
Aktivita 1 - Štatistické zisťovanie u podnikateľov

 Î Vypracovanie komplexnej metodológie a metodiky 
štatistického zisťovania u podnikateľov 

 Î Výber zamestnávateľských subjektov pre prieskum  
o pracovných miestach u podnikateľov 

 Î Zber údajov 

 Î Spracovanie a analýza výsledkov štvrťročného 
štatistického zisťovania

Realizátorom aktivity č.1 bolo odovzdaných 7 výstupov - 
Systém zisťovania vzniknutých a zaniknutých pracovných 
miest a prognózovania potrieb trhu práce za 4.kvartál 
2009, 4 kvartály 2010 a 1. a 2. Kvartál 2011.

Aktivita 2 - Prieskum u významných zamestnávateľov

 Î Vypracovanie pre komplexnej metodológie a metodiky 
zber údajov 

 Î Výber zamestnávateľských subjektov pre prieskum  
u významných zamestnávateľov 

 Î Zber údajov 

 Î Spracovanie a analýza výsledkov prieskumu za rok
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Realizátor aktivity č. 4 odovzdal 3 výstupy, čo znamená 50 %  
z celkového počtu výstupov: 

• Výstup č.1 - Metodológia a metodika vrátane výstupov  
z pilotného prieskumu 

• Výstup č.2 - Analýza výsledkov a spracovanie čiastkových 
správ prieskumov 

• Výstup č.3 - Analýza výsledkov a spracovanie čiastkových 
správ prieskumov 

• Výstup č.4 - Analýza výsledkov a spracovanie čiastkových 
správ prieskumov

Aktivita 3 - Prognózovanie potrieb trhu práce

 Î Analýza súčasného stavu 

 Î Vypracovanie metodiky prognózovania potrieb  
trhu práce v SR 

 Î Vypracovanie krátkodobých a strednodobých prognóz  
v oblasti trhu práce 

• Výstup č.1 - Analýza súčasného stavu 

• Výstup č.2 - Vypracovanie metodiky prognózovania potrieb 
trhu práce v SR

Aktivity na dosiahnutie cieľa  
a časový rámec jednotlivých aktivít hlavné aktivity projektu a čiastkové 
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Vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu  
v rámci operačného programu zamestnanosť 
a sociálna inklúzia sa realizuje Národný pro-
jekt XIV-2 „Systém zisťovania vzniknutých  
a zaniknutých pracovných miest a prognózovanie 
potrieb trhu práce“.

Národný projekt je vypracovaný v súlade s nariadeniami 
k štrukturálnym fondom a so zameraním Národného 
strategického referenčného rámca na roky 2007 – 2013.

cieľom projektu je poskytovanie dôležitých 
informácii pre orgány rezortu práce, sociálnych vecí 
a rodiny a podnikateľské subjekty v SR na znižovanie 
nezamestnanosti. vytvorenie systému na prognózovanie 
celkových regionálnych potrieb trhu práce predovšetkým 
na plánovanie a rozpočtovanie štruktúry AOTP potrebných 
na podporu zlepšenia zamestnanosti a zvýšenie 
zamestnanosti uchádzačov a záujemcov o zamestnanie.

 Î Vypracovanie komplexnej metodológie  
a metodiky štatistického zisťovania, prieskumu  
a prognózovania na získanie údajov o vzniknutých  
a zaniknutých pracovných miestach u podnikateľov  
a o kvalifikovaných požiadavkách na obsadenie voľného 
miesta, vytvorenie prognostických modelov 

 Î Vypracovanie metodiky štatistického zisťovania, 
prieskumov vzniknutých a zaniknutých pracovných 
miest u významných zamestnávateľov a prognózovania 
potrieb trhu práce, vrátane periodickej aktualizácie  
a realizácie zberu a vyhodnotenia údajov. 

 Î Zabezpečenie kontinuálneho pokračovania 
štvrťročného štatistického zisťovania o pracovných 
miestach u podnikateľov, vytvorenie kvalitnej 
celoslovenskej databázy pre ústredné i regionálne 
orgány štátnej správy a pre skvalitňovanie 
podnikateľského prostredia v SR.

Národný projekt XIV-2 je zameraný na vybudovanie 
kvalitného súboru aktuálnych a spoľahlivých informácií 
od zamestnávateľských organizácií v SR, na analýzu 
zozbieraných dát a vypracovávaní krátkodobých a stred-
nodobých prognóz. Pomáha zefektívniť a skvalitniť 
vykonávané služby úradov PSVR, zahajuje proces ďalšieho 
zlepšovania služieb úradu práce najmä v oblasti správneho 
nastavenia odbornej prípravy uchádzačov o zamestnanie  
a využívania aktívnych opatrení trhu práce.

V rámci projektu sa realizujú osobné návštevy po celom 
Slovensku u vybraných významných zamestnávateľov, 
zamerané na posúdenie aktuálnej situácie, očakávania, 
prognózy potrieb a požiadaviek v oblasti zamestnanosti, 
rozširovania výroby a služieb a očakávaných investícií, 
konkurencieschopnosti, ako aj na dlhodobo neobsadené 
pracovné miesta.

• Podnikatelia, významné podniky, štátni a neštátni 
poskytovatelia služieb zamestnanosti, zamestnanci 
verejných služieb, samostatne zárobkovo činné osoby atď. 

• Uchádzači a záujemcovia o zamestnanie, klienti úradov 
práce, sociálnych vecí a rodiny 

• Zamestnávatelia využívajúci služby úradov práce, 
sociálnych vecí a rodiny 

• Poradcovia pre voľbu povolaní, študenti stredných  
a vysokých škôl

• Získavanie informácii o trendoch  
vo vývoji pracovných miest 

• Zlepšenie informovanosti na národnom  
a regionálnom trhu práce 

• Zvýšenie spoľahlivosti UPSVR ako partnera  
pri riešení problémov na trhu práce 

• Získavanie informácii o očakávanom dopyte 
zamestnávateľských subjektov po pracovníkoch  
v štruktúre konkrétnych profesií 

• Získavanie informácii o požiadavkách na zabezpečenie 
praktickej prípravy mladých a znevýhodnených uchádzačov  

• Aktivizácia spolupráce úradov PSVR a zamestnávateľských 
organizácií na regionálnej a lokálnej úrovni 

• Analýza zozbieraných údajov z rodového hľadiska
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