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Digitálna práca v strednej a východnej 
Európe; výsledky prieskumu ETUI ohľadom 
práce cez internet a práce na platformách

Pracovný dokument predstavuje výsledky prieskumu ETUI v oblasti práce cez 
internet a na platformách, ktorý sa vykonal v Bulharsku, Maďarsku, Lotyšsku, 
Poľsku a na Slovensku v rokoch 2018 – 2019. Štúdia rieši nedostatok spoľahlivých 
dát, keďže takéto typy práce nie sú zahrnuté do oficiálnej štatistiky trhu práce. Údaje 
sa zbierali prostredníctvom prieskumu, pomocou stratifikovaného náhodného výberu 
vzoriek a osobných rozhovorov s dospelými v ich domovoch. Cieľom prieskumu bolo 
zmapovať rozsah digitálnej práce v krajinách strednej a východnej Európy (ďalej len 
„SVE“). Dokument analyzuje dva typy online zdrojov na generovanie príjmu: práca 
na internete a jej podmnožinu, ktorou sú práce na platforme.

Výsledky prieskumu ukazujú, že hľadanie práce na internete je široko prítomné v 
živote ľudí v krajinách SVE, ale v ich financiách zohráva takáto práca obmedzenú 
úlohu. Z pohľadu Slovenska výsledky hovoria, že až 32,1 % opýtaných niekedy 
vyskúšali nejaký druh práce cez internet, čo je najvyšší podiel hneď po Poľsku. Keď 
sa vylúčil predaj vecí, tak išlo o 28,7 %, čo je najvyšší podiel zo sledovaných krajín 
SVE. Akúkoľvek prácu cez internet mesačne vykonávalo 5,4 % opýtaných a aspoň 
týždenne 2,3 %. Z hľadiska sledovania príjmov, u 0,9 % opýtaných aspoň 50 % 
príjmov v posledných 12 mesiacoch tvorili príjmy z práce cez internet. V prípade 
práce na platformách, sú jednotlivé podiely oveľa nižšie. Len 7,1 % opýtaných na 
Slovensku niekedy vyskúšalo prácu na platforme, čo je však druhý najvyšší podiel 
hneď po Maďarsku. Mesačne vykonávalo prácu na platforme 1,1 % a týždenne 0,4 % 
opýtaných. Aspoň 50 % príjmov v posledných 12 mesiacoch tvorili príjmy z práce na 
platforme u 1,0 % opýtaných.

Z hľadiska vekovej skladby, bol priemerný vek pracovníkov cez internet a na 
platforme vo vzorke nižší ako v prípade tých, ktorí sa nikdy nezapojili do tohto druhu 
práce, ale ťažko sa dajú nazvať mladými. Tí, ktorí dosahovali príjmy na internete, 
mali v priemere okolo 35 rokov, pričom z hľadiska druhu vykonávanej činnosti 
nebol výrazný rozdiel vo veku. Slováci pracujúci na platformách mali priemerný 
vek 36,4 rokov, ak vykonávali prácu aspoň raz ročne, čo je zároveň najnižší vek zo 
sledovaných krajín SVE. V porovnaní s tými, ktorí nikdy nevykonávali takúto prácu, 
boli pracovníci na platformách na Slovensku mladší o 5,2 roka.

Z priemeru všetkých sledovaných krajín vyplýva, že v zapojení do práce cez internet 
existujú určité rodové rozdiely. Ženy sú nadmerne zastúpené v kategórii ostatné 
služby a práca na voľnej nohe (73 % žien), kde patria činnosti ako starostlivosť o 
deti a doučovanie. Muži sú nadmerne zastúpení v tvorivej práci a práci v oblasti 
IT (57 % mužov), čo je kategória spojená s vyššími zručnosťami a lepšou mzdou. 
Segmentácia pohlavia v práci na internete sa však líši podľa typu činnosti a vo 
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všeobecnosti zodpovedá profesijnej segregácii na pracovnom trhu offline (napr. Piasna 
a Drahokoupil 20171). Celkovo tieto relatívne malé rozdiely umožňujú porovnávať 
pracovníkov platformy a internetu so zvyškom populácie bez nutnosti sledovať socio-
demografické charakteristiky.

Rozsah práce na internete sa líši podľa typu činnosti, pričom najrozšírenejšie 
online pracovné činnosti súvisia s predajom a opätovným predajom tovaru. Ďalej 
ide napríklad o skúsenosti s poskytovaním taxislužieb prostredníctvom internetu, 
ktoré sú najčastejšie na Slovensku a v Maďarsku, ale najvyšší podiel pravidelných 
taxikárov je v Poľsku. Online predaj výrobkov vyrobených na mieru je najčastejší na 
Slovensku, kde sa viac ako 3 % zúčastňujú na tejto činnosti raz za niekoľko mesiacov 
alebo častejšie. Predaj alebo opätovný predaj výrobkov je najčastejší v Poľsku a na 
Slovensku, kde to robí približne 5 % a 4 % dospelých raz za niekoľko mesiacov 
alebo častejšie. Zarábanie peňazí prostredníctvom blogov alebo sociálnych médií je 
najčastejšie na Slovensku a v Maďarsku, kde sa do tejto činnosti zapája iba menej 
ako 2 % dospelých raz za niekoľko mesiacov alebo častejšie. Práca na voľnej nohe 
vykonávajúca krátke úlohy alebo „práca s klikaním“ je na Slovensku najrozšírenejšia, 
aj keď menej ako 3 % dospelých takto zarábajú peniaze raz za pár mesiacov alebo 
častejšie. Slovensko tiež zaznamenáva najväčší podiel pravidelných nezávislých 
tvorivých alebo IT pracovníkov na internete (viac ako 1 % to robí každých pár 
mesiacov alebo častejšie), ale rozdiely medzi krajinami nie sú veľké. 

Príjem získaný z práce cez internet je vo všetkých skúmaných krajinách veľmi nízky. 
Veľmi vysoký podiel pracovníkov cez internet tvrdil, že za prácu cez internet za 
posledný rok vôbec nezarobili, na Slovensku to bolo 69,6 %. Úrovne príjmov sú o niečo 
vyššie pre príležitostných pracovníkov cez internet, ktorí vykonávali akúkoľvek formu 
práce cez internet raz za pár mesiacov alebo častejšie. Na Slovensku vykázalo 21,3 % 
príležitostných pracovníkov cez internet ročný zárobok nad 200 €. Napriek tomu je 
podiel tých, ktorí tvrdili, že v minulom roku nezískali žiadny príjem, stále výrazný, na 
Slovensku 49,9 %. Ďalší, menej priamy spôsob hodnotenia úrovne príjmov z práce cez 
internet je príspevok tohto druhu práce k celkovým osobným príjmom za posledných 
12 mesiacov. V tomto prípade medzi príležitostnými internetovými pracovníkmi boli 
odpovede o žiadnom príjme menej bežné a pohybovali sa na úrovni 41,3 % na Slovensku. 
Na druhej strane práca cez internet prispela najmenej polovicou k celkovému príjmu 
u 6,7 % príležitostným pracovníkom cez internet na Slovensku. Práca na platforme 
je len podmnožinou, preto sa očakáva, že skupina respondentov, ktorí uviedli prácu 
na platforme, bude v porovnaní so skupinou pracovníkov cez internet oveľa menšia. 
Na Slovensku 3,1 % respondentov uviedlo, že vykonáva prácu na platforme aspoň 
raz ročne a 4 % uviedlo, že vykonávali túto prácu v minulosti. Práca na platforme sa 
javí skôr ako sporadická, pričom jedným z dôvodov môžu byť pomerne nízke príjmy. 
Dokazuje to aj fakt, že v prípade Slovenska až 67,5 % pracovníkov na platformách, 
ktorí niekedy vykonávali prácu na platforme, uviedli, že nezarobili nič alebo takmer 
nič. Nízke príjmy z online práce ako takej môžu skutočne odrážať nízky potenciál 
príjmov, ale čiastočne to môže byť spôsobené neochotou respondentov priznať príjem 
z dôvodu, že príjmy z tohto druhu činnosti nehlásia na daňové účely.

1. Piasna A. and Drahokoupil J. (2017) Gender inequalities in the new world of work,  
Transfer, 23 (3), 313-332.
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Celkovo boli pracovníci cez internet častejšie vo vzdelávaní a odbornej príprave alebo 
dočasne neprítomní v platenej práci z dôvodu choroby alebo dovolenky ako ostatní 
respondenti; tiež bolo menej pravdepodobné, že poberajú dôchodok. Pracovníci 
cez internet sú na off-line trhu práce s väčšou pravdepodobnosťou neštandardnými 
pracovníkmi v porovnaní s inými zamestnanými ľuďmi. Na Slovensku 82,1 % 
pracovníkov cez internet malo v posledných 12 mesiacov platenú prácu, 17,3 % malo 
platenú prácu s absenciou a 13,8 % bola vo vzdelávaní a odbornej príprave. Z tých, 
ktorí mali platenú prácu, malo 64,1 % pracovníkov pracovnú zmluvu na dobu neurčitú. 
V porovnaní s pracovníkmi v platenej práci, ktorí nevykonávajú prácu cez internet, až 
80,5 % malo pracovnú zmluvu na dobu neurčitú. V porovnaní s bežnými pracovníkmi, 
malo vyššie percento pracovníkov cez internet dočasné pracovné kontrakty (17,6 %) 
alebo vykonávali samostatnú zárobkovú činnosť bez zamestnancov, boli na voľnej 
nohe (12,8 %). Pracovníci na platformách (pracujúci raz ročne alebo častejšie) sa 
vo vzorke výrazne nelíšili od ostatných respondentov, pokiaľ ide o ich účasť na trhu 
práce. Miera účasti na platenej práci bola medzi pracovníkmi na platforme vysoká, ale 
častejšie vykonávali neštandardné formy práce v porovnaní s bežnými pracovníkmi. 
Pracovníci na platformách s väčšou pravdepodobnosťou pracovali ako živnostníci 
(samostatne zárobkovo činné osoby bez zamestnancov), samostatne zárobkovo činné 
osoby so zamestnancami alebo bez akejkoľvek formálnej zmluvy.

Výsledky prieskumu ukazujú, že práca cez internet a na platforme nevytvára kvalitatívne 
nový trh práce, ktorý zasahuje do tradičnej vekovej a rodovej segmentácie. Nie je to ani 
trh „pracovných miest pre študentov“. Situácia na trhu práce pracovníkov cez internet 
a na platformách bola navyše o niečo zložitejšia ako situácia zamestnaných ľudí 
vo všeobecnosti, s vyšším výskytom neštandardného a roztriešteného zamestnania. 
Nakoniec, služby vyžadujúce vyššie zručnosti a kreativitu patrili medzi najmenej 
rozšírené formy práce na internete, čo naznačuje malé prekrývanie sa so znalostnou 
ekonomikou.



3. The extent of internet and platform
work 

Our results show that looking for work on the internet is widely present in the 
lives of people in the five central and eastern European countries, but it plays 
a limited role in their finances. An overview can be found in Table 2. We 
distinguish between internet work including and excluding the sale of one’s 
own belongings in order to differentiate between professional resellers of 
goods and those who are simply disposing of their own possessions.  

A large proportion of the adult population (aged 18-64), ranging from 17.6 per 
cent in Latvia to 33.3 per cent in Poland, has tried to earn money on the 
internet. The numbers are somewhat lower if the sale of own belongings is 
excluded: they vary from 7.6 per cent in Latvia to 28.7 per cent in Slovakia. 
The share of adults who use the internet to generate income regularly, i.e. at 
least monthly, is small but not insignificant. This ranges from 2.6 per cent in 
Bulgaria to 5.1 per cent in Slovakia, if the sale of own belongings is excluded. 
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The extent of internet and platform work (%) across five CEE countries, summary 
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