    .0917736

                              DT     .1772488   .0418627     4.23   0.000     .0951993    .2592983

                              BR     .0873463   .0376758     2.32   0.020     .0135031    .1611894

                              BS     .3314048   .0470942     7.04   0.000      .239102    .4237077

                              BB    -.3054012   .0360789    -8.46   0.000    -.3761144   -.2346879

                          isco_9     .0394429   .0382572     1.03   0.303    -.0355398    .1144256

                          isco_8     .2991908   .0326107     9.17   0.000     .2352751    .3631065

                          isco_7      .273029   .0629992     4.33   0.000     .1495528    .3965051

                          isco_6     .2470509   .0323858     7.63   0.000      .183576    .3105259

                          isco_5     .2896419   .0386481     7.49   0.000      .213893    .3653908

                          isco_4     .5274612   .0334427    15.77   0.000     .4619146    .5930078

                          isco_3      .468216   .0401783    11.65   0.000      .389468    .5469639

                          isco_2     .5533933   .0465949    11.88   0.000     .4620691    .6447176

                          isco_1            0  (omitted)

                         Mgr_Ing    -.0553252   .0611756    -0.90   0.366    -.1752271    .0645767

                              Bc    -.2803757   .0831641    -3.37   0.001    -.4433744    -.117377

                            USOV    -.1289685   .0588778    -2.19   0.028    -.2443669   -.0135702

                             SOV    -.3024876   .0610741    -4.95   0.000    -.4221907   -.1827845

                             NOV    -.7044958   .1450793    -4.86   0.000     -.988846   -.4201456

                              ZS    -.6525599   .0702026    -9.30   0.000    -.7901545   -.5149653

                        bezVZDEL    -.9159713   .2627103    -3.49   0.000    -1.430874   -.4010685

               rok_zac_evidencie     .0109619    .002953     3.71   0.000     .0051741    .0167497

                 dlzka_predch_ev     .0000724   .0000103     7.06   0.000     .0000523    .0000925

ZAMESTNANY_TESNE_PRED_EVIDENCIOU      .082902      .0343     2.42   0.016     .0156752    .1501289

                     CUDZI_JAZYK     .1041805   .0194933     5.34   0.000     .0659744    .1423866

                  REKVALIFIKACIA     1.386435   .0463442    29.92   0.000     1.295602    1.477268

                        INE_AOTP            0  (omitted)

                 SVK_prislusnost     .0278609   .1235611     0.23   0.822    -.2143144    .2700361

                             VEK    -.0055487   .0009392    -5.91   0.000    -.0073894    -.003708

                          ZENATY     .0768739    .024227     3.17   0.002     .0293899    .1243579

                        SLOBODNY    -.0850626   .0279604    -3.04   0.002    -.1398639   -.0302613

                             MUZ     .1059592   .0185466     5.71   0.000     .0696085    .1423099

                                                                                                  

                     PODPORA_DS1        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                                                  

Log likelihood = -13955.408                       Pseudo R2       =     0.1148

                                                  Prob > chi2     =     0.0000

                                                  LR chi2(55)     =    3621.03

Probit regression                                 Number of obs   =     111450

      isco_1 dropped and 4 obs not used

note: isco_1 != 0 predicts failure perfectly

      INE_AOTP dropped and 137032 obs not used

note: INE_AOTP != 0 predicts failure perfectly
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Na základe vypočítaných hodnôt propensity score sa ku podporeným UoZ priradí z kontrolnej 

vzorky nepodporených UoZ pozorovanie s blízkou alebo rovnakou hodnotou propensity 

score. Celkový počet priradených pozorovaní je uvedení v tabuľke 19. Celkovo boli kontrolne 

pozorovania  (t. j. evidencie UoZ bez podpory) priradené k 3555 evidenciám UoZ po podpore. 

Len k šiestim pozorovaniam nebolo podľa propensity score nájdené zodpovedajúce kontrolne 

pozorovanie. 

 

Tabuľka 19 Počet pozorovaní podporených uchádzačov o zamestnanie s priradenými 

pozorovaniami z kontrolnej skupiny 

 

Common support 

Počet 

pozorovaní 

Off support 

(bez priradenia 

pozorovania 

z kontrolnej vzorky) 

On support 

(s priradením 

pozorovania z kontrolnej 

vzorky) 

Evidencie nepodporených 

UoZ (untreated) 
0 107889 107889 

Evidencie UoZ 

podporených príspevkom na 

SZČ (treated) 

6 3555 3561 

Počet pozorovaní 6 111444 111450 

Zdroj: Vlastné spracovanie.  

Následne sú vypočítané a porovnané rozdiely hodnôt výslednej premennej (outcome) 

medzi oboma skupinami pozorovaní. Výsledky tohto porovnania sú uvedené v tabuľke 20. 

Rozdiel vo výsledku medzi skupinou podporených UoZ a nepodporených UoZ je v našom 

prípade významný. Kým priemerná hodnota pravdepodobnosti zamestnania v skupine 

podporených UoZ je približne 0,763, v  skupine nepodporených je táto hodnota len 0,589. 

Rozdiel je na základe hodnoty t-štatistky štatisticky významný na hladine významnosti 5%.  

Tabuľka 20 Porovnanie výsledkov oboch skupín (podporená skupina uchádzačov o 

zamestnanie a nepodporená skupina uchádzačov o zamestnanie) 

Outcome:  Treated group 

(podporené 

UoZ) 

Control group 

(nepodporené 

UoZ) 

Diff. 

(rozdiel) 

S.E. T-štat. 

Zamestna

l sa 

(áno=1, 

nie=0) 

Unmatched  0,7629879 0,541742 0,221246 0,0084

5 

26.2*** 

ATT 

(average 

treatment on 

treated) 

0,7625879 0,588748 0,173840 0,0115

0 

15.11** 

Zdroj: Vlastné spracovanie.  
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Konečné výsledky odhadnutých koeficientov vplyvu podpory sú zosumarizované 

v tabuľke 21. Výsledky boli dosiahnuté pri štyroch rôznych alternatívnych predpokladoch. 

V prvých dvoch modeloch bola použitá obmedzená vzorka, kde boli vylúčené pozorovania 

evidencií UoZ, ktorý boli v minulosti podporené iným AOTP (prípadne rovnakým mimo 

sledovaného obdobia). V prvom prípade bola pre odhad jednotlivých propensity scores 

použitá probitová regresia a v druhom prípade išlo o logistickú regresiu. V tretej a štvrtej 

alternatíve bola použitá celá vzorka evidencií UoZ bez uvedenej eliminácie. Výsledky sa 

ukazujú byť značne robustné z hľadiska použitia rôznej metodiky, keďže vo všetkých štyroch 

prípadoch sú veľmi podobné.   

Tabuľka 21 Odhad výsledného efektu podpory na podporené subjekty prostredníctvom PSM 

ATET (average treatmet effect on treated) 

Priemerný efekt podpory na podporene UoZ 
Coef. 

Robust 

std. 

errors 

P-

hodnota 

(z-stat) 

95% 

interval 

1. ATET (1 vs. 0) – PS na základe 

probitovej regresie 

(obmedzená vzorka – bez UoZ podporených 

iným AOTP) 

0,166*** 0,0113 0,000 
<0,144 – 

0,189> 

2. ATET (1 vs. 0) – PS na základe 

logistickej regresie 

(obmedzená vzorka – bez UoZ podporených 

iným AOTP) 

0,2042*** 0,0112 0,000 
<0,182 – 

0,226> 

3. ATET (1 vs. 0) – PS na základe 

probitovej regresie 

celá vzorka evidencií UoZ 

0,242*** 0,0110 0,000 
<0,221– 

0,264> 

4. ATET (1 vs. 0) – PS na základe 

logistickej regresie 

celá vzorka evidencií UoZ 

0,143*** 0,0168 0,000 
<0,110 – 

0,176> 

Zdroj: Vlastné spracovanie.  

Vo všetkých štyroch prípadoch je efekt podpory prostredníctvom príspevku na SZČ 

štatisticky významný na všetkých bežných hladinách významnosti. Berúc do úvahy len 

odhady na základe prvých dvoch alternatív môžeme povedať, že vplyv podpory je pri 95 % 

intervale spoľahlivosti v priemere na úrovni od 0,144 do 0,226. To znamená, že realizovaná 

podpora SZČ zvyšuje pravdepodobnosť, že sa evidencia UoZ skončí jeho zamestnaním od 

14,4 do 22,6 %. 
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Obrázok 3 Testovanie vyváženého zatriedenia pozorovaní do oboch skupín (skupina s 

podporou a kontrolná skupina) podľa jednotlivých premenných a hodnoty skreslenia 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 

 

* if B>25%, R outside [0.5; 2]

                                                                      

0.003     25.83    1.000      1.4       1.2      12.1    1.00     100

                                                                      

Ps R2   LR chi2   p>chi2   MeanBias   MedBias      B       R     %Var 

                                                                      

* if variance ratio outside [0.94; 1.07]

                                                                                        

NACE_18                             .01885     .018      0.7     0.26  0.791       .

NACE_17                             .01969   .02166     -1.2    -0.58  0.560       .

NACE_16                             .02954    .0315     -1.1    -0.48  0.629       .

NACE_15                             .03994   .03713      1.3     0.62  0.538       .

NACE_14                             .05513   .05598     -0.3    -0.16  0.877       .

NACE_13                             .08383   .08889     -2.0    -0.76  0.447       .

NACE_12                              .0135   .01632     -2.5    -0.98  0.328       .

NACE_11                              .0315   .03713     -3.6    -1.30  0.193       .

NACE_10                             .02532   .02785     -1.8    -0.66  0.507       .

NACE_9                              .04529   .04895     -1.7    -0.73  0.467       .

NACE_8                              .03797   .03882     -0.4    -0.19  0.853       .

NACE_7                              .24726   .23066      4.0     1.64  0.101       .

NACE_6                              .15724   .15359      1.1     0.43  0.670       .

NACE_5                              .00478   .00422      0.7     0.35  0.723       .

NACE_4                              .00169   .00113      1.2     0.63  0.527       .

NACE_3                              .09395   .09451     -0.2    -0.08  0.935       .

NACE_2                              .00169   .00253     -1.5    -0.78  0.438       .

NACE_1                              .04473   .04473      0.0    -0.00  1.000       .

ZC                                  .03882   .04444     -3.1    -1.19  0.235       .

ZV                                  .08495   .07848      2.2     1.00  0.319       .

VK                                  .17215   .17103      0.3     0.13  0.900       .

RS                                  .10549   .10127      1.4     0.58  0.559       .

RA                                  .06948   .06695      1.1     0.42  0.672       .

PT                                   .0135   .01013      2.3     1.32  0.188       .

LC                                  .04501   .04079      1.6     0.88  0.380       .

KA                                  .03657   .03713     -0.3    -0.13  0.900       .

DT                                  .07257   .07089      0.7     0.28  0.783       .

BR                                  .11083   .10999      0.3     0.11  0.910       .

BS                                  .05513   .05907     -2.0    -0.72  0.474       .

BB                                  .12208   .13502     -3.6    -1.63  0.103       .

isco_9                              .06301   .06582     -1.0    -0.48  0.629       .

isco_8                              .16146   .16146      0.0     0.00  1.000       .

isco_7                              .02138   .01857      1.8     0.85  0.397       .

isco_6                              .20478   .20422      0.1     0.06  0.953       .

isco_5                               .0872   .08973     -0.9    -0.38  0.707       .

isco_4                              .20084   .20253     -0.5    -0.18  0.859       .

isco_3                              .11139   .11224     -0.3    -0.11  0.910       .

isco_2                              .05823   .05513      1.5     0.56  0.573       .

isco_1                                   0        0        .        .      .       .

Mgr_Ing                             .15443   .15668     -0.7    -0.26  0.794       .

Bc                                  .01716   .01632      0.7     0.28  0.782       .

USOV                                 .4903   .50633     -3.3    -1.35  0.176       .

SOV                                 .27932   .26442      3.2     1.41  0.158       .

NOV                                 .00225   .00225      0.0     0.00  1.000       .

ZS                                  .03544   .03122      1.6     0.99  0.322       .

bezVZDEL                            .00113   .00113      0.0     0.00  1.000       .

rok_zac_evidencie                   2013.9   2013.9     -0.5    -0.21  0.837    0.75*

dlzka_predch_ev                     330.26    304.8      3.5     1.38  0.167    0.80*

ZAMESTNANY_TESNE_PRED_EVIDENCIOU     .0602    .0661     -2.6    -1.02  0.306       .

CUDZI_JAZYK                         .72349   .72968     -1.3    -0.59  0.558       .

REKVALIFIKACIA                      .07707   .07454      1.3     0.40  0.687       .

SVK_prislusnost                     .99634   .99747     -1.8    -0.85  0.393       .

VEK                                 37.831   37.601      2.2     0.95  0.344    0.83*

ZENATY                              .47651   .48467     -1.6    -0.69  0.491       .

SLOBODNY                            .39128   .38987      0.3     0.12  0.903       .

MUZ                                 .54627   .54346      0.6     0.24  0.812       .

                                                                                        

Variable                            Treated Control    %bias      t    p>|t|    V(C)

                                          Mean                     t-test       V(T)/
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Na záver sme ešte otestovali klasifikáciu pozorovaní do skupiny subjektov s podporou 

a kontrolnej skupiny podľa jednotlivých pramenných. Výsledky tohto testu sú uvedené na 

obrázku 3. Rozdiely v priemerných hodnotách premenných medzi podporenou skupinou 

(treated) a kontrolnou skupinou (control) by mali byť malé, resp. štatisticky nevýznamné na 

hladine 0,0, a zároveň skreslenie (% bias) by malo byť zvyčajne nižšie ako 5%. Ako je 

zrejmé, obe uvedené podmienky sú splnené pri všetkých použitých nezávislých premenných. 

Celkové výsledky testov tento fakt ďalej potvrdzujú. Zatriedenie subjektov do oboch skupín 

bolo teda vyvážené z hľadiska sledovaných premenných. 

 

2.2.2 Príspevok na podporu udržania pracovných miest (§ 50k) 

 

Príspevok na podporu udržania pracovných miest definuje § 50k zákona o službách 

zamestnanosti. Úrad môže poskytnúť príspevok na podporu udržania pracovných miest 

zamestnávateľovi, ktorý najmenej tri mesiace pred podaním žiadosti o poskytnutie príspevku 

udržal pracovné miesta aj v prípade pretrvávajúcich vážnych prevádzkových dôvodov 

vymedzených v písomnej dohode so zástupcami zamestnancov, na základe ktorých po dohode 

s úradom na prechodné obdobie obmedzí svoju prevádzkovú činnosť tak, že nebude 

zamestnancom prideľovať prácu v rozsahu najmenej 6 % a najviac 40 % ustanoveného 

týždenného pracovného času. Príspevok sa neposkytuje zamestnávateľovi, ak to ustanovuje 

osobitný predpis a na podporu udržania pracovného miesta zamestnanca, na ktorého 

zamestnávanie bol na to isté obdobie poskytnutý príspevok podľa § 50, § 50j, § 51a, § 56a 

alebo § 60. 

Mesačná výška príspevku je 50 % z náhrady mzdy poskytnutej zamestnancovi a 

najviac 60 % z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až 

tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok 

poskytuje. 

Príspevok sa poskytuje na základe písomnej dohody o poskytnutí príspevku 

uzatvorenej medzi úradom a zamestnávateľom. Príspevok poskytuje zamestnávateľovi úrad, v 

ktorého územnom obvode zamestnávateľ udrží pracovné miesta, ak zamestnávateľ o 

príspevok písomne požiada. Súčasťou žiadosti o poskytnutie príspevku je písomná dohoda so 

zástupcami zamestnancov, realizačný plán na odstránenie obmedzenia prevádzkovej činnosti 

a vyhlásenie o predpokladanom termíne ukončenia prechodného obdobia. 

Príspevok sa poskytuje najviac počas 12 mesiacov. Príspevok sa poskytuje za dni, v 

ktorých bola zamestnancovi poskytnutá náhrada mzdy, v úhrne najviac za 120 dní, ak bola 

dohoda o poskytnutí príspevku uzatvorená na obdobie 12 mesiacov. Ak bola dohoda o 
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poskytnutí príspevku uzatvorená na kratšie obdobie ako 12 mesiacov, úhrn počtu dní, za ktoré 

sa poskytne príspevok, sa pomerne kráti. Zamestnávateľ nemôže zamestnanca, na ktorého sa 

poskytuje príspevok, dočasne prideliť na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi. 

 

Popis údajov a metód poskytnutých v analýze 

 

Ako sme uviedli vyššie, v tejto časti analyzujeme príspevok na podporu udržania 

pracovných miest využívaný podľa § 50k citovaného zákona. Pri analýze používame údaje 

z databázy podporených subjektov zo skúmaného príspevku SR. Rozsah databázy je malý, 

nakoľko tento príspevok bol v SR v sledovanom období od roku 2012 do roku 2020 pridelený 

len ôsmim prijímateľom. Prijímateľmi sú podniky, ktoré udržali pracovné miesto 

zamestnanca za daných podmienok. Z uvedených ôsmich prijímateľov podpory sú traja 

z Banskobystrického samosprávneho kraja. Ide o podniky z okresov Banská Štiavnica, 

Revúca a Detva.  

Podnik v Banskej Štiavnici, ktorý má právnu formu s.r.o., získal podporu v roku 2015. 

Dohodnutá výška podpory bola 113 130 eur. Zaviazal sa udržať spolu 45 pracovných miest po 

dobu 6 mesiacov. 

Ďalším podporeným podnikom bola akciová spoločnosť z okresu Detva, ktorej bola 

podpora udelená v novembri 2013. V tomto prípade sa spoločnosť zaviazala udržať 806 

pracovných miest po dobu jedného mesiaca. Dohodnutá výška podpory bola na úrovni 71 874 

eur.  

Posledným podnikom z Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorý bol v danom 

období podporený týmto príspevkom, je akciová spoločnosť z okresu Revúca. Podporu 

dostala v auguste 2013. Podpora bola dohodnutá na 82 pracovných miest po dobu 12 

mesiacov (maximálna možná doba podpory). Dohodnutá suma podpory bola 84 091,80 eur. 

Rozdelenie podporených podnikov podľa právnej formy v Banskobystrickom 

samosprávnom kraji a v ostatných krajoch v SR je uvedené na grafe 14. Väčšina podnikov 

boli akciové spoločnosti (5) a dva podniky mali právnu formu s.r.o. 
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Graf 14 Rozdelenie podporených subjektov podľa právnej formy 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 

 

Na grafe 15 je zobrazená dohodnutá výška podpory a čerpanie podporených podnikov 

podľa jednotlivých okresov. Okresy BBSK sú zvýraznené. V každom okrese bol zaevidovaný 

len jeden podporený podnik. Výška reálneho čerpania podpory bola vo všetkých prípadoch 

výrazne nižšia ako dohodnutá výška podpory. Najvyššie čerpanie bolo zaznamenané 

v prípade podnikov z okresov Detva a  Stará Ľubovňa, a to približne na úrovni 47 %  a 46 % 

z dohodnutej výšky príspevku. V prípade podnikov z okresu Senec a Šaľa bolo reálne 

čerpanie nulové. Podniky z okresov Banská Štiavnica a Revúca reálne čerpali len približne  

9 % z pôvodne dohodnutého objemu.  

 

Graf 15 Dohodnutá výška príspevku a jeho reálne čerpanie klasifikované podľa okresu, 

v ktorom prijímateľ udržal pracovné miesta (v zátvorke je rok získania podpory) 

Zdroj: Vlastné spracovanie.  
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Ďalej uvádzame aj graficky znázornený počet dohodnutých pracovných miest 

a dohodnutú dobu podporovania v mesiacoch podľa podnikov v jednotlivých okresoch SR.  

Z uvedeného je zrejmé, že ak podnik žiadal o podporu na dlhšie obdobie (zvyčajne 12 

mesiacov), tak počet dohodnutých udržaných pracovných miest bol nižší a naopak.  

 

Graf 16 Dohodnutý počet udržaných miest a dohodnutá doba podporovania podľa okresu, 

v ktorom prijímateľ udržal pracovné miesta (v zátvorke je rok získania podpory) 

Zdroj: Vlastné spracovanie.  

 

V poslednej časti analýzy sme realizovali kalkuláciu výšky dohodnutého a čerpaného 

príspevku na jedno pracovné miesto a jeden mesiac podpory v prípade prijímateľov z BBSK 

(Tabuľka 22).  

Tabuľka 22 Kalkulácia výšky dohodnutého a čerpaného príspevku na jedno pracovné miesto a 

mesiac 

Miesto 

výkonu 

Počet 

dohodnutých 

podporených 

prac. miest 

Dohodnut

á výška 

príspevku 

Doba 

podpor

y 

(mes.) 

Čerpanie 

príspevk

u 

Dohodnutý 

príspevok na 1 

prac. miesto a 1 

mesiac podpory 

Čerpanie 

príspevku na 1 

prac. miesto a 1 

mesiac podpory 

Dátum 

schválenia 

podpory 

Banská 

Štiavnica 
45 113130 6 10248,4 419 37,96 

25.02. 

2015 

Detva 806 71874,08 1 33802,3 89,17 41,94 
28.11. 

2013 

Revúca 82 84091,81 12 7374,6 85,46 7,49 
27.08. 

2013 

Spolu 

BBSK: 
933 

269095,8

9 
19 51425,3 593,63 87,39 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 
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Podnik v Banskej Štiavnici žiadal o jednoznačne najvyšší objem finančného príspevku 

na jedno udržané pracovné miesto a mesiac podpory. Dohodnutá podpora bola vo výške 419 

eur na pracovné miesto a mesiac podpory, čerpaná výška podpory bola však len na úrovni 

37,96 eur na pracovné miesto a mesiac. Porovnateľná čerpaná výška podpory na miesto 

a mesiac bola aj v podniku z Detvy. Oproti tomu podnik z Revúcej reálne čerpal len necelých 

7,50 eur na pracovné miesto a mesiac, aj keď dohodnutá relatívna výška podpory by 

predstavovala až približne 85,50 eur. V priemere ide v Banskobystrickom samosprávnom 

kraji o sumu 87,39 eur na jedno pracovné miesto a mesiac podpory. 

 

2.2.3 Príspevok REPAS+ pre uchádzačov o zamestnanie okrem BSK (§ 54) 

 

Príspevok na podporu REPAS+ pre uchádzačov o zamestnanie okrem Bratislavského 

samosprávneho kraja (ďalej len „BSK“) definuje § 54 ods. 1 písm d) zákona o službách 

zamestnanosti, ktorý hovorí, že za aktívne opatrenia na trhu práce sa považujú aj projekty na 

zlepšenie postavenia uchádzačov o zamestnanie alebo záujemcov o zamestnanie na trhu 

práce, ktoré schvaľuje ministerstvo alebo ústredie a realizuje úrad alebo právnická osoba 

alebo fyzická osoba. 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s úradmi práce, sociálnych vecí a 

rodiny okrem Bratislavského samosprávneho kraja zabezpečuje pre uchádzačov o 

zamestnanie poskytovanie príspevkov na rekvalifikačný kurz. Na účely REPAS+ sa za 

rekvalifikačné kurzy nepovažujú kurzy na rozvoj komunikačných, počítačových, 

manažérskych, sociálnych, podnikateľských a jazykových kompetencií. 

ÚPSVaR podporuje kurzy realizované prezenčnou alebo kombinovanou formou, v 

ktorej prevláda prezenčná forma. V prípade kombinovanej formy bude kurz akceptovaný len 

vtedy, ak časť kurzu realizovaná prezenčnou formou tvorí viac ako  50 % (táto podmienka sa 

vzťahuje na počet hodín kurzu a zároveň aj na počet dní vyučovania). ÚPSVaR nepodporí 

rekvalifikačný kurz, ak v priebehu predchádzajúcich 5 rokov uhradil uchádzačovi o 

zamestnanie rovnaký rekvalifikačný kurz v zmysle § 46/ § 54/ zákona č. 5/2004 Z. z. o 

službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny nepodporuje kurzy zamerané na získanie 

vodičského oprávnenia typu B a rekvalifikačný kurz je možné absolvovať len na území 

Slovenskej republiky okrem Bratislavského samosprávneho kraja. 

Uchádzač o zamestnanie, ktorý má záujem o poskytnutie príspevkov na rekvalifikačný 

kurz si sám z verejne dostupných kurzov vyberie konkrétny kurz, o ktorý má záujem. 
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Najneskôr 14 kalendárnych dní pred predpokladaným začiatkom kurzu predloží ÚPSVaR 

požiadavku na poskytnutie príspevku na rekvalifikačný kurz na predpísanom formulári, 

vrátane príloh (požiadavka na rekvalifikačný kurz).  

Keďže na príspevok nie je právny nárok, ÚPSVaR každú požiadavku posudzuje 

osobitne na základe individuálneho zhodnotenia efektívnosti, účelnosti a hospodárnosti 

poskytnutia príspevku na rekvalifikačný kurz. Súčasťou posúdenia je aj preverenie, či cena 

uvedená na potvrdení poskytovateľa rekvalifikačného kurzu spĺňa odporúčané maximálne 

cenové limity. 

Ak ÚPSVaR predloženú požiadavku schváli, uzatvorí s uchádzačom o zamestnanie 

dohodu o poskytnutí príspevkov na rekvalifikačný kurz, v ktorej sú špecifikované konkrétne 

podmienky, za ktorých budú uchádzačovi o zamestnanie príspevky poskytnuté. Bez 

uzatvorenia dohody nie je možné príspevky na rekvalifikačný kurz uchádzačovi o 

zamestnanie poskytnúť. 

Uchádzač o zamestnanie, s ktorým ÚPSVaR uzatvorí dohodu, je povinný nastúpiť na 

rekvalifikačný kurz v termíne predpokladaného začiatku kurzu, ktorý uviedol poskytovateľ 

rekvalifikačného kurzu v časti B požiadavky, resp. najneskôr do 15 kalendárnych dní od 

predpokladaného dátumu začiatku kurzu, v prípade, ak nebude možné zrealizovať kurz v 

predpokladanom termíne. 

Rekvalifikačné kurzy sú podporované prostredníctvom príspevku na kurzovné a 

príspevku na cestovné a stravné. ÚPSVaR uhradí uchádzačovi o zamestnanie po ukončení 

rekvalifikačného kurzu v zmysle uzatvorenej dohody príspevok na kurzovné vo výške 100 % 

nákladov na rekvalifikačný kurz a príspevok na cestovné a stravné vo výške 4,76 eur za jeden 

vyučovací deň na základe žiadosti o úhradu príspevkov  na rekvalifikačný kurz predloženej do 

podateľne úradu práce, sociálnych vecí a rodiny alebo na oddelenie poradenstva a 

vzdelávania. 

 

Popis údajov a metód použitých v analýze  

 

Pre účely analýzy príspevku REPAS+ sme použili údaje o uchádzačoch o zamestnanie 

(ďalej len UoZ), ktorým bol poskytnutý príspevok REPAS+, údaje o nástrojoch AOTP ako 

aj údaje o evidenciách UoZ. Príspevok REPAS+ ďalej v analýze ďalej uvádzame aj pod 

označením DS3. Pozorovania boli obmedzené len na UoZ evidované v rámci 

Banskobystrického samosprávneho kraja a  očistené o (pravdepodobne) nesprávne zadané 

alebo nedostatočne vyplnené údaje. Vzorka bola obmedzená na sledované obdobie od 

1.1.2012 do 31.12.2018. Po očistení databáza UoZ podporených príspevkom REPAS+  
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obsahuje 5242 pozorovaní (resp. UoZ). Počet pozorovaní bol ďalej v analýze obmedzený 

dostupnosťou jednotlivých použitých ukazovateľov. V analýze sme okrem iných metód 

použili aj probitovú  a logistickú regresiu. Závislou premennou v prvom modeli logistickej 

regresie bola umelá premenná (t.j. hodnoty 1 alebo 0) zachytávajúca skutočnosť či bol daný 

subjekt podporený skúmaným príspevkom v sledovanom období alebo nie. V ďalších 

modeloch, boli ako závislé premenné použité premenné zachytávajúce zamestnanosť 

podporených subjektov v období po skončení podpory príspevkom (na základe follow up 

sledovania). Premenné použité v regresiách sú stručne charakterizované v tabuľke 23. 

Tabuľka 23 Popis premenných použitých v regresných analýzach 

Názov 

premennej 
Popis premennej a kódovanie 

Závislé 

premenné: 

 

Podpora DS3 
V prípade ak ide o evidencia UoZ podporeného príspevkom REPAS tak 

premenná = 1, evidencia nepodporených UoZ = 0 

Zamestnanie po 

12 / 24 / 36 

mesiacoch  

1 rok/ 2 roky/ 3 roky po skončení obdobia podpory je podporený subjekt 

zamestnaný ako SZČO, TPP alebo na dohodu =1, inak=0 

Nezávislé 

premenné: 

Popis premenných a kódovanie 

Muž Pohlavie UoZ (muž=1, žena=0)  

Vek Vek UoZ v čase začiatku evidencie v rokoch 

Slobodný Rodinný stav: ak je UoZ slobodný =1, inak =0  

Ženatý/Vydatá Rodinný stav: ak je UoZ ženatý resp. vydatá =1, inak =0 

Ovláda cudzí 

jazyk 

Ako UoZ ovláda aspoň jeden cudzí jazyk=1, inak =0 

  

Dĺžka 

predchádz. 

evidencií 

Dĺžka evidencií predchádzajúcich danej evidencií UoZ v dňoch 

Vzdelanie 

Dosiahnutá úroveň vzdelania. Kód: 0- bez vzdelania alebo neukončená ZŠ, 

1- základné vzdelanie (ZŠ), 2- nižšie odborné vzdelanie (NOV), 3- stredné 

odborné vzdelanie (SOV), 4- úplné stredné vzdelanie (USV), 5- vyššie 

odborné vzdelanie (VOV), 6- 1.stupeň vysokoškolského vzdelania (Bc.), 7- 

2. stupeň VŠ vzdelania (Mgr./Ing.),  8- 3. stupeň VŠ vzdelania (PhD.) 

ISCO – kód 

(vybrané kódy 

použité 

samostatne) 

Predchádzajúce zamestnanie UoZ - kód podľa štatistickej klasifikácie 

zamestnaní. Kód: 1 - riadiaci pracovníci a zákonodarcovia, 2 - špecialisti, 3 

- Technickí a odborní pracovníci, 4 - Administratívni pracovníci, 5 - 

Pracovníci v službách a obchode, 6 - Kvalifikovaní zamestnanci v 

poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve, 7- Kvalifikovaní pracovníci a 

remeselníci, 8 - Operátori a montéri strojov a zariadení, 9 -Pomocní a 

nekvalifikovaní pracovníci. Premenné použité samostatne ako umelé 

premenné (t.j. ak je v danej skupine ISCO=1, inak=0) 

NACE – kód 

(vybrané kódy 

Predchádzajúce zamestnanie UoZ - kód podľa klasifikácie ekonomických 

činností. Premenné použité samostatne ako umelé premenné (t.j. ak je UoZ 
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použité 

samostatne) 

v danej skupine NACE = 1, inak = 0) .  

Okresy 

Ak má UoZ bydlisko v danom okrese premenná=1, inak=0 

BB - Banská Bystrica, BS - Banská Štiavnica, BR- Brezno, DT- Detva, 

KA-Krupina, LC- Lučenec, PT- Poltár, RA- Revúca, RS- Rimavská 

Sobota, VK - Veľký Krtíš, ZV - Zvolen, ZC - Žarnovica, ZH - Žiar nad 

Hronom 

Najmenej 

rozvinuté 

okresy 

Ak je UoZ z okresu LC, PT, RA, RS alebo VK = 1, inak = 0 

Trvanie 

podpory 

Reálne trvanie podpory (príspevku) v mesiacoch 

Finančná 

úhrada  

Realizovaná úhrada príspevku REPAS pre rekvalifikáciu UoZ 

Kurzy – hlavná 

oblasť 

Ak UoZ absolvoval daný typ kurzu premenná =1, inak = 0 

Sociálna oblasť, Odborné kurzy, Manažment, ekonomika, financie a 

ľudské zdroje,  Cudzie jazyky  Výpočtová technika  Iné oblasti kurzov  

Kurzy – 

podoblasť 

Ak UoZ absolvoval daný typ kurzu premenná =1, inak = 0 

Opatrovateľské služby; Účtovníctvo, dane a financie; Osobnostný rozvoj 

a manažment; Ľudské zdroje a personalistika; Služby, remeslá; Odborné 

poradenské služby; Odborné technické kurzy; Odborné kurzy podľa 

osobitných predpisov; Výpočtová technika – všeobecné kurzy; Výpočtová 

technika – špecializované kurzy; Jazykové kurzy – všeobecné; Jazykové 

kurzy – špecifické; Ostatné typy kurzov 

Zdroj: Vlastné spracovanie.  

V regresných modeloch boli použité odhady koeficientov robustné z hľadiska  

heteroskedasticity a autokorelácie. Pri regresiách sú tiež uvedené hodnoty ukazovateľov 

vhodnosti použitého modelu (Waldove chi2, Pseudo R2). Na kalkulácie a spracovanie 

grafických výstupov bol použitý najmä štatistický software STATA. 

 

Charakteristika UoZ podporených príspevkom na rekvalifikáciu a oblasti rekvalifikačných 

kurzov 

 

V prvom rade preskúmame vekovú štruktúru UoZ, podporených príspevkom na 

rekvalifikáciu.  Štruktúra podporených UoZ podľa vekových kategórií je zobrazená na Grafe 

17. Vekové kategórie od 25 do 35 a od 35 do 45 okov tvoria spolu približne 55% všetkých 

podporených UoZ. Podiel  UoZ vo veku na 55 rokov tvorí len 6,1% zo všetkých podporených 

subjektov.  
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Graf 17 Štruktúra podporených UoZ podľa vekových kategórií (v %) 

Zdroj: Vlastné spracovanie.  

 

Ďalej sme preskúmali štruktúru podporených UoZ podľa ďalších kľúčových 

charakteristík. Časť z nich je uvedená v Tabuľke 24. Z hľadiska pohlavia tvoria väčšinu 

podporených subjektov ženy (57,27%). Väčšina podporených UoZ je slobodných (48,3%)  

a približne 38,1% je v manželskom zväzku. Z hľadiska ukončeného vzdelania dominujú UoZ 

s úplným stredným vzdelaním (37,9%). Nasleduje stredné odborné vzdelanie (26,3%). UoZ 

s vysokoškolským vzdelaním prvého druhého a tretieho stupňa tvoria spolu približne 14,2% 

podporných subjektov. Percentuálne zastúpenie podporených UoZ s vysokoškolským 

vzdelaním podľa jednotlivých skupín odborov je uvedené na Grafe 18. Dominujú tu najmä 

subjekty s ukončením vysokoškolským vzdelaním v sociálnych, ekonomických a právnych 

vedách (30,39%), v odbore vzdelávania (20,58%) a technických vedách (17,96%). 

Tabuľka 24 Charakteristika podporených UoZ na základe vybraných nominálnych 

premenných 

 Počet Podiel 

Pohlavie:   

Muž 2240 42,73% 

Žena 3002 57,27% 

Rodinný stav:   

Slobodný/Slobodná 2534 48,34% 

Ženatý/Vydatá 1997 38,10% 

Rozvedený/Rozvedená 639 12,19% 

Vdovec/Vdova 71 1,35% 

Nezistený stav 1 0,02% 

Vzdelanie:   

17.07

27.43 27.2

22.15

6.143
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Bez vzdelania 128 2,44% 

Základné 932 17,78% 

Nižšie stredné odborné vzdelanie 20 0,38% 

Stredné odborné vzdelanie 1377 26,27% 

Úplné stredné vzdelanie 1988 37,93% 

Vyššie odborné 54 1,03% 

1.stupeň VŠ 152 2,90% 

2.stupeň VŠ 574 10,95% 

3.stupeň VŠ 17 0,32% 

Zdroj: Vlastné spracovanie.  

 

Graf 18 Podiel rôznych skupín odborov vzdelania podporených UoZ s ukončeným 

vysokoškolským vzdelaním (1.,2. a 3. stupeň) 

Zdroj: Vlastné spracovanie.  

 

V Tabuľke 25 ďalej uvádzame popisné štatistiky pre vybrané premenné 

charakterizujúce UoZ podporených príspevkom REPAS+. Priemerný vek podporeného 

subjektu bol 36,95 roka. Priemerná dĺžka poslednej evidencie pred podporou bola  približne 

969 dní a celková dĺžka predchádzajúcich evidencií bola v priemere na úrovni 3020 dní. 

Výška úhrad podpory REPAS+ v priemere na jeden rekvalifikačný kurz bola 433,07 eura 

a priemerná dĺžka trvania rekvalifikačného kurzu bola 39 dní. Smerodajná odchýlka je však 

v prípade viacerých premenných väčšia ako samotný priemer a preto je v týchto prípadoch 

vhodnejšie použiť ako vyjadrenie strednej hodnoty ich medián.  
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Tabuľka 25 Charakteristika podporených uchádzačov o zamestnanie na základe vybraných 

intervalových premenných 

 priemer medián 
smerodajn

á odchýlka 
min. max. 

počet 

dostupnýc

h 

pozorovan

í 

Vek 36,95 37 11,12 17 61 5242 

Dĺžka poslednej evidencie (v dňoch) 969,32 537 1121,51 14 9221 5239 

Celková dĺžka predchádzajúcich 

evidencii (v dňoch) 
3020,25 2003 2810,52 68 18127 5239 

Výška úhrad na jeden kurz (DS3) 

(eur) 
433,07 308,88 314,71 16,25 2993,5 5160 

Doba podpory (trvanie kurzu) DS3  

(v dňoch) 
39,23 33 58,94 1 1095 5222 

Zdroj: Vlastné spracovanie.  

Príspevkom REPAS+ boli podporené UoZ, ktoré absolvovali rôzne typy 

rekvalifikačných kurzov. Tieto kurzy môžeme členiť na základe ich hlavného zameranie resp. 

hlavnej oblasti a ďalej ešte podrobnejšie na základe podoblasti. Početnosť a podiely 

jednotlivých podporených kurzov podľa hlavnej oblasti a podoblasti sú uvedené v Tabuľke 

26. 

Tabuľka 26 Podiel podporených uchádzačov o zamestnanie, ktorí absolvovali daný typ kurzu 

Kurz – hlavná oblasť Počet Podiel 

Sociálna oblasť (1) 1999 38,13% 

Odborné kurzy (2) 2001 38,17% 

Manažment, ekonomika, financie a ľudské zdroje (3) 674 12,6% 

Cudzie jazyky (4) 291 5,55% 

Výpočtová technika (5) 266 5,08% 

Iné oblasti kurzov (6) 11 0,21% 

Kurz – podoblasť Počet Podiel 

Opatrovateľské služby 1698 32,39% 

Účtovníctvo, dane a financie 299 5,70% 

Osobnostný rozvoj a manažment 124 2,37% 

Ľudské zdroje a personalistika 244 4,65% 

Služby, remeslá 222 4,23% 

Odborné a poradenské služby 301 5,74% 

Odborné technické kurzy 405 7,73% 

Odborné kurzy podľa osobitných predpisov 1374 26,21% 

Výpočtová technika – všeobecné kurzy 110 2,10% 

Výpočtová technika – špecializované kurzy 120 2,29% 

Jazykové kurzy – všeobecné 91 1,74% 

Jazykové kurzy - špecifické 200 3,82% 

Iné typy kurzov 54 1,03% 

Zdroj: Vlastné spracovanie.  
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Z hľadiska hlavných oblastí dominujú kurzy v sociálnej oblasti ako aj odborné kurzy 

(Tabuľka 26). Každý z uvedených dvoch typov kurzov sa podieľa na celkovom počte 

realizovaných kurzov viac ako 38 percentami. Relatívne populárne boli aj kurzy v oblasti 

manažmentu, ekonomiky a ľudských zdrojov (takmer 12,9 %). Keď sa zameriame na 

podrobnejšiu klasifikáciu kurzov podľa podoblasti, dominujú jednoznačne kurzy opatrovania 

s podielom až 32,4 %. Nasledujú odborné kurzy podľa osobitných predpisov (26,2 %), medzi 

ktoré môžeme zaradiť napríklad kurzy pre získanie vodičského opravenia, kurzy 

bezpečnostných technikov, kurzy strážnej bezpečnostnej služby, požiarnej ochrany, zvárania a 

elektrotechnickej spôsobilosti. V Tabuľke 27 sú uvedené stanovené limity podporu na 

osobohodinu ako aj príklady konkrétnych typov kurzov zaradených v daných podoblastiach.  

Tabuľka 27 Príklady kurzov zaradených do jednotlivých podoblastí a stanovený finančný 

limit príspevku 

Podoblasť kurzu Príklady kurzov zaradených v tejto podoblasti 

Stanovený  limit 

na osobohodinu 

(60 minút) v eur 

Opatrovateľské služby kurz opatrovania 7,35 

Účtovníctvo, dane 

a financie 

jednoduché, podvojné a mzdové účtovníctvo, 

účtovníctvo, dane a financie - iné 
6,82 

Osobnostný rozvoj 

a manažment 

projektové riadenie, manažment MSP, 

personálny manažment, osobnostný rozvoj pre 

manažment 

16,18 

Ľudské zdroje 

a personalistika 

pracovno-právne vzťahy, sociálne zabezpečenie 

zamestnancov, ľudské zdroje a personalistika... 
9,45 

Služby, remeslá 
aranžér, beauty služby, cestovný ruch, cukrárstvo 

a pekárstvo, šička, obchod a predaj... 
4,2 

Odborné poradenské 

služby 

orientácia na trhu práce, diagnostické posúdenie 

individuálneho potenciálu, finančné 

hospodárenie, motivačný tréning, psychologické 

poradenstvo... 

7,35 

Odborné technické kurzy 

pilčík, lešenár, logistika, maliar, murár, obsluha 

CNC strojov, obsluha motorových vozíkov, 

maliar, stolár, tesár, vodoinštalatér... 

6,31 

Odborné kurzy podľa 

osobitných predpisov 

vodičské oprávnenie, bezpečnostný technik, 

elektrotechnická spôsobilosť, strážna 

bezpečnostná služba, požiarna ochrana, 

zváranie.... 

8,6 

Výpočtová technika – 

všeobecné 

počítačové kurzy pre začiatočníkov a 

pokročilých, počítačové kurzy pre užívateľov 
5,66 

Výpočtová technika – 

špecializované kurzy 

internetový obchod, databázové systémy, 

grafické programy, programovacie nástroje... 
7,25 

Jazykové kurzy – 

všeobecné 

anglický alebo nemecký jazyk pre začiatočníkov 

alebo pokročilých, iné jazyky pre začiatočníkov 
3,26 

Jazykové kurzy - 

špecifické 

anglický alebo nemecký jazyk pre opatrovateľky, 

pomocný personál, robotnícke profesie... iné 
4,94 
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jazyky - špecifické zameranie 

Zdroj: Vlastné spracovanie.  

Následne sme preskúmali účasť podľa jednotlivých typov kurzov v nadväznosti na typ 

a sektor predchádzajúceho zamestnania UoZ.  Počty a podiely podporených UoZ podľa ISCO 

kódu ich predchádzajúceho zamestnania a typu absolvovaného kurzu sú zobrazené v Tabuľke 

28. 

Tabuľka 28 Klasifikácia podporených UoZ podľa ISCO kódu predchádzajúceho zamestnania 

a hlavnej oblasti absolvovaného kurzu 

Hlavná oblasť kurzu: 

 

 

ISCO kód: 

Sociálna 

oblasť (1) 

Odborné 

kurzy (2) 

Manažment, 

ekonomika, 

financie 

a ľudské 

zdr.(3) 

Cudzie 

jazyky (4) 

Výpočtová 

technika 

(5) 

Ostatné 

oblasti 

kurzov (6) 

Spolu 

riadiaci 

pracovníci 

a zákonodarcovia 

počet 16 21 26 3 9 0 7 

% z hl. 

oblasti 
1,02% 1,36% 5,18% 1,19% 4,62% 0% 1,84% 

špecialisti 

počet 58 44 50 17 30 2 201 

% z hl. 

oblasti 
3,70% 2,85% 9,96% 6,75% 15,38% 22,23% 4,94% 

technickí a 

odborní 

pracovníci 

počet 103 116 74 24 21 1 339 

% z hl.  

oblasti 
6,56% 7,51% 14,74% 9,52% 10,77% 11,11% 8,33% 

administratívni 

pracovníci 

počet 134 119 101 21 31 1 407 

% z hl.  

oblasti 
8,54% 7,71% 20,12% 8,33% 15,90% 11,11% 10,0% 

pracovníci v 

službách a 

obchode 

počet 435 261 91 75 44 1 907 

% z hl 

oblasti 
27,72% 16,90% 18,13% 29,76% 22,56% 11,11% 22,28% 

kvalifikovaní 

zamestnanci 

v poľnohospodár

stve, lesníctve a 

rybárstve 

počet 17 26 1 4 0 0 48 

% z hl 

oblasti 
1.08% 1,68% 0,20% 1,59% 0% 0% 1,18% 

kvalifikovaní 

pracovníci a 

remeselníci 

počet 139 243 38 29 9 2 460 

% z hl 

oblasti 
8,86% 15,74% 7,57% 11,51% 4,62% 22,22% 11,30% 

operátori a 

montéri strojov a 

zariadení 

počet 116 277 43 10 18 1 465 

% z hl 

oblasti 
7,39% 17,94% 8,57% 3,97% 9,23% 11,11% 11,42% 

pomocní a 

nekvalifikovaní 

pracovníci. 

 

počet 551 437 78 66 33 1 1169 

% z hl 

oblasti 
35,12% 28,30% 15,54% 27,38% 16,92% 11,11% 28,72% 

Spolu 
počet 1569 1544 502 252 195 9 4071 

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Kurzy zo sociálnej oblasti najčastejšie absolvujú UoZ, ktorí sú pomocní 

a nekvalifikovaní pracovníci (35,1%). Táto skupina dominuje aj v prípade odborných kurzov 

a kurzov v ostatných oblastiach. Rekvalifikačné kurzy z oblasti manažmentu, ekonomiky 

a ľudských zdrojov najčastejšie absolvujú administratívni  pracovníci a pracovníci v službách 

a obchode. Kurzy cudzích jazykov a kurzy výpočtovej techniky sú najčastejšie využívané 

pracovníkmi v službách a obchode (29,7% a 22,6%). Technickí a odborní pracovníci ako aj 

kvalifikovaní pracovníci a remeselníci v ich skupinách najčastejšie absolvujú odborné kurzy. 

Špecialisti a riadiaci pracovníci najviac v rámci svojich kategórií využívajú kurzy zamerané 

na manažment, ekonomiku a ľudské zdroje.  

V Tabuľke 29 sme obdobne ako v predchádzajúcom prípade triedili UoZ podľa 

hlavnej oblasti realizovaného kurzu a predchádzajúceho zamestnania UoZ klasifikovaného 

podľa vybraných najviac zastúpených NACE. Z výsledkov vyplýva, že UoZ so skúsenosťami 

s oblasti veľkoobchodu, maloobchodu a opravy motorových vozidiel dominovali takmer vo 

všetkých typoch kurzov, keďže ich podiel bol aj v rámci celej skupiny podporených subjektov 

najvyšší (20%).  

Tabuľka 29 Klasifikácia podporených UoZ podľa vybraných NACE katagórií 

predchádzajúceho zamestnania a hlavnej oblasti absolvovaného kurzu 

Hlavná oblasť kurzu: 

 

 

NACE kategória: 

Sociálna 

oblasť 

(1) 

Odborné 

kurzy (2) 

Manažment, 

ekonomika, 

financie 

a ľudské 

zdroje (3) 

Cudzie 

jazyky 

(4) 

Výpočtová 

technika 

(5) 

Ostatné 

oblasti 

kurzov 

(6) 

Spolu 

Poľnohospod. 

lesníctvo, 

rybárstvo 

počet 63 61 10 6 2 0 142 

% z hl. 

oblasti 
4,94% 5,28% 2,19% 3,03% 1,10% 0% 4,34% 

Ťažba 

počet 4 14 1 0 0 0 19 

% z hl. 

oblasti 
0,31% 1,21% 0,22% 0% 0% 0% 0,58% 

Priemysel 

počet 204 179 48 32 18 1 482 

% z hl.  

oblasti 
16% 15,48% 10,50% 16,6% 9,94% 16,67% 14,73% 

Stavebníctvo 

počet 38 108 27 1 5 0 179 

% z hl.  

oblasti 
2,98% 9,34% 5,91% 0,51% 2,76% 0% 5,47% 

Veľkoobchod, 

maloobchod 

oprava m.v. 

počet 252 217 102 40 49 0 660 

% z hl 

oblasti 
19,76% 18,77% 22,32% 20,20% 27,07% 0% 20,12% 

Ubytovacie a 

stravovacie 

služby 

počet 54 54 24 12 8 0 152 

% z hl 

oblasti 
4.24% 4,67% 5,25% 6,06% 4,42% 0% 4,64% 

Finančné činnosti 
počet 19 15 28 4 13 0 79 

% z hl 1,49% 1,30% 6,13% 2,02% 7,18% 0% 2,41% 
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oblasti 

Odborné, vedecké 

a technické 

činnosti 

počet 58 48 34 7 13 1 161 

% z hl 

oblasti 
4,55% 4,15% 7,44% 3,54% 7,18 16,67% 4,92% 

Administratívne 

a podporné služby 

počet 154 148 42 20 20 2 386 

% z hl 

oblasti 
12,08% 12,80% 9,19% 10,10% 10,50% 33,33% 11,76% 

Verejná správa a 

obrana 

počet 175 113 50 28 13 0 379 

% z hl 

oblasti 
13,73% 9,78% 10,94% 14,14 7,18 0 11,58% 

Vzdelávanie 

počet 56 18 35 9 9 1 128 

% z hl 

oblasti 
4,39% 1,56% 7,66% 4,55% 4,97% 16,67% 3,91% 

Zdravotníctvo 

a sociálna pomoc 

počet 72 23 6 17 6 1 125 

% z hl 

oblasti 
5,65% 1,99% 1,31% 8,59% 3,31% 16,67% 3,82% 

Zdroj: Vlastné spracovanie.  

Kurzy v sociálnej oblasti boli pomerene často využívané subjektmi z oblasti priemyslu 

(16%), verejnej správy a obrany (13,7%) a administratívnych a podporných služieb (12,1%).  

Odborné kurzy zvyčajne absolvovali aj subjekty z priemyselného sektora (15,5%). Kurzy 

manažmentu, ekonomiky a ľudských zdrojov absolvovali okrem UoZ zo skúsenosťami 

z obchodu (22,3%) aj UoZ zo skúsenosťami z oblasti verejnej správy a obrany (10,9%) 

a priemyslu (10,5%). Jazykové kurzy často využívali aj UoZ pôvodne z priemyselného 

sektora (16,6%) a kurzy výpočtovej techniky UoZ so skúsenosťami v oblasti administratívy 

a podporných služieb (10,5%). 

Priemerná finančná úhrada za jeden kurz je najvyššia v prípade kurzov zameraných na 

osobnostný rozvoj a manažment (1061 eur). Výsledky sú v súlade so stanovenými finančnými 

limitami dotácie na osobohodinu, ktoré sú najvyššie práve pri tomto type kurzov. Maximálny 

finančný limit je tu určený na 16,18 eura na osobohodinu (60 minút). Najnižšiu sumu dotácie 

si vyžiadali všeobecné jazykové kurzy (v priemere 217 eur). Tieto typy kurzov majú najnižšie 

stanovený finančný limit na osobohodinu. Najdlhšiu dobu trvali v priemere kurzy zaoberajúce 

sa službami resp. remeslami (približne 5,4 mesiaca). Naopak najkratšie trvali kurzy 

odborných poradenských služieb.  
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Graf 19 Priemerná úhrada a priemerná doba trvania kurzu podľa podoblasti kurzu 

Zdroj: Vlastné spracovanie.  

 

Ďalej sme sa pozreli na počet podporených subjektov podľa ich bydliska v rámci 

okresov v BBSK. Najviac podporených subjektov bolo v okresoch Rimavská Sobota, Brezno 

a Lučenec. Na druhej strane najmenej UoZ čerpalo príspevok REPAS+ v okresoch Banská 

Štiavnica a Krupina.  

 

Graf 20 Rozdelenie podporených subjektov podľa okresu miesta bydliska 

Zdroj: Vlastné spracovanie.  
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Porovnanie uvedené na Grafe 21 však nezohľadňuje ani počet obyvateľov okresu ani 

počet evidovaných nezamestnaných. Tieto dva ukazovatele sú zohľadnené v porovnaní 

okresov na Grafe 14. Je tu uvedené podiel podporených subjektov k celkovému aktívnemu 

obyvateľstvu okresu ako aj ich podiel k počtu evidovaných nezamestnaných v danom okrese 

k 1.1.2015. 

 

Graf 21 Počet podporených k aktívnemu obyvateľstvu a počtu evidovaných nezamestnaných 

v okrese 

Zdroj: Vlastné spracovanie.  

 

Najvyšší podiel podporených subjektov bol v prípade oboch pomerových 

ukazovateľoch zistený v okrese Brezno. Podľa podielu podporených subjektov na aktívnom 

obyvateľstve nasledujú okresy Rimavská Sobota, Revúca, Lučenec, Veľký Krtíš a Poltár.  

Všetky tieto okresy sú zaradené medzi najmenej rozvinuté regióny. Ak berieme do úvahy 

podiel podporených UoZ na celkovom počte evidovaných UoZ nasledujú po okrese Brezno 

okresy Žiar nad Hronom, Banská Bystrica a Lučenec. 

Následne sme podľa okresov tiež preskúmali priemernú úhradu príspevku REPAS+ na 

jeden kurz resp. na 30 dní kurzu (Tabuľka 30). Priemerná suma úhrad na jeden kurz je 

približne vo výške 469 eur. Priemerná suma úhrad na 30 dní rekvalifikačného kurzu je 248,60 

eur. Regionálne rozdiely sú aj v tomto prípade evidentné. Najvyššia priemerná suma úhrad na 

30 dní kurzu bola zistená v okrese Zvolen (470 eur) a najnižšia priemerná suma bola 

zaznamenaná v okrese Banská Štiavnica (143 eur). V priemere najkratšie trvali kurzy v okrese 

Krupina a najdlhšie v okrese Banská Štiavnica.  
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Tabuľka 30 Priemerná finančná úhrada z príspevku na jeden kurz (v Eur) 

okres 

priemerná úhrada na 

jeden kurz UoZ 

podporený z DS3 

priemerná dĺžka 

kurzu podporená 

príspevkom DS3 (v 

dňoch) 

priemerná úhrada na 20 dní 

kurzu (podpora DS3) 

Banská Bystrica 364,93 37,36 195,36 

Banská Štiavnica 357,39 49,83 143,44 

Brezno 440,57 38,79 227,16 

Detva 721,91 47,76 302,31 

Krupina 651,97 30,67 425,15 

Lučenec 344,61 36,34 189,66 

Poltár 416,09 40,41 205,93 

Revúca 461,72 43,05 214,50 

Rimavská Sobota 371,02 43,07 172,29 

Veľký Krtíš 393,80 32,37 243,31 

Zvolen 726,93 30,92 470,20 

Žarnovica 421,78 33,55 251,43 

Žiar nad Hronom 420,23 43,99 191,06 

Spolu všetky 

okresy BBSK 
468,69 39,09 248,60 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 

V Tabuľke 31 sme ďalej preskúmali rozdelenie typov absolvovaných rekvalifikačných 

kurzov podľa okresov BBSK.  Kým u podporených UoZ v okresoch Banská Bystrica, Banská 

Štiavnica, Brezno, Detva a Krupina dominujú odborné kurzy, v okresoch Zvolen, Žarnovica 

a Žiar nad Hronom mierne prevládajú kurzy zamerané na manažment, ekonomiku, financie 

a ľudské zdroje. Zaujímavým zistením je, že vo všetkých piatich najmenej rozvinutých 

regiónoch (t.j. Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota a Veľký Krtíš) prevládajú 

rekvalifikačné kurzy v sociálnej oblasti. Tiež je v týchto okresoch  (okrem okresu Veľký 

Krtíš) výrazne vyššie zastúpenie jazykových kurzov. Na druhej strane vo všetkých najmenej 

rozvinutých okresoch je podpriemerné zastúpenie kurzov výpočtovej techniky a kurzov 

manažmentu, ekonomiky, financií a ľudských zdrojov. 

Tabuľka 31 Počty a podiely uchádzačov o zamestnanie, ktorí absolvovali daný typ kurzu 

klasifikované podľa okresov 

Hl. oblasť: 

 

 

 

okres 

Sociálna 

oblasť (1) 

Počet 

(% ) 

Odborné 

kurzy (2) 

Počet 

(%) 

Manažment, 

ekonomika, 

financie a ľudské 

zdroje (3) 

Počet 

(%) 

Cudzie 

jazyky 

(4) 

Počet 

(%) 

Výpočto

vá 

technika 

(5) 

Počet 

(%) 

Ostatné 

(6) 

Počet 

(%) 

Spolu 

Počet 

(%) 

Banská 

Bystrica 

131 

(25,99%) 

202 

(40,08%) 

84 

(16,67%) 

22 

(4,37%) 

64 

(12,70) 

1 

(0,2%) 

504 

(100%) 
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Banská 

Štiavnica 

27 

(29,03%) 

47 

(50,54%) 

16 

(17,2%) 

0 

(0%) 

2 

(2,15%) 

1 

(1,08%) 

93 

(100%) 

Brezno 
353 

(41,82%) 

359 

(50,54%) 

47 

(5,57%) 

39 

(4,62%) 

46 

(5,45%) 

0 

(0%) 

844 

(100%) 

Detva 
41 

(21,13%) 

102 

(52,58%) 

29 

(14,95%) 

1 

(0,52%) 

21 

(10,82%) 

0 

(0%) 

194 

(100%) 

Krupina 
31 

(32,98%) 

33 

(35,11%) 

12 

(12,77%) 

2 

(2,13%) 

16 

(17,02%) 

0 

(0%) 

94 

(100%) 

Lučenec 
307 

(46,8%) 

246 

(37,5%) 

30 

(4,57%) 

66 

(10,06%) 

7 

(1,07%) 

0 

(0%) 

656 

(100%) 

Poltár 
72 

(40,68%) 

66 

(37,29%) 

14 

(7,91%) 

23 

(12,99%) 

2 

(1,13%) 

0 

(0%) 

177 

(100%) 

Revúca 
231 

(50,99%) 

133 

(29,36%) 

32 

(7,07%) 

38 

(8,39%) 

19 

(4,19%) 

0 

(0%) 

453 

(100%) 

Rimavská 

Sobota 

433 

(44,55%) 

384 

(39,51%) 

59 

(6,07%) 

80 

(8,23%) 

14 

(1,44%) 

2 

(0,21%) 

972 

(100%) 

Veľký 

Krtíš 

209 

(51,99%) 

143 

(35,57%) 

25 

(6,22%) 

10 

(2,49%) 

15 

(3,73%) 

0 

(0%) 

402 

(100%) 

Zvolen 
37 

(11,86%) 

106 

(33,97%) 

118 

(37,83%) 

4 

(1,28%) 

47 

(15,06%) 

0 

(0%) 

312 

(100%) 

Žarnovica 
43 

(23,89%) 

60 

(33,33%) 

68 

(37,77%) 

5 

(2,78%) 

3 

(1,67%) 

1 

(0,56%) 

180 

(100%) 

Žiar nad 

Hronom 

80 

(22,99%) 

115 

(33,05%) 

139 

(39,94) 

1 

(0,29%) 

7 

(2,01%) 

6 

(1,72%) 

348 

(100%) 

Spolu 

(okresy) 

1995 

(38,15%) 

1996 

(38,17%) 

673 

(12,87%) 

291 

(5,57%) 

263 

(5,03%) 

11 

(0,21%) 

5229 

(100%) 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 

Podporených UoZ sme ďalej klasifikovali do skupín vždy na základe pohlavia 

v kombinácií s ďalším zvolenými premennými. V Tabuľke 32 uvádzame štruktúru 

podporených UoZ podľa pohlavia a vekových kategórií. Celkovo najviac zastúpenou je 

skupina žien vo veku od 35 do 45 rokov. Ženy dominujú vo všetkých vekových kategóriách 

okrem skupiny do 25 rokov, kde je 61% mužov. V prípade mužov je početne najviac 

zastúpená veková kategória od 25 do 35 rokov.  

Tabuľka 32 Klasifikácia podporených UoZ podľa pohlavia a vekových kategórií   

 

vekové kategórie 

do 25 rokov 

Od 25 

(vrátane) do 

35 rokov 

Od 35  (vrátane) 

do 45 rokov 

od 45 

(vrátane)  do 

55 rokov 

nad 55 rokov 

(vrátane) 

Muž počet 549 698 469 387 137 

 
% 61,34 48,54 32,89 33,33 42,55 

Žena počet 346 740 957 774 185 

 
% 38,66 51,46 67,11 66,67 57,45 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 
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Následne sme klasifikovali podporených UoZ podľa pohlavia a najvyššieho 

dosiahnutého vzdelania (Tabuľka 33) ako aj na základe pohlavia a rodinného stavu UoZ 

(Tabuľka 34).  V prípade oboch pohlaví sú najpočetnejšie zastúpení UoZ s úplným stredným 

vzdelaním. Vo všetkých stupňoch vzdelania z hľadiska počtu dominujú ženy.  

Tabuľka 33 Klasifikácia podporených UoZ podľa pohlavia a najvyššieho ukončeného 

vzdelania 

 

 

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie podporeného uchádzača o zamestnanie 

bez 

vzdel. 
základné 

nižšie 

stredné 

odborné 

stredné 

odborné 

úplné 

stredné 

vzdelanie 

vyššie 

odborné 

1.st 

VŠ 

2.st 

VŠ 
3.st VŠ 

Muž Počet 54 395 9 626 897 13 67 174 5 

 
% 42,19 42,38 45,00 45,46 45,12 24,07 44,08 30,31 29,41 

Žena počet 74 537 11 751 1091 41 85 400 12 

 
% 57,81 57,62 55,00 54,54 54,88 75,93 55,92 69,69 70,59 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 

Podľa rodinného stavu dominujú muži v skupine slobodných (56,9%) a ženy v skupine 

UoZ žijúcich v manželstve (68,5%).  

Tabuľka 34 Klasifikácia podporených uchádzačov o zamestnanie podľa pohlavia a rodinného 

stavu   

 

Rodinný stav podporeného uchádzača o zamestnanie 

Slobodný/á Ženatý/vydatá Rozvedený Vdovec/vdova 
Reg. 

partnerstvo 

Muž počet 1443 626 167 4 0 

 
% 56,95% 31,35% 26,13% 5,63% 0% 

Žena počet 1091 1371 472 67 1 

 
% 43,05% 68,65% 73,87% 94,37% 100% 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 

V prípade skúmanej podpory REPAS+ je pri splnení stanovených podmienok možné 

požiadať o príspevok na rekvalifikáciu viackrát. Niektorí UoZ túto možnosť počas 

sledovaného obdobia využili.  Na grafe 22 je uvedený percentuálny podiel podporených UoZ 

s konkrétnym počtom príspevkov REPAS+ v sledovanom období (2012-2018). Približne 

7,3% podporených UoZ dostalo príspevok REPAS+ dvakrát a asi 0,5% UoZ dostalo tento 

príspevok trikrát.  
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Graf 22 Podiel podporených subjektov s príslušným počtom príspevkov DS3 (REPAS+) 

v sledovanom období 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 

 

 Podiel UoZ podporených raz alebo viackrát rozdelený podľa okresov BBSK je 

uvedený na Grafe 23.  

 

Graf 23 Podiel subjektov podporených v sledovanom období príspevkom REPAS (DS3) raz 

a viackrát podľa okresov 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 

 

Najčastejšie boli viacnásobne príspevkom na rekvalifikáciu podporení UoZ v okresoch 

Brezno, Banská Štiavnica, Rimavská Sobota a Lučenec, kde podiel týchto UoZ prekročil 

hranicu 10%.  
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Faktory potenciálne ovplyvňujúce získanie príspevku REPAS+ 

Na úvod tejto časti zistíme rozdiely vo vybraných charakteristikách medzi 

podporenými UoZ a celou skupinou všetkých evidovaných UoZ. V tabuľke 35 sú uvedené 

priemerné hodnoty resp. podiely vybraných premenných pre obe skupiny UoZ. Podľa 

uvedených výsledkov môžeme povedať, že priemerný vek podporených UoZ (37 rokov) je 

podobný priemernému veku UoZ v celej skupine evidovaných (36 rokov). Priemerná dĺžka 

prechádzajúcich zamestnaní pred evidenciu podporených UoZ bola mierne vyššia oproti celej 

skupine UoZ (27,5 vs. 23,5 mesiacov). Rovnako mierne dlhšia však bola v tejto skupine aj 

dĺžka poslednej evidencie (969 vs 829,5 dňa). Podiel mužov  je v skupine podporených 

výrazne nižší oproti celej skupine. Podiel tých čo ovládajú aspoň jeden cudzí jazyk ako aj 

podiel UoZ so slovenským občianstvom je podobný v oboch skupinách. Z hľadiska 

dosiahnutého vzdelania existujú výraznejšie rozdiely najmú v prípade podielu UoZ so 

stredným odborným vzdelaním (31,5% vs. 26% v skupine podporených). Mierne vyššie 

zastúpenie v skupine podporených majú aj UoZ s vysokoškolským vzdelaním.  

Tabuľka 35 Charakteristika podporený uchádzač o zamestnanie vs. priemerný evidovaný 

uchádzač o zamestnanie 

 

Priemerný 

evidovaný 

UoZ 

Priemerný 

podporený UoZ 

(DS3) 

vek (v rokoch) 36,04 36,95 

trvanie predchádzajúcich zamestnaní (v 

mesiacoch) 
23,49 27,54 

dĺžka poslednej evidencie (v dňoch) 829,51 969,32 

 

% všetkých 

evidovaných  

UoZ 

% podporených UoZ 

muži (podiel) 51,96% 42,73% 

ženatí/vydatá (podiel) 34,31% 38,10% 

ovláda cudzí jazyk (podiel) 60,73% 60,45% 

slovenská štátna príslušnosť (podiel) 99,57% 99,64% 

Vzdelanie:   

bez vzdelania resp. neukončená základná škola 

(podiel) 
0,77% 2,43% 

základné vzdelanie 17,69% 17,78% 

nižšie stredné vzdelanie 0,90% 0,38% 

stredné odborné vzdelanie 31,49% 26,27% 

úplné stredné odborné vzdelanie 37,82% 37,92% 

vyššie odborné vzdelanie 0,98% 1,03% 

prvý stupeň vysokoškolského vzdelania 2,19% 2,92% 

druhý stupeň vysokoškolského vzdelania 8,00% 10,95% 

tretí stupeň vysokoškolského vzdelania 0,16% 0,32% 
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Podobne sme porovnali aj podiely podporených UoZ s celou skupinou evidovaných 

UoZ podľa klasifikácie ekonomických činností (NACE) a ISCO kategórie (Tabuľky 36 a 37). 

V prípade  rozdelenia podľa klasifikácie NACE v skupine podporených UoZ najvýraznejšie 

prevládajú oproti celej skupine ekonomické činnosti z oblasti administratívnych a podporných 

služieb ako aj z oblasti  veľkoobchodu, maloobchodu a opravy motorových vozidiel. Na 

druhej strane je výrazne v prípade podporených subjektov je nižší podiel UoZ v kategóriách 

verejná správa a obrana, stavebníctvo a poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo (o 3,5 resp. 

2,1 percentuálneho bodu).  

Tabuľka 36 Podiel jednotlivých kategórií NACE predchádzajúceho zamestnania podporených 

UoZ vs. podiel na celej skupine evidovaných uchádzačov o zamestnanie 

Kategória NACE: 

Podiel v celej 

skupine 

evidovaných 

UoZ 

Podiel 

v skupine 

podporených 

UoZ 

Rozdiel: % 

skupiny 

podporených - 

% celej skupiny 

Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo 6,44% 4,34% -2,10 p.b. 

Ťažba 0,46% 0,58% 0,12 p.b. 

Priemysel 13,38% 14,73% 1,35 p.b. 

Dodávka elektriny plynu pary a studeného 

vzduchu 
0,25% 0,21% -0,04 p.b. 

Dodávka vody, čistenie a odpady 0,79% 0,83% 0,04 p.b. 

Stavebníctvo 8,67% 5,47% -3,20 p.b. 

Veľkoobchod a maloobchod a oprava 

motorových vozidiel a motocyklov 
17,95% 20,17% 2,22 p.b. 

Doprava a skladovanie 3,63% 3,76% 0,13 p.b. 

Ubytovacie a stravovacie služby 4,58% 4,65% 0,07 p.b. 

Informácie a komunikácia 1,26% 1,00% -0,26 p.b. 

Finančné činnosti 1,53% 2,41% 0,88 p.b. 

Činnosti v oblasti nehnuteľností 1,19% 1,25% 0,06 p.b. 

Odborné vedecké a technické činnosti 4,30% 4,92% 0,62 p.b. 

Administratívne a podporné služby 9,09% 11,76% 2,67 p.b. 

Verejná správa a obrana 15,07% 11,58% -3,49 p.b. 

Vzdelávanie 3,41% 3,91% 0,50 p.b. 

Zdravotníctvo a sociálna pomoc 3,35% 3,82% 0,47 p.b. 

Umenie zábava a rekreácia 1,43% 1,65% 0,22 p.b. 

Ostatné činnosti 3,22% 2,96% -0,26 p.b. 

Zdroj: Vlastné spracovanie.  

Tabuľka 37 Podiel jednotlivých kategórií ISCO predchádzajúceho zamestnania podporených 

UoZ vs. podiel na celej skupine evidovaných UoZ 

 

 

Podiel v celej 

skupine 

evidovaných 

UoZ 

Podiel 

v skupine 

podporenýc

h UoZ 

Rozdiel: 

% skupiny 

podporených - 

% celej skupiny 

Riadiaci pracovníci a zákonodarcovia (1) 1,60% 1,68% 0,08 p.b. 

Špecialisti (2) 4,40% 5,22% 0,82 p.b. 

Technickí a odborní pracovníci (3) 8,28% 8,01% -0,27 p.b. 
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Administratívni pracovníci (4) 7,50% 10,12% 2,62 p.b. 

Pracovníci v službách a obchode (5) 18,72% 22,52% 3,80 p.b. 

Kvalifikovaní zamestnanci v 

poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve 

(6) 

2,13% 1,26% -0,87 p.b. 

Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci 

(7) 
13,34% 11,43% -1,91 p.b. 

Operátori a montéri strojov a zariadení 

(8) 
10,67% 10,93% 0,26 p.b. 

Nekvalifikovaní zamestnanci (9) 33,36% 28,83% -4,53 p.b. 

Zdroj: Vlastné spracovanie.  

Z hľadiska klasifikácie ISCO v skupine podporených UoZ oproti celej skupine 

evidovaných výraznejšie prevládajú pracovníci v službách a obchode ako aj administratívni 

pracovníci.  Na druhej strane podiel nekvalifikovaných zamestnancov je nižší v skupine 

podporených subjektov o 4,5 percentuálneho bodu. Potenciálny vplyv sledovaných 

premenných na pravdepodobnosť získania podpory sme ďalej preskúmali pomocou 

logistickej regresie. Závislá premenná je umelá premenná, ktorá odzrkadľuje  skutočnosť, či 

UoZ získal príspevok REPAS+ (ak áno hodnota premennej je 1, ak nie hodnota premennej je 

0). Výsledky logistickej regresie sú uvedené v Tabuľke 38.  

Tabuľka 38 Výsledok logistickej regresie faktorov vplývajúcich na získanie príspevku 

REPAS+ 

nezávislé premenné: 

závislá premenná: 

podpora DS3 

(evidencia UoZ 

podporeného z DS3=1, 

evidencia ostatných 

UoZ=0) 

hraničné 

efekty 

dy/dx 

Muž (muž=1, žena=0) -0,549*** (-18,96) -0,013 

Vek 0,002 (1,21)  

Slobodný (slobodný/á=0, iný rodinný stav=0) 0,139*** (4,23) 0,0031 

Ovláda cudzí jazyk (áno=1, nie=0) 0,030 (0,99)  

Dĺžka predchádzajúcich evidencií (v dňoch) 0,00004*** (7,52) 7x95-7 

Vzdelanie (hodnoty od 0 t.j. bez vzdelania až po 8 t.j.  3. 

stupeň VŠ) 
0,014 (1,50)  

Najmenej rozvinuté okresy BBSK 

(ak je UoZ z okresov LC,PT, RA, RS, VK tak =1, inak 

=0) 

0,227*** (8.30) 0,0051 

Vybrané NACE kategórie:   

Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo (NACE 

klasifikácia) 
-0,202*** (-2,98) -0,004 

Ťažba (NACE klas.) 0,406** (2,30) 0,011 

Priemysel (NACE klas.) 0,081* (1,89) 0,002 

Stavebníctvo (NACE klas.) -0,324*** (-4,89) -0,006 

Doprava (NACE klas.) 0,154** (2,13) 0,004 
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Ubytovacie a stravovacie služby (NACE klas.) -0,324*** (-4,43) -0,006 

Administratívne a podporné služby (NACE klas.) 0,352*** (7,61) 0,009 

Odborné, vedecké a technické činnosti, 0,158** (2,53) 0,004 

Verejná správa a obrana (NACE klas.) 0,059 (1,23)  

Vzdelávanie (NACE klas.) 0,065 (0,94)  

Zdravotníctvo a sociálna pomoc (NACE klas.) 0,391 (6,38)*** 0,011 

Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci (podľa ISCO 

klas.) 
-0,110*** (3,13) -0,024 

C (konštanta) -3,93*** (-27,40)  

Počet pozorovaní 247560 

Wald chi2 854,0*** 

Pseudo R2 0,0142 

Správne klasifikované pozorovania 97,55% 

Poznámky: Údaje pred zátvorkou sú hodnoty logit regresného koeficientu, údaje v zátvorkách 

sú hodnoty z- štatistík a značky */**/*** znamenajú štatistickú významnosť na hladine 10/5/1 

percent. Odhady sú robustné z hľadiska heteroskedasticity a autokorelácie. Údaje dy/dx sú 

odhadnuté hodnoty hraničných/marginálnych efektov.   

Zdroj: Vlastné spracovanie. 

 

Podľa výsledkov môžeme povedať, že štatisticky významný vplyv na 

pravdepodobnosť získania podpory REPAS+ má okrem iného pohlavie a rodinný stav UoZ. 

Kým muži majú túto pravdepodobnosť, nižšiu slobodní ju majú vyššiu. Štatisticky významný 

pozitívny vplyv má aj dĺžka predchádzajúcej evidencie a skutočnosť, že či UoZ žije v jednom 

z najmenej rozvinutých regiónov. UoZ z najmenej rozvinutých okresov t.j. Lučenec, Poltár, 

Revúca, Rimavská Sobota a Veľký Krtíš sú teda týmto príspevkom podporovaní výraznejšie. 

Získanie podpory REPAS+ je menej pravdepodobné, v prípade ak bol UoZ v minulosti 

aktívny v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva a rybárstva, stavebníctva alebo v oblasti 

ubytovacích a stravovacích služieb. Naopak pravdepodobnosť získania podpory je vyššia pre 

oblasti administratívnych a podporných služieb, odborných, vedeckých a technických 

činností, dopravy alebo zdravotníctva a sociálnej pomoci. Pomocní a nekvalifikovaní 

pracovníci sú podporení príspevkom REPAS menej často. Vplyv vzdelania, jazykových 

schopností a veku sa v prípade tohto typu podpory javí byť štatisticky nevýznamný.  

Hodnotenie efektu poskytnutej podpory využitím metódy PSM 

V tejto časti preskúmame vplyv podpory na pravdepodobnosť zamestnania sa  UoZ 

pomocou metódy propensity score matching (PSM). Podpora príspevkom REPAS, je 

označená ako tzv. liečba (treatment). Pozitívnym výsledkom (outcome) je skutočnosť, že sa 

daná evidencia UoZ ukončí jeho zamestnaním. Negatívnym výsledkom je opak t.j. na konci 

evidencie sa UoZ nezamestná. Sledované obdobie je od roku 2012 do roku 2018. Premenné 

PSM modelu sú podrobnejšie popísané  v tabuľke 39. 
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Tabuľka 39 Popis premenných vyjadrujúcich výsledok a „liečbu“ použitých v PSM 

Premenná Stav premennej = 1 Stav premennej = 0 

Zamestnal_sa -

výsledok 

(outcome) 

Ide o evidenciu v rámci ktorej sa UoZ sa na 

konci evidencie zamestnal t.j. dôvod vyradenia 

z evidencie UoZ je jeden z nasledujúcich: 

- nástup do zamestnania, 

- vznik pracovného pomeru alebo obdobného 

pracovného pomeru, 

- skončenie pozastavenia SZČ, 

- začatie vykonávania zárobkovej činnosti v EÚ 

a cudzine, 

- vznik PPV (dohody mimo PP), 

- vznik oprávnenia prevádzkovať alebo 

vykonávať SZČ, 

- UoZ prestal spĺňať podmienku § 6 ods. 2 

písm. a). 

- vykonával zárobkovú činnosť v pracovnom 

pomere alebo v inom právnom vzťahu. 

Ide o inú 

evidenciu, ktorá 

bola ukončená 

iným dôvodom 

vyradenia, alebo 

evidencia trvá 

dlhšie ako je 

koniec 

sledovaného 

obdobia. 

 

Podpora 

príspevkom  

(treatment – DS3 

„REPAS“) 

Jedna z týchto možností: 

- ide o evidenciu UoZ, ktorý bol  už v minulosti 

počas sledovaného obdobia podporný 

príspevkom REPAS 

- ide o evidenciu, počas ktorej je UoZ 

podporený príspevkom REPAS. 

Ide o evidenciu, 

UoZ, ktorý nebol 

podporený 

príspevkom 

REPAS. 

Zdroj: Vlastné spracovanie.  

 

Skúmanú vzorku pozorovaní sme očistili o všetky predchádzajúce pozorovania 

(evidencie) podporených subjektov evidované pred podporou. Okrem toho sme v niektorých 

modeloch vzorku eliminovali aj o evidencie UoZ, ktoré boli v minulosti podporené iným 

nástrojom AOTP resp. príspevkom REPAS+ mimo sledovaného obdobia. Analýzu pre 

porovnanie a skúšku robustnosti realizujeme jednak na celej vzorke evidencií UoZ ako aj na 

takto obmedzenej vzorke. Výsledky na oboch vzorkách uvádzame ďalej v texte.  

Na úvod sme na celej skupine evidencií UoZ porovnali podiel evidencií ukončených 

zamestnaním sa pre podporené a nepodporené subjekty (graf 24). Podiel evidencií 

ukončených zamestnaním sa UoZ je v prípade skupiny podporených subjektov na úrovni 46% 

v prípade skupiny bez tejto podpory je to 39,1%. Rozdiel v oboch skupinách síce nie je 

zásadný, ale javí sa byť ako pomerne významný. Následne potenciálny efekt podpory 

otestujeme a vyčíslime prostredníctvom metódy propensity score matching. Hodnoty tzv. 

propensity scores boli kalkulované na základe probitovej regresie a logistickej regresie, 

pričom výsledky sú podobné. Na Obrázku 4 uvádzame výstup zo softwaru STATA s 

výsledkami probitovej regresie. 
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Graf 24 Porovnanie výsledku evidencií UoZ po podpore REPAS+ (DS3) a bez tejto podpory 

na celej vzorke 

Zdroj: Vlastné spracovanie.  

 

 

Obrázok 4 Výsledok probitovej regresie použitej pre kalkuláciu propensity score 

Zdroj: Vlastné spracovanie – výstup softwaru STATA.  
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                  _cons    -2.091315   .1176447   -17.78   0.000    -2.321894   -1.860735

       SVK_statna_prisl    -.0563635   .0978936    -0.58   0.565    -.2482314    .1355045

                ostatne     .0543665   .0292837     1.86   0.063    -.0030284    .1117614

                 nehnut    -.1118126   .0531939    -2.10   0.036    -.2160708   -.0075544

         verejna_sprava    -.0450768   .0184757    -2.44   0.015    -.0812885   -.0088652

               financie    -.0290924   .0434779    -0.67   0.503    -.1143075    .0561227

                    IKT    -.1881867   .0564715    -3.33   0.001    -.2988689   -.0775046

             ubytovanie    -.2228445   .0290035    -7.68   0.000    -.2796904   -.1659986

           stavebnictvo     -.154336   .0257437    -6.00   0.000    -.2047928   -.1038793

              elektrina    -.4282642   .1758541    -2.44   0.015    -.7729319   -.0835965

                   voda     .0190724   .0660546     0.29   0.773    -.1103922     .148537

                doprava     .0220296   .0305948     0.72   0.471     -.037935    .0819942

              priemysel     .0086333   .0183084     0.47   0.637    -.0272505    .0445171

                  tazba     .1337066    .075863     1.76   0.078    -.0149821    .2823953

              polnohosp    -.1152657   .0289899    -3.98   0.000    -.1720848   -.0584466

      najmenejrozvinute     .0364285   .0127607     2.85   0.004     .0114179     .061439

                     ZV    -.1545813   .0236147    -6.55   0.000    -.2008653   -.1082973

                     BB    -.1218269   .0190364    -6.40   0.000    -.1591376   -.0845162

           DLZKA_ZAMEST    -.0005801   .0001147    -5.06   0.000    -.0008049   -.0003552

DLZKA_evidencie_doteraz     .0000189   2.91e-06     6.51   0.000     .0000132    .0000246

                 isco_9      -.08929   .0220431    -4.05   0.000    -.1324937   -.0460862

                 isco_8    -.0219914    .026589    -0.83   0.408    -.0741049    .0301221

                 isco_7    -.1316575    .027026    -4.87   0.000    -.1846274   -.0786876

                 isco_6     -.169866   .0515415    -3.30   0.001    -.2708854   -.0688465

                 isco_5     .0356186   .0208273     1.71   0.087    -.0052022    .0764394

                 isco_3    -.1698831   .0256674    -6.62   0.000    -.2201902    -.119576

                 isco_2    -.0888409   .0300235    -2.96   0.003    -.1476859   -.0299958

                 isco_1    -.1593647   .0477639    -3.34   0.001    -.2529801   -.0657493

            CUDZI_JAZYK     .0184749   .0126023     1.47   0.143    -.0062252     .043175

              VZDELANIE     .0181416   .0039553     4.59   0.000     .0103893    .0258939

                    VEK     .0016476   .0006238     2.64   0.008     .0004249    .0028703

                 ZENATY     .0100826    .016298     0.62   0.536    -.0218609    .0420261

               SLOBODNY     .0691228   .0186215     3.71   0.000     .0326254    .1056203

                    MUZ    -.2009024   .0124937   -16.08   0.000    -.2253897   -.1764151

                                                                                         

          DS3_1_PODPORA        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                                         

Log likelihood = -27928.899                       Pseudo R2       =     0.0184

                                                  Prob > chi2     =     0.0000

                                                  LR chi2(33)     =    1047.66

Probit regression                                 Number of obs   =     247560



 

108 

 

 Podľa získaných hodnôt propensity score pre každé pozorovanie (evidenciu) sa k 

evidenciám podporených UoZ priradí pozorovanie z kontrolnej vzorky evidencií 

nepodporených UoZ. Počet priradených pozorovaní je uvedený v tabuľke 40.  Ku všetkých 

pozorovaniam zo vzorky s podporou bolo priradené pozorovanie z kontrolnej vzorky. 

Tabuľka 40 Počet pozorovaní podporených UoZ s priradenými pozorovaniami z kontrolnej 

skupiny na celej vzorke pozorovaní 

celá vzorka okrem evidencií 

podporených subjektov pred 

získaním podpory 

common support 

počet 

pozorovaní 

off support 

(bez priradenia 

pozorovania 

z kontrolnej vzorky) 

on support 

(s priradením 

pozorovania 

z kontrolnej 

vzorky) 

Evidencie nepodporených UoZ 

(untreated) 
0 241504 241504 

Evidencie UoZ podporených 

príspevkom REPAS (treated) 
0 6056 6056 

Počet pozorovaní 0 247560 247560 

Zdroj: Vlastné spracovanie.  

Kalkulované rozdiely v hodnotách skúmanej výslednej premennej (outcome) t. j. 

pravdepodobnosti zamestnania sa medzi oboma skupinami pozorovaní sú uvedené v Tabuľke 

41 (celá vzorka) a Tabuľke 42 (obmedzená vzorka pozorovaní). Rozdiel v pravdepodobnosti 

zamestnania sa medzi skupinou podporených UoZ a nepodporených UoZ je pre celú vzorku 

na úrovni 0,076. V prípade podporených subjektov je pravdepodobnosť zamestnania sa na 

konci evidencie približne 0,496  a v prípade kontrolnej skupiny UoZ je len približne na úrovni 

0,421 (celá vzorka) resp. 0,475 (obmedzená vzorka). 

Tabuľka 41 Porovnanie výsledkov oboch skupín (podporené UoZ a nepodporené UoZ) na 

celej vzorke pozorovaní (okrem evidencií podporených subjektov pred získaním podpory) 

Outcome:  

Treated 

group 

(podporené 

UoZ) 

Control 

group 

(nepodporen

é UoZ) 

Diff. 

(rozdiel) 
S.E. T-štat. 

Zamestnal sa 

(áno=1, 

nie=0) 

Unmatched 0,49637 0,43351 0,0628 0,0065 9,75 

ATT (average 

treatment on 

treated) 

0,49637 0,42057 0,0758 0,0092 8,25 

Počet pozorovaní: 247560 
Pseudo R2 probit. 

regresie: 
0,044 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 
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Tabuľka 42 Porovnanie výsledkov oboch skupín (podporené UoZ a nepodporené UoZ) – 

vzorka po vyradení UoZ podporených v minulosti iným nástrojom AOTP okrem DS3 

Outcome:  

Treated group 

(podporené 

UoZ) 

Control group 

(nepodporené 

UoZ) 

Diff. 

(rozdiel) 
S.E. T-štat. 

Zamestnal sa 

(áno=1, 

nie=0) 

Unmatched 0,49637 0,54898 
-

0,05261 
0,0066 -8,01 

ATT (average 

treatment on 

treated) 

0,49637 0,47490 0,02146 0,0095 2,26 

Počet pozorovaní: 117108 
Pseudo R2 probit. 

regresie: 
0,018 

Zdroj: Vlastné spracovanie.  

Následne sme odhadli aj koeficienty vplyvu podpory príspevkom REPAS+ na 

pravdepodobnosť zamestnania sa (Tabuľke 43). Výsledky sú uvedené za celú aj obmedzenú 

vzorku pričom obe alternatívy sú kalkulované aj na základe propensity scores z probitovej 

regresie ako aj logistickej regresie. V prípade propensity score matching realizovanej na 

obmedzenej vzorke je odhadovaný vplyv štatisticky významný na hladine významnosti 5%. 

V tomto prípade sa pravdepodobnosť zamestnania zvyšuje približne o 0,02. Keď bola do 

úvahy zobraná celá vzorka evidencií UoZ, odhadovaný pozitívny vplyv je približne na úrovni 

0,073 resp. 0,076, pričom 95% interval spoľahlivosti koeficientu je od 0,055 resp. 0,057 do 

0,091 resp. 0,094 (v závislosti od použitého regresného modelu). Koeficient je v tomto 

prípade štatisticky významný na hladine významnosti 1%.  

Tabuľka 43 Odhad výsledného efektu podpory na podporené subjekty prostredníctvom PSM 

ATET (average treatmet effect on treated) 

Priemerný efekt podpory na podporene UoZ 
coef. 

robust 

std. 

errors 

p-

hodnota 

(z-stat) 

95% 

interval 

1. ATET (1 vs. 0) – PS na základe 

probitovej regresie 

(obmedzená vzorka – bez UoZ podporených 

iným AOTP) 

0,021** 0,0092 
0,020 

(2.32) 

<0,003– 

0,039> 

2. ATET (1 vs. 0) – PS na základe logistickej 

regresie 

(obmedzená vzorka – bez UoZ podporených 

iným AOTP) 

0,019** 0,0093 
0,040 

(2,05) 

<0,0009 – 

0,037> 

3. ATET (1 vs. 0) – PS na základe probitovej 

regresie 

celá vzorka evidencií UoZ 

0,076*** 0,0091 
0,000 

(8,28) 

<0,057– 

0,094> 

4. ATET (1 vs. 0) – PS na základe logistickej 

regresie 

celá vzorka evidencií UoZ 

0,073*** 0,0089 
0,000 

(8,16) 

<0,055 – 

0,091> 

Zdroj: Vlastné spracovanie.  
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Na základe výsledkov môžeme povedať, že podpora prostredníctvom príspevku na 

rekvalifikáciu mierne zvyšuje pravdepodobnosť, že sa evidencia UoZ skončí jeho 

zamestnaním. Efekt tejto podpory je teda stále štatisticky významný aj keď v porovnaní 

s ďalšími dvoma skúmanými príspevkami (podpora DS1 a DS4) najmenej intenzívny.  

Na záver sme ešte otestovali úroveň skreslenia resp. rozdiely v sledovaných 

premenných v kontrolnej skupine a skupine podporených UoZ. Výstup z programu STATA je 

uvedený na obrázku 5.  Úroveň skreslenia (bias) je v prípade všetkých premenných menšia 

ako 5, resp. je dokonca menšia ako 3,5. Rovnako aj p-hodnoty t-testov rozdielov priemerov 

(resp. stredných hodnôt) v oboch skupinách sú vo všetkých prípadoch vyššie ako 5% a teda na 

tejto hladine významnosti neexistuje medzi oboma skupinami štatisticky významný rozdiel 

v priemeroch premenných u oboch skupín.  

 

Obrázok 5 Testovanie vyváženého zastúpenia pozorovaní v oboch skupinách (skupina 

s podporou a kontrolná skupina) podľa jednotlivých premenných a hodnoty skreslenia 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 

                                                                      

0.001     21.11    0.946      1.0       1.0       8.3    0.95     100

                                                                      

Ps R2   LR chi2   p>chi2   MeanBias   MedBias      B       R     %Var 

                                                                      

* if variance ratio outside [0.95; 1.05]

                                                                               

SVK_statna_prisl           .99686    .9962      1.2     0.62  0.536       .

ostatne                    .04277    .0431     -0.2    -0.09  0.929       .

nehnut                      .0104   .00941      0.9     0.55  0.582       .

verejna_sprava             .13111   .12599      1.5     0.84  0.400       .

financie                   .01717   .01371      2.7     1.55  0.122       .

IKT                        .00842   .00974     -1.3    -0.77  0.444       .

ubytovanie                 .03583   .03583      0.0    -0.00  1.000       .

stavebnictvo               .04805   .05135     -1.3    -0.84  0.403       .

elektrina                  .00066    .0005      0.4     0.38  0.705       .

voda                       .00677   .00892     -2.5    -1.34  0.181       .

doprava                    .03715   .03732     -0.1    -0.05  0.962       .

priemysel                  .14085   .13392      2.0     1.11  0.268       .

tazba                      .00561   .00495      0.9     0.50  0.616       .

polnohosp                  .04409   .04359      0.2     0.13  0.894       .

najmenejrozvinute          .52064   .52609     -1.1    -0.60  0.548       .

ZV                         .06044    .0606     -0.1    -0.04  0.970       .

BB                         .11047   .10667      1.1     0.67  0.502       .

DLZKA_ZAMEST               26.218    27.29     -1.0    -1.09  0.275    1.46*

DLZKA_evidencie_doteraz    1689.4   1695.4     -0.3    -0.18  0.860    0.46*

isco_9                     .26189   .26437     -0.6    -0.31  0.757       .

isco_8                     .09164   .09098      0.2     0.13  0.900       .

isco_7                     .08768   .08306      1.5     0.91  0.363       .

isco_6                     .01338   .01189      1.1     0.73  0.464       .

isco_5                     .29112   .28699      1.0     0.50  0.616       .

isco_3                     .07728    .0819     -1.6    -0.94  0.347       .

isco_2                     .05367   .04855      2.3     1.28  0.201       .

isco_1                     .01404   .01833     -3.4    -1.87  0.061       .

CUDZI_JAZYK                .60007   .60271     -0.5    -0.30  0.767       .

VZDELANIE                  13.647    13.65     -0.2    -0.10  0.917    1.07*

VEK                        39.258   39.376     -1.1    -0.58  0.561    0.88*

ZENATY                     .41265   .41281     -0.0    -0.02  0.985       .

SLOBODNY                   .42966   .42553      0.8     0.46  0.646       .

MUZ                        .38061   .37764      0.6     0.34  0.736       .

                                                                               

Variable                   Treated Control    %bias      t    p>|t|    V(C)

                                 Mean                     t-test       V(T)/
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Výsledky jednak do určitej miery potvrdzujú vhodnosť zvolených nezávislých 

premenných a zároveň vhodnosť samotného použitia PSM na uvedených údajoch.  

2.2.4 Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti  

 

Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti definuje § 50j 

zákona o službách zamestnanosti. Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej 

zamestnanosti môže Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) poskytnúť podľa 

odseku 2  § 50j daného zákona zamestnávateľovi, ktorý na vytvorené pracovné miesto prijme 

do pracovného pomeru na dobu určitú znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 8 

ods. 1 písm. b) občan starší ako 50 rokov veku, alebo písm. d) občan, ktorý dosiahol vzdelanie 

nižšie ako stredné odborné vzdelanie, podľa osobitného predpisu vedeného v evidencii 

uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace, alebo znevýhodneného uchádzača o 

zamestnanie podľa § 8 ods. 1 písm. c) občan vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie 

najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov (ďalej len „dlhodobo nezamestnaný občan“), ak 

pracovný pomer je dohodnutý najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného 

pracovného času a ak zamestnávateľ o príspevok písomne požiada. Príspevok sa neposkytuje 

na zamestnávanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, na ktorého zamestnávanie bol 

na to isté obdobie poskytnutý príspevok podľa § 50, § 51a, § 56a alebo § 60 citovaného 

zákona. 

Príspevok možno poskytnúť zamestnávateľovi, ktorým je 

a)   obec alebo samosprávny kraj, 

b) právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo 

samosprávny kraj. 

Mesačná výška príspevku je 80 % z celkovej ceny práce zamestnanca, najviac 60 % z 

celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v 

hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý 

predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje. 

Príspevok sa poskytuje najviac počas deviatich kalendárnych mesiacov bez možnosti 

jeho opakovaného poskytovania na zamestnávanie toho istého zamestnanca počas obdobia 

dvoch rokov bezprostredne nasledujúcich po skončení pracovného pomeru podľa odseku 1 § 

50j daného zákona. 

Príspevok sa poskytuje na základe písomnej dohody o poskytnutí príspevku 

uzatvorenej medzi úradom a zamestnávateľom. Príspevok poskytuje zamestnávateľovi úrad, v 

ktorého územnom obvode zamestnávateľ vytvorí pracovné miesto. 
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Zamestnávateľ nemôže zamestnanca, na ktorého zamestnávanie sa mu poskytuje 

príspevok, dočasne prideliť na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi. 

 

Popis údajov a metód použitých v analýze  

 

V analýze sme aj v tomto prípade použili viaceré databázy poskytnuté ÚPSVaR. Ide o 

databázu uchádzačov o zamestnanie (ďalej len UoZ), ktorým bol poskytnutý príspevok na 

podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti (označený v analýze aj ako DS4), 

databázu poskytnutých nástrojov AOTP, databázu prijímateľov príspevku a databázu 

všetkých evidencií UoZ. Pozorovania boli aj v tomto prípade obmedzené len na UoZ 

evidované v rámci Banskobystrického samosprávneho kraja a očistené o (pravdepodobne) 

nesprávne zadané alebo nedostatočne vyplnené údaje. Vzorka bola obmedzená na sledované 

obdobie od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2018. Po očistení obsahovala databáza UoZ podporených 

príspevkom na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti 2723 pozorovaní (resp. 

UoZ). Počet pozorovaní bol ďalej v analýze obmedzený dostupnosťou jednotlivých použitých 

ukazovateľov.  Aj v prípade tohto príspevku sme použili metódy regresnej analýzy, konkrétne 

probit regresiu a logistickú regresiu. Závislou premennou v prvom modeli bola umelá 

premenná (1 alebo 0) zachytávajúcu skutočnosť, či bol daný subjekt podporený skúmaným 

príspevkom v sledovanom období alebo nie. V ďalších modeloch boli ako závislé premenné 

použité premenné zachytávajúce zamestnanosť podporených subjektov v období po skončení 

podpory príspevkom (follow up). Všetky použité premenné sú stručne charakterizované 

v tabuľke 44. 

Tabuľka 44 Popis premenných použitých v regresných analýzach a PSM 

Názov 

premennej 
Popis premennej a kódovanie Databáza 

Závislé 

premenné: 
  

Podpora DS4 

V prípade, ak ide o evidencia UoZ 

podporeného príspevkom na SZČ, tak 

premenná = 1, evidencia nepodporených  

UoZ = 0) 

Chronologická databáza 

evidencii prepojená s 

databázou podporených 

subjektov a AOTP. 

Zamestnanie po 

12/24/36 

mesiacoch 

1 rok/2 roky/3 roky po skončení obdobia 

podpory  (štandardne trvajúceho 2, resp. 3 

roky) je podporený subjekt zamestnaný ako 

SZČO, TPP alebo na dohodu = 1, inak = 0 

Databáza podporených 

subjektov DS4 

Nezávislé 

premenné: 
Popis premenných a kódovanie 

Muž Pohlavie UoZ (muž = 1, žena = 0) 

Vek Vek UoZ v čase začiatku evidencie v rokoch 

Slobodný Rodinný stav: ak je UoZ slobodný = 1, inak = 0 
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Ženatý/Vydatá Rodinný stav: ak je UoZ ženatý resp. vydatá = 1, inak = 0 

Ovláda cudzí 

jazyk 
Ako UoZ ovláda aspoň jeden cudzí jazyk = 1, inak = 0 

Dĺžka 

predchádz. 

evidencií 

Dĺžka evidencií predchádzajúcich danej evidencií UoZ v dňoch 

Vzdelanie 

Dosiahnutá úroveň vzdelania. Kód: 0 - bez vzdelania alebo neukončená 

ZŠ,  

1- základné vzdelanie (ZŠ), 2- nižšie odborné vzdelanie (NOV), 3 - 

stredné odborné vzdelanie (SOV), 4 - úplné stredné vzdelanie (USV), 5 - 

vyššie odborné vzdelanie (VOV), 6 - 1.stupeň VŠ vzdelania (Bc.), 7 - 2. 

stupeň VŠ vzdelania (Mgr./Ing.),  8 - 3. stupeň VŠ vzdelania (PhD.) 

ISCO – kód 

(vybrané kódy 

použité 

samostatne) 

Predchádzajúce zamestnanie UoZ - kód podľa štatistickej klasifikácie 

zamestnaní. Kód: 1 - Riadiaci pracovníci a zákonodarcovia, 2 - 

Špecialisti, 3 - Technickí a odborní pracovníci, 4 - Administratívni 

pracovníci, 5 - Pracovníci v službách a obchode, 6 - Kvalifikovaní 

zamestnanci v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve, 7 - Kvalifikovaní 

pracovníci a remeselníci, 8 - Operátori a montéri strojov a zariadení, 9 - 

Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci. Premenné použité samostatne ako 

umelé premenné (t. j. ak je v danej skupine ISCO = 1, inak = 0) 

NACE – kód 

(vybrané kódy 

použité 

samostatne) 

Predchádzajúce zamestnanie UoZ - kód podľa klasifikácie ekonomických 

činností. Premenné použité samostatne ako umelé premenné (t. j. ak je 

UoZ v danej skupine NACE = 1, inak = 0) . 

Okresy 

BB - Banská Bystrica, BS - Banská Štiavnica, BR - Brezno, DT- Detva,  

KA -Krupina, LC - Lučenec, PT - Poltár, RA - Revúca, RS - Rimavská 

Sobota, VK - Veľký Krtíš, ZV - Zvolen, ZC - Žarnovica, ZH - Žiar nad 

Hronom 

Najmenej 

rozvinuté okresy 
Ak je UoZ z okresu LC, PT, RA, RS alebo VK = 1, inak = 0 

Trvanie podpory Reálne trvanie podpory (príspevku) v mesiacoch 

Úhrada na 1 

vytvorené miesto 

Realizovaná úhrada príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej 

zamestnanosti na jedno vytvorené pracovné miesto prijímateľom podpory 

Rok začiatku 

podpory 
Rok, kedy sa podpora začala uskutočňovať 

Zdroj: Vlastné spracovanie.  

Vo všetkých regresných modeloch boli opäť použité odhady koeficientov robustné 

z hľadiska heteroskedasticity a autokorelácie. Pri každej regresii sú zároveň uvedené aj 

hodnoty ukazovateľov vhodnosti modelu (Wald chi2, Pseudo R2). Na kalkulácie a spracovanie 

grafických výstupov bol použitý najmä štatistický softvér STATA.  

Charakteristika UoZ podporených z príspevku  

 

Na úvod tejto časti analýzy preskúmame charakteristiku UoZ, ktoré boli v sledovanom 

období podporení prostredníctvom príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej 
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zamestnanosti. Štruktúra podporených UoZ podľa vekových kategórií a pohlavia je graficky 

znázornená na grafe 25. Väčšina podporených UoZ je vo veku od 45 do 55 rokov. To platí 

rovnako pre mužov, ako aj pre ženy. U mužov je relatívne vyšší podiel mladších subjektov vo 

veku do 25 rokov a vo veku od 25 do 35 rokov ako v prípade žien.  

 

Graf 25 Štruktúra podporených UoZ podľa pohlavia a vekových kategórií (v %) 

Zdroj: Vlastné spracovanie.  

 

Štruktúra podporených podľa uvedených, ako aj ďalších vybraných charakteristík je 

uvedená v tabuľke 45. Z hľadiska pohlavia tvoria jednoznačnú väčšinu podporených 

subjektov muži (67,07 %). V prípade rodinného stavu podporených UoZ tesne dominujú 

ľudia v manželskom zväzku, aj keď uvedená skutočnosť skôr platí pre ženy ako pre mužov.  

Približne 41 % podporených UoZ je slobodných. Čo sa týka vzdelania, najvýraznejšie 

zastúpenie majú podporení UoZ so stredným odborným vzdelaním (42 %). Nasleduje 

základné vzdelanie  (27,5 %) a úplné stredné vzdelanie (20,5 %). UoZ s vysokoškolským 

vzdelaním tvoria dokopy len približne 4 % podporných subjektov.  

 

Tabuľka 45 Charakteristika podporených UoZ na základe vybraných nominálnych 

premenných 

 Počet Podiel 

Pohlavie:   

Muž 1826 67,06 % 
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Žena 897 32,94 % 

Rodinný stav:    

Slobodný/Slobodná 1109 40,73 % 

Ženatý/Vydatá 1137 41,76 % 

Rozvedený/Rozvedená 365 13,40 % 

Vdovec/Vdova 111 4,08 % 

Nezistený stav 1 0,04 % 

Vekové kategórie:   

do 25 rokov 259 9,51 % 

od 25 (vrátane) do 35 rokov 539 19,79 % 

od 35 (vrátane) do 45 rokov 571 20,97 % 

od 45 (vrátane) do 55 rokov 839 30,81 %, 

nad 55 (vrátane) rokov 515 18,91 % 

Vzdelanie:   

Bez vzdelania 120 4,41 % 

Základné 748 27,49 % 

Nižšie stredné odborné vzdelanie 27 0,99 % 

Stredné odborné vzdelanie 1141 41,93 % 

Úplné stredné vzdelanie 557 20,47 % 

Vyššie odborné 16 0,59 % 

1.stupeň VŠ 24 0,88 % 

2.stupeň VŠ 88 3,23 % 

Nezistené vzdelanie  2 0,07 % 

Zdroj: Vlastné spracovanie.  

Následne sme sa podrobnejšie pozreli aj na predchádzajúce zamestnanie podporených 

UoZ z hľadiska klasifikácií ISCO a NACE. Výsledky sú uvedené v tabuľke 46. V prípade 

zohľadnenia ISCO klasifikácie jednoznačne dominujú pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 

s podielom 46,8 %. Pomerne významnú časť podporených subjektov tvoria aj kvalifikovaní 

pracovníci a remeselníci (15,9 %) a pracovníci v službách a obchode (12,13 %). Pri 

ekonomickej klasifikácií podľa NACE kategórií je najvýznamnejšia časť podporených UoZ 

zaradená do skupiny verejná správa a obrana (36 %), nasleduje poľnohospodárstvo, lesníctvo 

a rybárstvo (11,2 %) a ďalej veľkoobchod, maloobchod a oprava motorových vozidiel  

(10,6 %). 

 

Tabuľka 46 Charakteristika podporených UoZ na základe predchádzajúceho zamestnania 

podľa klasifikácií ISCO a NACE 

Predchádzajúce zamestnanie – kategória (ISCO kód) Počet Podiel 

Riadiaci pracovníci a zákonodarcovia (1) 14 0,61 % 

Špecialisti (2) 42 1,83 % 

Technickí a odborní pracovníci (3) 108 4,69 % 
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Administratívni pracovníci (4) 136 5,91 % 

Pracovníci v službách a obchode (5) 279 12,13 % 

Kvalifikovaní zamestnanci v poľnohospodárstve, lesníctve a 

rybárstve (6) 

61 2,65 %  

Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci (7) 365 15,86 % 

Operátori a montéri strojov a zariadení (8) 220 9,56 % 

Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci (9) 1076 46,76 % 

NACE kategória Počet Podiel 

Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo 222 11,17 % 

Ťažba 3 0,15 % 

Priemysel 199 10,01 % 

Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu 6 0,30 % 

Dodávka vody čistenie a odpady 19 0,96 % 

Stavebníctvo 204 10,26 % 

Veľkoobchod, maloobchod a oprava motorových vozidiel a 

motocyklov 

211 10,61 % 

Doprava a skladovanie 55 2,77 % 

Ubytovacie a stravovacie služby 48 2,42 % 

Informácie a komunikácia 8 0,40 % 

Finančné činnosti 8 0,40 % 

Činnosti v oblasti nehnuteľností 18 0,91 % 

Odborné vedecké a technické činnosti 34 1,71 % 

Administratívne a podporné služby 104 5,23 % 

Verejná správa a obrana 716 36,02 % 

Vzdelávanie 46 2,31 % 

Zdravotníctvo a sociálna pomoc 31 1,56 % 

Umenie, zábava a rekreácia 14 0,70 % 

Ostatné činnosti 42 2,11 % 

Zdroj: Vlastné spracovanie.  

 

V tabuľke 47 ďalej uvádzame základné popisné štatistiky pre vybrané premenné 

charakterizujúce podporených UoZ. Priemerný vek bol na úrovni 42,42 roka. Priemerná dĺžka 

poslednej evidencie pred podporou bola približne 882,5 dňa a celková dĺžka predchádzajúcich 

evidencií bola v priemere až na úrovni 2862,5 dňa. Minimálna celková dĺžka 

predchádzajúcich evidencií UoZ bola 46 dní a maximálna až 9425 dní. Priemerná výška úhrad 

finančnej podpory na jedno podporené miesto bola v priemere 3144 eura a priemerná dĺžka 

podpory bola takmer 204 dní. Okrem priemeru uvádzame aj hodnoty mediánov a tzv. 

orezaného priemeru (trimmed mean), do ktorého nie je započítaných 10 % najnižších a 10 % 

najvyšších hodnôt každej premennej. Oba uvedené ukazovatele eliminujú vplyv extrémnych 

hodnôt. Hodnoty mediánu aj orezaného priemeru sú v našom prípade takmer pri všetkých 

premenných nižšie ako hodnoty priemerov (okrem veku a dĺžky podpory).  
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Tabuľka 47 Charakteristika podporených UoZ na základe vybraných intervalových 

premenných 

 Priemer 
Smerodajná 

odchýlka 
Min. Max. 

Počet 

dostupných 

pozorovaní 

Vek 42,42 11,90 16 61 2723 

Dĺžka poslednej evidencie  

(v dňoch) 
882,47 1125,66 46 8581 2721 

Celková dĺžka predchádzajúcich 

evidencii 

(v dňoch) 

2862,57 1998,90 46 9425 2722 

Počet vytvorených miest na 

jedného prijímateľa 
5,44 4,54 1 25 2723 

Výška úhrad na jedno miesto 

(DS4) (eur) 
3144,02 1521,38 40,67 

15904,

4 
2716 

Doba podpory DS4 (v dňoch) 203,83 71,56 1 364 2626 

Zdroj: Vlastné spracovanie.  

 

Dohodnutá dĺžka podpory DS4 sa pohybovala od 2 mesiacov do 12 mesiacov. 

Percentuálne rozdelenie podľa dohodnutej dĺžky podpory je ilustrované na grafe 26. 

Najčastejšie bola podpora dohodnutá na deväť mesiacov (takmer 44 % prípadov). 

 

Graf 26 Dohodnutá dĺžka podpory DS4 v mesiacoch – percentuálne zastúpenie 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Reálna dĺžka trvania podpory bola v niektorých prípadoch kratšia ako bola dohodnutá 

dĺžka. Pozreli sme sa preto aj na podiel podporených subjektov, u ktorých podpora trvala 

kratšie oproti pôvodne stanovenej dĺžke. Výsledky sú uvedené v tabuľke 48. Podiel UoZ 

s predčasne ukončenou podporou sa pohybuje od 10,66 do 39,9 %, v závislosti od okresu. 
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Jedným z dôvodom môže byť zamestnanie sa podporeného UoZ počas doby podpory. 

V priemere približne 10,5 % podporených UoZ ukončilo podporu skôr práve z tohto dôvodu, 

čo tvorí takmer polovicu zo všetkých podporených UoZ, ktorí mali predčasne ukončenú 

podporu. Najvyššie percento predčasného ukončenia z dôvodu zamestnania sme zistili 

v okrese Zvolen a v okrese Banská Štiavnica. V okrese Banská Štiavnica je zároveň celkovo 

najvyšší podiel predčasne ukončených príspevkov. Naopak, celkovo najnižšie percento 

predčasne ukončených podpôr je v okrese Veľký Krtíš.  

Tabuľka 48 Podiel UoZ, u ktorých bola podpora predčasne ukončená 

Okres: 

% podporených, ktorým bola podpora ukončená 

predčasne, t. j. reálna doba podpory bola kratšia ako 

dohodnutá doba podpory 

Ukončené skôr 

zamestnaním 

UoZ 

Ukončene skôr 

z iného dôvodu 
Spolu 

Banská Bystrica (BB) 13,51 % 13,06 % 26.57 % 

Banská Štiavnica (BS) 20,19 % 19,71 % 39,9 % 

Brezno (BR) 12,55 % 6,49 % 19,05 % 

Detva (DT) 8,33 %  5,30 % 13,64 % 

Krupina (KA) 12,29 % 17,54 % 29,82 % 

Lučenec (LC) 6,98 % 4,07 % 11,04 % 

Poltár (PT) 7,69 % 8,98 % 16,67 % 

Revúca (RA) 7.96 % 8,33 % 16,29 % 

Rimavská Sobota (RS) 8,58 % 12,04 % 20,62 % 

Veľký Krtíš (VK) 4,92 % 5,74 % 10,66 % 

Zvolen (ZV) 22,58 % 12,90 % 35,48 % 

Žarnovica (ZC) 9,09 % 15,15 % 24,24 % 

Žiar nad Hronom (ZH)  10,98 % 15,85 % 26,83 % 

% z podporených subjektov  10,48 % 11,12 % 21,60 % 

Zdroj: Vlastné spracovanie.  

 

Rozdelenie podporených subjektov podľa roku začiatku podpory a okresov BBSK je 

zobrazené na grafe 27. Celkovo najviac podporených subjektov bolo v okrese Rimavská 

Sobota. S odstupom nasledujú okresy Revúca a Brezno. Najmenej podporených UoZ bolo 

v okrese Zvolen. Celkovo je zaznamenaných najviac podporených subjektov v rokoch 2012 

a 2013. Oproti tomu v rokoch 2017 a 2018 je počet podporených UoZ výrazne menší.   
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Graf 27 Počet podporených UoZ podľa roku začiatku podpory a okresov BBSK 

Zdroj: Vlastné spracovanie.  

 

Počet aktívnych obyvateľov, ako aj celkový počet registrovaných UoZ je pochopiteľne 

v jednotlivých okresoch výrazne odlišný. Preto sme následne porovnali počet podporených 

subjektov aj k týmto ukazovateľom, čo nám dá lepšiu predstavu o rozsahu podpory. Počet 

podporených subjektov je prepočítaný na 10000 obyvateľov, resp. 1000 evidovaných 

nezamestnaných. 

 

Graf 28 Počet podporených k aktívnemu obyvateľstvu a počtu evidovaných 

nezamestnaných v okrese 

Zdroj: Vlastné spracovanie.  

 

Počet podporených UoZ priovnávame jednak k aktívnemu obyvateľstvu, ale aj k počtu 

evidovaných v danom okrese za január 2015 (stred sledovaného obdobia). Najvyšší podiel 
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podporených subjektov bol v prípade oboch pomerových ukazovateľoch zaznamenaný 

v okrese Banská Štiavnica. Z hľadiska podielu na aktívnom obyvateľstve nasledujú okresy 

Revúca a Žarnovica. Ak berieme do úvahy podiel na počte evidovaných nezamestnaných, 

nasledujú okresy Žarnovica a Detva. Na druhej strane, najmenší relatívny počet podporených 

k aktívnemu obyvateľstvu bol v okresoch Zvolen a Banská Bystrica.  

Preskúmali sme tiež výšku priemernej úhrady z príspevku na podporu miestnej 

a regionálnej zamestnanosti na jedno vytvorené pracovné miesto a jeden mesiac podpory. 

V priemere ide o sumu približne vo výške 472 eur na mesačne. Zjavné sú aj regionálne 

rozdiely. Najvyššia priemerná úhrada príspevku je v okrese Banská Bystrica na úrovni 607,09 

eur. Naopak, najnižšia priemerná výška úhrady je v okresoch Brezno (408,50 eur) a Revúca 

(412,26 eur). 

Tabuľka 49 Priemerná finančná úhrada z príspevku na jedno vytvorené pracovné miesto (v 

Eur) 

Okres 

Priemerná úhrada na 

jedno pracovné 

miesto 

Priemerná dĺžka 

podpory príspevkom 

(v mes.) 

Priemerná úhrada na 1 

prac. miesto a 1 mesiac 

podpory 

Banská Bystrica 4323,61 7,12 607,10 

Banská Štiavnica 2791,48 6,15 453,65 

Brezno 2805,73 6,87 408,45 

Detva 3820,49 8,17 467,37 

Krupina 3657,08 7,69 475,26 

Lučenec 3448,11 6,79 507,86 

Poltár 3306,25 6,47 511,11 

Revúca 2962,70 7,19 412,26 

Rimavská Sobota 3018,96 6,50 464,44 

Veľký Krtíš 2236,85 4,88 458,08 

Zvolen 2761,63 6,54 422,54 

Žarnovica 2438,39 5,12 476,71 

Žiar nad Hronom 3135,84 6,70 468,16 

Spolu všetky okresy 

BBSK 
3131,32 6,63 471,77 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 

 

Následne sme podporených UoZ klasifikovali do skupín na základe dvoch zvolených 

premenných. Výsledky sú uvedené v tabuľke 50 a tabuľke 51. V prvom prípade uvádzame 

štruktúru podporených UoZ podľa pohlavia a vzdelania (Tabuľka 50).  
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Tabuľka 50 Klasifikácia podporených UoZ podľa pohlavia a najvyššieho ukončeného 

vzdelania 

 

 

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie podporeného UoZ 

Bez 

vzdelania 
Základné 

Nižšie 

stredné 

odborné 

Stredné 

odborné 

Úplné 

stredné 

vzdelanie 

Vyššie 

odborné 
1.st VŠ 

2.st 

VŠ 

Muž Počet 106 532 22 839 280 5 7 34 

 
% z 

mužov 
5,81 % 29,15 % 1,21 % 45,97 % 15,34 % 0,27 % 0,38 % 

1,86 

% 
Žena počet 14 216 5 302 277 11 17 54 

 
% zo 

žien 
1,56 % 24,11 % 0,56 % 33,70 % 30,91 % 1,23 % 1,90 % 

6,03 

% 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 

Celkovo najpočetnejšia je skupina mužov so stredným odborným vzdelaním. Rovnaká 

kategórie je najpočetnejšia aj v prípade žien. Percentuálne zastúpenie podľa dosiahnutého 

vzdelania je relatívne podobné v prípade žien aj mužov. Rozdiel je výraznejší najmä pri 

vysokoškolskom vzdelaní, kde sú zastúpené výrazne viac ženy.   

Následne sme podporené subjekty klasifikovali do skupín podľa pohlavia a podľa 

rodinného stavu (Tabuľka 51). V prípade mužov je najviac zastúpená skupina slobodných. Na 

druhej strane, u žien je najpočetnejšia skupina vydatých.  

 

Tabuľka 51 Klasifikácia podporených UoZ podľa pohlavia a rodinného stavu   

 

Rodinný stav podporeného UoZ 

Nezistené Slobodný/á Ženatý/vydatá Rozvedený Vdovec/vdova 

Muž Počet 1 871 697 221 36 

 
% z mužov 0,06 % 47,70 % 38,17 % 12,10 % 1,97 % 

Žena Počet 0 238 440 144 75 

 
% zo žien 0 26,53 % 49,05 % 16,06 % 8,36 % 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 

Ako je možné vidieť na grafe 29, niektoré UoZ boli prostredníctvom príspevku na 

podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podporené počas sledovaného obdobia 

viackrát. 11,3 % UoZ bolo podporených 2 krát a približne 1,7 % bolo podporených 3 krát.  



 

122 

 

 

Graf 29 Podiel podporených subjektov s príslušným počtom príspevkov v sledovanom období 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 

 

Následne sme tiež preskúmali podiel UoZ podporených práve raz a podiel UoZ 

podporených viackrát aj podľa okresov (Graf 30).  

 

Graf 30 Podiel subjektov podporených v sledovanom období príspevkom (DS4) raz a viackrát 

podľa okresov 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 
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V tabuľke 52 je uvedený podiel podporených UoZ, ktorí v sledovanom období dostali 

príspevok na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti prvý krát, ako aj podiel tých, 

ktorým už v minulosti tento príspevok bol minimálne raz poskytnutý. Podporené subjekty 

klasifikujeme podľa vekových skupín a vybraných kategórií dosiahnutého vzdelania. 

Početnosť podpory s vekom UoZ postupne rastie a najvyšší podiel UoZ, ktorí mali opakovanú 

podporu skúmaným príspevkom, je vo vekovej skupine nad 55 rokov. V prípade vzdelania 

boli už v minulosti počas sledovaného obdobia podporené týmto príspevkom najviac UoZ so 

stredným odborným vzdelaním.  

Tabuľka 52 Podiel UoZ podporených prvou podporou a ďalšími v poradí (druhou, treťou...) 

v sledovanom období, klasifikovaný podľa vekovej a vzdelanostnej kategórie 

Veková kategória 
Do 25 

rokov 

Od 25 do 

35 rokov 

Od 35 do 

45 rokov 

Od 45 do 

55 rokov 

Nad 55 

rokov 

% podporených, pre ktorých je 

daná podpora prvou podporou 

DS4 v sledovanom období 

92,28 % 90,91 % 86,33 % 85,46 % 81,17 % 

% podporených, ktorí už predtým 

boli v sledovanom období aspoň 

raz podporení z DS4 

7,77 % 9,09 % 13,66 % 14,54 % 18,83 % 

Spolu 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Vzdelanie: 
bez 

vzdelania 
základné 

stredné 

odborné 

úplné 

stredné 

VŠ 

(2. stupeň) 

% podporených, pre ktorých je 

daná podpora prvou podporou 

DS4 v sledovanom období 

90,83 % 86,63 % 84,10 % 89,02 % 96,59 % 

% podporených, ktorí už predtým 

boli v sledovanom období aspoň 

raz podporení z DS4 

9,17 % 13,37 % 15,90 % 10,98 % 3,41 % 

Spolu 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 

 

Viackrát boli podporení UoZ najmä v okresoch Detva a Banská Bystrica, kde bol ich 

podiel približne 24 %. Oproti tomu v okresoch Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Krupina, 

Lučenec, Žarnovica a Žiar nad Hronom je podiel viackrát podporených subjektov pod 

úrovňou 10 %. 

 

Faktory potenciálne ovplyvňujúce získanie príspevku 
 

V tejto časti preskúmame vybrané faktory potenciálne ovplyvňujúce pravdepodobnosť 

získania podpory. Najprv porovnáme rozdiely medzi podporenými UoZ a priemerným 

evidovaným UoZ a následne realizujeme analýzu faktorov prostredníctvom logistickej 

regresie. V tabuľke 53 sú porovnané základné ukazovatele pre obe skupiny UoZ. Na základe 
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výsledkov môžeme povedať, že existujú významné rozdiely v priemernom veku podporených 

UoZ a priemerného UoZ. U podporených subjektov je priemerný vek výrazne vyšší. 

Podporené subjekty majú v priemere mierne kratšie trvanie predchádzajúceho zamestnania 

a naopak dlhšiu poslednú evidenciu. Tieto rozdiely sú však relatívne malé. V prípade 

podporených subjektov je tiež výrazne vyšší podiel mužov a nižší podiel slobodných UoZ. Na 

druhej strane, medzi podporenými subjektmi je relatívne nižší podiel tých, ktorí ovládajú 

cudzí jazyk. Z hľadiska vzdelania sú vo väčšej miere podporení UoZ so základným vzdelaním 

a stredným odborným vzdelaním. Naopak, výrazne menší podiel podporených oproti 

priemeru UoZ má vysokoškolské vzdelanie. Zistené skutočnosti ohľadom veku ukončeného  

vzdelania zodpovedajú podmienkam získania príspevku a jeho zameraniu na znevýhodnených 

UoZ.   

 

Tabuľka 53 Charakteristika podporený uchádzačov o zamestnanie vs. priemerný evidovaný 

počet uchádzačov o zamestnanie 

 
Priemerný 

evidovaný UoZ 

Priemerný 

podporený UoZ 

(DS4) 

Vek (v rokoch) 36,04 42,42 

Trvanie predchádzajúcich zamestnaní (v 

mesiacoch) 
23,49 22,30 

Dĺžka poslednej predchádzajúcej evidencie (v 

dňoch) 
829,51 882,47 

 

% všetkých 

evidovaných  

UoZ 

% podporených UoZ 

Muži (podiel) 51,96 % 67,06 % 

Slobodní (podiel) 52,78 % 40,73 % 

Ženatí/vydatá (podiel) 34,31 % 41,76 % 

Ovláda cudzí jazyk (podiel) 60,73 % 37,68 % 

Slovenská štátna príslušnosť (podiel) 99,57 % 99,96 % 

Vzdelanie (podiel):   

Bez vzdelania resp. neukončená základná škola 0,77 % 4,41 % 

Základné vzdelanie 17,78 % 31,90 % 

Nižšie stredné vzdelanie 0,90 % 0,99 % 

Stredné odborné vzdelanie 31,49 % 41,93 % 

Úplné stredné odborné vzdelanie 37,81 % 20,47 % 

Vyššie odborné vzdelanie 0,98 % 0,59 % 

Prvý stupeň vysokoškolského vzdelania 2,18 % 0,88 % 

Druhý stupeň vysokoškolského vzdelania 7,95 % 3,23 % 

Zdroj: Vlastné spracovanie.  

Príspevok na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti je poskytovaný pre 

znevýhodneného uchádzača o zamestnanie vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie 
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najmenej tri mesiace, ak má viac ako 50 rokov alebo nižšie ako stredné odborné vzdelanie, 

alebo znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, ktorý bol v evidencii uchádzačov o 

zamestnanie dlhšie ako 12 mesiacov. Príspevok by sa teda mal poskytovať UoZ s dobou 

evidencie dlhšou ako 3 mesiace. Na základe údajov dostupných v databáze sme túto 

skutočnosť overili. Výsledky sú v tabuľke 54. Je tu uvedený percentuálny podiel podporených 

UoZ evidovaných dlhšie ako 90 dní, ktorý je 98,53 % z podporených UoZ. Títo UoZ 

stanovenú podmienku spĺňajú. Zároveň sme samostatne vyčlenili UoZ, ktorí boli evidovaní 

presne 89 dní. V tomto prípade platí, že ak by bol UoZ evidovaný aj počas mesiaca február, 

mohla by byť uvedená podmienka tiež splnená. V prípade 0,4 % podporených UoZ stanovená 

podmienka pravdepodobne splnená nebola, prípadne sú údaje o dĺžke evidencie nesprávne 

zaevidované.  

 

Tabuľka 54 Podiel podporených a všetkých uchádzačov o zamestnanie v evidencii s uvedenou 

dĺžkou poslednej evidencie 

Dĺžka poslednej 

predchádzajúcej evidencie 

% z podporených UoZ % zo všetkých UoZ v 

evidencií 

Menej ako 89 dní 0,40 % 23,04 % 

Presne 89 dní 1,07 % 1,17 % 

90 dní a viac 98,53 % 75,79 % 

Spolu 100 % 100 % 

Zdroj: Vlastné spracovanie.  

 

Ako sme už uviedli, na pridelenie tejto podpory UoZ sú kľúčové tri ukazovatele: vek 

nad 50 rokov, nižšie ako stredné odborné vzdelanie alebo evidencia dlhšia ako 12 mesiacov. 

Podľa týchto troch ukazovateľov sme ďalej klasifikovali podporené subjekty a porovnali 

vývoj celkovej štruktúry UoZ s celou jej evidenciou. Výsledky sú v tabuľke 55. Ako sme 

predpokladali, vo všetkých troch prípadoch bolo deklarované zameranie podpory potvrdené aj 

údajmi. Podiel uvedených skupín UoZ je vyšší v prípade podporených subjektov. Rozdiel je 

najvýznamnejší v prípade veku UoZ nad 50 rokov. Kým v skupine všetkých evidovaných 

UoZ je táto veková kategória zastúpená len približne 17,8 %, v skupine podporených UoZ je 

to približne dvojnásobok (34,5 %). Približne 41,7 % podporených subjektov bolo v evidencii 

pred podporou dlhšie ako 1 rok. 37,3 % podporených UoZ malo nižšie ako stredné odborné 

vzdelanie. Táto kategória dosiahnutého vzdelania má na celkovom počte evidovaných UoZ 

nižšie zastúpenie o takmer 11 percentuálnych bodov.  
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Tabuľka 55 Podiel podporených a všetkých uchádzačov o zamestnanie členený podľa 

kľúčových ukazovateľov na pridelenie podpory 

 
Vek vyšší ako 50 

rokov 

Nižšie ako stredné 

odborné vzdelanie 

Posledná evidencia 

dlhšia ako 1 rok 

% podiel z 

podporených UoZ 
34,52 % 37,30 % 41,65 % 

% podiel všetkých 

UoZ v  evidencií 

UoZ 

17,78 % 26,37 % 27,78 % 

uchádzačov o 

zamestnanie 
+16,74 p.b. +10,93 p.b. +13,87 p.b. 

Zdroj: Vlastné spracovanie.  

 

Ďalej sme sa rovnakým spôsobom zamerali na porovnanie percentuálneho zastúpenia 

UoZ v oboch skupinách podľa NACE klasifikácie  (Tabuľka 56). Najvýznamnejší rozdiel 

v percentuálnom zastúpení bol zistený v prípade kategórie Verejná správa a obrana. Podiel 

tejto kategórie je v skupine podporených UoZ o takmer 21 percentuálnych bodov vyšší. 

Výrazne vyšší podiel podporených subjektov bolo aktívnych aj v oblasti poľnohospodárstva, 

lesníctva a rybárstva. Na druhej strane, relatívne nižšie zastúpenie v skupine podporených 

majú UoZ s prechádzajúcimi skúsenosťami z oblastí veľkoobchodu, maloobchodu a opravy 

motorových vozidiel, ako aj dodávok a čistenia vody a odpadov. 

 

Tabuľka 56 Kategória NACE predchádzajúceho zamestnania podporených uchádzačov o 

zamestnanie vs. priemerných evidovaných uchádzačov o zamestnanie 

Kategória NACE: 

Podiel v 

celej skupine 

evidovaných 

UoZ 

Podiel 

v  skupine 

podporených 

UoZ 

Rozdiel: podiel 

v skupine podporených – 

podiel v celej skupine 

UoZ 

Poľnohospodárstvo, lesníctvo 

a rybárstvo 
6,44 % 11,17% +4,73 % 

Ťažba 0,46 % 0,15 % -0,31 % 

Priemysel 13,38 % 10,01 % -3,37 % 

Dodávka elektriny, plynu, pary 

a studeného vzduchu 
0,25 % 0,30 % +0,05 % 

Dodávka vody, čistenie a 

odpady 
0,79 % 0,96 % +0,17 % 

Stavebníctvo 8,68 % 10,26 % +1,58 % 

Veľkoobchod a maloobchod a 

oprava motorových vozidiel a 

motocyklov 

17,94 % 10,61 % -7,33 % 

Doprava a skladovanie 3,63 % 2,77 % -0,86 % 

Ubytovacie a stravovacie služby 4,58 % 2,41 % -2,17 % 

Informácie a komunikácia 1,26 % 0,40 % -0,86 % 

Finančné činnosti 1,53 % 0,40 % -1,13 % 

Činnosti v oblasti nehnuteľností 1,19 % 0,91 % -0,28 % 
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Odborné, vedecké a technické 

činnosti 
4,30 % 1,71 % -2,59 % 

Administratívne a podporné 

služby 
9,09 % 5,23 % -3,86 % 

Verejná správa a obrana 15,07 % 36,02 % +20,95 % 

Vzdelávanie 3,41 % 2,31 % -1,10 % 

Zdravotníctvo a sociálna pomoc 3,35 % 1,56 % -1,79 % 

Umenie, zábava a rekreácia 1,43 % 0,70 % -0,73 % 

Ostatné činnosti 3,22 % 2,11 % -1,11 % 

Zdroj: Vlastné spracovanie.  

 Následne preskúmame potenciálny vplyv vybraných premenných na 

pravdepodobnosť získania podpory prostredníctvom logistickej regresie. Závislá premenná 

sleduje skutočnosť, či UoZ získal príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej 

zamestnanosti (ak áno, hodnota premennej je 1, ak nie, hodnota premennej je 0). Výsledky 

logistickej regresie sú uvedené v tabuľke 57. Sú tu uvedené hodnoty odhadnutých logit 

regresných koeficientov, ich štatistická významnosť ako odhadnuté hraničné, resp. 

marginálne efekty znázorňujúce intenzitu vplyvu nezávislých premenných na závislú 

premennú (pravdepodobnosť získania podpory DS4).   

Výsledky naznačujú, že premennými so štatisticky významným vplyvom na 

pravdepodobnosť získania podpory sú napríklad pohlavie a vek UoZ, skutočnosť či ovláda 

cudzí jazyk, rodinný stav, dosiahnuté vzdelanie a dĺžka predchádzajúcej evidencie 

nezamestnaných. Vyššiu pravdepodobnosť získania podpory majú muži, starší ľudia s nižším 

vzdelaním, slabšími jazykovými znalosťami a dlhšou predchádzajúcou evidenciou. Tieto 

zistenia opäť plne korešpondujú so zmeraním tohto typu podpory. Na druhej strane, UoZ 

z najmenej rozvinutých regiónov nemajú vyššiu pravdepodobnosť získania tohto príspevku, 

ale práve naopak, v týchto okresoch BBSK je pravdepodobnosť získania podpory vo 

všeobecnosti nižšia. Pravdepodobnosť získania podpory rastie pre UoZ, ktorí mali 

predchádzajúce skúsenosti z oblasti verejnej správy a obrany, poľnohospodárstva, lesníctva 

a rybárstva alebo vzdelávania. Na druhej strane,  pravdepodobnosť je nižšia pre tie subjekty, 

ktoré boli aktívne v oblasti ťažby, priemyslu a odborných, vedeckých a technických činností. 

Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci však majú výrazne nižšiu pravdepodobnosť získať 

tento príspevok.  
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Tabuľka 57 Výsledok logistickej regresie faktorov vplývajúcich na účasť na podpore SZČ 

(DS4) 

Nezávislé premenné: 

Závislá premenná: 

podpora DS4 (evidencia 

UoZ podporeného z DS4 

= 1, 

evidencia ostatných  

UoZ = 0) 

Hraničné 

efekty 

dy/dx 

Muž (muž = 1, žena = 0) 0,522*** (19,59) 0,0058 

Vek 0,027***  (18,46) 0,0003 

Slobodný (slobodný/á = 1, iný rodinný stav = 0) 0,241*** (7,74) 0,0024 

Ovláda cudzí jazyk (áno = 1, nie = 0) -0,154*** (-4,95) -0,0016 

Dĺžka predchádzajúcich evidencií (v dňoch) 0,0001 *** (22,17) 9,92x10-7 

Vzdelanie 

(hodnoty od 0 t.j. bez vzdelania až po 8 t.j.  2stupeň 

VŠ) 

-0,098*** (-10,55) -0,001 

Najmenej rozvinuté okresy BBSK 

(ak je UoZ z okresov LC,PT, RA, RS, VK tak =1, 

inak =0) 

-0,404***  (-14,13) -0,004 

Vybrané NACE kategórie:   

Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo (NACE 

klasifikácia) 
0,645*** (8,39) 0,0087 

Ťažba (NACE klas.) -2,44** (-2,43) -0,0093 

Priemysel (NACE klas.) -0,257*** (-3,14) -0,0024 

Stavebníctvo (NACE klas.) 0,074 (0,94)  

Veľkoobchod, maloobchod a oprava motorových 

vozidiel (NACE klas.) 
-0,549**** (-6,44) -0,0047 

Odborné vedecké a technické činnosti (NACE klas.) -0,663*** (-4,18) -0,0050 

Administratívne a podporné služby (NACE klas.) 0,314*** (3,99) 0,0036 

Verejná správa a obrana (NACE klas.) 2,763*** (52,17) 0,0953 

Vzdelávanie (NACE klas.) 1,119 (12,26)*** 0,0010 

Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci (podľa ISCO 

klas.) 
-0,228 (-3,29)*** -0,0021 

C (konštanta) -5,78*** (-65,48)  

Počet pozorovaní 250262 

Wald chi2 12114,9*** 

Pseudo R2 0,239 

Správne klasifikované pozorovania 97,36% 

Pozn: Údaje pred zátvorkou sú hodnoty logit regresného koeficientu, údaje v zátvorkách sú 

hodnoty z-štatistík a značky */**/*** znamenajú štatistickú významnosť na hladine 10/5/1 

percent. Odhady sú robustné z hľadiska heteroskedasticity a autokorelácie. Údaje dy/dx sú 

odhadnuté hodnoty hraničných/marginálnych efektov.   

Zdroj: Vlastné spracovanie. 
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Hodnotenie efektu poskytnutej podpory využitím metódy PSM 

 

Efekt podpory na zamestnanie sa UoZ preskúmame opäť prostredníctvom metódy 

propensity score matching (PSM). Použijeme celkovú databázu evidencii UoZ v čase 

prepojenú so statickou databázou podporených UoZ. Metódu použijeme na stanovenie efektu 

príspevku na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti, ktorá môže byť označená aj ako 

tzv. liečba (treatment). Pozitívnym výsledkom (outcome) je v našom prípade skutočnosť, že 

sa evidencia UoZ ukončí jeho zamestnaním. Negatívnym výsledkom je opak, t. j. na konci 

evidencie sa UoZ nezamestná. Sledované obdobie je od roku 2012 do roku 2018. Prípadná 

podpora pred týmto obdobím nie je braná do úvahy. Premenné PSM modelu sú vysvetlené 

v tabuľke 58. 

Tabuľka 58 Popis premenných vyjadrujúcich výsledok a „liečbu“ použitých v PSM 

Premenná Stav premennej = 1 
Stav premennej = 

0 

Zamestnal sa -

výsledok 

(outcome) 

Ide o evidenciu, v rámci ktorej sa UoZ na konci 

evidencie zamestnal, t. j. dôvod vyradenia 

z evidencie UoZ je jeden z nasledujúcich: 

- nástup do zamestnania, 

- vznik pracovného pomeru alebo obdobného 

pracovného pomeru, 

- skončenie pozastavenia SZČ, 

- začatie vykonávania zárobkovej činnosti v EÚ 

a cudzine, 

- vznik PPV (dohody mimo PP), 

- vznik oprávnenia prevádzkovať alebo 

vykonávať SZČ, 

- UoZ prestal spĺňať podmienku § 6 ods. 2 

písm. a) 

- vykonával zárobkovú činnosť v pracovnom 

pomere alebo v inom právnom vzťahu. 

Ide o inú evidenciu, 

ktorá bola ukončená 

iným dôvodom 

vyradenia, alebo 

evidencia trvá dlhšie 

ako je koniec 

sledovaného 

obdobia. 

 

Podpora 

príspevkom  

(treatment – DS4) 

Jedna z týchto možností: 

- ide o evidenciu UoZ, ktorý bol v minulosti 

počas sledovaného obdobia podporný 

príspevkom na podporu miestnej a regionálnej 

zamestnanosti 

- ide o evidenciu, počas ktorej je UoZ 

podporený uvedeným príspevkom. 

Ide o evidenciu 

UoZ, ktorý nebol 

podporený 

príspevkom na 

podporu miestnej 

a regionálnej 

zamestnanosti. 

Zdroj: Vlastné spracovanie.  

 

Skúmanú vzorku pozorovaní sme očistili o všetky predchádzajúce pozorovania 

(evidencie) podporených subjektov evidované pred podporou. Niektoré evidované UoZ boli 

v minulosti podporené inými nástrojmi AOTP. Tieto nástroje môžu mať určitý vplyv na 

pravdepodobnosť ich zamestnania sa. Často by boli práve tieto subjekty priradené ako 
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kontrolné (control group) k UoZ podporeným zo skúmaného nástroja (treatment group). Pre 

skúšku robustnosti výsledkov v analýze preto skúmame jednak celú vzorku evidencií, ako aj 

vzorku evidencií očistenú o evidencie UoZ, ktoré boli v minulosti podporené iným nástrojom 

AOTP (okrem skúmaného nástroja). Na porovnanie uvádzame výsledky získané 

prostredníctvom PSM na celej vzorke, ako aj na obmedzenej vzorke. Relevantnosť výsledkov 

však môže byť v prvom prípade diskutabilná v dôsledku uvedeného potenciálneho skreslenia.  

Na grafe 31 je vidieť rozdiely v percentuálnom podiele zamestnaných po skončení evidencie 

u UoZ bez podpory skúmaným príspevkom a podporenými UoZ.  

 
Graf 31 Porovnanie výsledku evidencií UoZ po podpore (DS4) a bez tejto podpory na celej 

vzorke 

Zdroj: Vlastné spracovanie.  

 

Z UoZ podporených príspevkom na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti 

približne 42,4 % evidencií končí zamestnaním UoZ. V prípade subjektov nepodporených 

AOTP je takto ukončených približne 39,3 % evidencií. Do úvahy sme v tomto prípade brali 

celú vzorku evidencií. Následne sme realizovali analýzu efektu podpory prostredníctvom 

PSM metódy. Prvým krokom PSM je výpočet hodnôt tzv. propensity scores pre každé 

pozorovanie (evidenciu) prostredníctvom probitovej alebo logistickej regresie (logit). Na 

obrázku 6 uvádzame výsledky na základe probitovej regresie. 
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Obrázok 6 Výsledok probit regresie použitej na kalkuláciu propensity score 

Zdroj: Vlastné spracovanie – výstup softvéru STATA.  

 

Ako nezávislé premenné sme použili demografické a iné ukazovatele, ktoré boli 

k dispozícii. Ako je možné vidieť na obrázku 6, väčšina premenných má štatisticky významný 

vplyv na pravdepodobnosť získania podpory.  

Podľa následne vypočítaných hodnôt propensity score sa k podporeným UoZ priradí z 

kontrolnej vzorky nepodporených UoZ pozorovanie s blízkou hodnotou. Počet priradených 

pozorovaní je uvedený v tabuľke 59. V prípade PSM na celej vzorke boli kontrolné 

pozorovania  (t. j. evidencie UoZ bez podpory) priradené k 6473 evidenciám UoZ po podpore 

(on support). V prípade celej vzorky boli všetkým pozorovaniam po podpore priradené 

kontrolné pozorovania (off support). V prípade redukovanej vzorky bez UoZ podporených 

inými AOTP zostalo 91 pozorovaní bez priradeného pozorovania z kontrolnej skupiny.  

 

 

 

 

                                                                                

         _cons    -2.876403   .0317541   -90.58   0.000     -2.93864   -2.814166

       ostatne    -.0014605   .0475557    -0.03   0.975    -.0946681     .091747

   vzdelavanie     .3906648   .0346548    11.27   0.000     .3227427    .4585869

        nehnut      -.01853   .0755973    -0.25   0.806    -.1666981     .129638

       odborne    -.2510638    .054107    -4.64   0.000    -.3571115    -.145016

verejna_sprava     1.216423   .0173797    69.99   0.000      1.18236    1.250487

      financie    -.3182267    .108788    -2.93   0.003    -.5314472   -.1050061

           IKT    -.2885995   .1005262    -2.87   0.004    -.4856273   -.0915717

    ubytovanie    -.1335463   .0484777    -2.75   0.006    -.2285608   -.0385319

  stavebnictvo     .0031313   .0296248     0.11   0.916    -.0549323    .0611949

       doprava    -.1826433   .0519339    -3.52   0.000    -.2844319   -.0808547

     elektrina     .1478606   .1386382     1.07   0.286    -.1238652    .4195864

     priemysel    -.1018763   .0286322    -3.56   0.000    -.1579944   -.0457582

         tazba    -.9535706   .3048139    -3.13   0.002    -1.550995   -.3561463

     polnohosp     .1802262   .0283046     6.37   0.000     .1247503    .2357022

            PT    -.0061582   .0331202    -0.19   0.852    -.0710726    .0587562

            ZV      -.53062   .0392326   -13.52   0.000    -.6075144   -.4537255

     operatori    -.1035601   .0255389    -4.06   0.000    -.1536154   -.0535049

    nekvalifik    -.1199659   .0284389    -4.22   0.000     -.175705   -.0642267

   specialisti    -.7916062    .097922    -8.08   0.000    -.9835297   -.5996827

           USV    -.0807679   .0151158    -5.34   0.000    -.1103944   -.0511415

   CUDZI_JAZYK    -.1238335   .0133685    -9.26   0.000    -.1500354   -.0976317

REKVALIFIKACIA     .0494076   .0222158     2.22   0.026     .0058655    .0929497

           VEK     .0119837   .0005699    21.03   0.000     .0108667    .0131008

           MUZ     .2863938   .0135871    21.08   0.000     .2597636    .3130239

                                                                                

  DS4_1podpora        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                                

Log likelihood = -22958.163                       Pseudo R2       =     0.2336

                                                  Prob > chi2     =     0.0000

                                                  LR chi2(24)     =   13997.97

Probit regression                                 Number of obs   =     246739
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Tabuľka 59 Počet pozorovaní podporených uchádzačov o zamestnanie s priradenými 

pozorovaniami z kontrolnej skupiny 

Celá vzorka okrem evidencií 

podporených subjektov pred 

získaním podpory 

Common support 

Počet 

pozorovaní 

Off support 

(bez priradenia 

pozorovania 

z kontrolnej vzorky) 

On support 

(s priradením 

pozorovania 

z kontrolnej vzorky) 

Evidencie nepodporených UoZ 

(untreated) 
0 240265 240265 

Evidencie UoZ podporených 

príspevkom na SZČ (treated) 
0 6474 6474 

Počet pozorovaní 0 246739 246739 

Vzorka po eliminovaní UoZ 

podporených inými nástrojmi 

UoZ 

common support 

Počet 

pozorovaní 

Off support 

(bez priradenia 

pozorovania 

z kontrolnej vzorky) 

On support 

(s priradením 

pozorovania 

z kontrolnej vzorky) 

Evidencie nepodporených UoZ 

(untreated) 
0 111138 111138 

Evidencie UoZ podporených 

príspevkom na SZČ (treated) 
91 6383 6474 

Počet pozorovaní 11 117521 117612 

Zdroj: Vlastné spracovanie.  

Ďalej sme porovnali rozdiely hodnôt výslednej premennej (outcome) medzi oboma 

skupinami pozorovaní. Výsledky tohto porovnania sú uvedené v tabuľke 60 (celá vzorka) 

a tabuľke 61 (obmedzená vzorka). Rozdiel vo výsledku medzi skupinou podporených UoZ 

a nepodporených UoZ je v oboch prípadoch štatisticky významný na hladine významnosti  

5 %. V prípade podporených subjektov je pravdepodobnosť zamestnania sa na konci 

evidencie približne 0,42, v prípade nepodporených UoZ je len približne na úrovni 0,29 (celá 

vzorka), resp. 0,32 (obmedzená vzorka). 

 

Tabuľka 60 Porovnanie výsledkov oboch skupín (podporená skupina uchádzačov o 

zamestnanie a nepodporená rovnaká skupina) na celej vzorke pozorovaní (okrem evidencií 

podporených subjektov pred získaním podpory) 

Outcome:  

Treated group 

(podporené 

UoZ) 

Control group 

(nepodporené 

UoZ) 

Diff. 

(rozdiel) 
S.E. T-štat. 

Zamestnal 

sa (áno = 1, 

nie = 0) 

Unmatched 0,42153 0,4366 -0,0151 0,0063 -2,41 

ATT (average 

treatment on 

treated) 

0,42153 0,2921 0,1294 0,0267 4,85 

Počet pozorovaní: 246739 Pseudo R2 probit regresie: 0,233 

Zdroj: Vlastné spracovanie.  
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Tabuľka 61 Porovnanie výsledkov oboch skupín (podporená skupina uchádzačov o 

zamestnanie a nepodporená skupina) – vzorka po vyradení UoZ podporených v minulosti 

iným nástrojom AOTP okrem DS4 

Outcome:  

Treated group 

(podporené 

UoZ) 

Control 

group 

(nepodpore

né UoZ) 

Diff. 

(rozdiel) 
S.E. T-štat. 

Zamestnal sa 

(áno = 1,  

nie = 0) 

Unmatched 0,42153 0,54869 -0,1272 0,0064 -19,99 

ATT (average 

treatment on 

treated) 

0,42169 0,32226 0,1004 0,028 3,58 

Počet pozorovaní: 117612 
Pseudo R2 probit 

regresie: 
0,3837 

Zdroj: Vlastné spracovanie.  

Koeficienty vplyvu príspevku na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti 

odhadnuté prostredníctvom PSM sú uvedené v tabuľke 62. Robustnosť výsledkov bola 

testovaná na základe použitia štyroch rôznych alternatívnych predpokladov. V prvých dvoch 

modeloch bola použitá obmedzená vzorka, kde boli vylúčené pozorovania evidencií UoZ, 

ktorí boli v minulosti podporené iným AOTP (prípadne rovnakým mimo sledovaného 

obdobia). V dvoch modeloch sme použili na odhad propensity scores probitovú regresiu 

a v dvoch ďalších logistickú regresiu.   

Tabuľka 62 Odhad výsledného efektu podpory na podporené subjekty prostredníctvom PSM 

ATET (average treatmet effect on treated) 

Priemerný efekt podpory na podporené UoZ 
Coef. 

Robust 

std. 

errors 

p-

hodnota 

(z-stat) 

95 % 

interval 

5. ATET (1 vs. 0) – PS na základe probit 

regresie 

(obmedzená vzorka – bez UoZ podporených 

iným AOTP) 

0,0822*** 0,0129 
0,000 

(6,35) 

<0,057– 

0,108> 

6. ATET (1 vs. 0) – PS na základe 

logistickej regresie 

(obmedzená vzorka – bez UoZ podporených 

iným AOTP) 

0,0932*** 0,0130 
0,000 

(7,15) 

<0,068 – 

0,119> 

7. ATET (1 vs. 0) – PS na základe probit 

regresie 

celá vzorka evidencií UoZ 

0,1095*** 0,0067 
0,000 

(16.25) 

<0,096– 

0,122> 

8. ATET (1 vs. 0) – PS na základe 

logistickej regresie 

celá vzorka evidencií UoZ 

0,1077*** 0,0068 
0,000 

(15,93) 

<0,095 – 

0,121> 

Zdroj: Vlastné spracovanie.  

Vo všetkých štyroch prípadoch je efekt podpory prostredníctvom príspevku na SZČ 

štatisticky významný na všetkých bežných hladinách významnosti. Berúc do úvahy len 
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odhady na základe prvých dvoch alternatív môžeme povedať, že vplyv podpory je pri 95 % 

intervale spoľahlivosti v priemere na úrovni od 0,057 do 0,119. To znamená, že realizovaná 

podpora SZČ zvyšuje pravdepodobnosť, že sa evidencia UoZ skončí jeho zamestnaním od 

0,057 do 0,119. Pri zohľadnení celej vzorky sú uvedené čísla mierne vyššie (od 0,095 do 

0,122). Efekt tejto podpory je teda štatisticky významný, aj keď v porovnaní napríklad 

s príspevkom na SZČ výrazne menej intenzívny. Táto skutočnosť je okrem iného daná aj 

odlišným zameraním príspevku. Príspevok je určený pre skupinu znevýhodnených 

uchádzačov s výrazne horšími predpokladmi na získanie zamestnania. 

Otestovali sme aj rozdiely v hodnotách premenných medzi skupinou podporených 

UoZ a kontrolnou skupinou. Rozdiely v priemerných hodnotách premenných medzi 

podporenou skupinou (treated) a kontrolnou skupinou (control) sú relatívne malé, väčšinou 

štatisticky nevýznamné na hladine 0,05. Vypočítané skreslenie (%bias) medzi oboma 

skupinami je vo všetkým prípadoch nižšie ako 5 %. Na základe výsledkov teda môžeme 

povedať, že premenné boli zvolené vhodne. 
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Obrázok 7 Testovanie vyváženého zastúpenia pozorovaní v oboch skupinách (skupina 

s podporou a kontrolná skupina) podľa jednotlivých premenných a hodnoty skreslenia 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 

 

2.2.5 Výzva cez dopytovo orientovaný projekt OP ZaSI – FSR – 2012/2.2/01 

 

Jedným zo spôsobom podpory tvorby zamestnanosti sú aj dopytovo orientované 

projekty, v rámci ktorých je možné individuálnymi žiadateľmi predkladať žiadosti o NFP. Na 

porovnanie s inými nástrojmi podpory bola detailnejšie analyzovaná jedna výzva, a to 

konkrétne  OP ZaSI – FSR – 2012/2.2/01.  

 

Základné parametre hodnotenej výzvy OP ZaSI – FSR – 2012/2.2/01 

Výzva bola vyhlásená dňa 28. 09. 2012 Fondom sociálneho rozvoja ako 

sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre Operačný program Zamestnanosť a 

sociálna inklúzia, a  to v rámci opatrenia 2.2 Podpora vytvárania rovnosti príležitostí v 

prístupe na trh práce a podpora integrácie znevýhodnených skupín na trh práce s osobitným 

                                                                      

0.000      7.83    0.999      0.5       0.3       4.9    1.43       0

                                                                      

Ps R2   LR chi2   p>chi2   MeanBias   MedBias      B       R     %Var 

                                                                      

* if variance ratio outside [0.95; 1.05]

                                                                              

ostatne                   .01066   .01004      0.4     0.35  0.728       .

vzdelavanie                .0278   .02688      0.5     0.32  0.746       .

nehnut                    .00402    .0034      0.7     0.58  0.563       .

odborne                    .0068   .00633      0.3     0.33  0.744       .

verejna_sprava             .7025   .70374     -0.3    -0.15  0.878       .

financie                  .00139   .00154     -0.2    -0.23  0.818       .

IKT                       .00185   .00185      0.0    -0.00  1.000       .

ubytovanie                .00896    .0088      0.1     0.09  0.925       .

stavebnictvo              .04032   .04186     -0.6    -0.44  0.658       .

doprava                   .00834   .00834      0.0    -0.00  1.000       .

elektrina                 .00124   .00046      1.8     1.51  0.132       .

priemysel                 .03584   .03676     -0.3    -0.28  0.778       .

tazba                     .00015   .00015      0.0     0.00  1.000       .

polnohosp                 .04588    .0451      0.3     0.21  0.833       .

PT                        .03831   .03769      0.3     0.18  0.854       .

ZV                        .01869    .0207     -0.9    -0.82  0.411       .

operatori                 .05344    .0502      1.1     0.83  0.405       .

nekvalifik                  .038   .03383      1.7     1.28  0.202       .

specialisti               .00201    .0017      0.3     0.41  0.683       .

USV                       .21146   .21069      0.2     0.11  0.914       .

CUDZI_JAZYK               .37241   .37349     -0.2    -0.13  0.899       .

REKVALIFIKACIA            .08217   .08094      0.4     0.26  0.797       .

VEK                       44.699   44.678      0.2     0.11  0.914    1.00

MUZ                       .68227   .68041      0.4     0.23  0.821       .

                                                                              

Variable                  Treated Control    %bias      t    p>|t|    V(C)

                                Mean                     t-test       V(T)/
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zreteľom na marginalizované rómske komunity OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia. 

Alokácia na predmetnú výzvu bola 5 706 481,- EUR. Špecifickým cieľom výzvy je 

vytvorenie pracovných miest a zabezpečenie zamestnania pre cca 400 znevýhodnených 

uchádzačov o zamestnanie a občanov marginalizovaných komunít. 

- Termín uzavretia I. kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP bol do 27. 11. 2012.  

- Termín uzavretia II. kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP bol do 31. 12. 2012.  

- Termín uzavretia III. kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP bol do 02. 10. 2013. 

- Termín uzavretia IV. kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP bol do 31. 10. 2013. 

V priebehu výzvy sa zjemňovali podmienky. V treťom kole sa znížili nároky na 

udržateľnosť vytvorených pracovných miest, keď sa o polovicu znížila lehota na udržanie 

pracovného miesta. Ak bol prijímateľovi poskytovaný nenávratný finančný príspevok na 

vytvorené pracovné miesto počas 12 mesiacov, prijímateľ bol povinný udržať toto vytvorené 

pracovné miesto minimálne ďalšie 3 mesiace nasledujúce po ukončení podpory poskytovanej 

v rámci OP ZaSI. Pôvodne bola stanovená tak, že prijímateľ mal udržať pracovné miesto 

rovnako dlho, ako čerpal samotnú podporu. Pre 4. kolo sa znížili aj nároky na oprávnených 

žiadateľov, keď prvé tri kolá to museli byť oprávnení žiadatelia, ktorých projekt bol súčasťou 

lokálnej stratégie, v poslednom kole boli oprávnenými žiadateľmi všetci žiadatelia 

zadefinovaní v tejto výzve. Výzvu sprevádzal veľmi nízky záujem žiadateľov. V prvých troch 

kolách prišlo len 5 žiadostí, v 4. kole 56 žiadostí. Spolu bolo odporučených na schválenie 43 

žiadostí. V rámci vyhodnotenia tejto výzvy sme pracovali s 33 žiadosťami, ku ktorým boli 

k dispozícií monitorovacie správy. V rámci Banskobystrického kraja bolo realizovaných 6 

projektov v celkovej hodnote 503 477 Eur. 

Vyhodnotenie výzvy OP ZaSI – FSR – 2012/2.2/. Celkový počet vytvorených 

pracovných miest týmito projektami bol 211. 
 

Tabuľka 63 Rozpočet a počet novovytvorených pracovných miest 

 

Schválený 

rozpočet 

v Eur 

Čerpaný rozpočet 

v Eur 

Vytv. prac. 

miesta 

Vytv. 

prac. 

miesta 

MRK 

Udržané nad 

rámec 

podmienok 

Neziskové 

org. 
42735,64 39462,29 4 4 0 

Obec 1458638 1275786 152 110 42 

Súkr. sektor 547186,1 413730,6 55 51 46 

Spolu 2048559 1728979 211 165 88 

Z toho 

BBSK 
503477,95 415178,68 40 38 18 

Zdroj: Vlastné pracovanie na základe monitorovacích správ  
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Priemerné náklady na jedno vytvorené pracovné miesto v projekte dosiahli 8194 eur, 

pričom rozpočtovo boli plánované na 9708 eur. Táto suma je vyššia v porovnaní s podobnými 

nástrojmi podpory. Na druhej strane, značná časť vytvorených pracovných miest sa týkala 

MRK. Najnižšie priemerné náklady mal súkromný sektor, a to tkamer o 1 500 eur menej ako 

priemerné náklady vytvorené v neziskových organizáciách a o 800 Eur menej ako priemerné 

náklady v obciach. Detailnejšie čísla sú uvedené v tabuľke 64. 

 

Tabuľka 64 Náklady na jedno novovytvorené pracovné miesto 

 

Neziskov

á organ, 
Obec 

Súkr. 

sektor 
Spolu 

Náklady na vytvorené prac miesto (schválený 

rozpočet) 
10683,91 

9596,30

1 

9948,83

7 
9708,813 

Náklady na vytvorené prac miesto (skutočné 

čerpanie) 
9865,573 8393,33 

7522,37

5 
8194,214 

Percento vytvorených prac. miest pre MRK 100 72,3 92,72 78,2 

Zdroj: Vlastné spraovanie na základe monitorovacích správ 

 

Oveľa výraznejšie rozdiely ako pri nákladoch na pracovné miesta boli v udržateľnosti 

týchto miest. Kým pri súkromnom sektore ešte aj  rok po skončení podpory existovalo viac 

ako 80 % vytvorených pracovných miest, pri pracovných miestach vytvorených obcami to 

bolo menej ako 30 %, pričom väčšina miest zanikla hneď po naplnení minimálneho počtu 3 

mesiacov od ukončenia čerpania podpory. Čísla súkromného sektora by boli ešte výrazne 

lepšie, keby neboli skreslené jedným veľkých projektom, ktorý bol zameraný na 

poisťovníctvo a bankovníctvo, teda aktivity dosť nevhodné pre tento typ podpory, a ktorý z 10 

pracovných miest zachoval len jedno. Naopak, miesta zamerané na nízkokvalifikovanú prácu 

v službách alebo priemysle boli zachované takmer všetky. Pri niektorých obciach zasa máme 

pochybnosti o udržaní pracovných miest. Ukazovatele sú síce vyplnené tak, že pracovné 

miesta trvajú, ale texty v samotnej správe skôr naznačujú, že hoci dané osoby pracujú, 

nepracujú pre obec. Toto je na druhej strane výhoda obecného zamestnávania, kde viaceré 

správy deklarujú, že dané osoby pracujú inde práve vďaka návykom získaným počas 

realizácie projektu. 
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Graf 32 Percentuálna miera udržateľnosti vytvoreného pracovného miesta viac ako 1 rok po 

skončení projektu 

Zdroj: Vlastné spraovanie na základe monitorovacích správ. 

 

Graf 33 ukazuje počty pracovných miest pre jednotlivé oblasti, ktoré boli vytvorené 

v rámci realizovaných projektov, ako aj mieru udržania týchto pracovných miest po jednom 

roku od realizácie projektu. V snahe o lepšie vyhodnotenie sme vytvorili 5 kategórií 

vytvorených miest, hoci pri časti z nich sme z monitorovacích správ nedokázali identifikovať, 

na čo boli zamerané. Najviac pracovných miest bolo vytvorených v kategórií údržba 

verejných priestranstiev. 

 

Graf 33 Vytvorené vs. udržané pracovné miesta 

Vysvetlivky: NKPPS – nízkokvalifikované pozície v priemysle a stavebníctve (napr. pomocní 

pracovníci vo výrobe, stavbári), NKPS – nízkokvalifikované pozície v službách (napr. čašník, 

pomocník v kuchyni), ADM – pozície v administratíve (napr. sekretárka, referentka), VP –

pozície pri údržbe verejných priestranstiev (napr. upratovači, údržbári zelene), ASRK –

pozície pre služby v rómskej komunite (napr. rómski asistenti, rómske hliadky, sociálni 

pracovníci), INE – pozície nespadajúce pod žiadnu z týchto kategórií, NEIDEN – pozície, kde 

sme nevedeli určiť ich zameranie. 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe monitorovacích správ. 
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Výsledky ukazujú, že pri verejnom sektore šlo väčšinou o dočasné miesta, ktoré 

vlastne fungovali na princípe národných projektov v oblasti aktivačných prác. Takáto 

publicita pravdepodobne viedla aj k nízkemu záujmu u tieto projekty, vzhľadom 

na jednoduchšie čerpanie samotných aktivačných prác. Ukázalo sa tiež, že pri projektoch 

súkromného sektora v časoch relatívnej ekonomickej prosperity je možné motivovať časť 

zamestnávateľov, aby uprednostnili dlhodobo nezamestnaných uchádzačov, a že tieto miesta 

môžu byť udržateľné v dlhšom časovom horizonte. 

V samotnom BBSK bolo vytvorených 51 pracovných miest, z toho 42 pre MRK. Nad 

rámec podmienok projektu bolo udržaných 24 miest. Udržali sa takmer všetky pracovné 

miesta v sektore nízkokvalifikovanej pracovnej sily u žiadateľov zo súkromného sektora. 

Väčšina projektov nekonštatovala zásadné problémy, aj keď vo viacerých prípadoch 

bol posunutý začiatok realizácie projektu. Čiastočné problémy boli pri obsadzovaní 

pracovných miest, často v daný moment nebolo možné získať potrebného pracovníka, 

prípadne istý čas trvalo, keď ho bolo potrebné nahradiť. Aj z tohto dôvodu je pre takýto typ 

podpory lepší národný projekt, kde môže byť väčšia časová flexibilita tvorby pracovných 

miest. Alternatívou je otvorená výzva s dlhším časovým horizontom. Prijímatelia sa tiež 

sťažovali na nedostatočnú informovanosť a odbornú pomoc pri realizácií projektov. 

Okrem schválených projektov neprešlo odborným hodnotením 22 projektov, pričom 

niektoré z nich boli aj zo súkromného sektora, kde by existovala veľká pravdepodobnosť 

zachovania vytvorených pracovných miest. 

 

2.3 Distribúcia vybraných nástrojov podpory formou príspevkov  

 

V tejto časti analýzy podrobnejšie preskúmame rozloženie podpory tromi skúmanými 

príspevkami podľa okresov BBSK. Berieme do úvahy celkovú realizovanú podporu za celé 

sledované obdobie, t. j. od roku 2012 do roku 2018. Ide o príspevok na SZČ, príspevok 

REPAS+ a príspevok na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti. Regionálne 

rozloženie UoZ podporených uvedenými príspevkami podľa okresov je uvedené na grafe 50. 

V tomto prípade berieme do úvahy podiel podporených UoZ každým z príspevkov podľa 

okresov. Celkový podiel rozdelený podľa okresov je teda pre každý príspevok spolu rovný 

100 %. V rámci príspevku na SZČ najvyšší podiel prijímateľov pochádza z okresov Veľký 

Krtíš, Brezno a Rimavská Sobota (nad 10 %). Na druhej strane, nízky podiel tvoria 

prijímatelia z okresov Poltár, Krupina a Lučenec (pod 5 %). 
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Graf 34 Podiel podporených UoZ z daného okresu na celkovom počte podporených UoZ 

uvedeným príspevkom  (v %) 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 

 

V prípade príspevku na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti a príspevku 

REPAS+ je najvyšší podiel podporených UoZ z okresu Rimavská Sobota. UoZ z okresov 

Brezno a Lučenec tvoria 16,1 %, resp. 12,6 % z celkového počtu podporených subjektov 

nástrojom REPAS+. V prípade všetkých troch príspevkov majú relatívne nízke zastúpenie 

UoZ z okresov Poltár a Krupina. Ide však o okresy s nízkym počtom obyvateľov, čo môže 

v tomto prípade zohrávať dôležitú úlohu. Pre názornejšie zobrazenie geografického rozloženia 

podporených subjektov ďalej používame mapy okresov BBSK. Ako kľúčový ukazovateľ je 

v tomto prípade uvedený počet podporených v pomere k aktívnemu obyvateľstvu okresu. 

Tento ukazovateľ zohľadňuje aj počet obyvateľov okresu, a preto lepšie vyjadruje intenzitu 

danej podpory v regióne. Rozloženie podpory príspevkom na podporu SZČ je znázornené na 

obrázku 8. Najintenzívnejšia bola podpora v okrese Banská Štiavnica. Naopak, najnižší počet 

podporených subjektov vzhľadom na počet aktívnych obyvateľov bol v okrese Poltár. 
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Obrázok 8 Mapa okresov BBSK zvýraznená podľa počtu podporených UoZ príspevkom na 

podporu SZČ na 10000 aktívnych obyvateľov okresu. 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 

 

Obdobné rozloženie podpory podľa okresov v prípade príspevku REPAS+ uvádzame 

na obrázku 9. Najvyšší počet podporených týmto príspevkom vzhľadom na aktívne 

obyvateľstvo je v okrese Brezno. Na obrázku je vidieť, že zvyčajne sú intenzívnejšie 

podporené menej rozvinuté regióny, ako napríklad Revúca a Rimavská Sobota. Relatívne 

vyšší počet UoZ využívajúcich tento príspevok je aj v okresoch Lučenec, Poltár a Veľký 

Krtíš. Naopak, okresy Banská Bystrica, Zvolen, Banská Štiavnica, Detva a Krupina sú 

podporené v menšej miere.  
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Obrázok 9 Mapa okresov BBSK zvýraznená podľa počtu podporených UoZ príspevkom 

REPAS+ na 10000 aktívnych obyvateľov okresu. 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 

 

Geografické rozloženie subjektov podporených posledným príspevkom, a to 

príspevkom na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti, sme znázornili na mape na 

obrázku 10.  

 

Obrázok 10 Mapa okresov BBSK zvýraznená podľa počtu podporených UoZ príspevkom na 

podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti na 10000 aktívnych obyvateľov okresu. 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 
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Najvyšší podiel podporených subjektov v pomere k aktívnemu obyvateľstvu je 

v tomto prípade v okrese Banská Štiavnica. Relatívne vyšší počet podporených UoZ je aj 

v okresoch Revúca a Rimavská Sobota. Najmenej podporeným okresom bol v prípade tohto 

príspevku okres Žiar nad Hronom.   

Celkovo môžeme povedať, že príspevok na podporu miestneho a regionálneho 

rozvoja, ako aj príspevok REPAS+, sú intenzívnejšie využívané skôr v menej rozvinutých 

regiónoch BBSK. Naopak, príspevok na podporu SZČ je využívaný skôr v rozvinutejších 

regiónoch. Aj v týchto prípadoch však existujú viaceré výnimky. Zaujímavosťou je, že okres 

Banská Štiavnica dominuje aj v prípade príspevku na podporu SZČ, aj v prípade príspevku na 

podporu miestnej a regionálnej nezamestnanosti.  

 

2.4 Zhodnotenie udržateľnosti pracovných miest podľa nástrojov podpory  

 

V tejto časti sme sa zamerali na udržateľnosť vytvorených pracovných miest 

jednotlivými nástrojmi. Udržateľnosť je jedným z dôležitých prvkov celkového hodnotenia, 

lebo nestačí len zabezpečiť prvotné zamestnanie uchádzača o prácu, ale tiež dosiahnuť, aby sa 

už do evidencie nevracal. 

 

Udržateľnosť podpory zamestnanosti formou príspevku na SZČO  

 

Medzi dôležité parametre podpory, ktoré je potrebné sledovať, patrí aj udržateľnosť 

výsledkov po jej skončení. V tomto prípade je potrebné sledovať výsledky po skončení 

podpory prostredníctvom tzv. follow up. 

V prípade príspevku na SZČ bolo takéto zisťovanie realizované po dobu štyroch 

rokov od skončenia obdobia podpory. Opätovne považujeme za potrebné na tomto mieste 

zdôrazniť, že v prípade tohto nástroja AOTP obdobím podpory rozumieme obdobie, počas 

ktorého sa podporený subjekt zaviazal realizovať SZČ (t. j. štandardne dva alebo tri roky). 

Po skončení uvedeného obdobia sa sledoval stav podporených subjektov, každý polrok po 

obdobie troch rokov a následne ešte vo štvrtom roku posledným zisťovaním. Sledovalo sa, či 

je daný subjekt zamestnaný ako zamestnanec na TPP alebo na dohodu, alebo je SZČO, 

prípadne je opätovne evidovaný ako UoZ. V prípade uvedeného následného sledovania, 

údaje za niektoré údaje nie sú k dispozícií. Ide najmä o subjekty, pri ktorých ešte neuplynula 

doba podpory. Ďalej ide o prípady, kedy údaje nie sú k dispozícií z iných dôvodov. Je 

zrejmé, že čím je doba sledovania po skončení podpory dlhšia, tým je podiel nedostupných 

údajov zvyčajne vyšší tak, ako to je zobrazené na grafe 34. Kým v prvom roku po skončení 

podpory je dostupných približne 65 % údajov, po štyroch rokoch je to len približne 40 až 45 
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%. Nedostupnosť údajov je zároveň vyššia u žien ako u mužov. Určité zohľadnenie postupne 

rastúcej nedostupnosti údajov je teda v prípade našej analýzy opodstatnené.  

 

Graf 35 Podiel nedostupných údajov o stave subjektov po skončení podpory (neuplynula doba 

sledovania alebo sa už daný subjekt nesleduje) pre jednotlivé časové úseky. 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 

 

V analýze stavu podporených subjektov po skončení obdobia podpory ďalej 

využívame vždy len pozorovania s dostupnými údajmi (vzhľadom na túto skutočnosť sa počet 

pozorovaní znížil). Za zamestnané považujeme subjekty, ktoré sú zamestnané alebo SZČO. 

Na grafe 35 vidíme vývoj podielu zamestnaných subjektov na základe zisťovania stavu po 

skončení obdobia podpory (štandardne 2 až 3 roky). Prvý polrok po skončení podpory je 

zamestnaných približne 88 % mužov a 86 % žien. Podiel je následne relatívne stabilný v čase, 

čo platí najmä u mužov. U žien tento podiel mierne klesá až do tretieho roku sledovania po 

podpore. Vo štvrtom roku je približne rovnaký ako pol roka po skončení podpory.  
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Graf 36 Podiel zamestnaných subjektov (zamestnanec, SZČO alebo dohoda) v jednotlivých 

obdobiach po ukončení podpory na celkovom počte subjektov s dostupnými údajmi 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 

 

Z hľadiska zamestnania podporených subjektov teda môžeme teda konštatovať, že 

stav po podpore je dlhodobo udržaný a udržateľnosť je na dobrej úrovni. Keď sa však 

pozrieme podrobnejšie len na tie subjekty, ktoré sú SZČO, situácie je iná, ako  je možné 

vidieť na grafe 36.  

 

Graf 37 Podiel SZČO v jednotlivých obdobiach po ukončení podpory na celkovom počte 

subjektov s dostupnými údajmi v danom období 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 

 

Pol roka po skončení obdobia podpory je podiel SZČO u mužov 52 % a u žien 

približne 47 %. Následne tento podiel na celkovom počte subjektov, pri ktorých sú dostupné 
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údaje, postupne klesá. Z predchádzajúcich údajov je však zrejmé, že väčšina subjektov zrejme 

mení status SZČO za zamestnanie.  

Následne sme sa rozhodli podrobnejšie preskúmať štruktúru zamestnaných 

a nezamestnaných po skončení podpory. Aj vzhľadom na uvedenú postupne rastúcu 

nedostupnosť údajov sme zvolili za rozhodujúce obdobie dva roky po skončení obdobia 

podpory. V tabuľke 65 je preskúmaný počet a podiel zamestnaných a nezamestnaných po 

dvoch rokoch podľa jednotlivých skupín zamestnaní podľa ISCO kategorizácie. Percentuálne 

najvyššiu úspešnosť udržania zamestnania má skupina špecialistov z rôznych oblastí. Na 

druhej strane, vysoký podiel nezamestnaných je evidovaných v prípade pracovníkov 

v službách a obchode, ako aj v prípade pomocných a nekvalifikovaných pracovníkov.  

Tabuľka 65 Stav podporených subjektov po dvoch rokoch od ukončenia podpory podľa typu 

predchádzajúceho zamestnania (ISCO kód) 
Kód ISCO: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Spolu 

Nie sú 

zamestnaní 

Počet 7 7 35 14 54 4 44 12 23 200 

% 8,33 4,58 11,67 14,89 22,69 17,39 18,97 13,19 21,50 15,13 

Zamestnaní 
Počet 77 146 265 80 184 19 188 79 84 1122 

% 91,67 95,42 88,33 85,11 77,31 82,61 81,03 86,81 78,50 84,87 

Spolu 
Počet 84 153 300 94 238 23 232 91 107 1322 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Poznámka.: ISCO kódy: (1) Riadiaci pracovníci a zákonodarcovia, (2) Špecialisti, (3) 

Technickí a odborní pracovníci, (4) Administratívni pracovníci, (5) Pracovníci v službách a 

obchode, (6) Kvalifikovaní zamestnanci v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve, (7) 

Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci, (8) Operátori a montéri strojov a zariadení, (9) 

Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci. 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 

 

Podobným spôsobom sme preskúmali podiely zamestnaných a nezamestnaných po 

dvoch rokoch od skončenia doby podpory aj v prípade ukončeného vzdelania a NACE 

klasifikácie ekonomických činností. Výsledky sú zosumarizované v tabuľke 66 a tabuľke 67. 

Z hľadiska vzdelania je najvyšší podiel zamestnaných v skupine subjektov s ukončeným 

druhým stupňom vysokoškolského vzdelania. Na druhej strane, najnižší podiel zamestnaných 

je (okrem skupiny bez vzdelania) v skupine s vyšším odborným vzdelaním. V tejto skupine je 

ale celkový počet subjektov veľmi malý, a preto nie je táto skutočnosť rozhodujúca. Relatívne 

nízky podiel zamestnaných je aj v prípade prvého stupňa vysokoškolského vzdelania 

a v skupine so základným vzdelaním.  
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Tabuľka 66 Stav podporených subjektov po dvoch rokoch od ukončenia podpory podľa 

vzdelania 

 
Bez 

vzdelania 
Základné 

Stredné 

odborné 

Úplné 

stredné 

Vyššie 

odborné 

1.st 

VŠ 

2. st 

VŠ 

3. st 

VŠ 
Spolu 

Nie sú 

zamestn

aní 

Počet 1 14 77 103 4 8 27 1  

% 100 26,42 21,63 13,24 44,44 28,57 6,75 12,5  

Zamestn

aní 

Počet 0 39 279 675 5 20 373 7  

% 0 73,58 78,37 86,76 55,56 71,43 93,25 87,5  

Spolu Počet 1 53 356 778 9 28 400 8 1633 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 

Následne sa podrobnejšie pozrieme na podiely zamestnaných a nezamestnaných 

klasifikovaných na základe ekonomickej klasifikácie činností NACE (Tabuľka 67). Do úvahy 

berieme len tie NACE kategórie, v ktorých je celkový počet zaradených subjektov aspoň 10. 

Najnižší podiel nezamestnaných a tým pádom aj najvyšší podiel zamestnaných po dvoch 

rokoch od skončenia podpory sme zistili v NACE kategórií Informácie a komunikácia. Oproti 

tomu najvyšší podiel nezamestnaných je v skupine ostatných činnosti. Podiel zamestnaných 

subjektov nad 90 % je aj v oblastiach doprava a skladovanie, administratívne a podporné 

služby, vzdelávanie, ako aj v odborných, vedeckých a technických činnostiach. Najviac 

zamestnaných z hľadiska počtu subjektov je v oblasti veľkoobchodu, maloobchodu a opravy 

motorových vozidiel.  

Tabuľka 67 Stav podporených subjektov po dvoch rokoch od ukončenia podpory podľa 

klasifikácie ekonomických činností NACE 
Kód NACE: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

Nie sú 

zamestnaní 

Počet 9 0 33 1 1 32 52 3 10 1 

% 17,65 0 15,07 25 20 19,88 17,87 5,26 19,23 2,63 

Zamestnaní 
Počet 42 1 186 3 4 129 239 54 42 37 

% 82,35 100 84,93 75 80 80,12 82,13 94,74 80,77 97,37 

Spolu (počet) 51 1 219 4 5 161 291 57 52 38 

Kód NACE: 11 12 13 14 15 16 17 18 19  

Nie sú 

zamestnaní 

Počet 6 2 8 4 7 3 3 3 7  

% 12,77 10,53 8,89 7,41 13,46 8,33 11,11 11,11 20,59  

Zamestnaní 
Počet 41 17 82 50 45 33 24 24 27  

% 87,23 89,47 91,11 92,59 86,54 91,67 88,89 88,89 79,41  

Spolu (počet) 47 19 90 54 52 36 27 27 107  

Poznámka.: NACE kódy: (1) poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo, (2) ťažba, (3) 

priemysel, (4) dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu, (5) dodávka vody, 

čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby, odstraňovania odpadov, (6) stavebníctvo, 

(7) veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel a motocyklov, (8) doprava 
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a skladovanie, (9) ubytovacie a stravovacie služby, (10) informácie a komunikácia, (11) 

finančné činnosti, (12) činnosti v oblasti nehnuteľností, (13) odborné, vedecké a technické 

činnosti, (14) administratívne a podporné služby, (15) verejná správa a obrana, (16) 

vzdelávanie, (17) zdravotníctvo a sociálna pomoc, (18) umenie, zábava a rekreácia, (19) 

ostatné. 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 

 

Podiel zamestnaných subjektov sledovaný po jednom, dvoch a troch rokoch sme 

klasifikovali aj podľa okresov, v ktorých podporené subjekty vykonávali zamestnanie. Táto 

klasifikácia je znázornená na grafe 37. Podiel zamestnaných po troch rokoch je najvyšší 

v okrese Banská Bystrica a najnižší v okrese Veľký Krtíš. Situácia sa však počas sledovaného 

obdobia mierne mení. Po dvoch rokoch je najvyššia zamestnanosť podporených subjektov 

v okrese Zvolen a v okrese Krupina. Naopak najnižšia miera zamestnanosti podporených 

subjektov je v tomto prípade v okrese Žarnovica. Najmenej rozvinuté okresy majú zvyčajne 

relatívne nízku mieru zamestnanosti podporených subjektov oproti iným okresom BBSK. Ide 

najmä o okresy Veľký Krtíš, Revúca a Rimavská Sobota.  

 

Graf 38 Podiel zamestnaných podporených subjektov po jednom, dvoch a troch rokoch od 

skončenia obdobia podpory. 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 

 

Ďalej tiež preskúmame potenciálny vplyv vybraných faktorov na zamestnanecký 

status po skončení obdobia podpory. Pre lepšiu robustnosť dosiahnutých výsledkov použijeme 

ako závislú premennú zamestnanie podporeného subjektu v troch obdobiach po skončení 

podpory, t. j. po jednom, dvoch a troch rokoch. Ide opäť o tzv. umelú premennú, a teda 
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subjekty, ktoré sú zamestnané (zamestnanie alebo SZČO) majú kód 1, ostatné majú kód 0. Na 

odhad regresných koeficientov boli použité metódy logistickej regresie a probitovej regresie. 

Obe metódy sú dôležité najmä pre ďalšiu kontrolu robustnosti, aj keď výsledky sú do veľkej 

miery podobné. Ako nezávislé premenné použijeme set dostupných ukazovateľov týkajúcich 

sa charakteristiky podporeného subjektu, ako aj samotnej podpory, ktorú získal. Premenné 

boli bližšie špecifikované v predchádzajúcom texte. V dôsledku obmedzení a potenciálnej 

multikolinearity sme použili dve skupiny premenných. V prvej skupine sa zameriame okrem 

štandardných znakov najmä na vzdelanie a vybrané sektory hospodárstva. V druhej skupine 

sme sa zamerali najmä na vybrané ISCO kódy zamestnania. Výsledky regresií u oboch skupín 

nezávislých premenných sú uvedené v tabuľke 68 a tabuľke 69. 

Z výsledkov vyplýva viacero zaujímavých zistení o potenciálnom vplyve vybraných 

premenných na zamestnanosť po skončení podpory, resp. záväzku vykonávať SZČ. 

Zamestnaní po roku a dvoch rokoch od skončenia podpory sú častejšie muži, tí, čo sú ženatí 

resp. vydaté a ľudia s vyšším vzdelaním. Vplyv veku sa zdá byť vo všetkých prípadoch 

nelineárny, pričom zamestnanosť dosahuje maximum u ľudí vo veku od 35 do 38 rokov (v 

závislosti od špecifikácie modelu). Po tomto veku aj pred ním je pravdepodobnosť 

zamestnania nižšia. Významnú úlohu zohráva aj dĺžka predchádzajúcej evidencie UoZ. Tí, 

ktorí boli pred získaním finančnej podpory evidovaní kratšie, majú výrazne vyššiu 

pravdepodobnosť, že budú zamestnaní po skončení obdobia podpory. Pozitívny vplyv na 

zamestnanosť po podpore sme tiež zistili aj v prípade dĺžky trvania podpory. Čím dlhšie trvá 

obdobie podpory, resp. čím dlhšie je obdobie,  na ktoré sa subjekty zaviažu vykonávať 

činnosť, tým vyššia je pravdepodobnosť zamestnania podporeného subjektu po skončení tohto 

obdobia. Toto je najmä efekt predĺženia povinnej udržateľnosti vytvoreného miesta. 

 

Tabuľka 68 Analýza vplyvu vybraných faktorov na zamestnanosť subjektov rok, dva roky a 

tri roky po skončení podpory - výsledky logistickej regresie a probitovej regresie (modely 1) 

 

Zamestnanie po 12 

mesiacoch 

(zamestnaný = 1,  

inak = 0) 

Zamestnanie po 24 mesiacoch 

(zamestnaný = 1, inak = 0) 

Zamestnanie po 36 

mesiacoch 

(zamestnaný = 1, 

 inak = 0) 

Reg. koef. 

(z-štat.) 
dy/dx 

Reg. koef. 

(z-štat.) 
dy/dx 

Reg. koef. 

(z-štat.) 

Reg. koef. 

(z-štat.) 
dy/dx 

Muž 
0,440*** 

(2,96) 
0,045 

0,511*** 

(3,16) 
0,052 

0,288*** 

(3,26) 

0,448** 

(2,45) 
0,041 

Ženatý/vydatá 
-0,368** 

(-2,19) 
-0,037 

-0,314* 

(-1,70) 
-0,031 

-0,178* 

(-1,82) 

-0,039 

(-0,19) 
 

Vek 
0,112* 

(1,83) 
0,011 0,212*** 0,021 

0,118*** 

(3,18) 

0,213*** 

(2,76) 
0,019 
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Vek2 
-0,0015* 

(-1,91) 
-0,0001 

-0,003*** 

(-0,003) 
-0,0003 

-0,002*** 

(-3,30) 

-0,003*** 

(-3,03) 
-0,0003 

Suma úhrad 

(podpora DS1) 

-0,0001 

(-0,69) 
 

-0,0001 

(-0,58) 
 

-0,00003 

(-0,42) 

-0,0004* 

(-1,72) 

-

0,00003 

Dĺžka predch. 

evidenice (dni) 

-

0,0004*** 

(-4,90) 

-0,00004 

-

0,0005*** 

(-5,94) 

-

0,00005 

-

0,0003*** 

(-6,16) 

-

0,0005*** 

(-5,62) 

-

0,00005 

Trvanie podpory 

(v rokoch) 

0,843*** 

(3,69) 
0,083 

0,815*** 

(3,62) 
0,080 

0,422*** 

(3.54) 

0,584* 

(1,72) 
0,0517 

Rok začiatku 

podpory 

0,130 

(1,28) 
 

0,185 

(1,56) 
 

0,099 

(1,58) 

0,182 

(1,05) 
0,0161 

Vzdelanie 

(stupeň) 

0,250*** 

(4,21) 
0,247 

0,174*** 

(2,81) 
0,017 

0,091*** 

(2,87) 

0,117* 

(1,65) 
0,010 

Primárny sektor 

(NACE 1 a 2) 

-0,601* 

(-1,84) 
-0,075 

-0,128 

(-0,32) 
 

-0,053 

(-0,23) 

-0,028 

(-0,06) 
 

Priemysel 

(Nace 3) 

0,400* 

(1.68) 
0,035 

0,091 

(0,38) 
 

0,033 

(0,25) 

0.230 

(0,81) 
 

Bydlisko a 

miesto práce 

v okrese 

0,205 

(0,86) 
 

0,156 

(0,61) 
 

0,063 

(0,46) 

0,625*** 

(2,42) 
0,067 

Najmenej 

rozvinuté 

regióny 

-0,165 

(-0,99) 
 

-0,372** 

(-2,12) 
-0,038 

-0,185* 

(-1,95) 

-0,373* 

(-1,84) 
-0,035 

cons. 
-263,8 

(-1,30) 
 

-376,2 

(-1,57) 
 

-202,0 

(-1,59) 

-367,4 

(-1,06) 
 

Bod zvratu - vek 38,9 37,4 37,4 35,6  

Počet 

pozorovaní 
1683 1484 1484 1252  

Wald chi2 134,4 121,4 123,7 84,6  

Pseudo R2 0,105 0,109 0,109 0,101  

Správne 

klasifikované 
85,9 % 86,4 % 86,4 % 88,5 % 

Typ modelu Logistická regresia Logistická regresia 
Probitová 

r. 
Logistická regresia 

Poznámky: Údaje nad zátvorkou sú hodnoty probit, resp. regresného koeficientu logistickej 

regresie, údaje v zátvorkách sú hodnoty z-štatistík a značky */**/*** znamenajú štatistickú 

významnosť na hladine 10/5/1 percent. Odhady sú robustné z hľadiska heteroskedasticity a 

autokorelácie. Údaje dy/dx sú odhadnuté hodnoty hraničných/marginálnych efektov.   

Zdroj: Vlastné spracovanie. 

 

Tabuľka 69 Analýza vplyvu vybraných faktorov na zamestnanosť subjektov rok, dva roky a 

tri roky po skončení podpory - výsledky logistickej regresie a probitová regresie (modely 2) 

 

Zamestnanie po 12 

mesiacoch 

(zamestnaný = 1,  

inak = 0) 

Zamestnanie po 24 

mesiacoch 

(zamestnaný = 1, inak = 0) 

Zamestnanie po 36 

mesiacoch 

(zamestnaný = 1,  

inak = 0) 

reg. koef. 

(z-štat.) 
dy/dx 

reg. koef. 

(z-štat.) 
dy/dx 

reg. koef. 

(z-štat.) 

reg. koef. 

(z-štat.) 
dy/dx 

Muž 0,433*** 0,045 0,614*** 0,062 0,338*** 0,498** 0,045 
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(2,64) (3,46) (3,51) (2,46) 

Ženatý/vydatá 
-0,433** 

(-2,55) 
-0,044 

-0,326* 

(-1,72) 
-0,032 

-0,194* 

(-1,93) 

-0,066 

(-0,32) 
 

Vek 
0,121* 

(1,90) 
0,012 

0,226*** 

(3,14) 
0,022 

0,127*** 

(3,32) 

0,208*** 

(2,65) 
0,018 

Vek2 
-0,002** 

(-2,01) 
-0,0002 

-0,003*** 

(-3,32) 
-0,0003 

-0,002*** 

(-3,47) 

-0,003*** 

(-2,94) 
-0.0003 

Suma úhrad 

(podpora DS1) 

-0,0001 

(-0,62) 
 

-0,0001 

(-0,35) 
 

-0,00001 

(-0,15) 

-0,0003 

(-1,53) 
 

Dĺžka predch. 

evidenice 

-

0,0004*** 

(-5,53) 

-

0,00004 

-

0,0005*** 

(-6,13) 

-

0,00005 

-

0,0003*** 

(-6,29) 

-

0,0005*** 

(-5,45) 

-

0,00004 

Trvanie 

podpory 

0,739*** 

(3,27) 
0,074 

0,744*** 

(3,32) 
0,071 

0,393*** 

(3,30) 

0,518 

(1,57) 
 

Rok začiatku 

podpory 

0,197** 

(1,98) 
0,020 

0,229* 

(1,91) 
0,022 

0,119* 

(1,88) 

0,21 

(1,23) 
 

Špecialisti 

(ISCO 2) 

0,650* 

(1,90) 
0,053 

0,872** 

(2,13) 
0,064 

0,446** 

(2,27) 

0,989** 

(2,07) 
0,062 

Kval.prac. a 

remesel. (ISCO 

7) 

-0,428* 

(-1,84) 
-0,048 

-0,654*** 

(-2,64) 
-0,076 

-0,359*** 

(-2,67) 

-0,211 

(-0,72) 
 

V službách a 

obchode (ISCO 

5) 

-0,348* 

(-1,67) 
-0,038 

-0,345 

(-1,56) 
 

-0,202 

(-1,64) 

-0,278 

(-1,06) 
 

Pomocní prac. 

(ISCO 9) 

-0,652** 

(-2,50) 
-0,081 

-0,623** 

(-2,15) 
-0,074 

-0,342** 

(-2,11) 

-0,803*** 

(-2,02) 
-0,091 

Rovnaké 

bydlisko a 

miesto práce 

0,183 

(0,77) 
 

0,138 

(0,54) 
 

0,058 

(0,42) 

0,639** 

(2,49) 
0,067 

Najmenej 

rozvinuté 

regióny 

-0,207 

(-1,25) 
 

-0,433*** 

(-2,47) 
-0,004 

-0,226** 

(-2,37) 

-0,413** 

(-2,02) 
-0,038 

cons. 
-397,44** 

(-1,99) 

-463,08* 

(-1,92) 

-214,03* 

(-1,89) 

-424,6 

(-1,23) 

Bod zvratu - 

vek 
37,13 37,36 37,36 35,25 

Počet 

pozorovaní 
1689 1490 1490 1257 

Wald chi2 123,10 130,36 135,86 99,66 

Pseudo R2 0,098 0,118 0,118 0,112 

Správne 

klasifikované 
85,9 % 86,2 % 86,4 % 88,3 % 

Typ modelu Logistická regresia Logistická regresia Probit Logistická regresia 

Poznámky: Údaje nad zátvorkou sú hodnoty probit, resp. regresného koeficientu logistickej 

regresie, údaje v zátvorkách sú hodnoty z-štatistík a značky */**/*** znamenajú štatistickú 

významnosť na hladine 10/5/1 percent. Odhady sú robustné z hľadiska heteroskedasticity a 

autokorelácie. Údaje dy/dx sú odhadnuté hodnoty hraničných/marginálnych efektov.   

Zdroj: Vlastné spracovanie. 
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Zaujímavou skutočnosťou je zistenie, že objem úhrad v rámci príspevku na SZČ 

zrejme nemá štatisticky významný vplyv na zamestnanosť po skončení obdobia podpory. 

Vzhľadom na to, že príspevok má v jednotlivých regiónoch jasne stanovenú výšku, ukazuje 

sa, že momentálne je príspevok nastavený tak, že jeho vyššia výška v zaostalejších regiónoch 

kompenzuje iné nevýhody. Tento výsledok bol zistený vo všetkých modeloch. Rovnako tak 

ani skutočnosť, že subjekt pôsobí v primárnom sektore, resp. v priemysle, podľa našich 

výsledkov nemá zásadný vplyv na zamestnanosť dva, resp. tri roky po skončení projektu. 

V prípade, ak má podporený subjekt bydlisko aj miesto výkonu v rovnakom okrese, 

pravdepodobnosť, že bude po troch rokoch od skončenia projektu zamestnaný je vyššia. 

Počas prvých dvoch rokov však uvedená skutočnosť nemá štatisticky významný vplyv. 

Zároveň platí, že ak podporený subjekt vykonáva činnosť,  resp. zamestnanie v regióne 

zaradenom medzi najmenej rozvinuté okresy (t. j. Lučenec, Poltár, Veľký Krtíš, Rimavská 

Sobota a Revúca), po dvoch a troch rokoch od skončenia podpory má nižšiu 

pravdepodobnosť, že bude zamestnaný. To zodpovedá celkovému prostrediu, v ktorom títo 

podnikatelia pôsobia. Prvý rok po skončení podpory je tento efekt regiónu ešte štatisticky 

nevýznamný. Na druhej strane, štatistická významnosť pozitívneho efektu dĺžky obdobia 

podpory je v poslednom treťom roku sledovania už opäť relatívne nízka.  

Ďalej sa zameriame najmä na typ zamestnania, ktoré podporený subjekt vykonáva 

(ISCO klasifikácia). Podľa našich výsledkov majú vyššiu pravdepodobnosť udržania, resp. 

získania zamestnania špecialisti (skupina ISCO 2) a naopak, nižšia pravdepodobnosť je najmä 

u pomocných pracovníkov, ako aj u kvalifikovaných pracovníkov a remeselníkov. Uvedený 

efekt typu zamestnania sa tiež výraznejšie prejavuje v dlhšom období po skončení podpory (2, 

resp. 3 roky).  

Na záver sa pokúsime zhodnotiť ekonomickú efektívnosť realizovanej podpory po 

skončení doby podpory. Priemerná suma podpory na jedno pracovné miesto v jednotlivých 

okresoch je uvedená v tabuľke 70. 

Tabuľka 70 Priemerná suma podpory na jedno vytvorené a udržané pracovné miesto šesť 

mesiacov a dva roky po skončení doby podpory 

Okres 

Priemerná 

suma 

príspevku na 

SZČ na 1 

podporeného 

UoZ 

Počet 

podporených 

UoZ 

% zamest.  

po 6 mes. 

(z dostup. 

pozorovan

í) 

Počet 

zamest. 

po 6 mes. 

% zamest. 

po 2 rokoch 

(z 

dostupných 

pozorovaní) 

Počet 

zamest. po 

2 rokoch 

Priemerná 

suma podpory 

na jedno prac. 

miesto po 6 

mesiacoch 

(od ukončenia) 

Priemerná 

suma 

podpory na 

jedno prac. 

miesto po 2 

rokoch 

(od 

ukončenia) 

BB 2915.77 261 0.898 141 0.896 129 5397.28 5899.35 
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BS 4224.5 240 0.884 122 0.849 101 8310.49 10038.42 

BR 4240.08 309 0.875 175 0.862 144 7486.77 9098.51 

DT 4193.52 223 0.882 112 0.899 107 8349.60 8739.77 

KA 4155.45 87 0.921 58 0.907 49 6233.18 7378.04 

LC 4184.5 131 0.901 73 0.915 54 7509.17 10151.29 

PT 4542.03 31 0.909 20 0.809 17 7040.15 8282.53 

RA 4199.64 184 0.843 97 0.794 85 7966.33 9090.99 

RS 4207.69 288 0.899 169 0.826 147 7170.50 8243.64 

VK 4149.29 338 0.831 157 0.78 138 8932.87 10162.75 

ZV 2899.3 225 0.95 134 0.906 116 4868.23 5623.64 

ZC 4210.27 189 0.825 99 0.837 87 8037.79 9146.45 

ZH 4167.31 250 0.913 146 0.925 124 7135.80 8401.83 

Zdroj: Vlastné spracovanie.  

Z tabuľky môžeme vidieť, že udržateľnosť v rozvinutejších regiónoch je vyššia ako 

v menej rozvinutých, a to tak po 6 mesiacoch, ako aj po 2 rokoch od poskytnutia podpory. 

Celkové náklady v rámci tohto opatrenia sú však pomerne nízke, a to aj aj pri udržateľných 

pracovných miestach.  

 

Udržateľnosť zamestnanosti po skončení príspevku REPAS+ 

 

V tejto časti analýzy príspevku REPAS+ sa pokúsime zhodnotiť jeho efekt po 

skončení podpory resp. udržateľnosť. Priemerná doba trvania rekvalifikačného kurzu 

podporeného prostredníctvom príspevku je v tomto prípade 39 dní. Po skončení  trvania 

podpory resp. kurzu sa sledoval stav podporených subjektov. Zisťovanie po skončení podpory 

(follow up) bolo realizované v polročnej frekvencií po dobu troch rokov a  raz v štvrtý rok. 

Sledovaná premenná  zachytáva stav subjektu resp. skutočnosť, či bol daný subjekt po 

podpore zamestnaný. Údaje o zamestnanosti však nie sú pre niektoré podporené subjekty 

k dispozícií v každom sledovanom období. Podiel nedostupných údajov v jednotlivých 

sledovaných obdobiach po skončení podpory je uvedený na Grafe 38.  Po šiestich mesiacoch 

od skončenia podpory je nedostupných približne 17% údajov o mužoch a 13% údajov o 

ženách. Po dvoch rokoch sú tieto hodnoty na úrovni 25% resp. 22% a po štyroch rokoch je 

podiel nedostupných údajov výrazne vyšší a to 53% pri mužoch a 48% pri ženách.  
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Graf 39 Podiel nedostupných údajov o stave subjektov po skončení podpory príspevkom 

REPAS+ 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 

 

V analýze samozrejme ďalej využívame len pozorovania s dostupnými údajmi (t.j. 

počet pozorovaní sa v danom sledovanom období zníži o nedostupné údaje). Za zamestnané 

považujeme tie podporené osoby, ktoré sú zamestnané na TPP, na dohodu alebo sú SZČO. Na 

Grafe 39 môžeme vidieť vývoj podielu zamestnaných osôb na základe zisťovania stavu po 

skončení obdobia podpory. Prvý polrok po skončení podpory bolo zamestnaných približne 

37% mužov a 25% žien. Počas sledovaného obdobia po skončení podpory sa u oboch pohlaví 

postupne zvyšuje podiel zamestnaných na všetkých pozorovaniach s dostupnými údajmi. Po 

štyroch rokoch od skončenia podpory je podiel zamestnaných na úrovni 77% u mužov a 65% 

u žien. Ako sme však uviedli v tomto období je už však podiel známych resp. dostupných 

údajov len na úrovni okolo 50% zo všetkých podporených subjektov.  
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Graf 40 Podiel zamestnaných subjektov (zamestnanec, SZČO alebo dohoda) v jednotlivých 

obdobiach po ukončení podpory DS3 na celkovom počte subjektov s dostupnými údajmi 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 

 

Podiel zamestnaných a nezamestnaných po skončení sme následne preskúmali aj 

z hľadiska typu ich predchádzajúceho zamestnania klasifikovaného na základe ISCO 

klasifikácie. Za rozhodujúce sledované obdobie sme zvolili dva roky po skončení podpory.  

Výsledky sú uvedené v Tabuľke 71. 

Podiel zamestnaných po dvoch rokoch od skončenia podpory je najvyšší v skupine 

podporených subjektov, ktorí boli riadiacimi pracovníkmi a naopak najnižší v skupine 

nekvalifikovaných a pomocných pracovníkov.  

Tabuľka 71 Stav podporených subjektov po dvoch rokoch od ukončenia podpory podľa typu 

predchádzajúceho zamestnania (ISCO kód) 

Kód ISCO: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 spolu 

nie sú 

zamestnaní 

počet 13 63 95 117 256 17 131 118 418 1228 

% 24,53 38,89 34,05 33,43 35,12 39,53 38,08 33,24 47,02 38,33 

zamestnaní 
počet 40 99 184 233 473 26 213 237 471 1976 

% 75,47 61,11 65,95 66,57 64,88 60,47 61,92 66,76 52,98 61,67 

spolu 
počet 53 162 279 350 729 43 344 355 889 3204 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1000 

Poznámky: ISCO kódy:  (1) riadiaci pracovníci a zákonodarcovia, (2) špecialisti, (3) technickí a 

odborní pracovníci, (4) administratívni pracovníci, (5) pracovníci v službách a obchode, (6) 

kvalifikovaní zamestnanci v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve, (7) kvalifikovaní pracovníci a 

remeselníci, (8) operátori a montéri strojov a zariadení, (9) pomocní a nekvalifikovaní pracovníci. 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 
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Následne sme obdobnú klasifikáciu na zamestnaných a nezamestnaných po dvoch 

rokoch od skončenia podpory príspevkom REPAS+ realizovali aj podľa typu absolvovaného 

kurzu. V Tabuľke 72 je uvedené členenie kurzov podľa hlavnej oblasti a v Tabuľke 73 je 

uvedené podrobnejšie členenie podľa podoblasti kurzu. Z hľadiska hlavnej oblasti bol podiel 

zamestnaných najvyšší u absolventov z ostatných typov kurzov. V tomto prípade je však 

celkový počet absolventov týchto kurzov malý (8). Okrem týchto kurzov bol najvyšší podiel 

zamestnaných zistení u kurzov zameraných na manažment, ekonomiku a ľudské zdroje 

(takmer 68% z dostupných pozorovaní). Naopak najnižší bol podiel zamestnaných v prípade 

kurzov zo sociálnej oblasti  (52,4%). Relatívne vysokú zamestnanosť po dvoch rokoch od 

skončenia podpory sme zistili aj v prípade absolventov odborných kurzov (približne 66%). 

Tabuľka 72 Počet a podiel zamestnaných a nezamestnaných po dvoch rokoch od skončenia 

podpory klasifikovaných podľa hlavnej oblasti absolvovaného kurzu 

Hlavná oblasť 

kurzu: 

Sociálna 

oblasť 

Odborné 

kurzy 

Manažment, 

ekonomika, 

financie a 

ľudské zdroje 

Cudzie 

jazyky 

Výpočtová 

technika 

Ostatné 

typy 

kurzov 

nie sú 

zamestnaní 

počet 666 528 185 68 91 2 

% 47,64 34,24 32,06 40,00 40,81 25,00 

zamestnaní 
počet 732 1014 392 102 132 6 

% 52,36 65,76 67,94 60 59,19 75,00 

spolu 
počet 1398 1542 577 170 223 8 

% 100 100 100 100 100 100 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 

Pri členení podľa podoblasti kurzu (Tabuľka 73) majú najvyšší podiel zamestnanosti 

po dvoch rokoch od skončenia podpory absolventi odborných kurzov podľa osobitných 

predpisov (až 71%) a najnižší  podiel je v prípade absolventov odborných a poradenských 

služieb (len 45,8%). Podobne nízky podiel zamestnaných subjektov je aj v prípade kurzov 

zameraných služby resp. remeslá (46,2%). Na druhej strane vysoko nadpriemernú 

zamestnanosť po skončení podpory majú absolventi kurzov účtovníctva, financií a daní  

a kurzov resp. kurzov zameraných na personalistiku a ľudské zdroje. 

 

Tabuľka 73 Počet a podiel zamestnaných a nezamestnaných po dvoch rokoch od skončenia 

podpory klasifikovaných podľa podoblasti absolvovaného kurzu 

Podoblasť kurzu: 1 2 3 4 5 6 7 

nie sú 

zamestnaní 

počet 549 80 39 63 94 117 131 

% 46,45 30,77 34,82 31,66 53,71 54,17 41,32 

zamestnaní 
počet 633 180 73 136 81 99 186 

% 53,55 69,23 65,18 68,34 46,29 45,83 58,68 
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spolu (počet) 1182 260 112 199 175 216 317 

Podoblasť kurzu: 8 9 10 11 12 13 
Spolu 

(dostupných) 

nie sú 

zamestnaní 

počet 303 38 39 23 45 19 1540 

% 28,86 42,22 38,24 46,94 37,19 42,22 39,31% 

zamestnaní 
počet 747 52 63 26 76 26 2378 

% 71,14 57,78 61,76 53,06 62,81 57,78 60,69% 

spolu (počet) 1050 90 102 49 121 45 3918 
Poznámky: kódy podoblasti kurzu: (1) Opatrovateľské služby, (2) Účtovníctvo, dane a financie, (3) 

Osobnostný rozvoj a manažment, (4) Ľudské zdroje a personalistika, (5) Služby, remeslá,  (6) Odborné 

a poradenské služby, (7) Odborné technické služby, (8) Odborné kurzy podľa osobitných predpisov, 

(9) Výpočtová technika – všeobecné kurzy, (10) Výpočtová technika – špecializované kurzy, (11) 

Jazykové kurzy – všeobecné, (12) Jazykové kurzy - špecifické, (13) Ostatné typy kurzov. Počet 

pozorovaní v jednotlivých kategóriách je daný aj dostupnosťou údajov. 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 

 

Ďalej sme triedenie na zamestnaných a nezamestnaných po dvoch rokoch od 

skončenia podpory podľa ISCO klasifikácie a podľa podoblasti kurzu prepojili. Na základe 

toho môžeme identifikovať, ktorý typ kurzu bol v danej ISCO kategórií najúspešnejší 

z hľadiska zamestnania podporených subjektov. Výsledky sú uvedené v Tabuľke 74. 

V prípade kategórie ISCO 1, kde sú zaradení riadiaci pracovníci a zákonodarcovia je počet 

podporených UoZ s dostupnými údajmi celkovo malý.  Ak berieme do úvahy skupiny kde sú 

aspoň dva subjekty pre danú ISCO kategóriu a kurz, tak 100% zamestnanosť po dvoch rokoch 

majú subjekty zaradené v ISCO 1 po absolvovaní kurzov ľudských zdrojov a personalistiky 

ako aj odborných a poradenských služieb. V prípade ISCO 2 čiže špecialistov bola najvyššia 

zamestnanosť zistená po absolvovaní kurzov odborných a technických činností a nasledujú 

kurzy osobnostného rozvoja a manažmentu. Pre skupinu technických a odborných 

pracovníkov (ISCO 3) sa javia byť z hľadiska zamestnanosti najprospešnejšie všeobecné 

jazykové kurzy a odborné a poradenské služby (zamestnanosť 100% a 90%. V skupine 

administratívnych pracovníkov (ISCO 4) bol najvyšší podiel zamestnaných zistení v prípade 

špecifických jazykových kurzov a všeobecných kurzov výpočtovej techniky.  V tejto ISCO 

kategórií skupine je zamestnanosť tých nízka (len 28,5%) u tých, ktorí absolvovali kurzy 

venované službám resp. remeslám. V skupina pracovníkov v službách a obchode (ISCO 5) sú 

najčastejšie zamestnaní absolventi ostatných typov kurzov a špecializovaných kurzov 

výpočtovej techniky. Ak berieme do úvahy skupinu kvalifikovaných pracovníkov 

v poľnohospodárstve a lesníctve (ISCO 6) najvyššiu zamestnanosť v tejto skupine majú 

absolventi odborných technických kurzov a odborných kurzov podľa osobitných predpisov. U 

kvalifikovaných pracovníkov a remeselníkov (ISCO 7) majú najvyššiu zamestnanosť  tí, ktorí 

sa zúčastnili špecializovaných kurzov výpočtovej techniky a odborných kurzov podľa 
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osobitných predpisov. V skupine ISCO 8 (operátori a montéri strojov a zariadení) bola 

najvyššia zamestnanosť zistená u tých, ktorí absolvovali kurzy účtovníctva, daní a financií 

ako aj špecifické jazykové kurzy. V prípad nekvalifikovaných a pomocných pracovníkov je 

najvyšší podiel zamestnaných po dvoch rokoch od skončenia podpory v skupinách ľudí, ktorí 

sa zúčastnili kurzov ľudských zdrojov a personalistiky resp. účtovníctva, daní a financií. 

Naopak v prípade nekvalifikovaných pracovníkov, ktorý absolvovali všeobecné jazykové 

kurzy je zamestnanosť nízka.  

Tabuľka 74 Podiel zamestnaných po dvoch rokoch danej kategórií ISCO po absolvovaní 

danej podoblasti kurzu 

ISCO: 

 

Podoblasť 

kurzu: 

ISCO 1 

% 

(počet) 

ISCO 2 

% 

(počet) 

ISCO 3 

% 

(počet) 

ISCO 4 

% 

(počet) 

ISCO 5 

% 

(počet) 

ISCO 6 

% 

(počet) 

ISCO 7 

% 

(počet) 

ISCO 8 

% 

(počet) 

ISCO 9 

% 

(počet) 

Opatrovateľské 

služby 

11,1% 

(8) 

54,55% 

(18) 

54,55% 

(36) 

58,76% 

(57) 

60,33% 

(184) 

61,54% 

(8) 

54,12% 

(46) 

50% 

(33) 

49,38% 

(160) 

Účtovníctvo, 

dane a financie 

80% 

(8) 

58,06% 

(18) 

68,57% 

(24) 

64,41% 

(38) 

75% 

(30) 

100% 

(1) 

16,67% 

(1) 

100% 

(4) 

71,43% 

(15) 

Osobnostný 

rozvoj 

a manažment 

66,67% 

(4) 

70% 

(7) 

52,63% 

(10) 

59,09% 

(13) 

73,33% 

(11) 
x 

50% 

(1) 
x 

40,00% 

(2) 

Ľudské zdroje 

a personalistika 

100% 

(2) 

69,23% 

(9) 

57,14% 

(8) 

70% 

(7) 

72,22% 

(13) 
x 

67,67% 

(18) 

65,71% 

(23) 

73,47% 

(36) 

Služby, remeslá 
0% 

(0%) 

38,46% 

(5) 

41,18% 

(7) 

28,57% 

(6) 

61,54% 

(24) 

50% 

(1) 

63,16% 

(12) 

55,56% 

(5) 

35,00% 

(7) 

Odborné 

a poradenské 

služby 

100% 

(2) 

60% 

(3) 

90% 

(9) 

60% 

(3) 

60,00% 

(18) 
x 

44,44% 

(4) 

48% 

(12) 

33,87% 

(21) 

Odborné 

technické kurzy 

80% 

(4) 

88,89% 

(8) 

66,67% 

(12) 

84,21% 

(16) 

58,82% 

(20) 

80% 

(4) 

59,46% 

(22) 

64,10% 

(25) 

51,32% 

(39) 

Odborné kurzy 

podľa 

osobitných 

predpisov 

72,73% 

(8) 

66,67% 

(8) 

81,25% 

(52) 

85,71% 

(54) 

71,70% 

(114) 

66,67% 

(2) 

70,07% 

(96) 

78,98% 

(124) 

63,98% 

(167) 

Výpočtová 

technika – 

všeobecné kurzy 

100% 

(1) 

60% 

(3) 

50% 

(3) 

88,24% 

(15) 

54,55% 

(12) 
x 

66,67% 

(2) 

60,00% 

(3) 

38,46% 

(5) 

Výpočtová 

technika – 

špecializované 

kurzy 

50% 

(3) 

64,71% 

(11) 

66,67% 

(6) 

50% 

(7) 

80,00% 

(12) 
x 

75,00% 

(3) 

20,00% 

(1) 

14,29% 

(1) 

Jazykové kurzy 

– všeobecné 
x 

50% 

(1) 

100% 

(5) 

85,71% 

(6) 

33,33% 

(2) 

0% 

(0) 

50% 

(3) 

66,67% 

(2) 

27,27% 

(3) 

Jazykové kurzy - 

špecifické 
x 

50% 

(1) 

75% 

(9) 

90,91% 

(10) 

68,57% 

(24) 

50% 

(1) 

50% 

(3) 

100% 

(3) 

38,71% 

(12) 

Ostatné typy x 100% 75% 20% 81,82% x 66,67% 50% 33,33% 
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kurzov (1) (3) (1) (9) (2) (2) (3) 

Poznámky: ISCO kódy:  (ISCO 1) riadiaci pracovníci a zákonodarcovia, (ISCO 2) špecialisti, 

(ISCO 3) technickí a odborní pracovníci, (ISCO 4) administratívni pracovníci, (ISCO 5) 

pracovníci v službách a obchode, (ISCO 6) kvalifikovaní zamestnanci v poľnohospodárstve, 

lesníctve a rybárstve, (ISCO 7) kvalifikovaní pracovníci a remeselníci, (ISCO 8) operátori a 

montéri strojov a zariadení, (ISCO 9) pomocní a nekvalifikovaní pracovníci.  

Farebne zvýraznené sú dva kurzy s najlepšou zamestnanosťou, ktorých sa zúčastnili aspoň 

dvaja UoZ z danej ISCO kategórie. Symbolom X sú označené kurzy, ktorých sa v danej ISCO 

kategórií nik nezúčastnil počas sledovaného obdobia a z dostupných údajov.  Počet 

pozorovaní v danej kategórií je ovplyvnený aj dostupnosťou údajov (ISCO kód 

a zamestnanosť po 24 mesiacoch od podpory). 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 

 

Obdobnú analýzu sme realizovali aj v prípade klasifikácie podľa najvyššieho 

dosiahnutého vzdelania a hlavnej oblasti absolvovaného kurzu. V prípade ľudí bez vzdelania 

ako aj tých zo základným vzdelaním je najvyššia zamestnanosť zistená po absolvovaní kurzov 

manažmentu, ekonomiky,  financií a ľudských zdrojov. Tento typ kurzov však v uvedených 

skupinách absolvovali len 3 resp. 15 (základné vzdelanie) ľudia. Absolventi tohto typu kurzov 

sú tiež najčastejšie zamestnaní aj v skupine podporených subjektov so stredným odborným 

vzdelaním. V prípade úplného stredného vzdelania  majú vysokú zamestnanosť absolventi 

ostatných typov kurzov (100%). Pomerne vysoká zamestnanosť je aj v prípade odborných 

kurzov. V skupine absolventov prvého stupňa vysokoškolského vzdelania sú najviac 

zamestnaní tí, ktorí sa zúčastnili kurzov cudzích jazykov a vysokú zamestnanosť majú aj 

absolventi kurzov z oblasti manažmentu, ekonomiky, financií a ľudských zdrojov. Podporené 

subjekty s ukončeným druhým stupňom vysokoškolského vzdelania majú najvyššiu 

zamestnanosť v prípade ak absolvovali odborné kurzy.  

Tabuľka 75 Počet a podiel zamestnaných podporených subjektov po dvoch rokoch od 

ukončenia podpory podľa vzdelania a oblasti kurzu 

Vzdelanie: 

 

Hlavná oblasť 

kurzu: 

bez 

vzdelania 
základné 

nižšie 

stredné 

odborné 

stredné 

odborné 

úplné 

stredné 

vyššie 

odborné 

1.st 

VŠ 

2. st. 

VŠ 

3. st. 

VŠ 

Sociálna 

oblasť 

počet 9 102 3 248 291 7 13 56 3 

% 22,50 35,66 50 52,54 61,39 50 56,52 70 100 

Odborné 

kurzy 

počet 9 129 5 268 482 10 30 80 1 

% 28,13 53,09 83,3 66,17 69,86 71,43 66,67 75,47 100 

Manažment, 

ekonomika, 

financie a 

ľudské 

zdroje 

počet 3 15 0 66 143 4 28 127 6 

% 100 71,43 0 67,35 63 44,44 87,50 71,35 75 
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Cudzie 

jazyky 

počet 1 9 x 26 39 2 2 22 1 

% 100 33,33 x 60,47 63,93 100 100 68,75 50 

Výpočtová 

technika 

počet 1 5 x 8 54 1 8 55 x 

% 50 31,25 x 30,77 62,79 50 57,14 71,43 x 

Ostatné typy 

kurzov 

počet x x x 1 5 x x x x 

% x x  33,33 100 x x x x 

Spolu 

počet 23 260 8 617 1014 24 81 340 11 

% 29,49% 43,84% 61,54% 58,93% 65,72% 58,54% 
69,83

% 

71,88

% 

78,57

% 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 

 

V ďalšej časti analýzy sme preskúmali podiely zamestnaných subjektov sledovaných 

po jednom roku, dvoch rokoch a troch rokoch od skončenia podpory príspevkom REPAS+ 

podľa okresov BBSK (graf 40). Podiel zamestnaných po dvoch rokoch je najvyšší v okresoch 

Krupina (87%), Žiar nad Hronom (77%) a Banská Štiavnica (76%). Naopak najnižší podel 

zamestnaných podporených subjektov po dvoch rokoch od skončenia podpory je v okresoch 

Revúca (43%), Rimavská Sobota (48%) a Poltár (52%). Rovnaké tri okresy majú najvyšší 

podiel nezamestnaných podporených subjektov v sledovaných obdobiach rok a tri roky po 

skončení podpory. 

Graf 41 Podiel zamestnaných podporených subjektov po roku, dvoch rokoch a troch rokoch 

od skončenia obdobia podpory 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 
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Následne preskúmame potenciálny efekt viacnásobného poskytnutia podpory 

príspevkom REPAS+. Podiel zamestnaných polroka, rok a dva roky po skončení prvej 

podpory a po skončení eventuálnej druhej a tretej podpory je uvedený na Grafe 41. Po 

absolvovaní druhého rekvalifikačného kurzu podporeného z príspevku REPAS+ je 

zamestnanosť UoZ mierne vyššia vo všetkých troch sledovaných obdobiach po jeho skončení. 

Výrazne vyššia zamestnanosť je po absolvovaní tretieho rekvalifikačné kurzu v sledovanom 

období (až 95%). V tomto prípade je, ale počet nedostupných údajov pre obdobie roku 

a dvoch rokov po skončení kurzu vysoký.  

 

Graf 42 Podiel zamestnaných podporených subjektov po skončení prvej a prípadnej druhej 

a tretej podpory 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 

 

V prípade ak pozornosť zameriame len na vysokoškolsky vzdelaných podporených 

UoZ, môžeme preskúmať aj rozdiely medzi jednotlivými vyštudovanými typmi odborov, tak 

ako je to uvedené na grafe 42.  
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Graf 43 Podiely zamestnaných vysokoškolsky vzdelaných podporených subjektov rok a dva 

roky po skončení podpory DS3 (REPAS+) 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 

 

Najvyššiu mieru zamestnanosti po dvoch rokoch od skončenia podpory majú 

absolventi bezpečnostných vied a obrany (87%), prírodných vied a matematiky (77%) 

a poľnohospodárskych vied a veteriny (75%). Naopak najnižší podiel zamestnaných 

podporených subjektov  je v prípade absolventov zdravotníckych vied. V prípade ak berieme 

do úvahy obdobie jedného roku od skončenia podpory najvyššiu zamestnanosť majú prírodné 

vedy a matematika, vzdelávanie a technické vedy. Tento ukazovateľ je najnižší v odboroch 

z oblasti humanitných vied, umenia a zdravotníckych vied.   

Vplyv vybraných faktorov na zamestnanosť podporených subjektov rok, dva roky a tri 

roky po skončení podpory príspevkom REPAS+ realizujeme prostredníctvom logistickej 

a probitovej regresie. Závislou premennou je umelá premenná, ktorá má hodnotu rovnú 1 ak 

je subjekt v danom sledovanom období po skončení podpory zamestnaný, inak má hodnotu 0. 

Nezvislé premenné boli špecifikované v metodologickej časti textu. V modeloch sme použili 

sme dve skupiny nezávislých premenných. Prvá skupina nezávislých premenných je okrem 

demografických premenných zameraná najmä na podoblasť absolvovaných kurzov. Výsledky 

týchto regresií sú zosumarizované v Tabuľke 76. Z výsledkov vyplýva, že štatisticky vyššiu 

pravdepodobnosť zamestnať sa po skončení podpory majú muži. Závislosť medzi vekom 

a pravdepodobnosťou zamestnania sa javí byť nelineárna v tvare obrátenej U-krivky. 
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Pravdepodobnosť zamestnania s vekom postupne rastie do určitého veku, pričom toto 

maximum sa nachádza približne na úrovni 38 rokov. Po prekročení uvedeného veku 

pravdepodobnosť zamestnania sa po podpore klesá. Potenciálny vplyv výšky finančnej úhradu 

príspevku a dĺžka trvania podpory resp. rekvalifikačného kurzu nie je štatisticky vyznamný 

ani v jednom modeli. Štatisticky významný negatívny vplyv má dĺžka predchádzajúcej 

evidencie.  Naopak pozitívny a štatisticky významný na všetkých bežných hladinách 

významnosti je vplyv dosiahnutého vzdelania.  

V prípade podoblastí kurzov, majú štatisticky vyššiu pravdepodobnosť zamestnania vo 

všetkých sledovaných obdobiach po skončení podpory absolventi rekvalifikačných kurzov 

zameraných na opatrovanie, účtovníctvo, dane a financie ako aj odborných kurzov podľa 

osobitných predpisov, odborných technických kurzov a kurzov cudzích jazykov.  V prípade 

kurzov ohľadom ľudských zdrojov a personalistiky je významný pozitívny vplyv 

zaznamenaný najmä dva a tri roky po skončení kurzu. Vplyv najmenej rozvinutých regiónov 

je negatívny vo všetkých modeloch. Znamená to, že podporené subjekty s bydliskom 

v najmenej rozvinutých okresoch BBSK majú nižšiu pravdepodobnosť zamestnania po 

skončení podpory príspevkom REPAS+.  

 

Tabuľka 76 Analýza vplyvu vybraných faktorov na zamestnanosť subjektov rok, dva roky a 

tri roky po skončení podpory- výsledky logistickej regresie a probitovej regresie (modely 1) 

 

Zamestnanie po 12 

mesiacoch 

(zamestnaný=1, 

inak=0) 

Zamestnanie po 24 mesiacoch 

(zamestnaný=1, inak=0) 

Zamestnanie po 36 

mesiacoch 

(zamestnaný=1, 

inak=0) 

reg. koef. 

(z-štat.) 
dy/dx 

reg. koef. 

(z-štat.) 
dy/dx 

reg. 

koef. 

(z-štat.) 

reg. koef. 

(z-štat.) 
dy/dx 

muž 
0,270*** 

(2,90) 
0,066 

0,211*** 

(2,09) 
0,049 

0,133*** 

(2,19) 

0,304*** 

(2,86) 
0,064 

slobodný/á 
-0,005 

(-0,05) 
 

0,047 

(0,51) 
 

0,026 

(0,47) 

-0,083 

(-0,84) 
 

vek 
0,783*** 

(7,03) 
0,044 

0,128*** 

(-3,49) 
0,030 

0,077*** 

(4,65) 

0,147*** 

(5,04) 
0,031 

vek2 
-0,002*** 

(-7,15) 
-0,0006 

-0,002*** 

(-4,63) 
-0,0004 

-

0,001*** 

(-4,67) 

-0,002*** 

(-5,31) 
-0,0004 

finančná úhrada 

(eur) 

-6,2x10-6 

(-0,05) 
 

-0,00003 

(-0,26) 
 

-0,00002 

(-0,28) 

0,00007 

(0,51) 
 

trvanie podpory – 

kurzu (v mes.) 

0,0001 

(0,16) 
 

0,00002 

(0,03) 
 

0,00004 

(0,10) 

0,0002 

(0,25) 
 

dĺžka predchádz. 

evidencie (dni) 

-

0,0003*** 

(-11,06) 

-0,00007 

-

0,0003*** 

(-11,18) 

-

0,00006 

-0,0002 

(-11,48) 

-

0,0002*** 

(-10,18) 

-

0,00005 
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vzdelanie (stupeň) 
0,120*** 

(5,29) 
0,029 

0,088*** 

(3,64) 
0,021 

0,052*** 

(3,57) 

0,086* 

(3,25) 
0,018 

kurzy: opatrovanie 
0,564*** 

(3,71) 
0,138 

0,466*** 

(3,13) 
0,107 

0,289*** 

(3,13) 

0,464*** 

(3,00) 
0,095 

kurzy: 

účtovníctvo, dane 

a financie 

0,608*** 

(3,09) 
0,151 

0,418** 

(2,10) 
0,094 

0,262** 

(2,15) 

0,442** 

(2,09) 
0,087 

kurzy: manažment 
0,094 

(0,37) 
 

0,276 

(1,08) 
 

0,178 

(1,14) 

0,253 

(0,91) 
 

kurzy: ľudské 

zdroje a 

personalistika 

0,180 

(0,93) 
 

0,571*** 

(2,76) 
0,124 

0,354*** 

(2,81) 

0,354 

(1,61) 
 

kurzy: služby, 

remeslá 

-0,021 

(-0,09) 
 

-0,170 

(-0,79) 
 

-0,099 

(-0,76) 

-0,219 

(-0,98) 
 

kurzy: odborné 

podľa osobitných 

predpisov 

0,923*** 

(5,97) 
0,226 

0,797*** 

(5,08) 
0,177 

0,483*** 

(5,01) 

0,816*** 

(4,87) 
0,160 

kurzy: odborné 

technické 

0,644*** 

(3,70) 
0,159 

0,401** 

(2,28) 
0,090 

0,250** 

(2,28) 

0,253 

(1,37) 
 

kurzy: výpočtová 

technika 

0,121 

(0,60) 
 

0,057 

(0,29) 
 

0,040 

(0,33) 

0,256 

(0,17) 
 

kurzy: cudzie 

jazyky 

0,600*** 

(2.73) 
0,149 

0,565*** 

(2,60) 
0,123 

0,343** 

(2,57) 

0,533*** 

(2,40) 
0,102 

najmenej 

rozvinuté regióny 

-0,430*** 

(-5,91) 
-0,104 

-0,507*** 

(-6,65) 
-0,120 

-

0,308*** 

(-6,65) 

-0,550*** 

(-6,82) 
-0,117 

konštanta 
-3,908** 

(-2,18) 
 

-1,947* 

(-3,66) 
 

-1,169** 

(-3,63) 

-1,881*** 

(-3,31) 
 

počet pozorovaní 4134 3845 3845 3764  

Wald chi2 416,81 383,64 413,83 364,44  

Pseudo R2 0,094 0,089 0,088 0,091  

Typ modelu Logistická regresia Logistická regresia 
Probit 

reg. 
Logistická regresia 

Poznámky: Údaje nad zátvorkou sú hodnoty probit resp. logit regresného koeficientu, údaje v 

zátvorkách sú hodnoty z- štatistík a značky */**/*** znamenajú štatistickú významnosť na 

hladine 10/5/1 percent. Odhady sú robustné z hľadiska heteroskedasticity a autokorelácie. 

Údaje dy/dx sú odhadnuté hodnoty hraničných/marginálnych efektov.   

Zdroj: Vlastné spracovanie. 

V ďalšej skupine regresných modelov sme ako nezávislé premenné použili štatisticky 

významné premenné z prvej skupiny modelov (okrem podskupiny kurzov) a vybrané skupiny 

zamestnaní podľa klasifikácie ISCO. Výsledky sú zhrnuté v tabuľke 77. Počet pozorovaní je 

v tomto prípade výrazne menší ako v predchádzajúcej skupine regresií v dôsledku niektorých 

chýbajúcich údajov o kategórií ISCO. Zároveň sa pokúsime posúdiť vplyv absolvovania 

konkrétneho kurzu v kombinácií s konkrétnym typom zamestnania podľa ISCO. Zameriame 

sa na skupiny nekvalifikovaných a pomocných pracovníkov (ISCO 9), ktorá má podľa údajov 
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najnižšiu úroveň zamestnanosti po kurze a môže byť považovaná za celkovo najhoršie 

zmestiteľnú. Na tento účel použijeme v regresiách tzv. interakčné členy, kde ide o súčin 

umelej premennej zachytávajúcej či ide o podporený subjekt z kategórie ISCO 9 a umelej 

premennej s informáciou o  absolvovaní daného typu rekvalifikačného kurzu. Vplyv pohlavia 

v týchto modeloch nebol štatisticky významný. Vplyv veku bol podobný ako v prípade 

predchádzajúcej skupiny modelov. Negatívny a štatisticky významný vplyv bol opätovne 

zistení v prípade dĺžky predchádzajúcej evidencie a bydliska v najmenej rozvinutom regióne.  

V prípade ISCO kategórií bol negatívny vplyv zistení v skupine nekvalifikovaných a 

pomocných pracovníkov (rok a dva roky po skončení podpory) a v prípade kvalifikovaných 

pracovníkov a remeselníkov 2 roky po skončení podpory. Výsledky regresných koeficientov 

pri interakčných členoch naznačujú, že v prípade ak nekvalifikovaní a pomocní pracovníci 

absolvujú kurzy služieb resp. remesiel majú výrazne vyššiu pravdepodobnosť zamestnať sa 

rok po skončení rekvalifikácie. Zaradenie do kategórie ISCO 9 ako aj účasť na kurzoch 

služieb - remesiel sa javia byť podľa údajov samostatne negatívnymi skutočnosťami 

z pohľadu budúceho pravdepodobnosti zamestnania sa po skončení kurzu. Vo vzájomnej 

kombinácií, však je vplyv tejto premennej pozitívny a v prvom roku po skončení podpory aj 

štatisticky významný na všetkých bežných hladinách významnosti.  V prípade kombinácie s 

ostatnými vybranými typmi rekvalifikačných kurzov (odborné kurzy a kurzy v sociálnej 

oblasti) obdobný štatisticky významný efekt nebol pozorovaný. Absolvovanie kurzov 

v oblasti vybraných služieb resp. remesiel môže byť pre skupinu nekvalifikovaných 

a pomocných pracovníkov prospešné z hľadiska ich budúcej zamestnateľnosti. Čo však 

neplatí pre väčšinu iných podporených subjektov u ktorých môže mať absolvovanie tohto 

typu kurzov nulový prípadne až negatívny efekt.  

 

Tabuľka 77 Analýza vplyvu vybraných faktorov na zamestnanosť subjektov rok, dva roky a 

tri roky po skončení podpory - výsledky logistickej regresie (modely 2) 

 

Zamestnanie po 

12 mesiacoch 

Zamestnanie po 

24 mesiacoch 

Zamestnanie po 

36 mes. 

reg. koef. 

(z-štat.) 

reg. koef. 

(z-štat.) 

reg. koef. 

(z-štat.) 

muž 
0,153 

(1,05) 

-0,0003 

(-0,00) 

-0,139 

(-0,78) 

vek 
0,261** 

(6,48) 

0,143*** 

(3,29) 

0,102** 

(2,21) 

vek2 
-0,003*** 

(-6,41) 

-0,0018*** 

(-3,38) 

-0,001** 

(-2,25) 

dĺžka predchádzajúcej evidencie 
-0,0003*** 

(-7,58) 

-0,0003*** 

(-7,26) 

-0,0002*** 

(-5,73) 
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najmenej rozvinuté regióny 
-0,364*** 

(-3,47) 

-0,569*** 

(-5,01) 

-0,562*** 

(-4,66) 

špecialisti 

(ISCO 2) 

-0,016 

(-0,07) 

-0,110 

(-0,43) 

0,001 

(0,00) 

technickí a odborní pracovníci 
-0,015 

(-0,08) 

-0,123 

(-0,55) 

0,011 

(0,46) 

administratívni pracovníci 
-0,161 

(-0,92) 

-0,141 

(-0,74) 

-0,217 

(-1,09) 

kvalifikovaní pracovníci  a 

remeselníci 

0,054 

(0,28) 

-0,203*** 

(-0,97) 

-0,104 

(-0,46) 

operátori a montéri strojov a 

zariadení 

0,128 

(0,67) 

-0,071 

(-0,34) 

-0,126* 

(-0,57) 

nekvalifikovaní a pomocní 

pracovníci (ISCO 9) 

-0,494* 

(-1,73) 

-0,135 

(-0,47) 

0,004*** 

(0,01) 

kurzy: odborné kurzy 
0,410*** 

(2,88) 

0,406** 

(2,01) 

0,624*** 

(2,79) 

kurzy: služby remeslá 
-1,14*** 

(-3,63) 

-1,019*** 

(-3,10) 

-1,225 

(-3,44) 

kurzy: sociálna oblasť 
0,032 

(0,21) 

0,034 

(0,20) 

-0,018 

(-0,11) 

ISCO 9 t.j. nekvalifikovaní x 

odborné kurzy (interakčný člen) 

0,251 

(0,75) 

0,072 

(0,21) 

-0,357 

(-0,95) 

ISCO 9 t.j. nekvalifikovaní x kurzy 

služby a remeslá (interakčný člen) 

2,010** 

(2,53) 

1,173 

(1,13) 

0,380 

(0,29) 

ISCO 9 t.j. nekvalifikovaní x kurzy 

sociálna oblasť (interakčný člen) 

0,451 

(1,36) 

0,097 

(0,30) 

-0,211 

(-0,59) 

konštanta 
-4,369*** 

(-5,82) 

-11,127 

(-1,38) 

-29,31 

(-0,36) 

počet pozorovaní 1766 1668 1616 

Pseudo R2 0,081 0,068 0,060 

Typ modelu 
Logistická 

regresia 

Logistická 

regresia 

Logistická 

regresia 

Poznámky: Údaje nad zátvorkou sú hodnoty regresného koeficientu logistickej regresie, údaje 

v zátvorkách sú hodnoty z- štatistík, značky */**/*** znamenajú štatistickú významnosť na 

hladine 10/5/1%. Odhady sú robustné z hľadiska heteroskedasticity a autokorelácie. 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 

 

V závere analýzy sa pokúsime zhodnoť ekonomickú efektívnosť realizovanej podpory 

príspevkom REPAS po skončení rekvalifikácie. Kalkulácie sme uskutočnili za celú skupinu 

podporených subjektov ako aj samostatne podľa okresov, keďže predpokladáme pomerne 

výrazné regionálne rozdiely. Parciálne aj celkové výsledky sú uvedené v Tabuľke 78.  
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Tabuľka 78 Priemerná suma podpory na jedno vytvorené a udržané pracovné miesto šesť 

mesiacov a dva roky skončení doby podpory 

okres 

priemerná 

suma 

príspevku 

REPAS na 

1 

podporenéh

o UoZ 

Počet 

podporenýc

h UoZ 

% zamest.  

po 6 mes.      

(z 

dostupnýc

h) 

počet 

zamest

naných 

po 6 

mes. 

% zamest. 

po 2 

rokoch        

(z 

dostupnýc

h) 

počet 

zamestnan

ých po 2 

rokoch 

priemerná 

suma 

podpory 

na jedno 

prac. 

miesto po 

6. 

mesiacoch 

(od 

ukončenia

) 

priemerná 

suma 

podpory 

na jedno 

prac. 

miesto po 

2 rokoch 

(od 

ukončenia

) 

BB 364,93 504,00 0,43 216,52 0,72 363,99 849,46 505,30 

BS 357,39 93,00 0,33 31,06 0,76 70,35 1070,03 472,49 

BR 440,57 844,00 0,26 216,06 0,59 499,73 1720,98 744,08 

DT 721,91 194,00 0,32 62,80 0,65 125,29 2230,18 1117,85 

KA 651,97 94,00 0,48 44,84 0,87 81,63 1366,81 750,77 

LC 344,61 656,00 0,29 193,45 0,61 398,59 1168,57 567,17 

PT 416,09 177,00 0,22 38,11 0,52 92,52 1932,61 796,04 

RA 461,72 453,00 0,19 86,16 0,43 195,20 2427,55 1071,52 

RS 371,02 972,00 0,24 231,72 0,48 469,09 1556,29 768,79 

VK 393,80 402,00 0,31 122,89 0,62 248,40 1288,19 637,32 

ZV 726,93 312,00 0,43 134,22 0,73 227,76 1689,75 995,79 

ZC 421,78 180,00 0,33 58,86 0,62 110,86 1289,85 684,82 

ZH 420,23 348,00 0,38 133,63 0,77 267,12 1094,35 547,46 

spolu 

prieme

r: 

468,69 402,23 0,32 120,79 0,64 242,35 1514,20 743,03 

Zdroj: Vlastné spracovanie.  

V prípade ak predpokladáme, že podporené subjekty sa zamestnali najmä v dôsledku 

rekvalifikačného kurzu financovaného prostredníctvom príspevku REPAS+, môžeme na 

základe výsledkov do určitej miery zhodnotiť náklady tejto podpory na jedno pracovné miesto 

po skončení podpory resp. rekvalifikácie.  Priemerná suma podpory na jedno pracovné miesto 

po dvoch rokoch od skončenia je 743 eur. V prípade ak berieme do úvahy obdobie pol roka 

po skončení podpory je priemerná zamestnanosť absolventov rekvalifikačných kurzov nižšia 

a preto je suma na jedno pracovné miesto v priemere až na úrovni 1514 eur. Najvyššia suma 

podpory je v okresoch Detva a Revúca. Na druhej strane najnižšia priemerná suma na jedno 

vytvorené pracovné miesto po skončení podpory je v okresoch Banská Štiavnica a Banská 

Bystrica.  
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Udržateľnosť zamestnanosti formou príspevku na podporu miestnej a regionálnej 

zamestnanosti  
 

V tejto časti preskúmame udržateľnosť výsledkov podpory po jej skončení. Dohodnutá 

doba podpory príspevkom na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti bola od dvoch do 

dvanástich mesiacov. Po skončení uvedeného obdobia sa sledoval stav podporených 

subjektov. Zisťovanie po skončení podpory (follow up) bolo realizované v polročnej 

frekvencií po dobu troch rokov a následne ešte vo štvrtom roku po skončení obdobia podpory. 

Údaje za niektoré podporené subjekty nie sú k dispozícií, pretože ešte neuplynula doba 

podpory alebo údaje za dotyčný subjekt nie sú známe. Ďalej ide o prípady, kedy údaje nie sú 

k dispozícií z iných dôvodov. Podiel nedostupných údajov podľa jednotlivých období 

dopytovania po skončení podpory sú uvedené na grafe 43. Po šiestich mesiacoch od 

skončenia podpory je nedostupných približne 9,5 % údajov pri mužoch a 6,1 % pri ženách. Po 

dvoch rokoch sú tieto hodnoty na úrovni 19,8 % a 12,4 % a po štyroch rokoch je podiel 

nedostupných údajov približne 38, resp. 37 %.  

 

Graf 44 Podiel nedostupných údajov o stave subjektov po skončení podpory (neuplynula doba 

sledovania alebo sa už daný subjekt nesleduje) pre jednotlivé časové úseky 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 

 

Ďalej v analýze stavu po skončení podpory využívame len pozorovania s dostupnými 

údajmi (t. j. počet pozorovaní sa znížil o nedostupné údaje v danom období). Za zamestnané 

považujeme tie subjekty, ktoré sú zamestnané na TPP, na dohodu alebo sú SZČO. Vývoj 
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podielu zamestnaných subjektov na základe zisťovania stavu po skončení obdobia podpory je 

uvedený na grafe 44. Prvý polrok po skončení podpory bolo zamestnaných približne 14 % 

mužov a 31,8 % žien. Následne sa u oboch pohlaví zvyšuje podiel zamestnaných až na úroveň 

44,8 % u mužov a 58,8 % u žien. Opäť je však nutné zdôrazniť, že ide o podiel zamestnaných 

na celkovom počte podporených subjektov, pre ktoré sú v danom období k dispozícií údaje. 

Vo štvrtom roku po skončení podpory sú údaje pre 37 % podporených subjektov neznáme. 

Výsledok môže byť do značnej miery ovplyvnený aj meniacim sa ekonomickým prostredím, 

resp. fázou ekonomického cyklu v danom momente.  

 

Graf 45 Podiel zamestnaných subjektov (zamestnanec, SZČO alebo dohoda) v jednotlivých 

obdobiach po ukončení podpory na celkovom počte subjektov s dostupnými údajmi 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 

 

Štruktúru zamestnaných a nezamestnaných po skončení podpory sme analyzovali 

podľa typu zamestnania, klasifikácie ekonomických činností, dosiahnutého vzdelania 

a vekových kategórií. Vzhľadom na uvedenú postupne rastúcu nedostupnosť údajov sme 

zvolili za rozhodujúce obdobie dva roky po skončení obdobia podpory. Počet a podiel 

zamestnaných a nezamestnaných po dvoch rokoch podľa jednotlivých kategórií zamestnaní 

podľa ISCO kategorizácie je uvedený v tabuľke 79. Najvyšší podiel zamestnaných 

podporených subjektov je v skupine špecialistov a naopak, najnižší podiel je v skupine 

pomocných a nekvalifikovaných pracovníkov. 
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Tabuľka 79 Stav podporených subjektov po dvoch rokoch od ukončenia podpory podľa typu 

predchádzajúceho zamestnania (ISCO kód) 
Kód ISCO: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 spolu 

Nie sú 

zamestnaní 

Počet 7 10 41 81 120 27 195 101 669 1251 

% 53,85 27,78 42,27 68,07 50,85 62,79 66,78 57,39 74,83 65,63 

Zamestnaní 
Počet 6 26 56 38 116 16 97 75 225 655 

% 46,15 72,22 57,73 31,93 46,15 37,21 33,22 42,61 25,17 34,37 

Spolu 
Počet 13 36 97 119 236 43 232 176 864 1906 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1000 

Poznámka.: ISCO kódy: (1) riadiaci pracovníci a zákonodarcovia, (2) špecialisti, (3) technickí 

a odborní pracovníci, (4) administratívni pracovníci, (5) pracovníci v službách a obchode, (6) 

kvalifikovaní zamestnanci v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve, (7) kvalifikovaní 

pracovníci a remeselníci, (8) operátori a montéri strojov a zariadení, (9) pomocní a 

nekvalifikovaní pracovníci. 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 

 

Následne sme preskúmali podiely zamestnaných a nezamestnaných po dvoch rokoch 

od skončenia doby podpory aj z hľadiska klasifikácie ekonomických činností NACE 

(Tabuľka 80). Ak berieme do úvahy iba kategórie, v ktorých je celkový počet subjektov vyšší 

ako 10, tak najvyššia zamestnanosť po dvoch rokoch je u subjektov, ktoré majú skúsenosti 

v oblasti vzdelávania. Na druhej strane, najnižší podiel zamestnaných je v skupine činností 

v oblasti nehnuteľností.  

Tabuľka 80 Zamestnanosť podporených subjektov po dvoch rokoch od ukončenia podpory 

podľa klasifikácie ekonomických činností NACE 

Kód NACE: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

Nie sú 

zamestnaní 

Počet 119 1 95 0 6 116 103 33 20 2 

% 66,48 100 57,23 0 60,00 68,64 56,28 70,21 47,62 33,33 

Zamestnaní 
Počet 60 0 71 3 4 53 80 14 22 4 

% 33,52 0 42,77 100 40,00 31,36 43,72 29,79 52,38 66,67 

Spolu (počet) 179 1 166 3 10 169 183 47 42 6 

Kód NACE: 11 12 13 14 15 16 17 18 19  

Nie sú 

zamestnaní 

Počet 4 13 16 55 459 12 11 6 23  

% 66,67 86,67 55,17 65,48 76,63 31,58 42,31 54,55 65,71  

Zamestnaní 
Počet 2 2 13 29 140 26 15 5 27  

% 33,33 13,33 44,83 34,52 23,37 68,42 57,69 45,45 34,29  

Spolu (počet) 6 15 29 84 599 38 26 11 35  

Poznámka.: NACE kódy: (1) poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo, (2) ťažba, (3) 

priemysel, (4) dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu, (5) dodávka vody, 

čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby, odstraňovania odpadov, (6) stavebníctvo, 

(7) veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel a motocyklov, (8) doprava 

a skladovanie, (9) ubytovacie a stravovacie služby, (10) informácie a komunikácia, (11) 

finančné činnosti, (12) činnosti v oblasti nehnuteľností, (13) odborné, vedecké a technické 

činnosti, (14) administratívne a podporné služby, (15) verejná správa a obrana, (16) 
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vzdelávanie, (17) zdravotníctvo a sociálna pomoc, (18) umenie, zábava a rekreácia, (19) 

ostatné. 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 

 

Klasifikácia podľa vzdelania a zamestnanosti je uvedená v tabuľke 81. Najvyšší podiel 

zamestnaných po dvoch rokoch je v skupine subjektov s ukončeným druhým stupňom 

vysokoškolského vzdelania a naopak, najnižší podiel zamestnaných je v skupine bez 

vzdelania.  Nízky podiel zamestnaných je aj v skupine so základným vzdelaním.   

Tabuľka 81 Stav podporených subjektov po dvoch rokoch od ukončenia podpory podľa 

vzdelania 

 

Bez 

vzdelania 

 

Základné 

Nižšie 

stredné 

odborné 

Stredné 

odborné 

Uplné 

stredné 

Vyššie 

odborné 

1.st 

VŠ 

2. st 

VŠ 
Spolu 

Nie sú 

zamestnaní 

Počet 85 458 10 642 244 6 6 17 1468 

% 85,86 77,23 47,62 68,01 50,62 37,50 26,09 
23,9

4 
65,27 

Zamestnaní 

Počet 14 135 11 302 238 10 17 54 781 

% 14,14 22,77 52,38 31,99 49,38 62,50 73,91 
76,0

6 
34.73 

Spolu Počet 99 593 21 944 482 16 23 71 2249 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 

Podiel zamestnaných subjektov sledovaných po jednom, dvoch a troch rokoch od 

skončenia podpory rozčlenený podľa okresov BBSK je možné vidieť na grafe 45. Z grafu je 

zrejmé, že medzi okresmi sú pomerne výrazné rozdiely. Podiel zamestnaných po dvoch 

rokoch je najvyšší v okrese Žiar nad Hranom, nasledujú okresy Detva, Zvolen a Banská 

Štiavnica. Podobná situácia je aj v období troch rokov od skončenia podpory. Najnižší podiel 

zamestnaných rok a dva roky po skončení podpory je v okresoch Poltár, Rimavská Sobota 

a Veľký Krtíš. V okrese Veľký Krtíš sa však situácia pomerne výrazne zlepšila v treťom roku 

po skončení podpory. 



 

172 

 

 

Graf 46 Podiel zamestnaných podporených subjektov po jendom, dvoch a troch rokoch od 

skončenia obdobia podpory 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 

 

Podiel zamestnaných a nezamestnaných dva roky po skončení podpory sme tiež 

klasifikovali podľa veku, resp. zaradenia do vekových kategórií. Z výsledkov na grafe 46  

vyplýva, že najvyšší podiel zamestnaných je vo vekovej kategórii od 25 do 35 rokov (42,8 

%). Podiel zamestnaných dva roky po skončení podpory klesá zo zvyšujúcim sa vekom, 

najnižší je vo vekovej kategórií nad 55 rokov.  
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Graf 47 Podiel zamestnaných a nezamestnaných podporených UoZ po 2 rokoch od skončenia 

podpory klasifikovaný podľa vekových kategórií 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 

 

Následne sme podiel zamestnaných po skončení podpory sledovali aj v jednotlivých 

kategóriách vytvorených na základe ukazovateľov kľúčových pre poskytnutie skúmaného 

príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti. To znamená, že sme sa 

zamerali na skupinu UoZ vo veku nad 50 rokov, UoZ s nižším ako stredným odborným 

vzdelaním a skupinu UoZ s evidenciou dlhšou ako jeden rok. Výsledky sú zosumarizované 

v tabuľke 82. Podiel zamestnaných po skončení podpory je výrazne nižší najmä v skupine 

UoZ, ktorí sú starší ako 50 rokov, a v skupine s nižším ako stredným odborným vzdelaním. 

V prípade samotnej evidencie dlhšej ako rok tento fakt nebol zaznamenaný.  

V prípade UoZ, ktorí sú starší ako 50 rokov a zároveň majú dosiahnuté nižšie ako 

uvedené vzdelanie, je zamestnanosť dva roky po skončení podpory na úrovni 21,9 %. Ak ide 

o UoZ, ktorí majú nižšie ako stredné odborné vzdelanie a zároveň sú evidovaní po dobu 

dlhšiu ako rok, zamestnanosť je len 19,3 %.  
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Tabuľka 82 Podiel zamestnaných a nezamestnaných podporených UoZ po 2 rokoch od 

skončenia podpory klasifikovaný podľa kľúčových ukazovateľov pre pridelenie podpory 

 
Do 50 

rokov 

Viac ako 

50 rokov 

Stredné 

odborne 

vzdelanie a 

vyššie 

Nižšie ako 

stredné odborné 

vzdelanie (SOV) 

Posledná 

evidencia UoZ 

do roka 

Posledná 

evidencia 

UoZ dlhšia 

ako rok 

Nie sú 

zamestnaní 
% 63,78 % 68,55 % 59,53 % 77,56 % 66,89 % 64,1 % 

Zamestnaní % 36,22 % 31,45 % 40,47 % 22,44 % 33,11 % 35,86 % 

 

Nad 50 rokov 

a zároveň s nižším 

vzdelaním ako 

SOV 

S nižším ako stredným 

odborným a zároveň 

posledná evidencia UoZ 

dlhšia ako rok 

Nad 50 rokov a zároveň 

posledná  evidencia UoZ 

dlhšie ako rok 

Nie sú 

zamestnaní 
% 78,09 % 80,68 % 70,97 % 

Zamestnaní % 21,91 % 19,32 % 29,03 % 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 

 

Keďže po uplynutí stanoveného časového obdobia (2 roky) môžu byť rovnaké 

subjekty podporené týmto príspevkom opätovne, preskúmali sme, či má daná skutočnosť 

vplyv na ich následnú zamestnanosť po skončení podpory. Na grafe 47 je uvedený podiel 

zamestnaných pol roka, rok a dva roky po skončení prvej podpory a eventuálnej druhej 

a tretej podpory. Kým po skončení prvej podpory je priemerná zamestnanosť po roku 

približne na úrovni 26,5 %, v prípade následnej druhej podpory je to 18 % a v prípade tretej 

podpory len 14,3 %. Výsledky sú podobné pre všetky tri časové obdobia. Je zrejmé, že 

subjekty, ktoré sú podporené opätovne, nemajú vyššiu pravdepodobnosť zamestnania sa po 

skončení tejto podpory. Táto skutočnosť môže súvisieť aj s charakteristickými znakmi 

subjektov, ktoré sú podporené týmto príspevkom viacnásobne. Ide zvyčajne o výraznejšie 

znevýhodnených uchádzačov, ktorí sú zvyčajne dlhodobo nezamestnaní (splnenie podmienok 

pre príspevok).  
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Graf 48 Podiel zamestnaných podporených subjektov po skončení prvej a prípadne druhej 

a tretej podpory 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 

 

V ďalšej časti realizujeme analýzu potenciálneho vplyvu vybraných faktorov na 

zamestnanosť rok, dva roky a tri roky po skončení podpory. Ako výskumné metódy 

použijeme logistickú regresiu a probit regresiu. Nezvislé premenné boli špecifikované 

v predchádzajúcom texte. V dôsledku obmedzení a potenciálnej multikolinearity sme použili 

dve skupiny premenných (Modely 1). Prvá skupina nezávislých premenných je zameraná 

okrem iného na ukončené vzdelanie a štatistickú klasifikáciu ekonomických činností. 

V druhej skupine (Modely 2) sme sa zamerali najmä na premenné vyjadrujúce zaradenie 

predchádzajúceho zamestnania podľa ISCO kódu. Výsledky regresií sú uvedené v tabuľke 83 

a tabuľke 84. Vzhľadom na ne môžeme konštatovať, že pohlavie, rodinný stav a vek sú 

faktory, ktoré majú štatisticky významný vplyv na pravdepodobnosť zamestnania 

podporeného subjektu rok, dva roky a tri roky po skončení podpory. Nižšiu pravdepodobnosť 

zamestnania majú muži, starší ľudia a ľudia s nižším dosiahnutým stupňom vzdelania. Ľudia 

v manželskom zväzku a tí,  ktorí ovládajú cudzí jazyk, majú naopak vyššiu pravdepodobnosť 

zamestnania sa po skončení podpory. Významný vplyv má aj dĺžka predchádzajúcej evidencie 

UoZ a trvanie podpory. UoZ, ktorí boli pred podporou evidovaní dlhšie, majú výrazne nižšiu 

pravdepodobnosť, že budú zamestnaní po skončení obdobia podpory. Významný pozitívny 

vplyv na zamestnanosť po podpore je zistený v prípade dĺžky podpory a výšky úhrady na 

jedno pracovné miesto. Čím dlhšie trvá podpora, tým vyššia je pravdepodobnosť zamestnania 

podporeného subjektu po skončení tohto obdobia. Vplyv výšky úrady na zamestnanosť po 
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dvoch a troch rokoch od skočenia podpory je však štatisticky významná len na hladine 

významnosti 10 %. Ďalej má štatisticky významný negatívny vplyv skutočnosť, že daný 

subjekt pôsobil v oblasti verejného sektora a obrany. Vplyv rozvinutosti regiónu je v tomto 

prípade štatisticky nevýznamný. 

 

Tabuľka 83 Analýza vplyvu vybraných faktorov na zamestnanosť subjektov rok, dva roky a 

tri roky po skončení podpory - výsledky logistickej probitovej regresie (modely 1) 

 

Zamestnanie po 12 

mesiacoch 

(zamestnaný = 1, 

inak = 0) 

Zamestnanie po 24 

mesiacoch 

(zamestnaný = 1, inak = 0) 

Zamestnanie po 36 

mesiacoch 

(zamestnaný = 1, 

inak = 0) 

Reg. koef. 

(z-štat.) 
dy/dx 

Reg. 

koef. 

(z-štat.) 

dy/dx 

Reg. 

koef. 

(z-štat.) 

Reg. koef. 

(z-štat.) 
dy/dx 

Muž 
-0,688*** 

(-5,24) 
-0,118 

-

0,796**

* 

(-6,42) 

-0,175 

-

0,475*** 

(-6,39) 

-0,729** 

(-5,58) 
-0,175 

Ženatý/vydatá 
0,404*** 

(3,14) 
0,066 

0,526**

* 

(4,35) 

0,112 
0,321*** 

(4,48) 

0,546*** 

(4,35) 
0,130 

Vek 
-0,012* 

(-1,81) 
-0,002 

-

0,021**

* 

(-3,49) 

-0,005 

-

0,013*** 

(-3,62) 

-0,025*** 

(-4,01) 
-0,006 

Úhrada na 1 

vytvorené miesto 

0,0001**

* 

(3,15) 

0,00002 
0,0007* 

(1,72) 
0,00001 

0,00004* 

(1,68) 

0,00009* 

(1,84) 
0,00002 

Dĺžka predch. 

evidenice (dni) 

-

0,0002**

* 

(-5,14) 

-0,00003 

-

0,0002*

** 

(-5,83) 

-

0,00005 

-

0,0001**

* 

(-5,90) 

-

0,0003*** 

(-7,79) 

-

0,00007 

Trvanie podpory 

(v mesiacoch) 

0,004*** 

(3,62) 
0,0006 

0,004**

* 

(3,50) 

0,0008 
0,047*** 

(3,60) 

0,002** 

(2,26) 
0,00057 

Rok začiatku 

podpory 

0,089** 

(2,16) 
0,014 

0,075* 

(1,89) 
0,016 

0,047** 

(2,00) 

0,009 

(0,20) 
 

Vzdelanie 

(stupeň) 

0,271*** 

(5,07) 
0,044 

0,142**

* 

(2,76) 

0,030 
0,085*** 

(2,82) 

0,102* 

(1,94) 
0,024 

Poľnohospodárstv

o, lesníctvo, 

rybárstvo 

-0,025 

(-0,12) 
 

0,022 

(0,11) 
 

0,0009 

(0,01) 

-0,173 

(-0,85) 
 

Priemysel 

(NACE) 

0,245 

(1,23) 
 

0,185 

(0,94) 
 

0,110 

(0,93) 

0.276 

(1,31) 
 

Verejná správa 

a obrana (NACE) 

-0,340** 

(-2,22) 
-0,053 

-0,251* 

(-1,79) 
-0,053 

-0,142* 

(-1,71) 

-0,509*** 

(-3,53) 
-0,118 

Vzdelávanie 0,795** 0,156 0,442  0,279 -0,123  
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(NACE) (2,09) (1,18) (1,24) (-0,30) 

Ovláda cudzí 

jazyk 

0,160 

(1,17) 
 

0,214* 

(1,66) 
0,046 

0,132* 

(1,71) 

0,306** 

(2,25) 
0,073 

Najmenej 

rozvinuté regióny 

0,241* 

(1,75) 
0,039 

0,015 

(0,11) 
 

0,001 

(0,02) 

0,012 

(0,09) 
 

Cons. 
-180,52** 

(-2,18) 
 

-151,4* 

(-1,89) 
 

-95,61** 

(-2,00) 

-16,63 

(-0,19) 
 

Počet pozorovaní 1721 1594 1594 1406  

Wald chi2 245,7 240,22 263,7 229,3  

Pseudo R2 0,165 0,146 0,145 0,17  

Správne 

klasifikované 
78,2 % 72,4 % 72,2 % 71,5 % 

Typ modelu Logistická regresia Logistická regresia Probit Logistická regresia 

Poznámky: Údaje nad zátvorkou sú hodnoty probit, resp. logit regresného koeficientu, údaje v 

zátvorkách sú hodnoty z-štatistík a značky */**/*** znamenajú štatistickú významnosť na 

hladine 10/5/1 percent. Odhady sú robustné z hľadiska heteroskedasticity a autokorelácie. 

Údaje dy/dx sú odhadnuté hodnoty hraničných/marginálnych efektov.   

Zdroj: Vlastné spracovanie. 
 

Výsledky v tabuľke 84 potvrdzujú robustnosť predchádzajúcich výsledkov. Zároveň 

na ich základe môžeme zhodnotiť potenciálny vplyv prechádzajúceho povolania podľa ISCO. 

Vyššiu pravdepodobnosť zamestnania rok po skončení podpory majú najmä špecialisti. 

Z krátkodobého aj dlhodobejšieho hľadiska majú nižšiu pravdepodobnosť získania alebo 

udržania zamestnania po skončení podpory najmä pomocní a administratívni pracovníci. 

 

Tabuľka 84 Analýza vplyvu vybraných faktorov na zamestnanosť subektov rok, dva roky a tri 

roky po skončení podpory - výsledky logistickej probitovej regresie (modely 2) 

 

Zamestnanie po 12 

mesiacoch 

(zamestnaný = 1, 

inak = 0) 

Zamestnanie po 24 

mesiacoch 

(zamestnaný = 1, inak = 0) 

Zamestnanie po 36 

mesiacoch 

(zamestnaný = 1, 

inak = 0) 

Reg. koef. 

(z-štat.) 
dy/dx 

Reg. koef. 

(z-štat.) 
dy/dx 

Reg. koef. 

(z-štat.) 

Reg. koef. 

(z-štat.) 
dy/dx 

Muž 
-0,773*** 

(-6,37) 
-0,139 

-0,783*** 

(-6,74) 
-0,176 

-0,467*** 

(-6,69) 

-0,659*** 

(-5,36) 
-0,160 

Ženatý/vydatá 
0,379** 

(3,20) 
0,064 

0,529*** 

(4,72) 
0,116 

0,319*** 

(4,79) 

0,592*** 

(5,06) 
0,142 

Vek 
-0,017*** 

(-2,99) 
-0,003 

-0,028*** 

(-4,90) 
-0,006 

-0,017*** 

(-5,00) 

-0,029*** 

(-4,97) 
-0,007 

Úhrada na 1 

vytvorené 

miesto 

0,0002*** 

(3,81) 
0,00003 

0,00009** 

(2,35) 
0,00002 

0,00005** 

(2,30) 

0,0001** 

(2,21) 
0,00003 

Dĺžka predch. 

evidenice 

-

0,0003*** 

(-7,58) 

-

0,00004 

-

0,0002*** 

(-6,92) 

-

0,00005 

-

0,0001*** 

(-7,07) 

-

0,0003*** 

(-8,63) 

-

0,00007 

Trvanie podpory 

(v mesiacoch) 

0,004*** 

(3,72) 
0,0006 

0,003*** 

(3,20) 
0,0007 

0,002*** 

(3,30) 

0,003*** 

(2,61) 
0,0006 
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Rok začiatku 

podpory 

0,100*** 

(2,63) 
0,017 

0,081** 

(2,19) 
0,018 

0,050** 

(2,27) 

0,015 

(0,38) 
 

Špecialisti 

(ISCO 2) 

0,762** 

(2,04) 
0,153 

0,392 

(1,03) 
 

0,260 

(1,14) 

-0,119 

(-0,28) 
 

Administratívni 

prac. (ISCO 4) 

-1,045*** 

(-4,04) 
-0,132 

-0,718*** 

(-3,11) 
-0,136 

-0,431*** 

(-3,06) 

-0,295 

(-1,23) 
 

Kvalifik.prac. a 

remesel. (ISCO 

7) 

-0,215 

(-1,25) 
 

-0,204 

(-1,22) 
 

-0,126 

(-1,26) 

-0,317* 

(-1,78) 
-0,074 

Pomocní prac. 

(ISCO 9) 

-0,485*** 

(-3,43) 
-0,081 

-0,461** 

(-3,47) 
-0,099 

-0,281*** 

(-3,53) 

-0,756*** 

(-5,39) 
-0,179 

Ovláda cudzí 

jazyk 

0,316** 

(2,59) 
0,054 

0,336*** 

(2,90) 
0,074 

0,200*** 

(2,90) 

0,340** 

(2,81) 
0,082 

Najmenej 

rozvinuté 

regióny 

0,138 

(1,12) 
 

-0,042 

(-0,37) 
 

-0,028 

(-0,41) 

-0,019 

(-0,15) 
 

Cons. 
-201,15** 

(-2,64) 

-162,28** 

(-2,18) 

-101,1** 

(-2,26) 

-29,31 

(-0,36) 

Počet 

pozorovaní 
1997 1838 1838 1614 

Wald chi2 268,13 270,52 294,82 282,36 

Pseudo R2 0,153 0,136 0,136 0,160 

Správne 

klasifikované 
77,7 % 71,33 % 71,22 % 69,5 % 

Typ modelu Logistická regresia Logistická regresia Probit Logistická regresia 

Poznámky: Údaje nad zátvorkou sú hodnoty probit, resp. logit regresného koeficientu, údaje v 

zátvorkách sú hodnoty z-štatistík a značky */**/*** znamenajú štatistickú významnosť na 

hladine 10/5/1 percent. Odhady sú robustné z hľadiska heteroskedasticity a autokorelácie. 

Údaje dy/dx sú odhadnuté hodnoty hraničných/marginálnych efektov.   

Zdroj: Vlastné spracovanie. 

 

Na záver zhodnotíme ekonomickú efektívnosť realizovanej podpory po skončení doby 

podpory. Výsledky kalkulácií podľa jednotlivých okresov a celkovo sú uvedené v tabuľke 85. 

Tabuľka 85 Priemerná suma podpory na jedno vytvorené a udržané pracovné miesto šesť 

mesiacov a dva roky po skončení doby podpory 

Okres 

Priemerná 

suma 

príspevku na 

SZČ na 1 

podporenéh

o UoZ 

Počet 

podporenýc

h UoZ 

% 

zamest

.  po 6 

mes. 

Počet 

zamest

. po 6 

mes. 

% 

zamest

. po 2 

rokoch 

Počet zamest. 

po 2 rokoch 

Priemern

á suma 

podpory 

na jedno 

prac. 

miesto po 

6. mes. 

Priemern

á suma 

podpory 

na jedno 

prac. 

miesto po 

2 rokoch 

BB 4323,61 261 0,148 38,63 0,341 89,00 
29213,5

8 

12679,2

1 

BS 2791,48 234 0,253 59,20 0,389 91,03 
11033,5

2 
7176,04 

BR 2805,73 292 0,208 60,74 0,345 100,74 
13489,0

9 
8132,55 
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DT 3820,49 163 0,26 42,38 0,456 74,33 
14694,1

9 
8378,27 

KA 3657,08 73 0,231 16,86 0,357 26,06 
15831,5

2 

10243,9

2 

LC 3448,11 198 0,233 46,13 0,373 73,85 
14798,7

6 
9244,26 

PT 3306,25 101 0,165 16,67 0,218 22,02 
20037,8

8 

15166,2

8 

RA 2962,7 306 0,257 78,64 0,357 109,24 
11528,0

2 
8298,88 

RS 3018,96 591 0,138 81,56 0,275 162,53 
21876,5

2 

10978,0

4 

VK 2236,85 149 0,106 15,79 0,302 45,00 
21102,3

6 
7406,79 

ZV 2761,63 53 0,208 11,02 0,439 23,27 
13277,0

7 
6290,73 

ZC 2438,49 108 0,238 25,70 0,337 36,40 
10245,7

6 
7235,88 

ZH 3135,84 183 0,299 54,72 0,507 92,78 
10487,7

6 
6185,09 

Spolu 

priemer: 
3131.32 

    

Spolu 

priemer: 

15970.4

6 
9031.99 

Zdroj: Vlastné spracovanie.  

 

Priemerná suma podpory na jedno pracovné miesto po dvoch rokoch od skončenia je 

najvyššia v okresoch Poltár a Banská Bystrica. Naopak, najnižšia suma na jedno pracovné 

miesto po skončení podpory bola zistená vo okresoch Žiar nad Hronom a Zvolen. V priemere 

ide o sumu 9032 € na jedno pracovné miesto po dvoch rokoch od skončenia podpory. 

Uvedená skutočnosť je však skôr hypotetická, keďže nie je jasné, či dané miesto bolo po 

skončení podpory vytvorené primárne v dôsledku predchádzajúcej realizovanej podpory. 
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3. KVALITATÍVNE ZHODNOTENIE POSKYTOVANEJ PODPORY 

A OPATRENÍ ZAMESTNÁVATEĽMI V BBSK 
 
 

V období mesiacov január až máj 2020 bol na území okresov BBSK realizovaný 

kvalitatívny prieskum zameraný na subjektívne hodnotenie poskytovanej pomoci a rôznych 

opatrení zamestnávateľmi. Cieľom bolo získanie názorov využívateľov pomoci na ich 

vhodnosť a udržateľnosť. Výsledky zistení z pieskumu sú štruktúrované z hľadiska obsahu 

zhodnotenia informovanosti, spokojnosti s využívanými nástrojmi, návrhov na zlepšenie ich 

fungovania a pohľadu obcí/miest a podnikov na ich efektívnosť. Závery poskytujú 

odporúčania pre budúce podporné politiky a opatrenia trhu práce. Dotazníky boli 

zamestnávateľom zaslané prostredníctvom emailovej komunikácie,  najmä však boli 

telefonicky či osobne inštruovaní. Niektoré plánované interwiev so zamestnávateľmi neboli 

uskutočnené z dôvodu mimoriadnej situácie COVID-19, keďže situácia neumožňovala 

osobný kontakt. 

Celkovo sa dotazníkového prieskumu zúčastnilo 72 obcí a miest z každého okresu 

v Banskobystrickom kraji. Najvyšší počet dosahuje okres Rimavská Sobota, ktorý tvorí aj 

najväčší podiel z celkového počtu obcí. Tabuľka taktiež poukazuje na počet obcí, ktoré podali 

aspoň 1 projekt. Tento ukazovateľ informuje o množstve obcí, ktoré majú skúsenosti 

s podávaním projektov. Podľa tohto ukazovateľa sme získali odpovede v 62,07 % prípadov, 

čo môžeme považovať za relatívne vhodnú vzorku na vyhodnocovanie zvolených oblastí. 

Tabuľka 86 Počet respondentov dotazníkového prieskumu (obce a mestá) 

Okresy BBSK           

Celkový 

počet 

obcí 

Počet 

obcí, ktoré 

podali 

aspoň 1 

projekt 

Počet 

odpovedí 

pri obciach 

nad 1000 

obyv. 

Počet 

odpovedí pri 

obciach pod 

1000 obyv. 

Celkový 

počet 

odpovedí 

miest a 

obcí 

Okres Banská Bystrica 30 6 3 8 11 

Okres Banská 

Štiavnica 

12 4 1 5 
6 

Okres Brezno 13 5 1 1 2 

Okres Detva 10 5 1 2 3 

Okres Krupina 31 8 1 1 2 

Okres Lučenec 45 11 2 1 3 

Okres Poltár 17 2 1 1 2 

Okres Revúca 36 10 1 5 6 

Okres Rimavská 

Sobota 

95 26 4 14 
18 

Okres Veľký Krtíš 63 23 1 10 11 
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Okres Zvolen 16 3 2 1 3 

Okres Žarnovica 11 4 1 1 2 

Okres Žiar nad 

Hronom 

27 9 1 2 
3 

Spolu 406 116 20 52 72 

Prameň: Vlastné spracovanie, 2020. 

V prípade podnikov sa celkovo dotazníkového prieskumu zúčastnilo 66 

zamestnávateľov. Najvyššie zastúpenie majú podniky z okresu Banská Bystrica. Prieskumu sa 

nezúčastnil len okres Žarnovica. Podniky pôsobia najčastejšie v službách (26) a v priemysle 

(23), ale zastúpený je aj verejný sektor. Z hľadiska veľkosti podnikov podľa počtu 

zamestnancov mali najvyššie zastúpenie (28) mikro podmniky (menej ako 10 zamestnancov), 

ďalej malé podniky od 10 do 50 zamestnancov (15), s rovnakou hodnotou stredné podniky od 

50 do 250 zamestnancov a 8 veľkých podnikov s viac ako 250 zamestnancami. Tie boli 

v 81,28 % prípadoch založené pred 1. januárom 2010. V období od 1. januára 2010 do 1. 

januára 2016 evidujeme 14,58 % a 4,17 % zastúpenie po 1. januári 2016. 73,8% podnikov nie 

je súčasťou skupiny podnikov. Podniky majú v 39 prípadoch právnu formu s. r. o. a v 12 

prípadoch a. s. Ostatné podniky evidujeme ako družstvá či štátne príspevkové organizácie. Pre 

účely výskumu rozdelíme podniky do 2 sekcií (firmy do 50 a nad 50 zamestnancov), podobne 

ako obce a mestá. Rozdelenie podnikov slúži na vyhodnocovanie výsledkov z pohľadu ich 

veľkosti. 

Tabuľka 87 Počet respondentov dotazníkového prieskumu (podniky) 

Okresy BBSK 

Počet odpovedí pri 

podnikoch do 50 

zamestnancov 

Počet odpovedí pri 

obciach nad 50 

zamestnancov 

Celkový počet 

odpovedí podnikov 

Okres Banská Bystrica 18 7 25 

Okres Banská Štiavnica 3 0 3 

Okres Brezno 5 4 9 

Okres Detva 1 1 2 

Okres Krupina 1 2 3 

Okres Lučenec 3 0 3 

Okres Poltár 3 0 3 

Okres Revúca 3 0 3 

Okres Rimavská Sobota 3 4 7 

Okres Veľký Krtíš 2 0 2 

Okres Zvolen 0 4 4 

Okres Žarnovica 0 0 0 

Okres Žiar nad Hronom 1 1 2 

Spolu 43 23 66 

Prameň: Vlastné spracovanie, 2020. 
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Samotné vyhodnotenie dotazníka bude rozdelené do piatich častí, a to z úrovní 

rozdielnych aspektov: informovanosť, spokojnosť, pohľad zamestnávateľov na účinnosť 

jednotlivých nástrojov, návrhy na zlepšenie fungovania nástrojov a nových spôsobov podpory 

zamestnanosti a sumarizácia odporúčaní pre budúce podporné politiky a opatrenia trhu práce. 

 

Prvý aspekt - informovanosť 

 

Poznanie a informovanosť o nástrojoch AOTP budeme sledovať na základe troch 

primárnych otázok: aké nástroje podpory zamestnanosti subjekty na trhu práce poznajú, 

odkiaľ o nich mali primárne informácie a či podané informácie boli dostatočné.  

Obce, mestá a taktiež podniky dokázali vhodne opísať nástroje, pričom najznámejším 

nástrojom boli v rámci miest a obcí aktivačné práce. U podnikov to boli nástroje na 

vytvorenie pracovného miesta.  

Primárne informácie o nástrojoch mali obce a mestá najčastejšie z ÚPSVaR. Ďalšou 

využívanou možnosťou bol internet či ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska). 

Informácie, ktoré boli na základe vyššie uvedených možností získané, boli dostatočné u 

väčšiny opýtaných. Okres Banská Štiavnica preukázal maximálnu spokojnosť s podaním 

informácií. Oproti tomu, okres Detva bol jediným okresom, kde sme zaznamenali určitú 

nespokojnosť. Ako problém uviedli nedostatočnú informovanosť o vhodnosti 

nezamestnaných na daný nástroj podpory. U firiem taktiež dominoval ÚPSVaR, no podniky 

v oveľa väčšom rozsahu využívali internet a médiá (tlač, TV atď.). Pri firmách evidujeme 

väčšiu nespokojnosť s podaním informácií. Mnohé z nich uviedli, že informácií sa museli 

dopátrať priamym dopytovaním u kompetentných z ÚPSVaR alebo na internete.  

Záznam čerpateľov 

„Väčšia informovanosť pre miesto uchádzačov o zamestnanie dostatočným finančným 

príspevkom“ 

„Podľa mňa by mali byť viac dostupné a propagované informácie o danej podpore a 

predstavujem si danú podporu vytvárať pomocou finančných príspevkov“ 

„Zverejňované informácie, nakoľko sa iní ľudia pohoršujú neskôr nad tým, že vôbec niekto 

čerpal dotácie a oni nečerpali alebo nenašli zamestnanie...“ 

Nedostatočnú informovanosť môžeme pozorovať vo viacerých fázach podpory. Medzi 

najrizikovejšie fázy patrí práve predprípravná fáza, kde sa subjekty na trhu práce snažia daný 

príspevok získať. Tu nastáva otázka, či mestám, obciam alebo firmám bola poskytnutá pomoc 

pri získavaní príspevku a s akými bariérami sa stretli pri jej získavaní.  
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Graf 49 Poskytnutie pomoci skúmaným subjektom pri získavaní príspevku 

Prameň: Vlastné spracovanie, 2020. 

 

Pri získavaní podpory zaznamenávame značný podiel pomoci (68,27 % celkovo za 

mestá a obce; 45,70 % celkovo za firmy). V okresoch do 1000 obyvateľov bola poskytnutá 

pomoc v 61,54 % prípadov (v prípade nad 1000 obyvateľov bol výsledok ešte priaznivejší 

a pomoc bola poskytnutá v 75 % prípadov). U firiem zaznamenávame podiel pomoci na nižšej 

úrovni, predovšetkým pri podnikoch do 50 zamestnancov (34,88 %).  

Poznanie nástrojov či dostatočnú informovanosť o nástrojoch môžeme čiastočne 

potvrdiť aj faktom, že väčšina miest a obcí sa pozná osobne s pracovníkom na ÚPSVaR a ich 

komunikácia môže byť flexibilnejšia aj otvorenejšia. To však neplatí pri podnikoch, tie vo 

väčšine prípadov (59,18 %) nepoznajú pracovníkov ÚPSVaR.  

Medzi najväčšie bariéry v predprípravnej fáze pri získavaní podpory patria podľa 

zamestnávateľov: 

- administratívna náročnosť získania príspevku, 

- časová náročnosť získania príspevku, 

- náročnosť splnenia podmienok na získanie príspevku. 
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Tabuľka 88 Celkové hodnotenie bariér pri získavaní podpory zamestnanosti 

Bariéry pri získavaní 

podpory 

Hodnotenie obcí a 

miest BBSK do 

1000 obyvateľov 

Hodnotenie obcí a 

miest BBSK nad 

1000 obyvateľov 

Hodnotenie 

podnikov do 50 

zamestnancov 

Hodnotenie 

podnikov nad 50 

zamestnancov 

Administratívna 

náročnosť získania 

príspevku 

3,27 3,08 5,24 4,46 

Časová náročnosť 

získania príspevku 
2,93 2,77 5 4,85 

Náročnosť 

splnenia 

podmienok 

potrebných pre 

získanie príspevku 

3,41 2,85 4,28 4,31 

Prameň: Vlastné spracovanie, 2020. 

Podľa tabuľky 88, ktorá rozdeľuje bariéry na hodnotiacej škále 0 (žiadna) - 7 

(mimoriadne vysoká) zaznamenávame pri mestách a obciach najmenšie problémy z hľadiska 

času. Mestám a obciam netrvalo dlho získať príspevok, no administratívna náročnosť 

a splnenie podmienok na získanie príspevku komplikovali získanie príspevku. V prípade 

miest a obcí nad 1000 obyvateľov nesledujeme hodnoty vyššie ako je priemer a bariéry pri 

získavaní podpory dosahujú v každej oblasti nižšiu hodnotu ako v prípade obcí a miest do 

1000 obyvateľov.  

Pracovníci na úradoch práce nám potvrdili, že časová náročnosť nie je najhlavnejším 

faktorom v prípade aktivačných prác (najvyužívanejší príspevok). Priemerne trvá vybavenie 

príspevku 1 - 2 hodiny podľa skúseností zamestnávateľa a cca 15 minút pre občana. ÚPSVaR 

požaduje od žiadateľa podpory nasledujúce dokumenty: 

- Žiadosť o zabezpečenie vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných 

služieb pre obec a o poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou menších 

obecných služieb obci + prílohy: zámer organizovania aktivačnej činnosti formou menších 

obecných služieb pre obec, rozsah hodín vykonávania aktivačnej činnosti formou menších 

obecných služieb pre obec - denný rozvrh začiatku a konca vykonávania aktivačnej 

činnosti formou menších obecných služieb pre obec, špecifikácia osobných ochranných 

pracovných prostriedkov, pracovného náradia a ďalších nákladov súvisiacich s 

vykonávaním aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a vyhlásenie 

obce 

- Menný zoznam dlhodobo nezamestnaných občanov, ktorí sú poberateľmi dávky v 

hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi a ktorí budú zaradení na 

vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec  
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- Žiadosť o zaradenie na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb 

pre obec. 

Žiadateľom podpory u miest a obcí robí najväčší problém pochopiť skratky 

v dokumentoch (napr. ISCO) a väčšina žiadateľov si nechá vyplniť potrebné dokumenty 

prostredníctvom sprostredkovateľov, napr. účtovníkom. Úrad potvrdil nedostatočný výber 

uchádzačov, pričom nepovažuje za nutné, aby Úrad obciam a mestám vyberal uchádzačov 

o zamestnanie (mestá a obce ich majú zmapované lepšie). Úrad vníma občanov (poberateľov 

dávok v hmotnej núdzi) ako nastavenú vec a nepovažoval to za problém. Spoluúčasť obce 

berie za symbolickú. Nižšie uvádzame odporúčanie od čerpateľov podpory (obcí a miest), 

ktoré sme vyčlenili do 3 skupín. 

 

Záznamy čerpateľov „časová náročnosť“  

„Kratšia doba na vybavenie príspevku na pracovné miesto“ 

„Menšia byrokratická záťaž a kratšia doba preplácania oprávnených výdavkov“ 

Záznamy čerpateľov „administratívna náročnosť“ 

„Menej administratívy, inak OK“ 

„Menej byrokracie a vypisovania zbytočných tlačív“ 

Záznamy čerpateľov „náročnosť splnenia podmienok„ 

„Vyšpecifikovať prostriedky na umiestnenie napr. dlhodobo evidovaných na ÚPSVaR-e“ 

„Mala by byť uspokojená väčšina žiadateľov“ 

„Pri väčšine opatrení môžu pracovať len poberatelia dávky v hmotnej núdzi“ 

„Podľa mňa by pre malú obec stačilo podporiť vytvorenie 1 pracovného miesta na dobu 

neurčitú – vyššia produktivita práce ako ľudia, ktorí to robia len preto, aby dostali nejakú 

almužnu.“ 

„ÚPSVaR by mal odporučiť šikovných a kvalifikovaných ľudí, ktorí sú v evidencii, aby tým 

obci uľahčili hľadanie na potrebnú pracovnú pozíciu.“ 

„Prijať takých zamestnancov, ktorí chcú pracovať, a na tých dostávať príspevky“ 

„Zjednodušiť podmienky pre uchádzača“ 

„Väčší výber kvalifikovaných zamestnancov“ 

„ Ak je občan evidovaný ako UoZ a má záujem pracovať v obci, môže tieto práce vykonávať – 

nie len znevýhodnení uchádzači“ 

„Lepšie podmienky vytvárania miest (nižšia spoluúčasť obce, resp. žiadna, dlhšia doba 

podporeného pracovného miesta)“ 
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V prípade firiem zaznamenávame odlišné a negatívnejšie vnímanie bariér. Firmy 

značne negatívne hodnotili časovú a administratívnu náročnosť, pričom najmenšie problémy 

mali so splnením podmienok na získanie príspevku (mestá a obce paradoxne najvýraznejšie). 

Napríklad pri príspevku pre firmy (Príspevok na podporu udržania pracovných miest) sú 

potrebné nasledovné dokumenty:-Žiadosť o príspevok, 

 Formulár k § 50k, 

 Vyhlásenie k pomoci DM, 

 Čestné vyhlásenie 

 Oznámenie o prijatí minimálnej pomoci, Oznámenie o poskytnutej minimálnej 

pomoci, 

 Formulár neprideľovania práce § 50k na udržanie pracovných miest. 

 

Nižšie uvádzame odporúčanie od čerpateľov podpory (firiem), ktoré sme vyčlenili do 

3 skupín. 

Záznamy čerpateľov „časová náročnosť„  

 „Podpora by mala byť zrozumiteľne komunikovaná a efektívne riadená“ 

Záznamy čerpateľov „administratívna náročnosť„  

„Administratívna náročnosť pri žiadaní  a vyúčtovaní dotácie“ 

„Informácie na webových stránkach sa získavajú veľmi komplikovane, stránka bola úplne 

neprehľadná, zložitá administratíva. Hlavným problémom je znovuobsadenie pracovného 

miesta v prípade, že pôvodný zamestnanec dá výpoveď. Je potrebné nájsť adekvátnu náhradu 

na úrade práce, čo nemusí byť vždy možné.“ 

„Menej byrokracie, viac možností pre viac skupín občanov“ 

„Nenáročná administratíva“ 

„Menšia byrokracia pri vytváraní pracovného miesta“ 

„Podnikom fungujúcim a prosperujúcim neklásť administratívne prekážky, refundácia 

výdavkov v kratšom čase“ 

Záznamy čerpateľov „náročnosť splnenia podmienok„ 

„Jednoduchšie pravidlá po prijatí zamestnanca, ktorý je evidovaný na úrade, okamžitý 

príspevok“ 

„Znížiť daňové zaťaženie zamestnávateľov, zjednotiť zákonník práce“ 

„Ideálne neposkytovať takúto podporu len tým, ktorí sú registrovaní na úrade prace. AktívnI 

ľudia, ktorí hľadajú prac. príležitosti a chcú sa posúvať ďalej, väčšinou nečakajú, ale aktívne 
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si hľadajú prácu. Takíto ľudia sú práve tí najkvalitnejší pre firmu a práve tí by mali byť 

podporení formou asistencie, či dokonca príspevku.“ 

„Individualizovaná podpora absolventov VŠ“ 

„Podpora by nemala ísť cez Úrad práce“ 

„Aj podpora mladých absolventov, ktorí sa neprihlásia na úrad práce“ 

„Cielená podľa sektorov“ 

 

Ďalšou relatívne rizikovou fázou pri čerpaní podpory je jej posledná fáza, 

udržateľnosť.  

Tabuľka 89 Celkové hodnotenie bariér pri poslednej fáze podpory zamestnanosti 

Bariéry pri 

poslednej fáze 

podpory 

Hodnotenie obcí 

a miest BBSK 

do 1000 

obyvateľov 

Hodnotenie obcí 

a miest BBSK 

nad 1000 

obyvateľov 

Hodnotenie 

podnikov do 

50 

zamestnancov 

Hodnotenie 

podnikov nad 

50 

zamestnancov 

Náročnosť 

udržania 

vytvoreného 

pracovného miesta 

4,70 4,08 4,28 3,62 

Prameň: Vlastné spracovanie, 2020. 

 

Náročnosť udržania vytvoreného pracovného miesta hodnotia mestá a obce ako 

najhlavnejší problém. Mestá a obce do 1000 obyvateľov hodnotili udržateľnosť na úrovni 

4,70 (4,08 obce, mestá nad 1000 obyvateľov), pričom platila rovnaká škála ako pri bariérach v 

predprípravnej fáze. Náročnosť udržania vytvoreného pracovného miesta v rámci bariér 

podpory hodnotia podniky na úrovni 4,28 pri firmách do 50 zamestnancov a 3,62 pri 

podnikoch nad 50 zamestnancov. Aj keď sa zdá, že hodnotenie podnikov do 50 zamestnancov 

dosahuje vysoké hodnoty, spomedzi skúmaných bariér daného typu podnikov je to jedna z 

najnižších hodnôt (pozri tabuľku 88). Najlepšie hodnotenie zastávajú podniky nad 50 

zamestnancov, čo je odôvodniteľné ich väčšou flexibilitou, možnosťami zamestnania či 

adaptácie. Môžeme zhrnúť, že udržanie pracovného miesta podnikov vnímali ako menej 

podstatnú bariéru.  

Skutočnosť, že bolo náročné pre mestá a obce udržať vytvorené pracovné miesto, nám 

potvrdzuje aj nasledujúci graf. Z neho je zrejmé, že 84 % miest a obcí do 1000 obyvateľov by 

nedokázalo udržať pracovné miesto bez poskytnutej podpory. V prípade miest a obcí nad 

1000 sa javí podobná situácia a mestá a obce by v 77,78 % prípadov nedokázali udržať 

pracovné miesto. O niečo lepšiu pozíciu zastávajú podniky, ktoré by približne v 56 % 
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prípadoch udržali vytvorené pracovné miesto. Z grafu je zrejmé, že v udržateľnosti 

pracovných miest nehrá veľkú úlohu veľkosť subjektov na trhu práce. 

 

Graf 50 Udržanie, resp. neudržanie pracovného miesta bez poskytnutej podpory 

Prameň: Vlastné spracovanie, 2020. 

 

Na udržateľnosť pracovných miest sa okrem veľkosti subjektov pozrieme aj z hľadiska 

sektoru, v ktorom pôsobia. Z nižšie uvedenej tabuľky vidíme, že 100 % udržateľnosť by 

relatívne vedeli dosiahnuť priemyselné podniky do 50 zamestnancov. V ostatných skupinách 

je pomer približne polovičný.  

Tabuľka 90 Udržanie, resp. neudržanie pracovného miesta podľa odvetvia firiem 

Odvetvie 
Podniky do 50 zamestnancov Podniky nad 50 zamestnancov 

ÁNO NIE ÁNO NIE 

Služby 50 % 50 % 50 % 50 % 

Priemysel 100 % 0 % 55,56 % 44,44 % 

Verejný sektor 50 % 50 % 57,14 % 42,56 % 

Prameň: Vlastné spracovanie, 2020. 

Dôvodov neudržania pracovného miesta môže byť niekoľko. Možno by obce a mestá 

neudržali pracovné miesto kvôli nespokojnosti so zamestnancami, kvôli zmene politickej 

situácie alebo pre neschopnosť preniesť finančné náklady na obec/mesto. Na otázku ohľadom 

spokojnosti so zamestnancami, ktorých získali cez poskytnutú podporu, odpovedali mestá 

a obce do 1000 obyvateľov takto: 
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 50 % prípadov bolo spokojných zo zamestnancom a zamestnanci sú rovnako 

dobrí ako iní zamestnanci (38,46 % v obciach nad 1000 obyv.), 

 45 % prípadov ohodnotilo zamestnancov, že sú o niečo menej kvalitní, ale 

kompenzoval to získaný príspevok (53,85 % v obciach nad 1000 obyv.), 

 5 % prípadov miest a obcí nebolo spokojných a zamestnanci sú horší ako iní 

zamestnanci (7,69 % v obciach nad 1000 obyv.). 

 

Výsledky nám ukazujú pozitívne hodnotenie zamestnancov, aj keď v 45 % prípadov 

boli menej kvalitní pri mestách a obciach do 1000 obyvateľov. V prípade miest a obcí nad 

1000 obyvateľov sledujeme vyššie nároky na zamestnancov, čo vedie k vyššej nespokojnosti 

(polovica zamestnancov je o čosi horšia, ale kompenzoval to príspevok). To naznačuje, že 

uchádzač ako taký nie je problémom udržateľnosti a obce a mestá si dokážu nájsť na dobu 

plynutia podpory vhodných zamestnancov (aj keď z nízkeho výberu). Rozsah podpory je u 

najvyužívanejších nástrojov (aktivačná činnosť) stanovený nepretržite najviac počas šiestich 

kalendárnych mesiacov v rozsahu najviac 20 hodín týždenne okrem týždňa, v ktorom sa 

aktivačná činnosť začala. Z toho vyplýva, že podpora neumožňuje opakovať či dlhodobo 

podporovať aktivačné práce, aj keď pri menších obecných službách evidujeme možnosť ich 

opakovaného vykonávania najviac počas ďalších dvanástich kalendárnych mesiacov. Z 

pohľadu pracovníkov ÚPSVaR to ani nie je cieľom podpory. Podpora má byť nápomocná pri 

udržaní pracovných návykov a nie suplementovať pracovný pomer. Stanovenie podpory na 

krátku dobu, ktorá sa neopakuje, je z dôvodu, aby obce a mestá nedosadzovali tých istých 

ľudí na rôzne nástroje.  

 

Záznamy čerpateľov 

„Dlhodobé zamestnávanie ľudí, ktorí sa nevedia adaptovať vo veľkých firmách a taktiež 

osoby nad 50 rokov“ 

„Vytváranie pracovných miest je na krátky čas“ 

„Zjednodušiť administratívu a dlhšia podpora zo strany štátu (9 mesiacov/ pol roka je 

málo).“ 

„Podpora by mala byť na dlhodobejšie financovanie (pokiaľ sa UoZ niečo naučí, zmluva 

skončí)“ 

„Poskytovať podporu zamestnávateľovi, ktorý prijme do pracovného pomeru UoZ na dobu 

minimálne 20 mesiacov, ako aj na úhradu CCP“ 

„Možnosť opätovne udržať pracovné miesto uchádzača o zamestnanie.“ 
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„Vytvorenie pracovných miest by malo prebiehať priebežne počas celého roka“ 

„Súčasná podoba je dobrá, len zmierniť podmienky, napr. nemožno zamestnávať v rámci 

projektu Cesta na trh práce niekoho, kto už bol v minulosti na projekte (podmienka 12 

mesiacov v evidencii))“ 

„Nastavenie podmienok zo strany príslušných orgánov je niekedy diskriminačné (nemôže 

zamestnať UoZ, ak posledný pracovný pomer mal u toho istého zamestnávateľa, striktne trvá 

na podmienkach adekvátneho vzdelania na konkrétnu prácu)“ 

 

Spokojnosť so zamestnancami, ktorých získali cez poskytnutú podporu, hodnotili firmy 

nasledovne: 

 54,17 % firiem do 50 zamestnancov bolo spokojných zo zamestnancom a 

zamestnanci sú rovnako dobrí ako iní zamestnanci (33,33 % firiem nad 50 

zamestnancov), 

 37,50 % firiem do 50 zamestnancov ohodnotilo zamestnancov, že sú o niečo menej 

kvalitní, ale kompenzoval to získaný príspevok (50,00 % firiem nad 50 

zamestnancov), 

 8,33 % firiem do 50 zamestnancov nebolo spokojných – zamestnanci z príspevku 

sú horší ako iní zamestnanci (16,67 % firiem nad 50 zamestnancov). 

Z výsledkov je zrejmé, že podniky do 50 zamestnancov hodnotia zamestnancov 

pozitívne a vo väčšine prípadov (54,17 %) sú spokojní so zamestnancami. Výrazne nižšiu 

spokojnosť majú podniky nad 50 zamestnancov a nespokojnosť so zamestnancoami dosahuje 

16,67 %, čo je dvakrát väčšia hodnota nespokojnosti oproti obciam a mestám. Najvyššiu 

nespokojnosť evidujeme v odvetví priemysel a najčastejšie za okresy Banská Bystrica, 

Rimavská Sobota a Lučenec. 

Záznamy čerpateľov 

„Z dôvodu nedostatočného počtu kvalifikovaných  uchádzačov na trhu práce by naša 

spoločnosť uvítala podporu udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia kvality 

práce zamestnancov v spoločnosti pomocou rozvoja vedomostí a zručností zamestnancov.“ 

„Podpora vytvárania pracovných miest by mala byť pre talenty“ 

Podpora zameraná najmä na ženy a mladých ľudí“ 

„Individualizovaná podpora“ 

Sumarizáciu výsledkov ohľadom spokojnosti zachytáva nasledujúca tabuľka. 
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Tabuľka 91 Celkové hodnotenie spokojnosti so zamestnancami 

Spokojnosť so zamestnancami, 

ktorých subjekty na trhu práce 

získali cez poskytnutú podporu 

Obce a 

mestá do 

1000 

obyvateľov 

Obce a 

mestá nad 

1000 

obyvateľov 

Podniky do 

50 

zamestnancov 

Podniky nad 

50 

zamestnancov 

Som spokojný, sú rovnako dobrí 

ako iní zamestnanci 
50 % 38,89 % 54,17 % 33,33 % 

Sú o niečo menej kvalitní, ale 

kompenzoval to získaný 

príspevok 

45 % 55,56 % 37,50 % 50,00 % 

Nie som spokojný, sú horší ako 

iní zamestnanci 
5 % 5,56 % 8,33 % 16,67 % 

Prameň: Vlastné spracovanie, 2020. 

Výšku podpory a neschopnosť plynulo preniesť finančné zaťaženie na mestá a obce 

vnímame ako ďalšie problémy. Úrad poskytuje obci príspevky na aktivačnú činnosť, ktoré 

možno použiť na úhradu časti nákladov na osobné ochranné pracovné prostriedky, úrazové 

poistenie dlhodobo nezamestnaných občanov, časti nákladov na pracovné náradie a časti 

ďalších nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním menších obecných služieb pre obec a na 

úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý organizuje aktivačnú činnosť. Konkrétna 

výška príspevku závisí od dohodnutého počtu UoZ (je stanovená v piatich pásmach) a od 

dohodnutého týždenného rozsahu vykonávania aktivačnej činnosti UoZ. Vo všeobecnosti ale 

platí, že maximálna výška príspevku podľa zákona o službách zamestnanosti je najviac vo 

výške 4 % z celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona o službách zamestnanosti alebo 3 

% z celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona o službách zamestnanosti vypočítanej z 

priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, 

ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, na jedného dlhodobo 

nezamestnaného občana vykonávajúceho menšie obecné služby pre obec, na úhradu časti 

celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý organizuje menšie obecné služby pre obec. 

Z rozhovoru s pracovníkmi z ÚPSVaR vyplynulo, že výška príspevku je adekvátna 

výkonu práce, ktorú vyžaduje aktivačná činnosť, a o príspevok môže požiadať každá obec 

a mesto, keďže plynie z právneho nároku. To, či obec alebo mesto využije možnosť, jeho 

vôľa a zodpovednosť. Príspevky sú vždy vyplácané pomocou refundácie, čo považujú 

pracovníci ÚPSVaR za vhodné, keďže financie sú použité a ich správnosť použitia je 

overiteľná. Na druhej strane to môže byť pre obec krátkodobá záťaž a menšie obce môžu mať 

problémy.  
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Záznamy čerpateľov: 

„Ak sa na ÚPSVaR vyčerpajú financie, je po podpore“ 

 „Nie sú financie na zaškolenie pracovníka (napr. na 6 mesiacov nie je pre zamestnávateľa 

rentabilné zabezpečiť zaškolenie/oprávnenia)“ 

„Podpora by mala byť s väčším finančných krytím“ 

„Príspevky na podporu vytvorenia pracovného miesta by mohli byť vyplácané dopredu ako 

záloha a na konci vyúčtovanie“ 

 

Druhý aspekt - spokojnosť  

 

Spokojnosť ako druhý aspekt ohodnotíme na základe celkovej užitočnosti podpory 

zamestnanosti podľa jednotlivých okresov a uvedieme dôvody nevyužitia podpory. 

Užitočnosť budeme skúmať jednak za mestá a obce, a tiež za podniky. 

86 % obcí a miest, ktoré boli zaradené do nášho výskumu, využili niektorý z nástrojov 

podpory zamestnanosti. Konkrétne hodnoty obcí a miest sú uvedené spolu s ich užitočnosťou 

v tabuľke 92. Celkovú užitočnosť nástrojov jednotlivých firiem sme taktiež vyhodnocovali na 

základe hodnotiacej škály, kde hodnota 0 znamenala žiadnu užitočnosť a hodnota 7 

zodpovedala vysokej užitočnosti nástroja. 

Z výsledkov je zrejmé, že najviac využívaným nástrojom boli aktivačné práce pre 

obce formou menších služieb. Aktivačné práce sa využívali v každom okrese 

Banskobystrického samosprávneho kraja a ich užitočnosť dosahuje nadpriemernú hodnotu 

6,03. Nástroj môžeme teda zaradiť medzi účinné nástroje a v rámci hodnotiacej škály 

zastáva pozitívne hodnotenie. Nástroje ako aktivačné práce pre obec formou dobrovoľníckej 

činnosti a dotácie na miesta pre znevýhodnené skupiny sú ďalšími opatreniami, ktoré boli 

zreteľne využívané v rámci podpory zamestnanosti. Podpory sa nezúčastnili len 2 okresy. Ich 

priemerná hodnota je 6,37 pri aktivačných prácach formou dobrovoľníckej činnosti a 6,19 pri 

znevýhodnených skupinách. Mestá a obce čerpajúce finančné prostriedky hodnotia nástroje 

veľmi pozitívne. O niečo menej pozitívne sa javí nástroj na podporu dochádzania 

zamestnancov. Väčšina (61,54 %) miest a obcí sa nezúčastnila tejto podpory a priemerná 

užitočnosť nástroja je 5,6. Druhým menej využívaným nástrojom je podpora vzdelávania 

zamestnancov. Napriek nižšej účasti je užitočnosť tohto nástroja veľká (6,14). Poslednou 

hodnotiacou oblasťou boli priame dotácie na vytvorené pracovné miesto. Nástroje boli 

čerpateľmi pomoci využívané (v 84,62 % prípadoch) a priemerná hodnota dosahuje 

užitočnosť na úrovni 6,57, čo je najvyššia užitočnosť zo zvolených nástrojov.  
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Celkovo môžeme tvrdiť, že hodnotenie vykazuje nadpriemernú užitočnosť nástrojov. 

Všetky hodnotenia dosahovali hodnoty vyššie ako 3,5. Najvyššiu užitočnosť zaznamenávame 

pri priamych dotáciách na vytvorené pracovné miesto a najviac využívaným nástrojom sú 

aktivačné práce pre obce formou menších služieb. Okresy nejavili veľký záujem o podporu 

dochádzania zamestnancov. 

V prípade firiem využilo podporu 59,09 % firiem. Konkrétne hodnoty firiem sú 

uvedené spolu s ich užitočnosťou v tabuľke 93. Celkovú užitočnosť nástrojov jednotlivých 

obcí a miest sme vyhodnocovali na základe rovnakej hodnotiacej škály, kde hodnota 0 

znamenala žiadnu užitočnosť a hodnota 7 zodpovedala vysokej užitočnosti nástroja. 

Z výsledkov nie je zrejmé, ktorý nástroj bol využívaný najviac. Evidujeme využitie 

všetkých nástrojov podpory, no je dosť pravdepodobné, že firmy uviedli ich očakávané 

hodnoty. Pri okrese Veľký Krtíš nezaznamenávame užitočnosť, keďže respondent nemal 

skúsenosť s podporou.  

Zo všetkých skúmaných nástrojov dosahuje priama dotácia na vytvorené pracovné 

miesto najvyššiu užitočnosť, a to v nadpriemernej hodnote 5,63. Nástroj môžeme teda zaradiť 

medzi účinné nástroje a v rámci hodnotiacej škály zastáva pozitívne hodnotenie. Dotácia na 

miesta pre znevýhodnené skupiny je ďalším nástrojom, ktorý bol zreteľne využívaný v rámci 

podpory zamestnanosti. Jeho priemerná užitočnosť dosahuje hodnotu 4,99. Nadpriemernú 

užitočnosť (3,75) dosahujú aj projekty pre rozvoj podnikov spojené s vytvorením pracovných 

miest. Podniky čerpajúce dané finančné prostriedky hodnotia tieto nástroje veľmi prínosne. 

O niečo menej pozitívne sa javia ďalšie tri skúmané nástroje na podporu zamestnanosti. 

Priemerná užitočnosť nástroja pomoc pri sprostredkovaní zamestnancov je na úrovni 2,51. 

Druhým menej využívaným nástrojom je podpora vzdelávania zamestnancov (2,35) 

a najmenej užitočným z pohľadu podnikov je nástroj podpory dochádzania zamestnancov 

s hodnotou 2,23.  

Celkovo môžeme tvrdiť, že hodnotenie vykazuje horšiu užitočnosť ako pri mestách 

a obciach a nadpriemernú užitočnosť nástrojov majú len 3 nástroje (priama dotácia na 

vytvorené pracovné miesto, dotácie na miesta pre znevýhodnené skupiny a projekty pre 

rozvoj firmy spojené s vytvorením pracovných miest). Všetky ostatné nástroje dosahovali 

hodnoty nižšie ako 3,5. Okresy nejavili veľký záujem o podporu dochádzania zamestnancov, 

čo vidíme aj pri hodnotení obcí a miest. 
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Tabuľka 92 Celková užitočnosť nástrojov podpory zamestnanosti z pohľadu miest a obcí 

 
Využiteľnosť nástrojov Užitočnosť jednotlivých nástrojov miest a obcí, ktoré využili nástroje podpory zamestnanosti 

Okresy BBSK 

Počet obcí, ktoré 

využili nástroje 

podpory 

zamestnanosti 

Počet obcí, ktoré 

nevyužili 

nástroje podpory 

zamestnanosti 

Podpora 

vzdelávania  

zamestnancov 

Priama dotácia 

na vytvorené 

prac. miesto 

Podpora 

dochádzania 

zamestnancov 

Dotácie na 

miesta pre 

znevýhodnené 

skupiny 

Aktivačné práce pre 

obce formou 

dobrovoľníckej 

činnosti 

Aktivačné práce 

pre obce formou 

menších služieb 

Okres Banská 

Bystrica 
10 1 7 6,5 7 6 6,5 5,67 

Okres Banská 

Štiavnica 
6 0 

okres nevyužil 

podporu 
6 5 6,8 6,83 6,8 

Okres Brezno 2 0 7 6 
okres nevyužil 

podporu 
6,5 6,5 6,5 

Okres Detva 3 0 7 7 
okres nevyužil 

podporu 
5,33 6 4,67 

Okres Krupina 1 1 
okres nevyužil 

podporu 

okres nevyužil 

podporu 

okres nevyužil 

podporu 
5 5 5 

Okres Lučenec 3 0 
okres nevyužil 

podporu 
7 

okres nevyužil 

podporu 
6,33 6 6,33 

Okres Poltár 2 0 
okres nevyužil 

podporu 
6,5 4 6 7 5,5 

Okres Revúca 6 0 6 6,67 
okres nevyužil 

podporu 
7 6,67 7 

Okres Rimavská 

Sobota 
12 2 4 6,57 7 7 6,71 5,92 

Okres Veľký 

Krtíš 
8 3 5 6 5 6 5,17 5,71 

Okres Zvolen 3 0 
okres nevyužil 

podporu 

okres nevyužil 

podporu 

okres nevyužil 

podporu 
5,33 

okres nevyužil 

podporu 
5,33 

Okres Žarnovica 1 0 7 7 
okres nevyužil 

podporu 

okres nevyužil 

podporu 
7 7 

Okres Žiar nad 

Hronom 
2 1 

okres nevyužil 

podporu 
7 

okres nevyužil 

podporu 
7 7 7 

 Prameň: Vlastné spracovanie, 2020. 
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Tabuľka 93 Celková užitočnosť nástrojov podpory zamestnanosti z pohľadu firiem 

  Využiteľnosť nástrojov Užitočnosť jednotlivých nástrojov firiem, ktoré využili nástroje podpory zamestnanosti 

Okresy BBSK 

Počet firiem, 

ktoré využili 

nástroje 

podpory 

zamestnanosti 

Počet firiem, 

ktoré 

nevyužili 

nástroje 

podpory 

zamestnanosti 

Podpora 

vzdelávania  

zamestnancov 

Priama 

dotácia na 

vytvorené 

prac. miesto 

Pomoc pri 

sprostredkovaní 

zamestnancov 

Projekty pre 

rozvoj firmy 

spojené s 

vytvorením 

pracovných 

miest 

Podpora 

dochádzania 

zamestnancov 

Dotácie na 

miesta pre 

znevýhodnené 

skupiny 

Okres Banská 

Bystrica 
14 11 4,88 5,22 2,8 3,44 3,22 4,44 

Okres Banská 

Štiavnica 
1 2 1 6 1 1 1 6 

Okres Brezno 8 1 3 6 3,6 3,83 2,4 4,67 

Okres Detva 1 1 1 5 2 3 1 4 

Okres Krupina 2 1 1 4 2 3 1 4 

Okres Lučenec 2 1 2 6 4,5 4 3 6 

Okres Poltár 3 0 1 6,67 4,33 5 3 6,5 

Okres Revúca 1 2 1 6 1 4 4 6 

Okres Rimavská 

Sobota 
5 2 3 6 2,33 5 1 6,33 

Okres Veľký 

Krtíš 
0 2 

okres nevyužil 

podporu 

okres nevyužil 

podporu 

okres nevyužil 

podporu 

okres nevyužil 

podporu 

okres nevyužil 

podporu 

okres 

nevyužil 

podporu 

Okres Zvolen 1 3 5 5 3 6 4 4 

Okres Žarnovica 0 0             

Okres Žiar nad 

Hronom 
1 1 3  6  1 3 1  3 

Prameň: Vlastné spracovanie, 2020. 
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Tretí aspekt – pohľad zamestnávateľov na účinnosť jednotlivých nástrojov  

Celkový pohľad na užitočnosť jednotlivých nástrojov doplníme tvrdeniami 

čerpateľov podpory za každý okres zvlášť, ktoré budú poukazovať na pohľad 

konečného užívateľa podpory. Výpovede sú reálne a zodpovedajú pohľadu subjektov na 

trhu práce jednotlivo za obce, mestá a podniky. Tvrdenia sú rozdelené na dôvody 

využitia nástroja, prínosy podpory a negatíva pri využití podpory. Menej rozvinuté 

okresy sú označené. 

Okres Banská Bystrica 

OBCE, MESTÁ 

Dôvod využitia nástroja: obec má dlhodobo nezamestnaných a veľký problém 

s nájdením práce, na dané opatrenie mala obec vhodného uchádzača, zvýšenie 

kvalifikačného rastu občanov, vyhovujúce a aktuálne 

Prínosy podpory: možnosť zamestnať domácich občanov, pomoc pri menších obecných 

prácach, na ktoré obecný úrad nepostačuje, zvýšenie verejného poriadku v obci 

(nevynakladanie finančných prostriedkov z rozpočtu obce – iba spoluúčasť), vyrovnanie 

dlhov občanov aj voči obci 

Negatíva pri využití podpory: krátke a neopakujúce sa obdobie podpory, ohraničenie 

vekom a periodicitou pri výkone, množstvo potrebnej dokumentácie 

PODNIKY 

Dôvod využitia nástroja: podpora nového pracovného miesta - pre mikropodnik 

finančná podpora do doby, kým zamestnanec začal prinášať pridanú hodnotu, pre rozvoj 

výrobnej prevádzky a úspech v exporte; pomoc pri sprostredkovaní zamestnancov touto 

formou bola pre nás výhodnejšia z dôvodu pracovnej vyťaženosti, ÚPSVaR všetko 

zariadil a my sme robili len výberové konanie záujemcov o zamestnanie 

Prínosy podpory: Zvýšenie počtu zamestnancov a ušetrenie finančných prostriedkov na 

mzdy, časová úspora pri hľadaní nového záujemcu o prácu, obsadenie pracovných miest 

Negatíva pri využití podpory: zložitosť a mnoho zmien, byrokracia, časová náročnosť, 

tradície - ľuďom sa ešte stále nechce veľmi meniť miesto bydliska kvôli práci, sme malá 

spoločnosť, kde každý človek prispieva vo veľkom k jej chodu. Ľudia získaní 

prostredníctvom podpory zamestnávania, t. j. z úradu práce, žiaľ neboli zrovna tí ľudia, 

ktorých naša spoločnosť potrebovala na to, aby ju rozvinuli ďalej 
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Okres Banská Štiavnica 

OBCE, MESTÁ 

Dôvod využitia nástroja: jediná možnosť pre občanov uspokojiť ich požiadavky, 

z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, možnosti vyššej pracovnej efektivity 

evidovaných nezamestnaných, aby nezamestnaní neboli odkázaní na dávky v hmotnej 

núdzi 

Prínosy podpory: čistá a usporiadaná dedina, zamestnať ľudí, ktorí sú ešte schopní 

a ochotní pracovať, šetrenie mzdových nákladov 

Negatíva pri využití podpory: 2 obce nevidia žiadne negatíva, krátky čas trvania 

projektu, ľudia sú síce schopní pracovať, ale nevedia sa adaptovať vo väčších 

pracovných kolektívoch – nemajú možnosť sa trvalo zamestnať, administratíva – veľa 

dokladov na preplatenie mzdy, dlhá doba na refundáciu mzdy 

PODNIKY 

Dôvod využitia nástroja: finančná úspora 

Prínosy podpory: zníženie nákladov 

Negatíva pri využití podpory: zručnosti zamestnancov 

 

Okres Brezno 

OBCE, MESTÁ 

Dôvod využitia nástroja: potreba rekvalifikácie pracovníkov za účelom udržania 

pracovných miest a vytvorenia pracovných miest pre novú činnosť obce, udržanie 

pracovných návykov hlavne v MRK 

Prínosy podpory: šetria náklady na mzdy a cenu práce, udržanie čistoty a separovanie 

odpadov 

Negatíva pri využití podpory: neviem o ničom 

PODNIKY 

Dôvod využitia nástroja: Z dôvodu nedostatku kvalifikovaných  pracovných síl na trhu 

práce a vysokého počtu nezamestnaných zo znevýhodneného prostredia so základným 

vzdelaním a mladých absolventov škôl bez praxe sme využili dotáciu podľa §54 ods. 1 

písm. e), f); projekty a programy, potreba nových pracovníkov, bolo to na isté obdobie 

finančne výhodné, potreba vytvoriť nové pracovné miesta, vzdelať zamestnanca v 
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dôsledku častej zmeny zákonov, využili sme nástroje, ktoré boli v tom čase dostupné a 

boli nám ponúknuté zo strany ÚPSVaR, ak by nám úrady ponúkli aj iné nástroje, 

použili by sme aj tie 

Prínosy podpory: na základe získania nových pracovníkov, hoci s nižším výkonom, 

kompenzovaných  finančným príspevkom bol dodržaný plán výroby, udržanie mladých 

ľudí v našej spoločnosti, vzdelaný zamestnanec - zvýšená produktivita práce, finančná 

úspora na nákladoch na zamestnancov, inak by sme dané prac. miesto nevedeli vytvoriť 

Negatíva pri využití podpory: dodržanie všetkých podmienok, náročnosť udržania 

vytvoreného pracovného miesta, náročná komunikácia s poskytovateľom finančnej 

podpory, administratívna náročnosť pri podávaní žiadosti o vyplatenie príspevku + 

neskoré vyplatenie (3 mesiace vlastné financovanie) 

 

Okres Detva 

OBCE, MESTÁ 

Dôvod využitia nástroja: využili sme podporu pre obyvateľov z našej obce, pomoc 

znevýhodneným a obci vo vykonávaní niektorých prác 

Prínosy podpory:  10 ľudí, ktorí odviedli kus práce (preveriť ich pracovné návyky 

a pracovnú disciplínu), 7 ľudí má pracovnú zmluvu na dobu neurčitú (nahradili 

pracovníkov odchádzajúcich na starobný dôchodok) 

Negatíva pri využití podpory: žiadne negatívne skúsenosti 

PODNIKY 

Dôvod využitia nástroja: vhodná možnosť 

Prínosy podpory: poskytnutie financovania 

Negatíva pri využití podpory: obmedzené možnosti 

 

Okres Krupina 

OBCE, MESTÁ 

Dôvod využitia nástroja: pomoc pri stavebných úpravách, čistenie obce 

Prínosy podpory:  prostredie obce sa zlepšilo 

Negatíva pri využití podpory: veľa vedľajších administratívnych prác 

PODNIKY 
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Dôvod využitia nástroja: z dôvodu prijatia ďalšieho zamestnanca, finančné dôvody 

Prínosy podpory: dotácia pokrývala časť príjmu zamestnanca, podpora 

znevýhodnených skupín zamestnancov 

Negatíva pri využití podpory: byrokracia 

 

Okres Lučenec (menej rozvinutý okres) 

OBCE, MESTÁ 

Dôvod využitia nástroja: obec mala vhodných uchádzačov o zamestnanie na uvedené 

projekty 

Prínosy podpory: udržanie čistoty a motivácia pre ďalších uchádzačov 

Negatíva pri využití podpory: byrokratická záťaž pri vybavení projektov a pravidelnom 

mesačnom dokladovaní, častá povinná účasť UoZ na projektoch z UPSVaR mimo 

vykonávania prác pre obec, dlhá doba preplácania výdavkov (z toho dôvodu si obec 

nedovolí zobrať viac UoZ), po ukončení projektu nemôže obec zobrať znova na projekt 

toho istého zamestnanca (aj pri veľkej spokojnosti) 

PODNIKY 

Dôvod využitia nástroja: vytvorenie nového pracovného miesta pre znevýhodneného 

pracovníka, ekonomická výhodnosť pri dotácii na pracovné miesto, v súčasnosti je 

povinnosť nahlasovať voľné pracovné miesto na Úrad práce, z čoho vyplýva aj pomoc 

pri sprostredkovaní zamestnania, znevýhodnených uchádzačov platí úrad 

Prínosy podpory: možnosť nájsť si a zamestnať podľa potreby zamestnanca, 

zamestnanie znevýhodnených uchádzačov 

Negatíva pri využití podpory: vysoká neprehľadnosť nástrojov a dotácií, uchádzači o 

zamestnanie nemajú o prácu záujem 

 

Okres Poltár (menej rozvinutý okres) 

OBCE, MESTÁ 

Dôvod využitia nástroja: dostupný a výhodný pre obec, podpora zamestnanosti, 

udržiavanie obecného majetku 

Prínosy podpory: pomoc obci aj občanom, vykonaná práca v obci – zabezpečenie 

čistoty, poriadku, úprav verejného priestranstva 
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Negatíva pri využití podpory: spolufinancovanie, opakovanie podpory, pre personalistu 

vyššia zaťaženosť pri zaučení 

PODNIKY 

Dôvod využitia nástroja: vytvorenie nových pracovných miest aj pre znevýhodnené 

skupiny, ľahko dostupné pre malý podnik, zaškolenie zamestnancov počas trvania 

projektu a prípadný prechod na trvalý pracovný pomer, finančný prínos 

Prínosy podpory: možnosť výberu zamestnancov z obce, zníženie nákladov 

Negatíva pri využití podpory: časová a administratívna náročnosť 

 

Okres Revúca (menej rozvinutý okres) 

OBCE, MESTÁ 

Dôvod využitia nástroja: zníženie nezamestnanosti v obci, najjednoduchší spôsob, ako 

využiť UoZ v obci na bežné práce, ktoré sú potrebné, finančné prostriedky na 

zamestnanie viac ľudí, reálne a užitočné, vytvorené pracovné miesta zabezpečili 

sociálne služby a sezónnu údržbu 

Prínosy podpory: údržba verejných komunikácií, drobné údržbárske práce, separovaný 

zber odpadu, čistenie verejných priestranstiev, finančná a morálna pomoc, nízka 

finančná investícia obce, preplácanie formou refundácie 

Negatíva pri využití podpory: nevýhoda opätovného zamestnania tých istých UoZ v 1 

evidencii, krátkodobosť, neefektívne využitie odborníkov a šikovných ľudí, rôzne 

podmienky na zamestnávanie osôb cez ÚPSVaR, obmedzený časový horizont podpory 

vytvorených pracovných miest 

PODNIKY 

Dôvod využitia nástroja: možnosť finančnej podpory 

Prínosy podpory: riešenie obsadenia pracovného miesta znevýhodneným  uchádzačom 

Negatíva pri využití podpory: celková náročnosť procesu a neistota ako zamestnávateľa 

 

Okres Rimavská Sobota (menej rozvinutý okres) 

OBCE, MESTÁ 
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Dôvod využitia nástroja: pomoc pre UoZ, najvýhodnejšia MOS, osvojenie si 

pracovných návykov a pravidelný príchod na pracovisko pre dlhodobo nezamestnaných, 

vyhovuje podmienkam, vysoká úroveň dotácie 

Prínosy podpory: vykonanie prác a služieb, ktoré by bez tejto pomoci obec musela 

objednať, 7 obcí vidí prínosy v udržaní čistoty (4 osoby sa riadne zamestnali), obec 

nemala za vykonanú prácu náklady na mzdy a prácu, sociálne blaho a spokojnosť UoZ 

Negatíva pri využití podpory: duplicita, administratívna záťaž, obce mohli zapojiť len 

občanov s trvalým pobytom v obci, všetky činnosti sa dajú využiť iba dočasne, 2 obce 

sa vyjadrili, že nevidia žiadne negatívum, kým sa pracovník zaučí – projekt skončí, 

uchádzač nemôže byť viac krát zaradený do projektu, občania nie sú vyškolení 

PODNIKY 

Dôvod využitia nástroja: pretože boli adresné v súvislosti s nábehom výroby, t. j. s 

vývojovou fázou spoločnosti, z dôvodu zníženia nákladov na pracovné miesto, 

rozširovanie podnikania 

Prínosy podpory: úspora nákladov na vytvorenie pracovného miesta,  

Negatíva pri využití podpory: byrokracia, nejasne stanovené požiadavky na dokumenty, 

pracovná disciplína a výkon, neistota 

 

Okres Veľký Krtíš (menej rozvinutý okres) 

OBCE, MESTÁ 

Dôvod využitia nástroja: 3 obce odôvodnili využitie ich užitočnosťou, z vlastných 

zdrojov by obce nedokázali úplne zabezpečiť práce, nedostatok žien na aktivačnej 

činnosti v obci (podpora bola využitá v domácnostiach u seniorov, roznáška obedov, 

upratovanie), obce nemali iné alternatívy 

Prínosy podpory: ochrana životného prostredia (5 obcí), pozitívny ohlas projektu 

v obci, ľudský faktor 

Negatíva pri využití podpory: zbytočná byrokracia, slabé finančné ohodnotenie 

(uchádzači strácajú motiváciu pracovať pri takejto nízkej podpore aktivačnej činnosti), 

krátkodobosť, podmienky ÚPSVaR voči obci 
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Okres Zvolen 

OBCE, MESTÁ 

Dôvod využitia nástroja: obec zaradila nezamestnaných do pracovného prostredia 

vďaka nástrojom, jediné, ktoré sú pre obec zaujímavé 

Prínosy podpory: výhodné podmienky 

Negatíva pri využití podpory: málo pracovníkov, ktorí spĺňajú podmienky zaradenia na 

uvedené nástroje 

PODNIKY 

Dôvod využitia nástroja: neviem zdôvodniť, nakoľko to bolo rozhodnutie vedenia 

spoločnosti 

Prínosy podpory: daňová úľava 

Negatíva pri využití podpory: nezaznamenané 

 

Okres Žarnovica 

OBCE, MESTÁ 

Dôvod využitia nástroja: prospešné pre obec 

Prínosy podpory: pomocné práce pri zveľaďovaní obce 

Negatíva pri využití podpory: nedostatočné množstvo informácií o koordinátorovi 

a pracovných pomôckach 

 

Okres Žiar nad Hronom 

OBCE, MESTÁ 

Dôvod využitia nástroja: prospešné pre obec, keby neboli tieto projekty, neviem, kto by 

robil údržbu obce, resp. odbornú prácu ako je register dane z nehnuteľností 

Prínosy podpory: financie, lacná pracovná sila 

Negatíva pri využití podpory: s negatívom sa obec nestretla, práca s týmito skupinami je 

vyčerpávajúca, je to v podstate „nútená“ práca 

PODNIKY 

Dôvod využitia nástroja: finančná úspora 

Prínosy podpory: finančná úspora 

Negatíva pri využití podpory: nedostatočné proklamované zručnosti 
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Z vyššie uvedených tvrdení sme zoskupili najčastejšie sa vyskytujúce názory, a to 

konkrétne pre obce: 

1. Dôvodom využitia nástroja je jeho prospešnosť a vhodnosť pre obec. 

2. Najväčší prínos podpory je zníženie finančného zaťaženia, možnosť zamestnať 

občanov, ktorých by obec nedokázala pokryť a prínosy pri udržaní čistoty obce.  

3. Najväčšie negatíva vnímajú obce v krátkodobosti, neopakujúcom sa obdobie 

podpory či administratívnej záťaži. 

pre podniky: 

1. Dôvodom využitia nástroja je vytvorenie pracovných miest za podpory 

ekonomicky výhodných dotácií. 

2. Najväčší prínos podpory je úspora nákladov a možnosť zamestnať 

znevýhodnených uchádzačov. 

3. Najväčšie negatíva vnímajú firmy v byrokracii, časovej náročnosti 

a nedostatočných zručnostiach zamestnancov. 

Ďalšie hľadisko prieskumu bolo zamerané na okresy, ktoré podporu nevyužili. 

V našom prípade sú to obce a mestá z okresov Banská Bystrica, Krupina, Rimavská 

Sobota, Veľký Krtíš a Žiar nad Hronom, pozri tabuľka 91. V prípade podnikov 

(Tabuľka 92) je to okres Veľký Krtíš.  Mestá a obce z okresov nevyužili podporu 

z týchto hlavných dôvodov (dôvody sú uvedené podľa ich najčastejšieho výskytu):  

 

1. Príliš časovo náročné  

2. Veľmi striktné podmienky poskytnutia podpory  

3. Nedostatok informácií  

4. Moji potenciálni zamestnanci nie sú na Úrade práce 

5. Príliš administratívne náročné 

Podniky uviedli poradie nasledovne: časová náročnosť, administratívna 

náročnosť, náročnosť splnenia podmienok a náročnosť udržania pracovného miesta.  

 

Štvrtý aspekt – sumarizácia odporúčaní zamestnávateľov pre budúce podporné 

politiky a opatrenia na trhu práce 

 

Informovanosť subjektov na trhu práce (mestá, obce a firmy) týkajúcich sa 

jednotlivých nástrojov podpory hodnotíme pozitívne, keďže subjekty dokázali vhodne 
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opísať nástroje na trhu práce a ich informovanosť pramenila predovšetkým z ÚPSVaR. 

Pre mestá a obce bol ďalším zdrojom informácií internet či ZMOS. Pri podnikoch 

evidujeme ako doplňujúce informačné kanály médiá a internet.  

Podniky vyjadrili väčšiu nespokojnosť s podaním informácií a uviedli, že si ich 

museli vyhľadávať priamym dopytovaním u kompetentných z ÚPSVaR alebo 

prostredníctvom webových portálov, ktoré obsahujú nedostatočné a chaotické 

informácie. Nedostatočnú informovanosť sme pozorovali vo viacerých fázach podpory. 

Medzi najrizikovejšie fázy patrila práve predprípravná fáza, kde sa subjekty na trhu 

práce snažia daný príspevok získať. Poskytnutie pomoci skúmaným subjektom pri 

získavaní príspevku bolo časté (obce a mestá = 68,27 %; podniky = 45,70 %), pričom 

podniky do 50 zamestnancov evidujú najnižšiu mieru poskytnutia pomoci. Ďalšou 

rizikovou fázou podpory je jej posledná fáza, udržateľnosť. Udržateľnosť robila 

najväčšie problémy mestám a obciam, keďže dané subjekty nemajú financie na 

zabezpečenie pracovného miesta. Sú však spokojnejší so zamestnancami než podniky. 

To naznačuje, že uchádzač ako taký nie je problémom udržateľnosti a obce a mestá si 

dokážu nájsť na dobu plynutia podpory vhodných zamestnancov (aj keď z nízkeho 

výberu). Podniky naopak výrazne negatívne hodnotia administratívnu a časovú 

náročnosť a hodnotenie zamestnancov, ktorých prijali prostredníctvom podpory, má tiež 

vyššie percento nespokojnosti (o približne 12 p. b. oproti obciam a mestám). Celkové 

hodnotenie je zhrnuté v nasledujúcej tabuľke 94. 

Tabuľka 94 Celkové hodnotenie odporúčaní 

Bariéry 

podpory 

Hodnotenie obcí 

a miest BBSK 

do 1000 

obyvateľov 

Hodnotenie 

obcí a miest 

BBSK nad 

1000 

obyvateľov 

Hodnotenie 

podnikov do 

50 

zamestnancov 

Hodnotenie 

podnikov nad 

50 

zamestnancov 

Administratívna 

náročnosť 

získania 

príspevku 

3,27 3,08 5,24 4,46 

Časová 

náročnosť 

získania 

príspevku 

2,93 2,77 5 4,85 

Náročnosť 

splnenia 
3,41 2,85 4,28 4,31 
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podmienok 

potrebných na 

získanie 

príspevku 

Náročnosť 

udržania 

vytvoreného 

pracovného 

miesta 

4,70 4,08 4,28 3,62 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 

 

Odporúčaním pre zamestnávateľov pre budúce podporné politiky je zlepšiť 

podávanie informácií prostredníctvom webových stránok, ktoré by následne zlepšilo 

schopnosť orientovať sa v podmienkach. Správne podané informácie, napr. formou 

metodického postupu, by pravdepodobne znížili administratívne a časové bariéry, 

predovšetkým pri firmách. Obce a mestá uvítali predĺženie podpory na taký rozsah, aby 

sa zamestnanec (poberateľ dávok v núdzi) dokázal adaptovať a začleniť do pracovného 

prostredia. Naopak, neodporúčajú podporu opakovať, keďže podpora má byť len 

medzikrokom k adaptovaniu poberateľov dávok na trh práce.  

Odporúčaním pre lepšiu udržateľnosť miezd pri obciach a mestách by mohlo byť 

spolufinancovanie súkromného sektora, ktorý by zabezpečil následné vytvorenie 

pracovného miesta na pozícii, ktorá by pre zamestnanca bola vhodná a ktorá by 

pokrývala jeho získané zručnosti počas podpory. Spoluprácu vidíme aj pri sociálnych 

podnikoch, vzdelávacích inštitúciách či mimovládnych neziskových organizáciách. 

V rámci spokojnosti môžeme tvrdiť, že hodnotenie nástrojov vykazuje ich 

nadpriemernú užitočnosť. V prípade miest a obcí všetky hodnotenia dosahovali hodnoty 

vyššie ako 3,5 na hodnotiacej škále 0 (žiadna) – 7 (mimoriadna užitočnosť). Najvyššiu 

užitočnosť zaznamenávame pri priamych dotáciách na vytvorené pracovné miesto a 

najviac využívaným nástrojom sú aktivačné práce pre obce formou menších služieb. 

Okresy nejavili veľký záujem o podporu dochádzania zamestnancov. Hodnotenie firiem 

vykazuje horšiu užitočnosť ako pri mestách a obciach a nadpriemernú užitočnosť 

nástrojov majú len 3 nástroje (priama dotácia na vytvorené pracovné miesto, dotácie na 

miesta pre znevýhodnené skupiny a projekty pre rozvoj firmy spojené s vytvorením 

pracovných miest). Všetky ostatné nástroje dosahovali hodnoty nižšie ako 3,5. Okresy 

nejavili veľký záujem o podporu dochádzania zamestnancov, čo vidíme aj pri hodnotení 
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obcí a miest. Sumarizáciu spokojnosti uvedieme za okresy, pričom na mape BBSK sú 

obce a mestá označené „OaM“ a firmy písmenom „F“. Priemerné hodnoty za kraje sú 

uvedené podľa zvolenej hodnotiacej škály (Obrázok 11). 

 

Obrázok 11 Mapa hodnotenia nástrojov podľa okresov v BBSK 

Zdroj: Vlastné spracovanie.  

 

Spokojnosť s podporou následne vyhodnotíme podľa veľkosti firiem (firmy do 

50 a nad 50 zamestnancov), miest a obcí (mestá a obce do 1000 a nad 1000 

obyvateľov). Výrazné rozdiely v užitočnosti nástrojov vidíme u firiem pri podpore 

dochádzania zamestnancov. Pri firmách nad 50 zamestnancov podpora vykazuje 

výraznú neužitočnosť (pri obciach a mestách do 1000 obyvateľov je situácie veľmi 

podobná a podpora má najhoršie hodnotenie). 
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Tabuľka 95 Užitočnosť jednotlivých nástrojov podnikov 

Podniky 

Užitočnosť jednotlivých nástrojov podnikov, ktoré využili nástroje podpory 

zamestnanosti 

Podpora 

vzdelávania  

zamestnancov 

Priama 

dotácia na 

vytvorené 

prac. miesto 

Pomoc pri 

sprostredko-

vaní 

zamestnan-

cov 

Projekty pre 

rozvoj 

podniku 

spojené s 

vytvorením 

pracovných 

miest 

Podpora 

dochádzania 

zamestnanco

v 

Dotácie na 

miesta pre 

znevýhodnené 

skupiny 

Podniky 

do 50 

zam. 
3,21 5,71 3,41 3,67 3,13 5,24 

Podniky 

nad 50 

zam. 
3,30 5,58 2,45 4,17 1,56 4,54 

Celkové 

hodnotenie 

spokojnost

i 

3,26 5,65 2,93 3,92 2,35 4,89 

Obce a 

mestá 

Užitočnosť jednotlivých nástrojov miest a obcí, ktoré využili nástroje 

podpory zamestnanosti 

Podpora 

vzdelávania  

zamestnancov 

Priama 

dotácia na 

vytvorené 

prac. miesto 

Podpora 

dochádzania 

zamestnancov 

Dotácie na 

miesta pre 

znevýhodnené 

skupiny 

Aktivačné 

práce pre obce 

formou 

dobrovoľníck

ej činnosti 

Aktivačné práce 

pre obce 

formou menších 

služieb 

Obce a 

mestá do 

1000 

obyv. 

6,14 6,53 5,25 6,23 6,33 6,02 

Obce a 

mestá nad 

1000 

obyv. 

6,50 6,68 7,00 6,08 6,23 5,97 

Celkové 

hodnotenie 

spokojnost

i 

6,32 6,61 6,13 6,16 6,28 6,00 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 

Odporúčaním pre budúce podporné politiky je prehodnotiť poskytovanie 

podpory dochádzania zamestnancov v podpore zamestnanosti. Jej užitočnosť je oproti 

všetkým skúmaným podporám najnižšia a  využitie nízke. Možno by bolo vhodné 

podporu spojiť s ďalším nástrojom.  

Pohľad zamestnávateľov na účinnosť jednotlivých nástrojov sme podložili 

reálnymi tvrdeniami konečných užívateľov podpory. Je určený stanoviskami za 
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jednotlivé okresy podľa subjektov podpory, pričom odpovedá na 3 základné otázky: 

dôvody využitia podpory, prínosy a negatíva.  

Najčastejšie sa vyskytujúce názory obcí: 

1. Dôvodom využitia nástroja je jeho prospešnosť a vhodnosť pre obec. 

2. Najväčší prínos podpory je zníženie finančného zaťaženia, možnosť zamestnať 

občanov, ktorých by obec nedokázala pokryť, a prínosy v udržaní čistoty obce.  

3. Najväčšie negatíva vnímajú obce v krátkodobosti, neopakujúcom sa období 

podpory či administratívnej záťaži. 

Pre firmy sú to nasledujúce fakty: 

1. Dôvodom využitia nástroja je vytvorenie pracovných miest za ekonomicky 

výhodných dotácii na pracovné miesto. 

2. Najväčší prínos podpory je úspora nákladov a možnosť zamestnať 

znevýhodnených uchádzačov. 

3. Najväčšie negatíva vnímajú podniky v byrokracii, časovej náročnosti a zručnosti 

zamestnancov. Pri spokojnosti so zamestnancami uvádzame doplňujúce tvrdenia. 

Tabuľka 96 Spokojnosť so zamestnancami obcí a miest, podnikov 

Spokojnosť so 

zamestnancami, ktorých 

subjekty na trhu práce získali 

cez poskytnutú podporu 

Obce a 

mestá do 

1000 

obyvateľov 

Obce a 

mestá nad 

1000 

obyvateľov 

Podniky do 

50 

zamestnancov 

Podniky nad 

50 

zamestnancov 

Som spokojný, sú rovnako 

dobrí ako iní zamestnanci 
50% 38,89% 54,17% 33,33% 

Sú o niečo menej kvalitní, ale 

kompenzoval to získaný 

príspevok 

45% 55,56% 37,50% 50,00% 

Nie som spokojný, sú horší 

ako iní zamestnanci 
5% 5,56% 8,33% 16,67% 

Zdroj: Vlastné spracovanie.  

Odporúčaním pre budúce podporné politiky je zabezpečiť vhodnosť 

zamestnancov, resp. účastníkov podpory. V prípade kurzov REPAS+ z výsledkov 

taktiež vyplynulo, že nízka motivácia zúčastňovať sa na podpore vedie k nefunkčnosti 

podpory a priradenie ľudí prostredníctvom ÚPSVaR by bolo vhodným riešením. 
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Piaty aspekt – návrhy na zlepšenie fungovania nástrojov a nových spôsobov podpory 

zamestnanosti  

 

Ako jeden z možných návrhov pre mestá a obce vnímame predĺženie časového 

rozpätia, pričom by opakovateľnosť podpory nebola možná. Hlavným dôvodom je 

lepšia adaptácia zamestnancov (poberateľov dávok v núdzi) na pracovný pomer 

a nezneužitie systému pri opakovaní, kedy zamestnanci nemajú snahu o zlepšenie, ale 

začne im vyhovovať aktivačná práca. Tento názor nám potvrdzujú aj pracovníci 

z ÚPSVaR, ktorí vnímajú aktivačné činnosti za „prekonané“ a v aktuálnej situácii už 

podľa nich nemajú mať také dôležité miesto na trhu práce. Občania vlastne nepracujú, 

len vypĺňajú medzeru na trhu (žiaden kariérny rast ani prínosy do budúcna). Aktivačné 

práce sú vhodné na určitý spôsob prechodu do zamestnania, a preto sú stanovené 

krátkodobo a neopakujúco. Majú pomôcť finančne pokryť náklady za časové obdobie 

aktivačných prác, ale občan by sa mal snažiť hľadať iné uplatnenie na trhu práce. Mestá 

a obce majú právny nárok na podporu a už je len na ich „šikovnosti,“ ako to využijú. 

Majú síce problémy s nedostatočným výberom, ale ak obec nájde riešenie, v 50 % 

prípadoch sú so zamestnancom spokojní a zamestnanci sú rovnako dobrí ako iní 

zamestnanci (38,46 % v obciach nad 1000 obyv.). Ako krátkodobú záťaž pre menšie 

obce a mestá môžeme vnímať refundáciu príspevkov. Z pohľadu úradu práce je to 

najvhodnejšie riešenie pre správnu overiteľnosť čerpania príspevku. 

Ďalším odporúčaním je zefektívniť podanie informácií, čo by malo za následok 

nižšiu administratívnu a časovú záťaž, najmä pre podniky. Keďže medzi hlavné zdroje 

získavania informácií patria pracovníci na ÚPSVaR a internet, odporúčame zlepšiť 

webové portály ÚPSVaR v každom okrese podľa jednotnej šablóny, ktorá by jasne 

poskytovala informácie. Vďaka zrozumiteľným a ľahko dostupným informáciám by 

bola podpora prístupnejšia pre subjekty na trhu práce a ich zapojenie by nebolo 

problémové z pohľadu informovanosti. Tento fakt je v digitálnej transformácii 

súčasného sveta pozitívnym krokom dopredu.   
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4. POTENCIÁLNE OPATRENIA A POLITIKY ZAMESTNANOSTI 

BBSK PODPOROVANÉ ZO ZDROJOV EÚ 
 

V záverečnej časti štúdie budú diskutované opatrenia na trhu práce s cieľom 

dosiahnutia ich lepšej efektívnosti a udžateľnosti. V závere štúdia dokumentuje formou 

zhrnutia stručný sumárny výstup zahŕňajúci hlavné zistenia a odporúčania pre budúce 

podporné politiky na Slovensku s dôrazom na konkrétne opatrenia na trhu práce.  

 

4.1 Návrhy opatrení  na trhu práce a regionálne aspekty podpory  

 

V tejto časti štúdie sú diskutované zistenia spojené s návrhom možných opatrení 

na zlepšenie alebo modifikáciu analyzovaných opatrení s cieľom zabezpečenia ich 

lepšej efektívnosti a udržateľnosti. Na úvod je nutné poznamenať, že časové obdobie 

použitých skúmaných opatrení bolo v čase ekonomického rastu. V danom období miera 

nezamestnanosti v podstate kontinuálne klesala vo všetkých okresoch 

Banskobystrického kraja. To väčšinou pozitívne ovplyvňuje aj úspešnosť samotných 

opatrení, ktorá je lepšia ako pri iných podobných štúdiách v rámci Slovenskej 

republiky. Zároveň je spracovaný stručný sumárny výstup zahŕňajúci hlavné zistenia 

a odporúčania.  

 

Základné porovnanie skúmaných príspevkov 

 

V tabuľke 97 je uvedený súhrn porovnaní vybraných ukazovateľov UoZ 

podporených z jednotlivých príspevkov. Príspevok na udržanie zamestnanosti tu nie je 

uvedený, keďže údaje o podporených zamestnancoch neboli k dispozícií a počet 

podporených subjektov v BBSK je aj celkovo malý. Z výsledkov je zrejmé odlišné 

zameranie všetkých troch príspevkov z hľadiska cieľovej skupiny UoZ. Najmä 

v prípade príspevku na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti sú podporené UoZ 

vo vyššom veku, s dlhšou predchádzajúcou evidenciou, s kratšou dobou 

predchádzajúceho zamestnania a s nižším dosiahnutým vzdelaním. Do určitej miery to 

platí aj pre príspevok REPAS+, ten je však ešte intenzívnejšie zameraný na najmenej 

rozvinuté regióny. Vybrané sektory majú tiež výrazne rozdielne zastúpenie v rámci 

všetkých troch príspevkov.  
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Tabuľka 97 Porovnanie vybraných charakteristík podporených subjektov jednotlivými 

príspevkami 

 
Príspevok 

na SZČ 
REPAS+ 

Príspevok na 

podporu MaR 

zamestnanosti 

Priemerný vek podporených UoZ 34,8 36,95 42,42 

Priemerná dĺžka všetkých 

predchádzajúcich evidencií 

 (v dňoch) 

1036,4 3020,25 2862,57 

Priemerná dĺžka prechádzajúcich 

zamestnaní (v mes.) 
33 27,54 22,30 

Podiel mužov 59,13 % 42,73 % 67,06 % 

Podiel slobodných UoZ 46,26 % 48,34 % 40,73 % 

Podiel v kategórií do 25 rokov 15,48 % 17,07 % 9,51 % 

Podiel v kategórií 55 a viac rokov 3,52 % 6,14 % 18,91 % 

Podiel podporených UoZ  bez 

vzdelania 
0,14 % 2,44 % 4,41 % 

Podiel v kategórií s ukončeným 

základným vzdelaním 
3,26 % 17,78 % 27,49 % 

Podiel v kategórií s ukončeným 2. st. 

VŠ vzdelania 
22,72 % 10,95 % 3,24 % 

Podiel podporených z najmenej 

rozvinutých regiónov 
32,91 % 50,07 % 49,39 % 

Podiel podporených v minulosti zo 

sektoru poľnohospodárstva, lesníctva a 

rybárstva 

3,67 % 4,34 % 11,17 % 

Podiel podporených v minulosti z 

priemyslu 
17,12 % 14,73 % 10,01 % 

Podiel podporených v minulosti 

z administratívnych a podporných služieb 
4,43 % 11,76 % 5,23 % 

Podiel podporených v minulosti 

z verejnej správy a obrany 
4,25 % 11,58 % 36,02 % 

Podiel podporených 

nekvalifikovaných a pomocných 

pracovníkov (ISCO 9) 

9,09 % 28,83 % 46,76 % 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 

Zameranie príspevkov na potenciálne znevýhodnené skupiny UoZ je ešte lepšie 

znázornené na  grafe 51.  Príspevok na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti 

dominuje takmer vo všetkých vybraných ukazovateľoch. Výnimku tvorí len zastúpenie 

žien a UoZ z najmenej rozvinutých regiónov. V týchto rozmeroch dominuje REPAS+.  

Príspevok na podporu SZČ nie je zameraný na uvedené nevýhodné skupiny. 
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Graf 51 Pavučinový graf podľa jednotlivých ukazovateľov zachytávajúcich potenciálne 

znevýhodnené skupiny uchádzačov o zamestnanie (všetky premenné sú štandardizované 

prostredníctvom z-skóre) 

Zdroj: Vlastné spracovanie.  

 

Účinnosť, efektívnosť a udržateľnosť skúmaných opatrení 

 

Na účely zhodnotenia a identifikácie účinnosti vybraných skúmaných opatrení 

pre BBSK pre vytvorenie pracovných miest bola použitá konkrétna kontrafaktuálna 

metóda - Propensity score matching. Výsledky ukazuje tabuľka 98. Všetky výsledky 

vyšli štatisticky významne. 

 

Tabuľka 98 Účinnosť skúmaných opatrení prostredníctvom nástrojov 

Nástroj Priemerný 

ATT -

koeficient 

(aj s inými 

AOTP) 

Priemerný 

ATT - 

koeficient 

(bez iných 

AOTP) 

Príspevok na SZČ (§ 49) 0,242*** 0,166*** 

Príspevok REPAS+ pre uchádzačov o zamestnanie 

okrem BSK (§ 54)  

0,076***      0,021** 

Príspevok na podporu miestnej a regionálnej 

zamestnanosti (§ 50j) 

0,110*** 0,082*** 

Všetky nástroje AOTP (aj mimo sledovaného 

obdobia) 

-0,122*** 

Poznámka: pre výpočet propensity scores bola v týchto prípadoch použitá probitová 

regresia, značky **/*** znamenajú štatistickú významnosť koeficientu na hladine 5%, 

resp. 1%. 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 



 

 

 

 

213 

 

 

 

Účinnosť skúmaných opatrení pri jednotlivých nástrojoch nedosahuje vo väčšíne 

prípadov uspokojivé hodnoty. Ako najúčinnejší sa ukazuje príspevok na SZČ, ktorý 

zvyšoval pravdepodobnosť zamestnania o 0,17 až 0,24.  Tento príspevok však bol 

zároveň zvyčajne poskytovaný tzv. "kvalitnejším" uchádzačom o 

zamestnanie. Preskúmali sme dodatočne aj potenciálny efekt všetkých AOTP, pričom 

bola zobraná do úvahy podpora akýmkoľvek nástrojom AOTP počas celej doby 

evidencie uchádzačov, t. j. aj mimo sledovaného obdobia. V tomto prípade zisťovania je 

efekt všetkých nástrojov AOTP na pravdepodobnosť ukončenia evidencií zamestnaním 

UoZ negatívny na úrovni 0,122. Pri porovnaní s inými štúdiami (Štefánik 2015, Borik 

a Caban 2013) sú však výsledky pozitívnejšie. To môže byť jednak tým, že sme skúmali 

len vybraný samosprávny región, konkrétne BBSK, a nie celé Slovensko ako v prípade 

týchto štúdií. Druhým možným vysvetlením je, že obdobie podpory bolo obdobím 

ekonomického rastu - na rozdiel od menej priaznivých období, ktoré skúmali dané 

štúdie.  

Ak si všimnene nákladovú efektívnosť podpory, teda náklady na jedno 

opatrenie (pracovné miesto/kurz), ktoré sa vytvorilo, resp. realizovalo, porovnanie 

skúmaných nástrojov ukazuje tabuľka 99. 

   

Tabuľka 99 Nákladová efektívnosť na skúmané opatrenia 

Nástroj 

Priemerné náklady na 1 

pr. miesto/kurz v EUR 

Priemerné náklady na 1 

pr. miesto a 1 mesiac 

trvania podpory resp. 

kurzu 

Príspevok na SZČ (§ 49) 
3 971,10 151,50 

Príspevok na podporu udržania 

pracovných miest (§ 50k) 
55,12 24,94 

Príspevok REPAS+ 

pre uchádzačov o zamestnanie 

okrem BSK (§ 54) 

433,09 547,33 

Príspevok na podporu miestnej 

a regionálnej zamestnanosti (§ 

50j) 

3144,02 793,74 

Výzva OP ZaSI – FSR – 

2012/2.2/01 
8 194 682,33 

Zdroj: Vlastné spracovanie a údaje monitorovacích správ projektov. 
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Najnižšie náklady sú na udržanie pracovných miest, avšak tento príspevok bol 

využívaný v minimálnej miere a je nevyhnutné zvážiť jeho ďalšie 

pokračovanie.  Najnižšie náklady boli na jednotlivé kurzy, ale pri prepočte na mesačné 

výdavky sú porovnateľné s inými s nástrojmi. Z tohto pohľadu bol najefektívnejší 

príspevok na SZČ. V kombinácií s vysokou účinnosťou aj udržateľnosťou tak ide 

o jeden v najvýhodnejších nástrojov APTP, a to aj napriek relatívne vysokým nákladom 

na jeden príspevok. Najvyššie náklady boli u dopytovo orientovaných projektov.  

Špeciálne to platí o tej časti projektov, ktorá povahou kopírovala aktivačné práce.  

V rámci výskumu sme sa tiež zamerali na udržateľnosť vytvorených 

pracovných miest. Výsledky za jednotlivé skúmané opatrenia zobrazuje nasledovná 

tabuľka 100.  

 

Tabuľka 100 Udržateľnosť vytvorených pracovných miest v rámci skúmaných opatrení 

Nástroj APTP Podiel pracujúcich 

po 2 rokoch (v%) 

Suma na 1 

udržané prac. 

miesto* 

Príspevok na SZČ (§ 49) 85,66 % 8326,86 

Príspevok na podporu udržania pracovných 

miest (§ 50k) 

x x 

Príspevok REPAS+ pre uchádzačov 

o zamestnanie okrem BSK (§ 54) 

60,70 % 939,71 

Príspevok na podporu miestnej a regionálnej 

zamestnanosti (§ 50j) 

34,76 % 10919,65 

Výzva OP ZaSI – FSR – 2012/2.2/01 45 % 18 208 

Poznámka: *ide o hypotetický prepočet udržaných pracovných miest a nákladov na 

jedno pracovné miesto, slúži len na vzájomné porovnanie skúmaných nástrojov 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Môžeme vidieť, že najvyššiu udržateľnosť má príspevok na SZČ. To je ešte 

výrazne znásobené tým, že podporná doba tohto príspevku sú tri roky, čo je najviac zo 

všetkých príspevkov. V tomto čase už navyše nie sú dané osoby financované z úradu 

práce. Najhoršiu udržateľnosť vykazuje príspevok na podporu miestnej a regionálnej 

zamestnanosti, čo je dané aj štruktúrou jeho poberateľov. 

Pri pracovných miestach v rámci výzvy si je potrebné uvedomiť, že ide o miesta, 

ktoré sa viažu priamo na prvotného zamestnávateľa, skutočné číslo udržateľnosti je tak 

pravdepodobne vyššie. Takisto v tomto prípade ide len o priemerné číslo, ktoré v sebe 
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zahŕňa dva veľmi rozdielne typy projektov verejného a súkromného sektora, pričom 

súkromný sektor dosiahol oveľa lepšie výsledky udržateľnosti. 

 

Spokojnosť a informovanosť  

 

Spokojnosť so skúmanými opatreniami dokumentuje tabuľka 101. Prieskum 

ukazuje, že je veľmi výrazný rozdiel vo vnímaní spokojnosti firmami a verejným 

sektorom (obce, mestá). Kým verejný sektor je veľmi spokojný s možnosťami, ktoré má 

k dispozícií, pri súkromnom sektore sú čísla väčšinou o polovicu horšie. Súkromný 

sektor oveľa negatívnejšie vníma časovú a administratívnu náročnosť opatrení. Tieto 

rozdiely potom ovplyvňujú aj výsledky jednotlivých opatrení, keď najlepšie hodnotenie 

má príspevok na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti, ktorý aj čerpá výhradne 

verejný sektor, kde obce a mestá sú ich žiadateľmi. 

 

Tabuľka 101 Spokojnosť so skúmanými opatreniami 

Nástroj Priemerné hodnotenie 

Príspevok na SZČ (§ 49) 6,2 

Príspevok na podporu udržania pracovných miest (§ 

50k) 

- 

Príspevok REPAS+ pre uchádzačov o zamestnanie 

okrem BSK (§ 54) 

4,79 

Príspevok na podporu miestnej a regionálnej 

zamestnanosti (§ 50j) 

6,28 

Výzva OP ZaSI – FSR – 2012/2.2/01  - 

Celé nástroje APTP 5,04 

Zdroj: Vlastné spracovanie z výsledov dotazníkového prieskumu  

 

Rozdiely medzi súkromným a verejným sektorom sú aj z aspektu 

informovanosti. Kým verejný sektor má v priemere veľmi dobrú spoluprácu priamo 

s úradmi práce, pri firmách sú tieto výsledky horšie. Väčšinou aj prvotná informácia 

o možnostiach podpory pri firmách funguje skôr cez internet alebo médiá, a len 

následne firmy kontaktujú úrady práce. Tam navyše nie vždy dostávajú adekvátne 

informácie. 

 

 

 



 

 

 

 

216 

 

 

 

Regionálne aspekty podpory 
 

V štúdii sme sa rovnako zamerali na vnútroregionálne fungovanie jednotlivých 

nástrojov. Pre nástroji príspevku REPAS+ pre uchádzačov o zamestnanie okrem BSK 

(§ 54) sa ukazuje, že v najmenej rozvinutých okresoch je udržateľnosť pracovných 

miest výrazne nižšia, čo ukazuje skôr na fakt, že ekonomická situácia hrá dôležitejšiu 

úlohu pri udržaní pracovného miesta ako samotný kurz. Kurzy sú však v týchto 

regiónoch poskytované častejšie. V jednotlivých okresoch je tiež značne odlišná 

štruktúra podporených typov vzdelávacích kurzov, čo ukazuje skôr na poskytovanie 

osvedčených kurzov, ktoré sú v každom regióne rozdielne, väčšinou však plne 

nezodpovedajú potrebám daného regiónu.   

Pri príspevku na SZČ (§ 49) je v súčasnosti rozdielna výška podpory podľa 

úrovne nezamestnanosti nastavená tak, že eliminuje nevýhody zaostalejších regiónov, 

a teda je nastavená neutrálne (kvázi zachováva rovnaké podmienky pre uchádzačov 

z jednotlivých okresov). 

Pri príspevku na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti (§ 50j) ju 

prekvapivo oveľa menej využívajú najmenej rozvinuté okresy, skôr akoby tento 

príspevok riešil najmenej zamestnateľných ľudí v jednotlivých regiónoch. 

 

4.2 Odporúčania pre budúce podporné politiky zamestnanosti  

 

Nástroje aktívnych opatrení trhu práce v zmysle Zákona o službách 

zamestnanosti  

 

Príspevok na SZČ (§ 49). Príspevok plní svoju funkciu a odporúčame v ňom 

pokračovať. S výnimkou samotnej vysokej udržateľnosti má aj významne pozitívny 

vplyv z pohľadu žiadateľa o príspevok. Z pohľadu efektívnosti tohto nástroja nejde o 

veľmi vysoký príspevok, najmä v porovnaní s inými opatreniami priamo tvoriacimi 

pracovné miesta. Príspevok zároveň dosahuje vysokú mieru spokojnosti s jeho 

čerpaním. 

Odporúčania pre tvorcov verejných politík zamestnanosti: 

1. Výška príspevku je momentálne nastavená tak, že vyšší príspevok v menej 

rozvinutých regiónoch približne kompenzuje iné nevýhody oproti ostatným regiónom. 
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2. Z aspektu udržateľnosti príspevku je potrebné zvážiť jeho prepojenie na iné 

podporné nástroje, primárne spojené so vzdelávaním alebo poradenstvom pre 

uchádzačov. Je to potrebné najmä v oblastiach súvisiacich s podnikaním, no nie priamo 

so zameraním podnikania (marketing, účtovníctvo právo), a to tiež priebežne, tak ako je 

rozložené poskytnutie samotného príspevku. Veľká časť poberateľov až pri samotnom 

podnikaní plne porozumela potrebám a požiadavkám, ktoré sú na nich kladené, ale 

nemala už možnosť využiť pri ich napĺňaní externú pomoc. 

3. Zvážiť možnosť poskytnutia príspevku aj osobám, ktoré sú evidované kratšie, 

čiastočne ako kompenzáciu v podpore v nezamestnanosti. Tieto osoby pravdepodobne 

aj tak zostávajú umelo evidované na úrade práce, aby naplnili potrebné 3 mesiace - 

prinajmenšom v regiónoch s vysokou mierou nezamestnanosti. Podporuje to aj štruktúra 

poberateľov príspevku, ktorá ukazuje, že je viac využívaný nezamestnanými s menšími 

problémami na trhu práce. Udržateľnosť pracovného miesta je tiež vysoká, hoci 

udržateľnosť samotného podnikania už menej. V oveľa menšej miere je využívaný 

dlhodobo nezamestnanými a tam aj dosahuje výrazne nižšiu efektívnosť. 

4. Pomerne dlhá lehota udržateľnosti istým spôsobom uprednostňuje 

uchádzačov, ktorí môžu mať iné dôvody ako samotné podnikanie (kratší pracovný 

úväzok, závislá práca). V zaostalejších regiónoch je na zváženie zníženie tejto 

podmienky. 

5. V rámci tohto príspevku predstavuje významný problém jeho predčasné 

ukončenie. Ide o jeden z mála príspevkov silne viazaný na samotného nezamestnaného 

s pomerne tvrdými postihmi (vrátenie finančnej podpory). Aj v rámci interview sme sa 

stretli s prípadmi, keď v podstate z administratívnych dôvodov bola podpora predčasne 

skončená, alebo keď vrátenie príspevku výrazne negatívne ovplyvnilo situáciu daných 

nezamestnaných. Jednou z možností je odstupňované vracanie príspevku, ako tomu je 

napr. v Litve (udrží len do 1 roka – vracia 100 %, pri 1-2 rokoch – 80 %, pri 2-3 rokoch 

50 %). 

Príspevok na podporu udržania pracovných miest (§ 50k). Analýza naznačuje, 

že tento príspevok sa ukazuje ako veľmi málo atraktívny pre záujemcov, primárne nie je 

v regiónoch, v ktorých by bolo jeho vyplácanie opodstatnené a jeho efektívnosť a 

účinnosť je diskutabilná.  
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Príspevok REPAS+ pre uchádzačov o zamestnanie okrem BSK (§ 54). 

Poskytovanie dodatočného vzdelávania je jeden z najviac využívaných nástrojov AOTP 

vo svete. Jeho výhoda je najmä v celkovom zlepšovaní kvality pracovnej sily. Na plné 

využitie výhod tohto nástroja je kľúčová diagnostika vzdelávacích potrieb, ktorá je 

momentálne ponechaná skôr na posúdení samotného UoZ. Zároveň ide o jeden 

z najlacnejších, a z tohto dôvodu aj pomerne efektívny nástroj AOTP. Ide o nástroj, 

ktorý je využívaný naprieč vekovými aj vzdelanostnými charakteristikami, a teda 

z tohto pohľadu najuniverzálnejší zo skúmaných nástrojov. 

Odporúčania pre tvorcov verejných politík zamestnanosti: 

1. Veľmi dobre sú využívané špecifické odborné kurzy, ktoré sú pravdepodobne 

naviazané aj na potenciálne prísľuby zamestnania. Tieto zároveň dosahujú najvyšší 

pozitívny efekt pre zamestnanosť. 

2. Veľmi malý podiel tvoria kurzy, ktoré zlepšujú univerzálne a pre budúcnosť 

žiadané zručnosti, ako napr. IT kurzy. Pri preferenciách realizovania kurzov by sa preto 

mala brať do úvahy aj potenciálna užitočnosť kurzov v budúcnosti. 

3. Prekvapivý je vysoký podiel ľudí s technickým vzdelaním, ktorí kurzy 

absolvujú a po ktorých by mal byť dopyt na trhu práce vysoký, čo by si vyžadovalo ešte 

detailnejšiu analýzu. 

4. Aj keď kurzy majú mierny pozitívny ATT, negatívne hodnoty koeficientu pre 

NRO naznačujú, že zamestnateľnosť ovplyvňuje skôr ekonomická situácia v regióne 

ako samotný kurz. Preto časť kurzov treba zamerať práve na zvyšovanie 

zamestnateľnosti pracovnej sily vzhľadom na budúce potreby trhu práce. Opatrenie tak 

má väčší zmysel a odporúča sa ho intenzívnejšie využívať v čase ekonomického rastu. 

5. Ide o jeden z mála nástrojov, kde sa zamestnateľnosť zvyšuje aj po 

opakovanom použití nástroja, preto odporúčame kontinuálnu možnosť využívania tohto 

nástroja. 

Príspevok na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti (§ 50j). Uvedený 

typ príspevku je využívaný prevažne skupinou ľudí, ktorá má oproti priemeru sťažené 

postavenie na trhu práce. Je využívaný najmä v oblastiach zameraných na údržbu 

verejných priestorov či komunitné aktivity. Príspevok veľmi mierne, ale štatisticky 

významne zvyšuje zamestnateľnosť jeho prijímateľov. Jeho celková účinnosť aj 
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efektívnosť patria k najnižším spomedzi nástrojov APTP, no na druhej strane je 

pozitívne vnímaný subjektmi verejného sektora. 

Odporúčania pre tvorcov verejných politík zamestnanosti: 

1. Zvážiť zrušenie príspevku, alebo predĺženie lehoty pre možné opakované 

zaradenie na čerpanie tohto príspevku. Opakované použitie sa ukazuje ako veľmi 

neefektívne a je skôr využívané na neustále rotovanie medzi opatreniami bez reálneho 

zamestnania sa. 

2. Opatrenie má pozitívny spoločenský efekt vo forme verejnoprospešných prác. 

Z tohto aspektu by bolo vhodné rozšírenie jeho poskytovania aj pre iné subjekty, ako 

napr. nemocnice, školy či sociálne podniky. 

3. Aj v rámci verejnej správy sa ukazuje efektívnejšie, keď ide o vytvorenie 

pracovných miest, ktoré môžu mať aj komerčný charakter, napr. miesta v stavebníctve. 

Takéto miesta by mohli byť pri týchto opatreniach zvýhodňované. 

4. Na zníženie jeho neefektívneho využívania by bolo vhodné aplikovať aj 

vyššiu mieru spolufinancovania zo strany subjektov zamestnávajúcich UoZ. 

Podpora cez výzvu OP ZaSI – FSR – 2012/2.2/01. Na porovnanie nástrojov 

bola detailnejšie preskúmaná aj jedna z konkrétnych výziev na tvorbu pracovných 

miest. Treba povedať, že jedna výzva je málo na to, aby bolo možné tieto závery 

paušalizovať na celý systém. Predstavuje však indície, ktoré by v prípade potvrdenia 

mohli znamenať zlepšenie fungovania celého systému podpory zamestnanosti. Celkovo 

je táto forma podpory v porovnaní s inými nástrojmi APTP finančne aj administratívne 

náročná. 

Odporúčania pre tvorcov verejných politík zamestnanosti: 

1. Výsledky ukazujú, že výrazne väčšiu udržateľnosť má táto podpora pri 

projektoch zo súkromného sektora, najmä v čase ekonomického rastu. Takéto výzvy by 

preto mali viac smerovať k súkromnému sektoru. 

2. Popora rovnakého charakteru realizovaná cez národné aj dopytovo 

orientované projekty  sa javí ako diskutabilná. Dochádza k ich priamej konkurencii 

a v prípade, že jeden z nich má lepšie nastavené podmienky, automaticky je ten druhý 

nástroj nevyužívaný. 

3. Uvedený nástroj má význam najmä v regiónoch s vysokou mierou 

nezamestnanosti a mal by byť orientovaný na nízko kvalifikované pozície. 
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4. Je potrebné zlepšiť funkčnosť monitorovacích správ, ktoré takmer nič 

nehovoria o samotnom efekte projektu nad rámec štatistických čísel (najväčšia textová 

časť správ je venovaná publicite projektu). To by pomohlo účelu týchto správ  - lepšej 

možnosti vyhodnotiť úspešnosť projektov a následnej príprave odporúčaní pre zmenu. 

 

Štrukturálne odporúčania  

 

Aj z výsledkov dotazníkového prieskumu a rozhovorov so zamestnávateľmi 

vyplynula požiadavka zvážiť zníženie počtu realizovaných opatrení APTP. Slovenská 

republika má jeden z najväčších počtov programov APTP, pričom nie sme krajinou, 

ktorá by výrazne investovala do tejto politiky. Výsledkom je potom komplikovaný 

systém podpory, ktorý je pre veľa podnikateľov neprehľadný alebo príliš rozsiahly. 

Dôsledkom toho je zasa napríklad malý záujem o niektoré programy, ako sme ukázali aj 

pri analýze nástroja týkajúceho sa udržateľnosti pracovných miest či pri hodnotení 

projektovej podpory. Nástroje s malým počtom využití sú zároveň administratívne 

náročné a nákladovo málo efektívne. 

Veľké množstvo opatrení, ktoré sú navzájom kombinovateľné, aj značne sťažuje 

reálne hodnotenie daných nástrojov. Môžeme vidieť, že krajiny s lepšou tradíciou 

hodnotenia opatrení mávajú nižší celkový počet týchto opatrení. 

Naše zistenia tak vedú k priamemu odporúčaniu zrušiť príspevok na udržanie 

pracovného miesta, alebo aspoň obmedziť jeho používanie na najviac zaostalé okresy, 

prípadne na okresy s rastúcou mierou nezamestnanosti alebo na mimoriadne situácie, 

ako napríklad súčasná pandémia COVID-19. 

Vyššia diverzifikácia regionálnej dimenzie príspevkov. Výsledky ukazujú, že 

opatrenie fungujú veľmi rozdielne v jednotlivých regiónoch či okresoch, čo potvrdzujú 

aj viaceré iné štúdie (napr. Štefánik, 2015). Zároveň je celková efektívnosť veľmi nízka, 

preto je veľmi otázna pri regiónoch s nízkou mierou nezamestnanosti. Odporúčali by 

sme preto viac regionálne diferencovať použitie alebo podmienky podpory. 

Pilotné nasadzovanie programov alebo diverzifikácia ich používania. Na 

overenie niektorých efektov opatrenia je možno vhodné ich pilotné testovanie vo 

vybraných okresoch. To by umožnilo aj lepší zber kvalitatívnych a kvantitatívnych 

údajov na hodnotenie daného opatrenia. Niektoré opatrenia tiež majú vyššie efekty 
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v regiónoch s vysokou nezamestnanosťou, preto by ich používanie mohlo byť pilotne 

obmedzené len na vybrané regióny. 

Prehodnotiť objem zdrojov pre jednotlivé príspevky. Slovensko využíva 

nástroje APTP, ktoré sa štruktúrou používaných zdrojov dosť líšia od priemeru krajín 

EÚ. V menšej miere využívame najmä nástroje zamerané na vzdelávanie a tréning, 

ktoré však majú z dlhodobého hľadiska pozitívne účinky a dokonca pri opakovaní 

nástroja lepšie výsledky ako ostatné nástroje. Zvýšenie využívania tohto nástroja by tiež 

posilnilo zamestnateľnosť príslušníkov rómskej národnosti, ktorí sú pri priamych 

nástrojoch často znevýhodňovaní (Kureková 2015). 

Vytváranie programov a projektov pre cieľové skupiny a nie pre jednotlivé 

typy nástrojov. Jedným z problémov pri implementácii, ale aj pri hodnotení, je 

kombinovanie viacerých nástrojov dopytovo orientovanej aj národnej podpory pre jednu 

cieľovú skupinu. Mohli sme to tiež vidieť na skúmanej výzve, kde boli podmienky 

nastavené nekonkurenčne voči podobnému typu nástrojov, ktorý bol realizovaný cez iné 

financovanie. Po zjednodušení výzvy sa zase výhoda preklopila k danej výzve, čím 

kleslo využívanie iných nástrojov. Takéto presuny však komplikujú orientáciu 

zamestnávateľov aj samotných UoZ medzi nástrojmi, vytvárajú duplicitnú 

administratívu a v konečnom dôsledku nemajú žiadnu pridanú hodnotu. 

To súvisí s ďalším aspektom, a to chýbajúcou diagnostikou potrebných 

nástrojov pre uchádzača. Ukazuje sa, že je veľmi neefektívne, keď neprebieha selekčný 

proces pre daný nástroj, prípadne sú úrady práce administratívne tlačené plniť 

ukazovatele vybraného projektu. Oveľa zmysluplnejšie by bolo rozdeliť nástroje podľa 

cieľových skupín a poskytnúť možnosť výberu alebo kombinácie viacerých opatrení. 

Zároveň odporúčame na začiatku rozhodnúť, ktorý nástroj má pre daného uchádzača 

zmysel.  

 

Všeobecné odporúčania v oblasti implementácie 

 

Podľa výsledkov dotazníkového prieskumu sa niektoré osoby sťažovali na 

problémy s informovanosťou. Ideálne by bolo mať ku každému opatreniu jednoducho 

a zrozumiteľne napísaný manuál, ktorý by dostal každý poberateľ. Boli by tam jasne 

stanovené jeho povinnosti, prípadne klientsky orientovaný systém včasných upozornení. 

To by pomohlo aj zjednoteniu výkladu pravidiel, keďže sme sa stretli s rôznymi 
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postupmi pri rôznych úradoch práce. Kým niektorí dostali väčšinu potrebných 

informácií priamo na úrade, iní naopak získali informácie o možnosti využitia príspevku 

z iných zdrojov.  

Viacerí respondenti sa sťažovali na prístup na samotných úradoch práce. 

„Dostala som odpoveď: „Zapnite si rádio,“ keď som chcela vedieť bližšie informácie 

o možnosti podpory“. 

1. Dôslednejšie vedenie evidencie UoZ. V rámci súboru bolo pomerne veľa 

nepresností alebo prázdnych údajov, čo komplikovalo výpovednú schopnosť analýz. 

V tomto plne podporujeme závery niektorých predchádzajúcich štúdií, ako napr. KPMG 

(2015) 

2. Vytvorenie jasného a zrozumiteľného informačného nástroja pre jednotlivé 

cieľové skupiny dostupného na internete. Neprehľadnosť informácií a nástrojov je jedna 

z hlavných výhrad a dôvodov ich nevyužívania. Informácie by mali byť na jednom 

mieste a dostupné cez definovanie kľúčových parametrov. Zamestnávatelia napríklad 

zadajú svoje údaje, o čo majú záujem, a systém im ponúkne najvhodnejší nástroj. 

 3. Striktné deklarovanie realizovaných výdavkov. Tu, najmä pri financovaní 

z fondov EÚ, pravdepodobne nie je možné im plne vyhovieť. Je vak dobré hľadať cesty, 

ako vykazovanie výdavkov maximálne zjednodušiť alebo sflexibilniť, a to najmä 

v prípade, že poberatelia sami nesú riziká vrátenia príspevku v prípade pochybenia. 
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ZHRNUTIE 

V rámci tohto zhrnutia sú prezentované hlavné zistenia a odporúčania. Ich 

podrobnejšie zdôvodnenie je možné nájsť v samotnej štúdii. Časové obdobie použitia 

skúmaných opatrení sa zhodovalo s časom ekonomického rastu (2012 - 2017). V danom 

období miera nezamestnanosti vo všetkých okresoch Banskobystrického kraja 

kontinuálne klesala. 

 

Tabuľka 102 Účinnosť skúmaných opatrení 

Nástroj Priemerný ATT -

koeficient 

(aj s inými AOTP) 

Priemerný ATT - 

koeficient 

(bez iných AOTP) 

Príspevok na SZČ (§ 49) 0,242*** 0,166*** 

Príspevok REPAS+ pre uchádzačov 

o zamestnanie okrem BSK (§ 54)  

0,076***        0,021** 

Príspevok na podporu miestnej 

a regionálnej zamestnanosti (§ 50j) 

0,110*** 0,082*** 

Všetky nástroje AOTP (aj mimo 

sledovaného obdobia) 

-0,122*** 

Poznámka: pre výpočet propensity scores bola v týchto prípadoch použitá probitová 

regresia, značky **/*** znamenajú štatistickú významnosť koeficientu na hladine 5 %,  

resp. 1 %. 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Pre výskum účinnosti bola použitá metóda Propensity score matching. Celková 

účinnosť opatrení je pomerne nízka. Ako najúčinnejší sa ukazuje príspevok na SZČ. V 

porovnaní s inými štúdiami sú však výsledky pozitívnejšie. To môže byť spôsobené 

jednak tým, že sme skúmali len vybraný samosprávny región, konkrétne BBSK, a nie 

celé Slovensko ako v prípade iných štúdií. Druhým možným vysvetlením je, že 

v porovnaní s menej priaznivými obdobiami, ktoré skúmali dané štúdie, bolo obdobie 

podpory obdobím ekonomického rastu. 

 

Tabuľka 103 Nákladová efektívnosť a udržateľnosť na skúmané opatrenia 

Nástroj 
Priem 

náklady na 1 

pr. miesto v 

Eur 

Priem. N na 1 

pr. miesto a 1 

mesiac 

podpory  

Podiel 

zam. po 2 

rokoch (v 

%) 

Suma na 

1 

udržané 

prac. 

miesto* 

Príspevok na SZČ (§ 49) 
3 971,10 151,50 

85,66 % 8326,86 
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Príspevok na podporu 

udržania pracovných miest 

(§ 50k) 

55,12 24,94 

x x 

Príspevok REPAS+ 

pre uchádzačov 

o zamestnanie okrem BSK 

(§ 54) 

433,09 547,33 

60,70 % 939,71 

Príspevok na podporu 

miestnej a regionálnej 

zamestnanosti (§ 50j) 

3144,02 793,74 

34,76 % 10919,65 

Výzva OP ZaSI – FSR – 

2012/2.2/01 
8 194 682,33 

45 % 18 208 

Poznámka: *ide o hypotetický prepočet udržaných pracovných miest a nákladov na 

jedno pracovné miesto, slúži len na vzájomné porovnanie skúmaných nástrojov 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Najnižšie náklady sú na udržanie pracovných miest, no tento príspevok bol 

využívaný v minimálnej miere a je nevyhnutné zvážiť jeho uplatňovanie. Najnižšie 

náklady boli na jednotlivé kurzy, ale pri prepočte na mesačné výdavky sú porovnateľné 

s inými nástrojmi. Z tohto pohľadu bol najefektívnejší príspevok na SZČ. V kombinácií 

s vysokou účinnosťou aj udržateľnosťou tak ide o jeden v najvýhodnejších nástrojov 

APTP, a to aj napriek relatívne vysokým nákladom na jeden príspevok. Najhoršie 

dopadli dopytovo orientované projekty, kde boli náklady najvyššie. Špeciálne to platí 

o tej časti projektov, ktoré svojou povahou kopírovali aktivačné práce. 

Je teda zrejmé, že najvyššiu udržateľnosť má príspevok na SZČ. To je ešte 

znásobené tým, že podporná doba tohto príspevku je tri roky, čo je v porovnaní 

s ostatnými príspevkami výrazne najviac. Najhoršiu udržateľnosť vykazuje príspevok 

na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti, čo je dané aj štruktúrou jeho 

poberateľov. Pri pracovných miestach v rámci výzvy si je potrebné uvedomiť, že ide 

o miesta, ktoré sa viažu priamo na prvotného zamestnávateľa, skutočné číslo 

udržateľnosti je tak pravdepodobne vyššie. Takisto v tomto prípade ide len o priemerné 

číslo, ktoré v sebe zahŕňa dva veľmi rozdielne typy projektov verejného a súkromného 

sektora, pričom súkromný sektor dosiahol oveľa lepšie výsledky udržateľnosti. 

 

Spokojnosť  s využitými nástrojmi  
 

Spokojnosť bola zisťovaná prieskumom medzi prijímateľmi. Najvyššiu 

spokojnosť (6,28 zo 7) mal Príspevok na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti 
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nasledovaný príspevkom na SZČ (6,2). Príspevok REPAS+ pre uchádzačov 

o zamestnanie okrem BSK mal hodnotu 4,79 a priemer za všetky nástroje APTP bol 

5,04. Prieskum ukazuje, že vo vnímaní spokojnosti firmami a verejným sektorom je 

výrazný rozdiel. Kým verejný sektor je veľmi spokojný s možnosťami, ktoré má 

k dispozícií, pri súkromnom sektore sú čísla väčšinou o polovicu nižšie. Tieto rozdiely 

potom ovplyvňujú aj výsledky jednotlivých opatrení, keď najlepšie hodnotenie má 

príspevok na podporu MaR zamestnanosti, ktorý čerpá výhradne verejný sektor. 

 

Závery a odporúčania pre jednotlivé nástroje aktívnych opatrení trhu práce  
 

Príspevok na SZČ (§ 49). Príspevok plní svoju funkciu a odporúčame v ňom 

pokračovať. Výška príspevku nie je veľmi vysoká, najmä v porovnaní s inými 

opatreniami priamo tvoriacimi pracovné miesta. Pre zlepšenie udržateľnosti príspevku 

bolo by vhodné zvážiť jeho prepojenie na iné podporné nástroje primárne spojené zo 

vzdelávaním alebo poradenstvom pre uchádzačov, najmä v oblastiach súvisiacich 

s podnikaním, ale nie priamo so zameraním podnikania (marketing, účtovníctvo, právo), 

a to tiež priebežne, tak ako je rozložené poskytnutie samotného príspevku. Odporúčame 

zvážiť možnosť poskytnutia príspevku aj osobám, ktoré sú evidované kratšie: 

čiastočne ako kompenzáciu podpory v nezamestnanosti, keďže v regiónoch s vysokou 

mierou nezamestnanosti tieto osoby pravdepodobne zostávajú umelo evidované na 

úrade práce, aby naplnili potrebné 3 mesiace. Predčasné ukončenie tohto príspevku je 

diskutabilné. Ide o jeden z mála príspevkov silne viazaný na samotného 

nezamestnaného s pomerne tvrdými postihmi (vrátanie finančnej podpory). Jednou 

z možností je odstupňované vracanie príspevku. 

Príspevok na podporu udržania pracovných miest (§ 50k). Tento príspevok sa 

ukazuje ako veľmi málo atraktívny pre záujemcov. Vzhľadom na  jeho súčasné reálne 

využitie v regiónoch a diskutabilnú efektívnosť a účinnosť odporúčame zvážiť jeho 

ďalšie pokračovanie. 

Príspevok REPAS+ pre uchádzačov o zamestnanie okrem BSK (§ 54). Ide 

o jeden z najlacnejších, a preto aj pomerne efektívny nástroj AOTP využívaný naprieč 

vekovými aj vzdelanostnými charakteristikami. Z tohto pohľadu ide o najuniverzálnejší 

zo skúmaných nástrojov. Veľmi dobre sa využívajú špecifické odborné kurzy, ktoré sú 

pravdepodobne naviazané aj na potenciálne prísľuby zamestnania. Tieto zároveň 
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dosahujú najvyšší pozitívny efekt pre zamestnanosť. Veľmi malý podiel majú kurzy, 

ktoré zlepšujú univerzálne a pre budúcnosť žiadané zručnosti, ako napr. IT kurzy. Pri 

preferenciách realizovania kurzov by sa preto mala brať do úvahy aj ich potenciálna 

užitočnosť v budúcnosti. Ide o jeden z málo nástrojov, kde sa zamestnateľnosť zvyšuje 

aj po jeho opakovanom použití. Preto odporúčame kontinuálnu možnosť využívania 

tohto nástroja. 

Príspevok na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti (§ 50j). Uvedený 

typ príspevku využíva prevažne skupina ľudí, ktorá má oproti priemeru sťažené 

postavenie na trhu práce. Jeho celková účinnosť aj efektívnosť patria k najnižším 

spomedzi nástrojov APTP, ale na druhej strane je pozitívne vnímaný subjektami 

verejného sektora. Navrhujeme zvážiť zrušenie alebo predĺženie lehoty na opakované 

čerpanie tohto príspevku, keďže opakované použitie sa ukazuje ako veľmi neefektívne 

a neúčinné. Opatrenie má však pozitívny spoločenský efekt vo forme 

verejnoprospešných prác, preto v tomto aspekte by bolo vhodné rozšírenie jeho 

poskytovania aj na iné subjekty ako nemocnice, školy či sociálne podniky. Na zníženie 

jeho neefektívneho využívania by bolo vhodné aplikovať aj vyššiu mieru 

spolufinancovania zo strany subjektov zamestnávajúcich UoZ. 

Podpora cez výzvu OP ZaSI – FSR – 2012/2.2/01. Celkovo je táto forma 

podpory v porovnaní s inými nástrojmi APTP finančne aj administratívne náročná. 

Výsledky ukazujú, že výrazne vyššiu udržateľnosť má táto podpora pri projektoch zo 

súkromného sektora. Najmä v čase ekonomického rastu by takéto výzvy by mali teda 

viac smerovať k súkromnému sektoru. Nie je vhodné, aby podpora rovnakého 

charakteru bola realizovaná cez národné aj dopytovo orientované výzvy. Dochádza 

k ich priamej konkurencii a v prípade, že jeden z nich má lepšie nastavené podmienky, 

automaticky je ten druhý nástroj nevyužívaný. 

 

Všeobecné odporúčania:  

 

- Zvážiť zníženie počtu realizovaných opatrení APTP. Slovenská republika má jeden 

z najväčších počtov programov APTP, pričom nie sme krajinou, ktorá by výrazne 

investovala do tejto politiky. Výsledkom je potom komplikovaný systém podpory, 

ktorý je pre mnohých podnikateľov neprehľadný alebo príliš rozsiahly. Nástroje 
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s malým počtom využití sú zároveň administratívne náročné a nákladovo málo 

efektívne.  

- Prehodnotiť objem zdrojov na jednotlivé príspevky. Aj podľa údajov z LMP 

databázy Slovensko využíva nástroje APTP, ktoré sa štruktúrou používaných 

zdrojov dosť líšia od priemeru krajín EÚ 27. V menšej miere využívame najmä 

nástroje zamerané na vzdelávanie a tréning, ktoré ale majú z dlhodobého hľadiska 

pozitívne účinky a dokonca pri opakovaní lepšie výsledky ako ostatné nástroje. 

- Vytvárať programy a projekty pre cieľové skupiny a nie pre jednotlivé typy 

nástrojov. Jedným z problémov pri implementácii, ale aj pri hodnotení, je 

kombinovanie viacerých druhov dopytovo orientovanej aj národnej podpory pre 

jednu cieľovú skupinu. To súvisí s ďalším aspektom, a to chýbajúcou diagnostikou 

potrebných nástrojov pre uchádzača. Ukazuje sa, že je veľmi neefektívne, keď 

neprebieha selekčný proces pre daný nástroj, prípadne sú úrady práce pod 

administratívnym tlakom plniť ukazovatele vybraného projektu. Oveľa 

zmysluplnejšie by bolo zoskupiť nástroje podľa cieľových skupín a poskytnúť 

možnosť výberu alebo kombinácie viacerých opatrení. Zároveň navrhujeme na 

začiatku rozhodnúť, ktorý nástroj má pre daného uchádzača zmysel.  

- Mať ku každému opatreniu jednoducho a zrozumiteľne napísaný manuál, ktorý by 

dostal každý poberateľ. Boli by tam jasne stanovené jeho povinnosti, prípadne 

klientsky orientovaný systém včasných upozornení. To by pomohlo aj zjednoteniu 

výkladu pravidiel, keďže sme sa stretli s rôznymi postupmi pri rôznych úradoch 

práce. Kým niektorí dostali väčšinu potrebných informácií priamo na úrade, niektorí 

naopak získali informácie o možnosti využitia príspevku z iných zdrojov.  

- Vytvorenie jasného a zrozumiteľného informačného nástroja pre jednotlivé 

cieľové skupiny, dostupného na internete. Neprehľadnosť informácií a nástrojov je 

jedna z hlavných výhrad a dôvodov ich nevyužívania.  
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PRÍLOHY 

 

Príloha 1 Prehľad metód na použitie v rámci hodnotenia aktívnych politík trhu práce 

Metóda Čas použitia Kvalit vs. Kvantitatívna 

Analýza nákladov 

a prínosov (CBA) 
Najmä Ex ante, ex post Kvantitatívna 

Analýza efektívnosti 

nákladov (CEA) 
Ex ante, ex post Kvantitatívna 

Dotazníkový prieskum Mid term, ex post Kvalitatívna 

Prípadové štúdie Ex post, mid term Kvalitatívna 

Expertné panely Ex ante Kvalitatívna 

Multikriteriálna analýza 

 
Ex ante Kvantitatívna 

Regresná analýza Ex post Kvantitatívna 

SWOT analýza Ex ante Kvalitatívna 

Difference-in-differences Ex post Kvantitatívna 

Makroekonomické 

modely 
Ex post, ex ante Kvantitatívna 

Meranie doplnkovosti Ex post Kvantitatívna 

Propensity Score 

Matching 
Ex post Kvantitatívna 

Input Output analýza Ex post Kvantitatívna 

Participatívne hodnotenie Ex post, mid term Kvalitatívna 

Regression discontunity 

design 
Ex post Kvantitatívna 

Metóda 

inštrumentálnych 

premenných 

Ex post Kvantitatívna 
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Príloha 2 Prehľad metód pre použitie v rámci hodnotenia aktívnych politík trhu práce 

Metóda Čas použitia 
Kvalit vs. 

Kvantitatívna 

Analýza nákladov a prínosov Najmä Ex ante, ex post Kvantitatívna 

Analýza efektívnosti nákladov Ex ante, ex post Kvantitatívna 

Dotazníkový prieskum Mid term, ex post Kvalitatívna 

Prípadové štúdie Ex post, mid term Kvalitatívna 

Expertné panely Ex ante Kvalitatívna 

Multikriteriálna analýza Ex ante Kvantitatívna 

Regresná analýza Ex post Kvantitatívna 

SWOT analýza Ex ante Kvalitatívna 

Difference-in-differences Ex post Kvantitatívna 

Makroekonomické modely Ex post, ex ante Kvantitatívna 

Meranie doplnkovosti Ex post Kvantitatívna 

Propensity Score Matching Ex post Kvantitatívna 

Input Output analýza Ex post Kvantitatívna 

Participatívne hodnotenie Ex post, mid term Kvalitatívna 

Regression discontunity design Ex post Kvantitatívna 

Metóda inštrumentálnych premenných Ex post Kvantitatívna 

 

Príloha 3 Prehľad použitých výsledkov a metód v jednotlivých štúdiách 

Štúdia Metóda Krajina Niektoré výsledky 

Puhani 

a Steiner, 1997 

Makromodel 

s panelovými 

údajmi 

Poľsko Žiadny významný efekt APTP 

Hujer a kol., 

2006 
 Nemecko  

Caliendo 

a Kritikos, 2010 
Prieskum, DiD Nemecko 

Podpora podnikania ako 

efektívny nástroj, 70% miera 

prežitia 

Walter 2013 
Analýza nákladov 

a prínosov 
Nemecko 

Vzdelávacie programy 

pozitívny efekt, le po 1 roku, 

dotovanie prechodných 

a kátkodobých miest bolo 

neefektívne 

Baumgartner 

a Caliendo, 

2008 

Difference in 

difference 
Nemecko 

Pozitívny efekt 

samozamestnávania na 

účastníkov, tak z hľadiska 

príjmov ako aj zamestnanosti 

Rodríguez- Difference in Rumunsko Pozitívne efekty APTP na 
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Planas, 2010 difference príjmy aj zamestnanosť 

Duhautois et al. 
Difference in 

difference 
Francúzsko 

Úspešnosť politiky 

samozamestnávania 

Caliendo et al. 

2016 
PSM, DiD Nemecko 

Pozitívny dlhodobý vplyv 

APTP azemranú na 

samozamestnávanie 

Lechner, 

Whieler, 2011 

Propensity score 

matching 
Rakúsko 

Žiadne významné efekty 

programov, rozdielne výsledky 

pre mužov a ženy 

Deida a kol. 

2015 

Propensity score 

matching 
taliansko 

Pozitívne účinky programov, 

najmä na staršie a menej 

vzdelané ženy 

Martins, 2019 

Regression 

Discontuinity 

approach 

Portugalsko 

Pozitívny efekt programov 

zameraných sa lepšiu 

komunikáciu a spoluprácu 

s účastníkmi pri hľadaní 

pracovného miesta 

Cueto a Mato 

2009 

Propensity score 

matching 
Španielsko 

Vzdelávanie zvýšilo 

zamestnatenosť o 8 až 9% 

Sahnoun 

a Abdennadher, 

2018 

Makromodel 

s panelovými 

údajmi 

OECD 

krajiny 

Celkovo pozitívne efekty APTP 

na nezamestnanosť, 

najúčinnejším nástrojom je 

podpora začatia podnikania 

 


