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Prognózovanie kvalifikačných požiadaviek pracovného trhu  

 

Prognózovania alebo prognózy vývoja kvalifikačných požiadaviek pracovného trhu a potrieb 

vysokoškolákov, vypracovávané zvyčajne v nejakej štruktúre odvetví a povolaní, sú vo 

väčšine rozvinutých krajín sveta bežným spôsobom, ako zisťovať budúcu potrebu 

kvalifikovaných pracovných síl a podľa toho rôznými cestami ovplyvňovať vývoj počtu 

príjímaných, a teda aj absolventov vysokých škôl. Také prognózy sú už viac-menej od 

polovice minulého storočia pravidelne spracovávané na celoštátnej úrovni v USA, kde je ich 

metodológia aj najprepracovanejšia. Metodológie amerických prognóz tiež veľmi často slúžia 

ako vzor alebo aspoň ako významná inšpirácia či ako vodítko pre prognózy, ktoré sa začali 

v posledných desaťročiach spracovávať v európskych krajinách (postupne napríklad vo 

Veľkej Británii, Írsku, Švédsku, Fínsku, Holandsku, Nemecku, Poľsku, Rakúsku, Francúzsku 

alebo v Českej republike).  

 
Podľa posledného prehľadu Európskej únie (Modernisation of Higher Education in Europe: 

Access, Retention and Employability. European Commission / EACEA / Eurydice, Brussels 

2014) sa až na niekoľko výnimiek vo väčšine európskych krajín spracovávajú prognózy na 

národnej alebo na regionálnej úrovni. Kým jedenásť krajín ich pripravuje pravidelne, desať 

krajín ich vykonáva len ad hoc (viď nasledujúca mapka). Na druhej strane sa v jedenástich 

krajinách prognózy systematicky využívajú pre plánovanie vzdelávacej politiky, a to zvyčajne 

pre stanovenie počtu študijných miest financovaných z verejných prostriedkov (štátom alebo 

jeho časťou, napríklad regiónom).   

 

 

Prognózy trhu práce a kvalifikačných požiadaviek  
 

 
 

Vysvetlivky: Regular forecasting = pravidelná prognóza, Ad hoc forecasting = ad hoc prognóza, No 

forecasting = bez prognózy, Not available = nedostupné      

            

 

 

Zdroj: Eurydice 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/165EN.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/165EN.pdf
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Neustále rastúci význam, ktorý je na prognózovanie kvalifikačných požiadaviek kladený 

nielen v krajinách Európskej únie, ale v celom rozvinutom svete, dokazuje aj fakt, že sa EÚ, 

OECD a ILO nedávno spoločne dohodli na spracovaní rozsiahleho prieskumu o tom, akú 

podobu majú systémy prognózovania kvalifikačných požiadaviek v jednotlivých krajinách 

a ako fungujú (Anticipating and responding to changing skill needs). Analýzy a rozbory síce 

prebiehali nedávno (v rokoch 2014 – 2015) a výsledky budú zverejnené až v roku 2016, ale 

už dnes je možné poukázať na niektoré najdôležitejšie závery týkajúce sa členských krajín 

EÚ.  

 

Nedostatočné využívanie a slabé uplatnenie získaného vzdelania na pracovnom trhu alebo 

dokonca nezamestnanosť absolventov vedú k tomu, že na individuálnej úrovni majú 

absolventi nižšie príjmy, sú so svojou prácou nespokojní a permanentne ohrození 

opakujúcou sa nezamestnanosťou alebo dokonca priamo nezamestnaní. Na 

celospoločenskej úrovni majú takíto absolventi – pokiaľ vôbec pracujú – podstatne nižšiu 

produktivitu, znižujú tým mieru ekonomického rastu a oslabujú konkurencieschopnosť danej 

krajiny (Adalet McGowan and Dan Andrews: Labour Market Mismatch and Labour 

Productivity. Evidence from PIAAC Data. OECD Economics Department Working Papers 

2015).  

 

Výsledky analýzy OECD pritom ukazujú, že situácia Slovenska nie je v tomto ohľade príliš 

priaznivá; zníženie nevhodného uplatnenia kvalifikácie na pracovnom trhu na úroveň, ktorú 

dosahujú najúspešnejšie krajiny (tzv. best practice) by totiž viedla k zvýšeniu produktivity 

o takmer 6 %, čo by samozrejme malo výrazný pozitívny vplyv na  celkový hospodársky rast 

a prosperitu Slovenska.  

 

Graf: Možné zvýšenie produktivity práce vďaka zníženiu kvalifikačného nesúladu na 

dosiahnuteľnú úroveň 

 
 

 

Podľa rozboru unikátnych údajov z rozsiahleho medzinárodného výskumu OECD PIAAC 

z roku 2012 na Slovensku približne u štvrtiny zamestnaných nezodpovedá ich kvalifikcácia 

(skills) požiadavkám práce, ktorú vykonávajú. Dokladajú to dva nasledujúce grafy. 

http://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economics-department-working-papers_18151973;jsessionid=3mdf5phl6lugc.x-oecd-live-03
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Po prvé, ukazujú, že na Slovensku je jedna z najvyšších hodnôt celkovej nezhody medzi 

skutočnou a požadovanou kvalifikáciou (mismatch). Z 22 rozvinutých krajín OECD je totiž 

táto nezhoda o niečo málo vyššia iba v siedmich krajinách. Po druhé však z oboch grafov 

tiež vyplýva, že na Slovensku značne prevažuje nadbytočná kvalifikácia (nad nedostatočnou 

kvalifikáciou). Týka sa zhruba 16 % zamestnaných. 

 

Graf: Podiel zamestnaných s nezodpovedajúcou kvalifikáciou v krajinách  OECD 

v roku 2012 (v %) 

 

 
 

 

Graf: Podiel zamestnaných s nadbytočnou a s nedostatočnou kvalifikáciou v krajinách 

OECD v roku 2012 (v %) 

 

 
 

Dôvody nevhodného uplatnenia vysokoškolákov na pracovnom trhu je pritom možné rozdeliť 

do niekoľkých skupín: 
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 Štruktúra (počty) pracovných miest, ktoré si vyžadujú určité vzdelanie a kvalifikáciu 

(z hľadiska stupňa a odboru vzdelania) nie sú v súlade so štruktúrou (počtom) osôb 

s týmto vzdelaním a kvalifikáciou, ktoré sú k dispozícii na pracovnom trhu 

(tzv. štrukturálny nesúlad) 

 

 Štruktúra požadovaných kvalifikácií na trhu práce síce zodpovedá štruktúre 

kvalifikácií pracovnej sily, avšak pracovníci s určitým vzdelaním a kvalifikáciou 

nepracujú na zodpovedajúcich pracovných miestach, pretože tie sú obsadené 

osobami s nevhodnou kvalifikáciou (tzv. pozičný nesúlad) 

 

 Absolventi síce majú vzdelanie a kvalifikáciu formálne zodpovedajúcu (z hľadiska 

stupňa a odboru vzdelania), ale kvalita a obsah získaných vedomostí, schopností 

a kompetencií nezodpovedá požiadavkám daného pracovného miesta (tzv. 

kvalitatívny nesúlad) 

 

V rôznych krajinách je pritom vplyv týchto dôvodov rozdielny; niekde prevažuje štrukturálny 

nesúlad, niekde pozičný a inde kvalitatívny. Zladenie vývoja štruktúry pracovných miest 

s určitými kvalifikačnými požiadavkami, s výstupmi vzdelávacej sústavy, teda napríklad 

s počtom absolventov vysokých škôl určitých odborov vzdelania, je zamerané predovšetkým 

na riešenie štrukturálneho nesúladu. Významnou oporou sú pritom práve prognózy vývoja 

kvalifikačných požiadaviek na pracovnom trhu a prognózy zmien kvalifikačnej štruktúry 

pracovnej sily. 

 

Systémy prognózovania kvalifikačných požiadaviek boli v jednotlivých krajinách hodnotené 

na základe spoločného prieskumu EÚ, OECD a ILO podľa súboru kritérií a následne 

rozdelené do štyroch rôznych kvalitatívnych úrovní.  

 

1. Do najnižšej úrovne (tzv. Decentralised system) sú zaradené tie krajiny, kde je 

prognózovanie v úplných začiatkoch, týka sa napríklad len niektorých sektorov alebo 

regiónov, nie je príliš koordinované a predovšetkým nemá prakticky žiadny vplyv na iné 

politiky (napríklad vysokoškolskú). 

 

2. Do druhej úrovne (tzv. Coordinated non-holistic system) sú zaradené tie krajiny, ktoré 

už dosahujú určitú mieru koordinácie, ale napriek tomu sú zatiaľ fragmentované, 

nemajú holistickú povahu a netvoria jeden previazaný celok; ani tie nemajú výraznejší 

vplyv a iné politiky ich závery preberajú len sporadicky.  

 

3. Tretia úroveň (tzv. Building a coordinated holistic system) zahŕňa tie krajiny, ktoré sa 

usilujú o vytvorenie najvyššej úrovne, ale zatiaľ sú ešte len na ceste k nej. Prognózy 

kvalifikačných požiadaviek sú už aspoň brané do úvahy pri vytváraní iných politík 

a rešpektujú ich napríklad dlhodobé vládne výhľady rozvoja vysokého školstva.  

 

4. Do najvyššej úrovne (tzv. Coordinated holistic system) patria tie krajiny, ktoré majú 

prepracovaný holistický systém predvídania kvalifikačných požiadaviek a jeho výsledky 

výrazne ovplyvňujú tvorbu iných politík (napríklad vysokoškolskej), takže sa vlastne 

stávajú ich integrálnou súčasťou. Ovplyvňujú rozhodovanie nielen na úrovni vlády, ale 
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napríklad aj rozhodovanie jednotlivých vysokých škôl a vďaka tomu prispievajú k 

znižovaniu štrukturálneho nesúladu medzi ponukou a dopytom kvalifikácií.   

 

Slovenská republika bola v rámci prieskumu EÚ, OECD a ILO bohužiaľ zaradená do prvej, 

najslabšej skupiny krajín (viď nasledujúca schéma). O to dôležitejšie však je, že práve 

v  tomto riešenom projekte aspoň vykročila žiadúcim smerom.   

 

 

 

Úrovne systémov prognózovania kvalifikačných požiadaviek v Európe 

 
 

Prognózovanie kvalifikačných požiadaviek má v európskych krajinách dve hlavné funkcie: po 

prvé, pre plánovanie vzdelávacej politiky, a po druhé, pre poskytovanie poradenských 

a informačných služieb o trendoch vývoja trhu práce a možnostiach uplatnenia absolventov. 

Priamo na vysokých školách môže prognózovanie ovplyvniť napríklad navrhovanie, 

plánovanie a riadenie študijných programov, určenie počtu študijných miest financovaných 

štátom alebo ďalšie alokovanie verejných prostriedkov. Poradenské a informačné služby 

môžu orientovať (aj potenciálnych) študentov na tie odbory štúdia, po ktorých je (alebo sa 

očakáva) väčší dopyt.  

 

V stále sa rozširujúcom počte štátov (ako napríklad Írsko, Veľká Británia a Poľsko) sa potom 

na základe prognóz dodatočne financujú oblasti s výraznou potrebou kvalifikovaných síl 

alebo odbory, ktoré sú „strategicky“ dôležité. V Írsku sa napríklad na základe pravidelných 

správ o budúcich kvalifikačných potrebách cielene financujú špeciálne vzdelávacie 

programy, ako sú bezplatné kurzy pre nezamestnaných, program Springboard, či program 

ICT skills conversion pre absolventov pri vstupe na trh práce. Vo Veľkej Británii systematicky 

sledujú „strategicky dôležité a ohrozené odbory“ (Strategic important and vulnerable 

subjects, SIVS), medzi ktoré patria prírodné vedy, technické a inžinierske disciplíny 

a matematika (čiže odbory STEM), ďalej moderné cudzie jazyky a kvantitatívne spoločenské 

vedy a podľa potreby ich dodatočne financujú.  

 

Podrobne sme spracovali analýzu vzťahu medzi prognózami kvalifikačných požiadaviek 

pracovného trhu a rozvojom vysokého školstva (predovšetkým prijímaním študentov do 

file:///C:/Dokumenty%20JK/Terciér/Higher%20Education%20News%20+%20Journals/Vysoké%20školství%20ve%20světě/Vysoké%20školství%20ve%20světě%20-%20SVP/Springboard%20|%20Higher%20Education%20Authority
file:///C:/Dokumenty%20JK/Terciér/Higher%20Education%20News%20+%20Journals/Vysoké%20školství%20ve%20světě/Vysoké%20školství%20ve%20světě%20-%20SVP/skills%20ICT%20-%20Department%20of%20Education%20and%20Skills
http://www.hefce.ac.uk/whatwedo/crosscutting/sivs/
http://www.hefce.ac.uk/whatwedo/crosscutting/sivs/
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vysokoškolského štúdia) v šiestich krajinách: Česká republika, Dánsko, Fínsko, Holandsko, 

Švédsko a USA. Hoci využívané spôsoby a mechanizmy či prenosy výsledkov prognóz 

kvalifikačných požiadaviek napríklad do rozhodovania o počte prijímaných na jednotlivé 

vysokoškolské inštitúcie a odbory štúdia sú v jednotlivých krajinách veľmi rozdielne, je 

zrejmé, že vplyv týchto prognóz sa výrazne zvyšuje. Jedným z dôvodov sú nepochybne 

aj súvislosti a dôsledky ekonomickej krízy po roku 2008 a nepriaznivé dopady masifikácie 

vysokého školstva na uplatnenie absolventov.  

 

Nasledujúce kapitoly predstavujú spôsoby prognózovania kvalifikačných potrieb trhu práce 

v niekoľkých krajinách, aj jednu medzinárodnú, ktorú pripravuje a využíva Európska komisia. 

 

Ako a kde pripravujú prognózy kvalifikačných požiadaviek 

 

Európska prognóza CEDEFOP 

 

Európska komisia si uvedomuje nutnosť vytvárania prognóz počtu zamestnaných a ich 

vzdelania, čo deklarovala vo viacerých dokumentoch. Sama chce v tomto smere prispieť 

a súčasne podporovať a motivovať aj krajiny, kde s tým zatiaľ nemajú veľké skúsenosti (ako 

je napríklad práve Slovensko). Preto ako súčasť Plánu hospodárskej obnovy Európy 

a v rámci pomoci Európe zmierniť bezprostredný vplyv krízy a pripraviť ju na opätovný 

hospodársky rast prišla v roku 2008 Európska komisia s rozsiahlou európskou iniciatívou na 

podporu zamestnanosti nazvanú New Skills for New Jobs. Jedným z výstupov tejto iniciatívy 

je súbor 18 sektorových štúdií, ktoré boli v rokoch 2008-2009 vytvorené pre Európsku 

komisiu. Každá z nich sa podrobne zaoberá situáciou vo vybranom odvetví ekonomiky. 

Objavujú sa v nich expertné prognózy vývoja daného odvetvia a podrobnejší náčrt možných 

scenárov vývoja v odvetví v najbližších rokoch.  

 

Najvýznamnejším celoeurópskym projektom je však v tomto ohľade stále ešte prebiehajúci 

medzinárodný projekt Mid-term skills supply and demand forecast v gescii Európskeho 

strediska pre rozvoj odborného vzdelávania (European Centre for the Development of 

Vocational Training, CEDEFOP) pre obdobie 2012 – 2016.  

 

Projekt nadväzuje na predchádzajúce tri projekty CEDEFOP v oblasti prognózovania potrieb 

trhu práce. Prvý z nich prebiehal v rokoch 2006-2008 a bol zameraný na prognózu strany 

dopytu trhu práce (jobs). Druhý potom v rokoch 2007-2009 vytváral prognózu strany ponuky 

(t.j. počet osôb). V rokoch 2009-2012 prebehol projekt Forecasting skill supply and demand 

in Europe, ktorého jedným z cieľov bolo posúdiť obe prognózy a porovnať výsledky, a tým aj 

identifikáciu možných medzier na trhu práce. Súčasný projekt Mid-term skills supply and 

demand forecast ďalej rozvíja postupy, ktoré boli v predchádzajúcich projektoch vyvinuté.  

 

Hlavným riešiteľom týchto nadväzujúcich projektov, ktoré sú niekedy súhrnne nazývané 

Skills supply and demand forecast in Europe, je pracovisko univerzity Warwick Institute for 

employment research (IER, Veľká Británia), ktoré vedie medzinárodné konzorcium. Ďalšími 

významnými riešiteľmi sú členovia konzorcia Cambridge Econometrics (CE, Veľká Británia), 

Research Center for Education and Labour Market (ROA) z Maastricht University 

(Holandsko), Alphametrics (Belgicko a Veľká Británia) a Stredisko vzdelávacej politiky 

University Karlovy (SVP PedF UK, Česká republika).  
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Výsledky uvedeného projektu CEDEFOP a metodológia jeho riešenia, ktorú vytvorilo 

konzorcium najkvalifikovanejšieho tímu odborníkov, ktoré sú v súčasnosti v Európe 

k dispozícii (nepochybne inšpirované tiež americkým modelom), sa taktiež stali základom 

a najvýznamnejšou inšpiráciou pre spracovanie prognózy kvalifikačných požiadaviek v roku 

2014 na Slovensku a jej aktualizácie v roku 2015. Práve s ohľadom na získané skúsenosti 

z už takmer desaťročnej práce pre CEDEFOP a pre Európsku komisiu, ale aj s ohľadom na 

množstvo národných skúseností z rôznych európskych krajín, možno postup riešenia, ktorý 

bol vypracovaný a použitý v roku 2014 na Slovensku, považovať za veľmi dobrý základ 

ďalšieho postupu. Jeho hlavné charakteristiky a postup riešenia sú uvedené v nasledujúcej 

schéme.  
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Prvý modul (Multisektorový makroekonomický model) slúži na vytvorenie prognózy počtu 

pracovných miest v členení podľa odvetví. Ide o zásadný vstup do celého riešenia. 

V metodologickom postupe spracovania prognóz je najprv pomocou makroekonomického 

modelu Cambridge Econometrics E3ME riešená prognóza makroekonomických veličín na 

celoštátnej aj odvetvovej úrovni. Z rozsiahleho modelu sa berú do úvahy predovšetkým 

makroekonomické premenné ovplyvňujúce počet zamestnaných (ako napríklad hrubý 

domáci produkt, pridaná hodnota, export, import, produktivita práce, verejná a súkromná 

spotreba, investície, výdavky na výskum a vývoj a pod.). Následne sa na základe ich vývoja 

http://www.camecon.com/EnergyEnvironment/EnergyEnvironmentEurope/ModellingCapability/E3ME.aspx
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v horizonte prognózy určuje zmena počtu zamestnaných v celej ekonomike i v každom 

jednotlivom ekonomickom odvetví. Model E3ME bol pôvodne určený na potreby výskumných 

pracovníkov a politikov, aby analyzoval dlhodobé dôsledky vývoja na tri základné oblasti, na 

tzv. tri E, na energie, na životné prostredie (anglicky environment ) a na ekonomiku. Zaoberal 

sa tiež dopadmi, ktoré na ne môžu mať rôzne vládne politiky, a to hlavne v oblasti výskumu 

a vývoja ekologických daní a regulácií. 

 

V druhom module metodologického postupu sa na základe prognózy vývoja počtu 

pracovných miest v jednotlivých odvetviach modelu E3ME vytvára prognóza profesijnej 

štruktúry pracovných miest (teda skupín povolaní). Na to sú využívané dáta európskeho 

výberového zisťovania pracovných síl (EU LFS, European Union Labour Force Survey), 

ktoré z národných štatistických úradov získava Eurostat. Pre každú krajinu zvlásť sa 

v každom z definovaných odvetví, pre ktoré bola spracovaná ekonomická prognóza v rámci 

modelu E3ME, predikuje vývoj každej z definovaných skupín povolaní (profesií). Predikcia 

povolaní v každej krajine a v každom odvetví je postavená predovšetkým na medzinárodnej 

komparácii rozhodujúcich tendencií a na logaritmickej regresii, ktorá môže byť modifikovaná 

podľa predpokladaných trendov vo vývoji technológií produkcie tovarov a služieb. Tým sú 

teda celkové počty pracovných miest v jednotlivých odvetviach rozdelené do definovaných 

skupín povolaní (profesií). 

 

V treťom module prebieha zisťovanie požadovaných stupňov vzdelania (kvalifikácií). 

Obdobne ako v predchádzajúcom module je predikovaný podiel jednotlivých vzdelanostných 

(kvalifikačných) skupín na celkovom počte pracovných miest v každej skupine povolaní 

v každom odvetví.  

 

Výsledky všetkých troch predchádzajúcich modulov – a predovšetkým prognózy počtu 

pracovných miest v odvetviach a v povolaniach – nerozlišujú medzi expanzívnym 

(rozvojovým) a substitučným (nahradzovacím) dopytom, avšak zahŕňajú vlastne len vývoj 

počtu zamestnaných (v danom odvetví a v danej skupine povolaní), teda dopyt expanzívny. 

Expanzívny (rozvojový) dopyt vyjadruje zmenu (kladnú alebo zápornú) v počte pracovných 

miest v danom odvetví, v danej skupine povolaní alebo kvalifikácií v dôsledku nárastu či 

poklesu pracovných miest ako reakciu na zmenu trhu práce (napríklad útlm odvetvia 

znamená znižovanie počtu pracovných miest v rozhodujúcich profesiách pre toto odvetvie 

a naopak). Substitučný (nahradzovací) dopyt však ukazuje na voľné pracovné miesta 

v danom odvetví či skupine povolaní (profesií), ktoré vznikajú v dôsledku odchodu 

pracovníkov napríklad do dôchodku. Expanzia aj substitúcia predstavujú samozrejme dosť 

rozdielne procesy, ktoré je nutné aj odlišne riešiť.  

 

Štvrtý model riešenia projektu je preto zameraný na poslednú čast celkového dopytu, na 

substitučný (nahradzovací) dopyt. Nahradzovací dopyt teda zachytáva potrebu obsadiť tie 

pracovné miesta, ktoré sú v súčasnosti obsadzované osobami, ktoré v priebehu 

prognózovaného obdobia opustia pracovný trh – najčastejšie z dôvodu odchodu do 

dôchodku (dôvodom však môže byť tiež odchod do zahraničia, na rodičovskú dovolenku 

a pod.). 

 

Výsledkom celého postupu prognózovania v rámci popisovaného európskho projektu až do 

spracovania (vyriešenia) štvrtého modulu je prognóza dopytu na trhu práce (prognóza počtu 

voľných pracovných miest) podľa odvetví (43 odvetví), povolaní (40 skupín povolaní) 

http://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/european-union-labour-force-survey
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a stupňov vzdelania (iba 3 stupne vzdelnia). Je však potebné upozorniť na to, že prognóza 

kvalifikačných stupňov má trochu inú povahu. Táto prognóza totiž vyjadruje vlastne to, ako 

rýchlo sa mení vzdelanostná štruktúra v jednotlivých povolaniach respektíve odvetviach, čo 

však v jednotlivých krajinách nie je odvodené od zmien v kvalifikačných požiadavkách 

v týchto povolaniach, ale od celkovej zásoby pracovnej sily s danou úrovňou vzdelania, ktorá 

je rozdeľovaná do existujúcich skupín povolaní a odvetví. Znamená to však, že v krajinách, 

kde sa rýchle rozvíja vzdelanie pracovnej sily smerom k vyšším úrovniam vzdelania, sa tiež 

v priemere nutne rýchlejšie zvyšuje kvalifikačná úroveň v jednotlivých povolaniach. To však 

vôbec nemusí zodpovedať vývoju skutočných kvalifikačných požiadaviek týchto povolaní, ale 

naopak to svedčí o inflácii vzdelania a o znižujúcej sa kvalifikačnej náročnosti pracovných 

miest, ktoré sú obsadzované ľuďmi s daným vzdelaním.  

 

Riešenie tohto problému hľadá projekt v definovaní kvalifikačnej náročnosti pracovných 

miest. Do celého postupu bol pridaný ešte modul 8, ktorý do riešenia prináša tzv. kvalifikačný 

profil pracovných miest (OSP, Occupational Skills Profiles). Kvalifikačný profil pracovných 

miest je odvodený predovšetkým od konceptu Európskeho kvalifikačného rámca (EQF, 

European Qualification Framework) a zhŕňa súbor charakteristík, ktoré popisujú rôzne 

dimenzie kvalifikačných požiadaviek, predpokladov, podmienok a ďalších kvalít dôležitých či 

vyžadovaných pre výkon danej práce (pracovného miesta, povolania). Ide o základné 

charakteristiky vyžadované pre danú prácu: požadovanú úroveň vzdelania a praxe (a tým aj 

zložitosť povolania); požadovaný odbor štúdia; ďalšie požiadavky povolania ako sú znalosti 

(Knowledge), zručnosti (Skills), kompetencie (Competence), osobné schopnosti, postoje 

a hodnoty (Occupational interest a Work values). 

Pre Európsku úniu ako celok – rovnako ako pre jednotlivé krajiny zaradené do niekoľkých na 

seba nadväzujúcich projektov, zahrnutých pod spoločným označením Prognóza 

kvalifikačného dopytu a ponuky (Forecasting skill demand and supply) – sú spracovávané 

prognózy vývoja pracovných miest podľa odvetvia, povolania a kvalifikačných potrieb. 

 

V nasledujúcich kapitolách sú predstavené postupy pre prognózovanie kvalifikačných 

požiadaviek v niektorých európskych krajinách a tiež v USA. 

 

Česká republika  

 

Prognózovaním kvalifikačných potrieb sa zaoberajú aj niektoré inštitúcie v Českej republike. 

V roku 2015 tam tím expertov pod hlavičkou Fondu dalšího vzdělávání riešil zakázku 

Ministerstva práce a sociálních věcí, ktorou bol projekt Předvídání kvalifikačních potřeb 

(PŘEKVAP). Hlavným expertom tohto projektu bol Jan Koucký, kmeňový zamestnanec 

Střediska vzdělávací politiky na Univerzitě Karlově. Ten sústredil okolo seba tím ľudí, ktorý 

v priebehu krátkej doby, ktorá bola na projekt vymedzená (apríl – október 2015), spracoval 

výstupy v rozsahu presahujúcom 2 500 strán. Medzi výstupmi sú profily 26 odvetví, 40 

skupín povolaní a taktiež podrobná metodologická publikácia, zahŕňajúca 6 hlavných častí1. 

Jedna z nich sa venuje návrhu nového modelu pre prognózovanie kvalifikačných potrieb 

                                                

1  Návrh nového modelu; Medzinárodné porovnanie, trendy a skúsenosti; Štvrtá priemyselná revolúcia a 

zamestnanosť; Národná sústava povolaní (NSP) a štruktúra trhu práce v ČR; Možnosti krátkodobej prognózy 
zamestnanosti a Zdroje a postupy získavania dát 

http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/forecasting-skill-demand-and-supply
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v ČR. Tento model, ktorého základné rysy predstavujeme v nasledujúcich riadkoch, by bol 

použiteľný aj pre Slovensko.   

 

Navrhovaný systém prognózovania kvalifikačných potrieb má dve podstatné charakteristiky. 

Po prvé, zahŕňa tak silnú úlohu Ministerstva práce a sociálnych vecí (MPSV) a Generálneho 

riaditeľstva Úradu práce (GR ÚP) na centrálnej úrovni, ako aj úlohu Krajských pobočiek 

Úradu práce (KrP ÚP) na úrovni regionálnej a obe tieto roviny čo najviac prepája 

obojsmernými väzbami. Po druhé, načrtáva pravidelný ročný cyklus procesu prognózovania, 

a teda aj tohto prepájania centrálnej a regionálnej (krajskej) úrovne pri vypracovávaní 

prognózy dopytu a ponuky kvalifikácií na pracovnom trhu. Tým však umožňuje MPSV, ako 

reprezentantovi štátu v tejto oblasti, aby mohlo celý proces prognózovania nielen účinne a 

efektívne koordinovať a prípadne upravovať, ale súčasne naň kladie zodpovednosť za to, že 

bude skutočne prebiehať podľa predpokladov a plniť ciele, ktoré si kladie. Zároveň však aj 

vzťahuje Krajské pobočky ÚP do práce s dátami a informáciami nielen na krajskej úrovni, ale 

aj na celoštátnej úrovni a umožňuje im tak v súvislostiach a v širšom kontexte nazerať aj na 

konkrétne dianie v ich regióne. 

 

Schéma: Návrh metodiky prognózovania vývoja dopytu a ponuky kvalifikácií; Ročný 

cyklus prepájania celoštátnej a krajskej úrovne 

 
 

 

 

Treba si uvedomiť, že navrhovaný systém samozrejme kladie neobvyklé požiadavky na 

prácu oboch inštitúcií na centrálnej úrovni aj všetkých štrnástich krajských pobočiek Úradu 

práce na regionálnej (krajskej) úrovni, ktoré sa prirodzene nezaobídu bez zodpovedajúceho 

organizačného a personálneho zabezpečenia. Na druhej strane však môže navrhovaný 

systém priniesť podstatné zvýšenie účinnosti prepájania ponuky a dopytu po kvalifikáciách a 

efektívnosti fungovania pracovného trhu. To je pritom v súčasnej dobe a ešte viac v 

budúcnosti nutné považovať za absolútne kľúčové. 

 

Nasledujúca schéma navrhovaného modelu prognózovania vývoja na trhu práce a z toho 

vyplývajúcich kvalifikačných požiadaviek i vývoja vzdelania a kvalifikácie pracovnej sily 

predstavuje komplexný a skutočne systémovo poňatý organizmus, ktorý sa skladá zo súboru 

na seba nadväzujúcich krokov. Celý proces prognózovania síce začína alebo presnejšie 
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povedané je na začiatku iniciovaný z centrálnej úrovne, ale pretože ide o cyklus, už ďalšie 

jeho kolo nadväzuje na centrálnej úrovni na predchádzajúce výstupy krajskej (regionálnej) 

úrovne. 

 

Schéma: Prognózovanie vývoja na trhu práce a kvalifikačných potrieb; Ročný cyklus 

prepájania a krajské úrovne 

 
 

 

Samozrejme je nevyhnutné zaoberať sa všetkými jednotlivými krokmi navrhovaného modelu 

prognózovania a vzťahmi medzi nimi podrobnejšie. Celú schému je pritom možné rozdeliť na 

dve časti: centrálna úroveň (horná časť schémy) a krajskú úroveň (spodná časť schémy). 

 

Celoštátna úroveň prognóz 

Východiskovým, podstatným a pomerne náročným krokom, ktorý bude prebiehať vždy v 

priebehu druhého a tretieho štvrťroka kalendárneho roka, sa stane vypracovanie piatich 

základných a na seba tesne nadväzujúcich prognóz vývoja na trhu práce na celoštátnej 

úrovni. Predpokladá sa pritom, že pôjde o krátkodobú a strednodobú prognózu, v prvom 

prípade na 2 roky a v druhom prípade na 10 rokov (počet rokov udáva horizont prognózy 

vzhľadom na posledný rok, za ktorý sú pri jej spracovaní dostupné reálne údaje). Pôjde o päť 

prognóz (viď predchádzajúca schéma), ktoré boli tiež pilotne spracované už v rámci projektu 
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PŘEKVAP v roku 2015 (medzi požadovanými výstupmi projektu však nefiguruje prognóza 

makroekonomického vývoja, ktorá síce musela byť spracovaná ako východisková, ale 

netvorí samostatný výstup projektu). 

 

Krajská úroveň prognóz 

Následne sa dostávame z časti prác spracovávaných na centrálnej úrovni do časti prác 

spracovávaných na regionálnej úrovni. V tejto časti prognózy (viď spodná časť vyššie 

uvedenej schémy) najprv všetky Krajské pobočky Úradu práce (KrP ÚP) dostanú vždy na 

konci kalendárneho roka z centrálneho pracoviska MPSV prostredníctvom Generálneho 

riaditeľstva Úradu práce (GR ÚP) spracovaných päť (pozri predchádzajúci odsek) 

centrálnych prognóz za celú Českú republiku a päť ďalších prognóz, v ktorých budú 

celoštátne prognózy dezagregované pre ich kraj. Každá prognóza pritom bude mať dva 

horizonty – krátkodobý (2 roky) a strednodobý (10 rokov). Prognóza bude obsahovať 

komentár, v ktorom bude každý kraj upozornený nielen na výsledky jednotlivých prognóz, ale 

aj na prípadné slabé miesta a úskalia vývoja v ich kraji, predovšetkým potom na rozpory 

medzi prognózou vývoja dopytu po kvalifikáciách a ponuky vzdelania a kvalifikácie pracovnej 

sily. Významná úloha KrP ÚP pritom spočíva v dvoch rovinách. Po prvé, KrP ÚP bude 

permanentne monitorovať vývoj na trhu práce v kraji, získavať ďalšie informácie 

regionálneho charakteru a konfrontovať tieto svoje poznatky s dezagregovanými 

prognózami, ktoré získal z centrálneho pracoviska MPSV. Po druhé, bude KrP ÚP 

komunikovať s relevantnými partnermi i s významnými zamestnávateľmi v kraji, prerokúvať s 

nimi tak výstupy z prognóz získaných z centrálneho pracoviska, ako aj svoje poznatky z 

monitoringu pracovného trhu a na základe konsenzu s partnermi navrhovať úpravy 

(modifikácie) týchto prognóz. 

 

Významnú podporu pre svoju činnosť získa každá Krajská pobočka Úradu práce (KrP ÚP) 

takisto v podobe dvoch kľúčových informácií o jednotlivých zamestnávateľoch v kraji, ktoré 

spoločne so všetkými prognózami prídu prostredníctvom GR ÚP tiež na konci každého 

kalendárneho roka. Prvou z nich bude informácia o ekonomickej výkonnosti (prosperite či 

naopak rizikovosti) všetkých významných zamestnávateľov v každom kraji vyjadrená 

hodnotou ich Indexu ekonomickej výkonnosti. Druhou potom bude modelový odhad vývoja 

zamestnanosti u všetkých významných zamestnávateľov v kraji v nasledujúcom 

kalendárnom roku. 

 

Vďaka svojim monitorovacím aktivitám budú KrP ÚP môcť porovnávať tieto údaje so 

skutočným vývojom, žiadať zamestnávateľa o ich vlastné predikcie alebo aspoň vyjadrenie a 

verifikovať výsledky oboch krátkodobých prognóz. Súčasne sa však bude KrP ÚP podieľať aj 

na neustálom overovaní správnosti získaných údajov a jeho permanentnom dopĺňaní a 

aktualizácii. Pôjde samozrejme nielen o údaje o celkovom počte zamestnaných, ale aj 

o údaje o ich štruktúre z hľadiska povolania (aspoň na štvrtej úrovni klasifikácie povolaní 

ISCO). Podstatným vodítkom pre nich pritom bude práve databáza Informačného systému o 

priemernom zárobku (ISPV). 

 

Podstatným krokom na krajskej úrovni bude prerokovávanie prognóz, ktoré s ďalšími 

podkladmi predloží KrP ÚP s ďalšími relevantnými partnermi v rámci krajskej platformy. 

Krajská platforma pritom môže mať rôznu podobu, jedným z jej stavebných kameňov sa však 

pravdepodobne stanú Poradné rady pri KrP ÚP. Úrad práce však môže preniesť 

prerokovávanie prognóz aj na ďalšie štruktúry podľa reálnej situácie v každom jednotlivom 
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kraji. Môžu to byť napríklad krajské Rady pre rozvoj ľudských zdrojov, Pakty zamestnanosti 

alebo iné, v danom kraji skutočne fungujúce štruktúry. 

 

Na základe diskusií a prerokovania podkladov, ktoré predloží KrP ÚP, ale tiež na základe 

ďalších materiálov od ktoréhokoľvek z ďalších partnerov, spracuje KrP ÚP nové verzie 

všetkých piatich prognóz, ktoré si síce zachovajú spoločnú (celoštátne dohodnutú) štruktúru 

a formát údajov, ale budú modifikované na základe krajského konsenzu dosiahnutého v 

rámci krajskej platformy. 

 

Takto sa vlastne dostávame na koniec celého ročného cyklu. Centrálne pracovisko (MPSV) 

celý proces v krajoch dôkladne sleduje a vyhodnocuje, ale predovšetkým funguje ako 

poradenský a konzultačný servis pre krajské pobočky a podporuje ich v príprave krajských 

prognóz. V centre medzitým pripravili aj rôzne ďalšie analytické podklady k vývoju 

kvalifikačných potrieb, ktoré sa môžu zamerať napríklad na vplyv novej priemyselnej 

revolúcie na zmeny kvalifikačných potrieb, na podrobné rozbory vývoja v niektorých 

odvetviach, na dôsledky rastúcej medzinárodnej migrácie pre český pracovný trh alebo na 

zmeny vo vzdelaní a odbornej príprave, ku ktorým dochádza v iných rozvinutých krajinách. 

 

V polovici roka však na centrálne pracovisko prídu aj viac či menej prepracované prognózy 

zo 14 krajov. Úlohou centrálneho pracoviska bude analyzovať ich, prediskutovať ich s kraji a 

spoločne s novými údajmi, ktoré medzitým budú k dispozícii a s ďalšími relevantnými 

informáciami, zapracovať ich do nových verzií piatich celoštátnych prognóz na ďalší rok, 

ktoré sa zároveň stanú východiskom pre dezagregáciu všetkých piatich prognóz pre 

jednotlivé kraje. A tým sa dostávame opäť na začiatok celého procesu, ktorý sa opäť začína 

na centrálnej úrovni. 

 

 

Rakúsko  

 

Medzi strednodobé prognózy možno zaradiť prognózy rakúskeho Inštitútu pre ekonomický 

výskum (WIFO – Das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung). Prognózy sú 

spracovávané už od 90. rokov, vždy raz za 2 alebo 3 roky. Zatiaľ poslednú prognózu 

zverejnilo WIFO na konci roka 2014 (Mittelfristige Beschäftigungsprognose für Österreich 

und die Bundesländer. Berufliche und sektorale Veränderungen 2013 bis 20202). Horizontom 

prognózy je sedemročné obdobie od posledných reálnych dát za rok 2013 do roku 2020. 

 

Posledná prognóza WIFO sa podobne ako už niekoľko predchádzajúcich zameriava nielen 

na vývoj v Rakúsku ako celku, ale aj v jeho 9 spolkových krajinách. Celoštátna prognóza sa 

člení do 38 odvetvových a do 59 profesijných skupín. Prognózy pre jednotlivé spolkové 

krajiny Rakúska, ktoré boli zverejnené v deviatich samostatných publikáciách, sa tiež členia 

do 38 odvetvových, ale – na  rozdiel od celoštátnej prognózy – iba do 27 profesijných skupín. 

 

Podľa tejto prognózy WIFO bude v nasledujúcich rokoch zamestnanosť v Rakúsku rásť v 

priemere o 1 % ročne s jasným smerovaním k vyšším kvalifikáciám, k službám a 

                                                

2
 Martina Fink, Thomas Horvath, Ulrike Huemer, Helmut Mahringer, Mark Sommer: Mittelfristige 

Beschäftigungsprognose für Österreich und die Bundesländer. Berufliche und sektorale Veränderungen 2013 bis 
2020. Monographien (287 Seiten), WIFO Dezember 2014  

http://www.wifo.ac.at/
http://www.wifo.ac.at/publikationen?detail-view=yes&publikation_id=57914
http://www.wifo.ac.at/publikationen?detail-view=yes&publikation_id=57914
http://www.wifo.ac.at/jart/prj3/wifo/main.jart?rel=de&reserve-mode=active&content-id=1223629830161&personen_id=4304
http://www.wifo.ac.at/jart/prj3/wifo/main.jart?rel=de&reserve-mode=active&content-id=1223629830161&personen_id=1497
http://www.wifo.ac.at/jart/prj3/wifo/main.jart?rel=de&reserve-mode=active&content-id=1223629830161&personen_id=986
http://www.wifo.ac.at/jart/prj3/wifo/main.jart?rel=de&reserve-mode=active&content-id=1223629830161&personen_id=616
http://www.wifo.ac.at/jart/prj3/wifo/main.jart?rel=de&reserve-mode=active&content-id=1223629830161&personen_id=3144
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k činnostiam orientovaným na zákazníkov. Kvalifikačne menej náročné pracovné miesta v 

priemyselných odvetviach budú síce na ústupe, ale dopyt po nekvalifikovanej pracovnej sile 

v sektore služieb bude skôr rásť. 

 

Ďalším zaujímavým produktom používaným v Rakúsku pre monitorovanie vývoja na trhu 

práce je Barometer kvalifikácií AMS Qualifications-Barometer. Ide o webovú aplikáciu 

prepájajúcu pracovné miesta charakterizované odvetvím, povolaním a požadovanou 

kvalifikáciou (schopnosťami, zručnosťami a kompetenciami). Aplikácia umožňuje jednoduchý 

prístup k informáciám o voľných pracovných miestach (novovznikajúcich alebo 

uvoľňovaných) v jednotlivých spolkových krajinách a v rôznych odvetviach, povolaniach. 

Barometer však vlastne nie je prognózou, pretože uvádza len krátkodobý výhľad vývoja 

voľných pracovných miest. Ide o šikovnú a vydarene rozpracovanú internetovú aplikáciu. 

 

 

Nemecko  

 

Prognózy vývoja trhu práce sú dlhodobo spracovávané aj v Nemecku. Na vypracovávaní 

prognóz spolupracuje vždy niekoľko poverených inštitúcií, z ktorých rozhodujúce sú však dve 

– Inštitút pre výskum trhu práce a zamestnanosti (IAB, Institut für Arbeitsmarkt- und 

Berufsforschung) a Spolkový inštitút pre odborné vzdelávanie (BIBB, Bundesinstitut für 

Berufsbildung). Tieto inštitácie tiež v rámci projektu QuBe (Das Projekt QuBe - Qualifikation 

und Beruf in der Zukunft) spracovali zatiaľ poslednú prognózu z roku 2014 (na predposlednej 

prognóze sa však podieľal napríklad ešte FIT, Fraunhofer-Institut für Angewandte 

Informationstechnik a predovšetkým GWS, Gesellschaft für Wirtschaftliche Strukturforschung 

mbH, spoluautor celej koncepcie nemeckého prognostického modelu). 

 

Prognostickým horizontom poslednej prognózy z roku 2014 (Engpässe im mittleren 

Qualifikationsbereich trotz erhöhter Zuwanderung 3 ) je rok 2030. Výsledky prognózy boli 

publikované v členení na 63 odvetví (v predchádzajúcej prognóze to bolo 59 odvetví), na 54 

profesijných skupín (rovnako ako predtým) a na 4 stupne (úrovne) vzdelania a 54 skupín 

odborov vzdelania. K tomu je potrebné poznamenať, že počet skupín povolaní a odborov 

vzdelania je rovnaký, lebo v nemecky hovoriacich krajinách sú – na rozdiel od anglicky 

hovoriacich krajín – termíny odbor vzdelania či kvalifikácia a povolanie často stotožňované či 

zamieňané. Prognóza z roku 2014 do modelu prvýkrát začleňuje aj pracovné príjmy (platy či 

mzdy) zamestnaných. 

 

Prognóza je postavená ako varovná v tom zmysle, že odpovedá na otázku, čo sa stane, keď 

sa doterajšie trendy vo vzdelávaní a na trhu práce predĺžia aj do nasledujúcich rokov. 

Výsledky prognózy varujú, že možno očakávať vážne problémy s obsadzovaním technických 

povolaní strednej kvalifikačnej úrovne spojené s nedostatkom absolventov s touto 

kvalifikáciou. Napriek tomu zistené disproporcie nie sú také výrazné ako v predchádzajúcej 

prognóze, pretože nová prognóza predpokladá vyšší počet imigrantov, ktorí túto disproporciu 

do určitej miery oslabia. 

 

                                                
3  Maier, Tobias; Zika, Gerd; Wolter, Marc Ingo; Kalinowski, Michael; Helmrich, Robert (2014): Engpässe im 

mittleren Qualifikationsbereich trotz erhöhter Zuwanderung * aktuelle Ergebnisse der BIBB-IAB-Qualifikations- 
und Berufsfeldprojektionen bis zum Jahr 2030 unter Berücksichtigung von Lohnentwicklungen und beruflicher 
Flexibilität. (BIBB-Report, 23/2014)  

http://bis.ams.or.at/qualibarometer/berufsbereiche.php
http://www.iab.de/
http://www.iab.de/
http://www.bibb.de/
http://www.bibb.de/
http://www.bibb.de/de/11727.php
http://www.bibb.de/de/11727.php
http://www.iab.de/en/publikationen/weitere-publikationen/weitere-publikationen-details.aspx/Publikation/k140319r06
http://www.iab.de/en/publikationen/weitere-publikationen/weitere-publikationen-details.aspx/Publikation/k140319r06
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V ďalšom roku 2015 bola prognóza v rámci projektu QuBe rozpracovaná (Qualifikation und 

Beruf in Deutschlands Regionen bis 2030 4 ) aj pre šesť veľkých nemeckých regiónov 

(regiónov je z pochopiteľných dôvodov menej ako spolkových krajín, takže napríklad celá 

bývalá NDR je v prognóze považovaná za jeden región – Ost (Východ)). Prognóza ukazuje, 

v akej podobe a ako výrazne sa budú problémy na nemeckom pracovnom trhu prejavovať v 

jednotlivých regiónoch. Okrem iného výsledky konštatujú, že jedine na východe Nemecka 

možno očakávať nedostatok akademických kvalifikácií, vo všetkých ostatných častiach to 

bude nedostatok odborných technických kvalifikácií. 

 

 

Fínsko  

 

Vo Fínsku bola v rámci ministerstva práce už pred niekoľkými rokmi spracovaná prognóza s 

horizontom až do roku 2025 (Työministeriö. Työvoima 2025. Täystyöllisyys, korkea 

tuottavuus ja hyvät työpaikat hyvinvoinnin perustana työikäisen väestön vähentyessä. 

Työpoliittinen tutkimus 325. Helsinki: Työministeriö). Hlavným cieľom prognózy bolo 

odhadnúť vývoj na trhu práce vzhľadom na to, že po roku 2010 vo Fínsku dochádza k 

poklesu počtu osôb v produktívnom veku. Aj napriek istému nárastu počtu zamestnaných sa 

totiž vo Fínsku stále nedarí dosiahnuť potrebnú mieru zamestnanosti, ktorá by zabezpečila 

dostatočný rast HDP a potrebných finančných zdrojov, ktoré Fínsko pre svoj úspešný rozvoj 

potrebuje. 

 

Cieľom prognózy sa tak vlastne stala analýza, ktorá mala nájsť odpoveď na otázky, či zmeny 

na fínskom trhu práce zodpovedajú globálnym technologickým a štrukturálnym zmenám, či 

sa vývoj dopytu a ponuky kvalifikovanej práce navzájom ovplyvňujú a či sa vyvíjajú v súlade. 

Zároveň mali prognózy a sprievodné analýzy nájsť, ukázať a odporučiť cesty k uspokojivému 

riešeniu vznikajúcich problémov. 

 

Fínska prognóza jednak popisuje pravdepodobný scenár vychádzajúci zo súčasného stavu, 

ale snaží sa tiež nájsť nové možnosti, ktoré by viedli k zníženiu miery nezamestnanosti a k 

väčšiemu súladu medzi dopytom a ponukou kvalifikácií. Navyše sa pokúša identifikovať aj 

prípadné riziká, ktoré môžu výrazne negatívne ovplyvniť situáciu na fínskom trhu práce 

(napríklad postupne sa objavujúce stagnácie výdavkov na výskum a vývoj alebo hrozby, 

ktoré môžu prísť z vonku), a pripravenosť Fínska reagovať na ne skôr, než skutočne 

nastanú. Uvedená prognóza je v poradí už piatou správou o vývoji zamestnanosti a 

pracovného trhu, ktoré sú vo Fínsku v štvorročnej periodicite vydávané už od prvej polovice 

deväťdesiatych rokov. Uvedená séria pritom nadväzuje a je vlastne pokračovaním menej 

komplexných analýz a prognóz vývoja ponuky a dopytu na fínskom trhu práce, ktoré začali 

vychádzať už v šesťdesiatych rokoch minulého storočia. 

 

 

Spojené kráľovstvo  

 

V Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska (UK) sa veľký projekt zameraný na 

prognózu vývoja pracovných miest v sektorovej a profesijnej štruktúre a ich dôsledky pre 

                                                
4  Zika, Gerd (Ed.); Maier, Tobias (Ed.) (2015): Qualifikation und Beruf in Deutschlands Regionen bis 2030. 

Konzepte, Methoden und Ergebnisse der BIBB-IAB-Projektionen. (IAB-Bibliothek, 353), Bielefeld: 
Bertelsmann 2015  

http://www.iab.de/de/publikationen/iab-bibliothek/detailseite-bibliothek.aspx/Publikation/k150318302
http://www.iab.de/de/publikationen/iab-bibliothek/detailseite-bibliothek.aspx/Publikation/k150318302
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požadované kvalifikácie a vzdelanie realizoval od polovice 90. rokov, kedy sa tiež prvýkrát 

objavil jeho názov Working Future. Návrh tohto najprv dvojročného projektu pre britskú vládu 

pripravil Inštitút pre výskum zamestnanosti na Univerzite Warwick IER Institute for 

Employment Research, University of Warwick). Projekt Working Future bol však aj v 

nasledujúcich rokoch stále opakovane predlžovaný alebo novo schvaľovaný a zatiaľ beží 

dodnes. 

 

Po niekoľkých prvých prognózach sa podoba výstupov projektu stabilizovala v roku 2004, 

kedy bola publikovaná desaťročná prognóza Working Future 2002–2012. Obsahovala údaje 

o 25 skupinách odvetví, 27 skupinách povolaní a o 3 vzdelanostných skupinách (úrovniach). 

Mala niekoľko častí. Hlavnou bola takmer 300 stranová celoštátnej správa National Report. 

Podrobné kapitoly pre každý z 9 anglických regiónov a ďalej kapitoly pre celé Anglicko, 

Škótsko, Wales a Severné Írsko boli spracované vo viac ako 300 stránkovej správe nazvanej 

Regional Report. A nakoniec správa z názvom Sectoral report rozoberala veľmi podrobne na 

takmer 700 stranách podobu každého z 25 definovaných odvetví britskej ekonomiky. 

 

Od tej doby sa podoba prognózy a z nej vychádzajúcich správ Working Future príliš nemení 

a poskytuje najucelenejší obraz o štruktúre strany dopytu trhu práce v Spojenom kráľovstve. 

Vychádza pravidelne každý druhý rok, takže zatiaľ posledná prognóza a teda aj správa bola 

zverejnená na jar v roku 2014 s názvom Working Future 2012–2022 (prognóza je vždy 

desaťročná, takže počiatočný rok prognózy označuje posledný rok, pre ktorý mala prognóza 

k dispozícii reálne dáta). 

 

Posledná prognóza však už pracuje s podstatne podrobnejšou štruktúrou 75 odvetví, 369 

skupín povolaní a 6 úrovní vzdelania a kvalifikácie. Medzi autormi prognózy sa k 

pracovníkom IER Warwick University už po tretíkrát pridala známa poradenská firma 

Cambridge Econometrics a pre prognózu bol teda opäť využitý jej ekonometrický model 

používaný v Európe. Medzi výstupy prognózy patrí taktiež už po tretíkrát aj Technical Report, 

ktorý obsahuje popis metód a dátových zdrojov, ktoré boli pri príprave prognózy použité. 

 

Írsko  

 

V Írsku vznikla v septembri roku 2005 na žiadosť Micheála Martina, ministra podnikania, 

obchodu a zamestnania (Ministry of Enterprise, Trade and Employment) a Ministerstva 

školstva a vedy (Ministry of Education & Science) expertná skupina zaoberajúca sa 

prognózou potrieb trhu práce. Jej prácu v rámci organizácie ERSI (The Economic and Social 

Research Institute) viedla Anne Heraty. Prvé výsledky boli prezentované v septembri 2006 a 

finálna publikácia potom vyšla v roku 2007. Ich prognóza bola zameraná až do roku 2020. 

Používali v nej 11 hlavných skupín odvetví, 18 profesijných skupín a 9 odborových skupín. 

Veľmi zaujímavá bola ich analýza kvalifikačných náročností. Pre ňu vytvorili 10 stupňov. Tie 

sa od seba líšia predovšetkým požadovaným ukončeným vzdelaním (skupina 1 má najnižšie, 

skupina 10 najvyššie vzdelanie). Pre väčšinu analýz sú tieto skupiny zlúčené do 4 skupín. V 

prvej skupine sú stupne 1-3. Tie zodpovedajú nižšiemu sekundárnemu vzdelaniu. Ďalej sú 

spojené skupiny 4 a 5, ktoré zodpovedajú vyššiemu sekundárnemu vzdelaniu. Spojením 

stupňov 6 a 7 vznikne skupina vyžadujúca si základný stupeň terciárneho vzdelania. 

Zlúčením skupín 8-10 sa vytvorí skupina, kde je požadované vyššie terciárne vzdelanie. Vo 

svojej prognóze analyzujú tak stranu ponuky, ako aj dopytu. 

http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/ier/
http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/ier/
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V súčasnej dobe je v oblasti prognózovania kvalifikačných potrieb v Írsku najdôležitejší Skills 

and Labour Market Research Unit (SLMRU) – predtým ako súčasť FÁS Planning and 

Research Department, a the Expert Group on Future Skills Needs (EGFSN). Táto skupina 

monitoruje (ne)rovnováhu medzi ponukou a dopytom v ekonomike a následne predkladá 

vláde návrhy na opatrenia, ktoré majú zistené nedostatky riešiť. Táto skupina je podriadená 

obom vyššie spomenutým ministerstvám, teda tak Ministerstvu podnikania, obchodu a 

zamestnania (Ministry of Enterprise, Trade and Employment), ako aj Ministerstvu školstva a 

vedy (Ministry of Education & Science). Expertná skupina je vedená nezávislým predsedom. 

Skladá sa zo zástupcov sociálnych partnerov, príslušných štátnych orgánov (Department of 

Finance; Department of Enterprise, Employment and Innovation; Department of Education 

and Skills), zástupcov ekonomických rozvojových agentúr (IDA Ireland; Enterprise Ireland) a 

zástupcov agentúr zapojených do politických rozhodnutí v oblasti postsekundárneho 

vzdelávania a odbornej prípravy (Higher Education Authority; FAS; Skill-Nets; Vocational 

Training Committees). Admnistratívnu činnosť EGFSN zabezpečuje na sekretariáte zhruba 

päť osôb – všetci sú zamestnancami National Policy and Advisory Board for Enterprise, 

Trade, Science and Innovation (Forfas). Väčšinu podkladových kvantitatívnych analýz pre 

EGFSN pripravuje SLMRU. The Economic and Social Research Institute, ktorý je najväčšou 

inštitúcioou súkromného sektora v Írsku, hrá tiež významnú úlohu v procese prognózovania 

kvalifikačných potrieb. Táto inštitúcia totiž pripravuje pre SLMRU päťročnú prognózu 

zamestnanosti podľa sektorov ekonomiky, vychádzajúcu z makroekonomického modelu 

írskej ekonomiky. Pre toto modelovanie je používaný model HERMES. EGFSN len občas 

zadá spracovanie výskumných štúdií externým expertom, najmä štúdií o konkrétnych 

sektoroch ekonomiky. SLMRU má väčšinou 6 stálych zamestnancov. Ide o jedného 

vedúceho, jedného vedúceho výskumného pracovníka, troch výskumných pracovníkov a 

jedného administratívneho pracovníka. Ročný rozpočet SLMRU predstavuje približne 450 

tisíc libier. 

 

Nasledujúci obrázok ukazuje vzťahy medzi jednotlivými inštitúciami v Írsku. 

 
 

Celý model má tri hlavné silné stránky. Po prvé, tým, že EGFSN dáva svoj report 

Ministerstvu podnikania, obchodu a zamestnania (Ministry of Enterprise, Trade and 

Employment) i Ministerstvu školstva a vedy (Ministry of Education & Science), dostávajú 
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rovnaké informácie tak ministerstvo zodpovedné za formuláciu politiky na strane ponuky 

(Ministerstvo školstva a vedy), ako aj ministerstvo zodpovedné za politiku na strane dopytu 

trhu práce (Ministerstvu podnikania, obchodu a zamestnania). 

 

Druhou výhodou tohto modelu je to, že zástupcovia vyšších úradníkov príslušných 

ministerstiev sú členmi EGFSN. Táto skupina má potom právomoci a kompetencie realizovať 

odporúčania, vyplývajúce z ich analýz a správ. Každoročne sa vykonáva hodnotenie toho, či 

príslušné odporúčania boli realizované. 

 

A po tretie, EGFSN má prístup ku komplexným aktuálnym údajom o ponuke aj dopyte na 

trhu práce v Írsku. Za poskytovanie týchto dát nesie zodpovednosť SLMRU. Dáta sú k 

dispozícii v National Skills Database. 

 

SLMRU pripravuje každoročne tri správy: National Skills Bulletin; Monitoring Ireland’s Skills 

Supply a Vacancy Overview Report. Zároveň tiež každé dva roky predkladá aktualizovanú 

prognózu vývoja pracovných miest. 

 

Poľsko  

 

V Poľsku sa sledovanie nesúladu medzi ponukou a dopytom na trhu práce (Monitoring 

Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych - MZDiN) z pohľadu povolania vykonáva na 

národnej, regionálnej a miestnej úrovni od roku 2005. Monitorovacie správy sú publikované v 

polročných alebo ročných cykloch. Okrem monitorovania „nedostatočných a nadbytočných" 

skupín povolaní, vykonávajú úrady práce viacero ďalších samostatných zisťovaní v rámci 

prognózovania kvalifikačných požiadaviek trhu práce. Projekt úradu práce nazvaný 

Barometer povolaní (Barometr Zawodów) je príkladom týchto zisťovaní. Ide o krátkodobú 

(jednoročnú) prognózu vývoja zamestnanosti. Inšpiruje sa švédskym projektom. Prognóza je 

vytvorená pre každé vojvodstvo miestnym úradom práce. Výsledkom je zoznam povolaní, 

rozdelených do troch skupín: 

 

 „deficitné" povolania (zawodów deficytowych) – v tých by nemal byť problém v 

nasledujúcom roku nájsť zamestnanie, pretože dopyt zamestnávateľov v nich bude 

vysoký a zároveň je očakávaná nízka ponuka osôb, ktoré si do týchto povolaní želajú 

nastúpiť a majú zodpovedajúcu kvalifikáciu 

 „vybalansované" povolania (zawodów zrównoważonych) – v tých sa očakáva, že 

počet pracovných miest bude podobný ako počet záujemcov o ich obsadenie 

 „prebytkové" povolania (zawodów nadwyżkowych) – v tých by malo byť ťažké nájsť 

uplatnenie, pretože sa v nich očakáva veľké množstvo uchádzačov na malý počet 

pracovných miest 

 

MZDiN je zákonom stanovená úloha, ktorá je realizovaná v rámci služobných povinností. 

Monitoring realizuje 1 osoba z každého zo 16 úradov práce príslušného vojvodstva (pre 

regionálnu úroveň), 1 osoba na každom z 350 okresných úradov práce (miestna úroveň) a 1 

osoba na oddelení trhu práce z Ministerstva práce a sociálnych vecí počas cca 2 týždňov, 

kedy sa pripravuje správa za 1. polrok a počas cca 3 týždňov pri príprave výročnej správy. 
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Výsledné správy sú založené výhradne na vlastných štatistických údajoch zhromaždených 

ako súčasť verejných štatistík z úradov práce. To však so sebou prináša rad obmedzení. 

Údaje o voľných miestach, ktoré majú úrady práce k dispozícii, nepokrývajú zďaleka celý trh 

práce. Najmä kvalifikačne náročnejšie pracovné miesta často zamestnávatelia obsadzujú 

inak, ako cez úrady práce, pretože sa (právom) domnievajú, že osoby s vyššou kvalifikáciou 

nie sú príliš často v evidenciách úradov práce evidované, a preto evidované osoby nespĺňajú 

kvalifikačné požiadavky na tieto voľné pracovné miesta. V týchto prípadoch zohráva veľmi 

dôležitú úlohu pre obsadzovanie pracovných miest aj internet a tiež personálne agentúry. 

 

Metodológia výskumu vychádza z odporúčaní vypracovaných na oddelení trhu práce 

poľského Ministerstva práce a sociálnej politiky (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej). 

Základným sledovaným ukazovateľom je index prebytku/nedostatku (W) v povolaní, ktorý je 

vypočítaný ako podiel zmeny voľných pracovných miest v danom vykazovanom období voči 

nárastu nezamestnaných v rovnakom období. Tie jednotlivé povolania a odvetvia (tie sú 

definované podľa PKD – Polska Klasyfikacja Działalności), kde je index menší ako 0,9, sú 

zaradené do skupiny „deficitných" (deficytowych), tie, ktoré majú index 0,9 ≤ W ≤ 1, 1 sú v 

skupine „vybalansovaných" (zrównoważonych) a ostatné v skupine „prebytkových" 

(nadwyżkowych). 

 
 

Prognóza kvalifikačných požiadaviek a pracovnej sily v USA 

 

V USA dlhodobo a systematicky spracováva analýzy a prognózy trhu práce, kvalifikačných 

požiadaviek a potreby absolventov rôznych úrovní a odborov vzdelania federálny Úrad pre 

štatistiku práce (Bureau of Labor Statistics, BLS). Ide o verejnú inštitúciu, ktorá je súčasťou 

americkej administratívy a zaoberá sa zberom a analýzami údajov o trhu práce v USA. Svoje 

výstupy poskytuje priamo americkému Kongresu, ďalším federálnym úradom, štátnym a 

miestnym orgánom, ale aj širokej verejnosti. Prognózy vývoja pracovného trhu a 

kvalifikačných požiadaviek vydáva BLS pravidelne v dvojročných intervaloch už viac ako 40 

rokov. Výsledky prognózy sú zverejňované a využívané širokým spektrom užívateľov, 

kľúčovú úlohu však medzi nimi má rozvinutý systém kariérového poradenstva, ktorý výrazne 

ovplyvňuje rozhodovanie mladých ľudí o voľbe štúdia po ukončení všeobecnej strednej školy. 

 

BLS sa vo svojich prognózach zaoberá vývojom trhu práce v USA na najbližších 10 rokov 

(od posledných reálnych údajov). Svoju prognózu prezentuje BLS vždy v každom druhom 

roku. Na konci roku 2013 tak bola zverejnená prognóza na obdobie 2012-2022. Ďalšia 

prognóza na obdobie 2014-2024 bude zverejnená na konci roka 2015. BLS prezentuje 

výsledky svojich prognóz v troch rôznych formách. Svojou povahou odborné články obsahuje 

vždy na prognózu zamerané špeciálne číslo mesačníka Monthly Labor Review. Naopak 

oveľa populárnejšie písané a širšej verejnosti prístupnejšie informácie podáva štvrťročník 

Occupational Outlook Quarterly. V posledných rokoch je však možné pozorovať veľmi silnú 

tendenciu umiestňovať čoraz väčšie množstvo informácií tiež na webovú stránku BLS. 

 

V prognóze sú okrem základných makroekonomických ukazovateľov uvedené aj podrobné 

štruktúry pracovných miest a zamestnaných osôb v členení na približne 250 odvetví a 850 

povolaní. Zároveň s prognózou zverejňuje BLS aj aktuálne dáta za predchádzajúci rok 

(posledné dostupné dáta sú teda zatiaľ za rok 2012) a u odvetvových prognóz aj dáta z 

obdobia pred 10 rokmi (teda dáta za roky 2002 až 2012). V podrobnej klasifikácii 850 

http://www.bls.gov/
http://www.bls.gov/opub/mlr/2013/article/overview-of-projections-to-2022.htm
http://www.bls.gov/opub/ooq/2013/winter/winter2013ooq.pdf
http://www.bls.gov/
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povolaní to však nie je možné, pretože počet povolaní sa každý rok mení. Preto sme v 

európskych a slovenských podmienkach vytvorili s láskavou podporou kolegov z amerického 

BLS unikátne prevodníky amerických profesijných aj odvetvových klasifikácií na európske, a 

teda aj slovenské štandardy. Vďaka tomu je možné porovnať štruktúru pracovných miest a 

zamestnaných osôb na trhu práce v USA z dát BLS s európskymi a so slovenskými 

databázami, ako je predovšetkým European Labour Force Survey (EU LFS) Eurostatu a 

Výberové zisťovanie pracovných síl (VZPS). 

 

Prognóza BLS je postavená na rade predpokladov. Tie sa dajú rozdeliť na tri hlavné skupiny: 

1) Prvá skupina zahŕňa predpoklady, ktoré sa vzťahujú na celoekonomické a sociálne 

podmienky: 

a) Nedôjde k žiadnej významnej vojne, ktorá by mala zreteľný vplyv na americkú 

ekonomiku; nedôjde ani k žiadnej inej významnej zmene veľkosti ozbrojených 

zložiek (armády USA). 

b) Naďalej bude v dôsledku hospodárskych cyklov pokračovať kolísanie ekonomickej 

aktivity. 

c) Základné systémové podmienky a vzťahy na trhu práce sa v americkej ekonomike 

nebudú výrazne meniť. 

d) Prebiehajúce všeobecné spoločenské a vzdelávacie trendy budú v nejakej 

intenzite pokračovať aj v nasledujúcich rokoch. 

 

2) Druhú skupinu predpokladov vytvárajú výskumníci a analytici BLS. Snažia sa 

identifikovať faktory, ktoré v minulosti mali silný vplyv na odvetvovú a profesijnú štruktúru 

pracovných miest a zamestnaných. Po identifikácii každého faktora posudzujú, či a 

prípadne ako silno bude jeho vplyv pôsobiť aj v nasledujúcich rokoch. Ďalej sa pokúšajú 

identifikovať aj nové faktory, ktoré by na štruktúru pracovných miest a zamestnaných 

osôb mohli pôsobiť v budúcnosti. 

 

3) Tretia skupina predpokladov je spracovaná ekonómami BLS, ktorí konštruujú intervaly 

prijateľnosti pre všetky významné prognózované veličiny, teda napríklad pre mieru rastu 

HDP, pre miery nezamestnanosti, produktivity práce a ďalšie. Účelom stanovenia týchto 

intervalov je zabezpečiť ekonomicky reálne a zrozumiteľne vysvetliteľné výsledky 

prognózy. 

 

Samotnú prognózu potom americký BLS realizuje v siedmich krokoch znázornených na 

Schéme prognózy kvalifikačných potrieb. Každý krok je postavený na samostatných 

postupoch a modeloch a na rôznych vstupných predpokladoch. Využíva však výsledky z 

predchádzajúcich krokov a sám pripravuje výsledky pre nadväzujúce kroky. Výhodou 

systému prognózovania BLS je to, že výsledky prognózy sú v jednotlivých krokoch priebežne 

hodnotené radom expertov z mnohých rôznych oblastí. 

 

V nasledujúcej schéme sú predstavené základné kroky, pomocou ktorých je americká 

prognóza vytváraná. 
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Krok 1: Prognóza demografickej skladby pracovnej sily v USA. V tomto kroku je 

prognózovaná celková veľkosť pracovnej sily a jej štruktúra z pohľadu veku, pohlavia a 

národnosti. Demografická prognóza je postavená na analýze mier pôrodnosti a úmrtnosti a 

na analýze čistej migrácie (t.j. počet prisťahovaných mínus počet vysťahovaných osôb). 

 

Krok 2: Prognóza agregovaného hospodárskeho rastu. V druhom kroku je prognózovaná 

veľkosť hrubého domáceho produktu a jeho hlavných zložiek. BLS pritom využíva model 

obsahujúci niekoľko stoviek rovníc, ktoré zachytávajú kľúčové vplyvy, ktoré ovplyvňujú rast a 

skladbu ekonomiky USA. Model je vystavaný na troch stovkách exogénnych premenných, 

ktoré špecifikuje BLS a ktoré spoločne definujú príslušný scenár vývoja americkej 

ekonomiky. 

 

Krok 3: Rozdelenie hrubého domáceho produktu na čiastkové komponenty podľa použitia. V 

tomto kroku dochádza k posunu z agregovanej makroekonomickej úrovne na úroveň 

odvetvovú. Pre výstup na úrovni produkcie jednotlivých odvetví je ekonomika USA rozdelená 

na približne 250 odvetví. Cieľom tohto kroku je vytvoriť prognózu celkových výdavkov pre 

každý komoditný sektor v tabuľke vstupov a výstupov. Hrubý domáci produkt je rozdelený z 

hľadiska konečného použitia na štyri formy: súkromnú spotrebu výrobkov a služieb (spotreba 

domácností), hrubé súkromné investície (investície podnikateľského sektora a domácností), 

vládne výdavky na tovary a služby (verejné výdavky) a čistý vývoz (rozdiel medzi vývozom a 

dovozom). 

 

Krok 4: Vytvorenie medzisektorovej input-output tabuľky. V štvrtom kroku je prognózovaný 

medzisektorový tok tovarov a služieb. Do výpočtu hrubého domáceho produktu (HDP) sa 

nezapočítava celý, ale len pridaná hodnota každého z odvetví (teda bez medzispotreby). 

Input-output tabuľka v sebe zahŕňa zdroje a použitie jednotlivých sektorov. Tabuľka zdrojov a 

použitia sa v jednotlivých rokoch prognózy väčšinou príliš nemení. 

 



25 

 

Krok 5: Prognóza pracovných miest a zamestnanosti podľa odvetví. Počet pracovných miest 

(jobs) a zamestnaných v jednotlivých odvetviach je prognózovaný aj z hľadiska 

odpracovaných hodín. Informácie získané v tomto kroku sú spoločne s produktom 

jednotlivých odvetví získaného v 3. kroku použité pre výpočet produktivity práce. Jej vývoj je 

expertami posúdený a v odvetviach, kde produktivita práce dosiahne nereálne hodnoty, je 

model odhadujúci výstup odvetví prepracovaný. 

 

Krok 6: Prognóza pracovných miest a nezamestnanosti podľa povolania (profesií). Postup 

používaný pre prognózu jednotlivých skupín povolaní (profesijné štruktúry) je založený na 

odvetvovo profesijnej matici, ktorá ukazuje počty zamestnaných pre približne 250 odvetví a 

850 skupín povolaní (profesijných skupín). Následne prebieha prognóza zmeny podielu 

profesijných skupín v každej z odvetvových skupín. V prvom kroku tejto prognózy sú 

revidované historické údaje na identifikáciu dlhodobých trendov. Faktory spôsobujúce tieto 

trendy sú potom skúmané pomocou analytických štúdií jednotlivých odvetví a profesií. Potom 

sa expertne posudzuje, ako tieto, ale prípadne aj ďalšie faktory, budú na danú skupinu 

povolaní pôsobiť v nasledujúcich rokoch. Niektoré očakávané trendy totiž nemusia byť z 

historických dát zrejmé. Ide predovšetkým o vplyvy spôsobené novými technológiami 

(elektronizácia, robotizácia, informačné technológie a pod.). Tieto vplyvy sú odhadované zo 

štúdií vytvorených v rámci iného programu BLS Office of Productivity and Technology a z 

výstupov ďalších výskumne zameraných organizácií. 

 

Krok 7: Kvalifikačný profil jednotlivých povolaní. Pre všetkých 850 povolaní podľa americkej 

klasifikácie (Standard Occupational Classification, SOC) je následne určené, aké si spravidla 

vyžadujú dosiahnuté vzdelanie, ako dlhú prípadnú prax v príbuznom povolaní a akú ďalšiu 

prípravu musí pracovník v tomto povolaní absolvovať. Súčasne je však americká klasifikácia 

povolaní napojená na rozsiahly informačný systém O*NET (viď nasledujúca schéma), ktorý 

podrobne opisuje nielen celú škálu ukazovateľov kvalifikačného profilu a ďalších podmienok 

a predpokladov každého povolania, ale aj konkrétne ekonomické, sociálne i osobnostné 

charakteristiky a vlastnosti osôb, ktoré dané povolanie vykonávajú. Uvedené informácie o 

všetkých povolaniach sú dostupné v publikácii Occupational Outlook Handbook (OOH), ktorá 

je rovnako ako prognóza aktualizovaná každé dva roky a od roku 2010 je už zverejňovaná a 

voľne prístupná na internete. 

http://www.bls.gov/soc/soc_structure_2010.pdf
http://www.bls.gov/ooh/
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Súčasťou informačného systému sú tiež odkazy na vysoké školy a univerzity alebo na iné 

vzdelávacie inštitúcie, na ktorých možno získať vzdelanie a diplom či certifikát, ktoré sú pre 

výkon daného povolania potrebné. Práve prepojenie všetkých uvedených informácií do 

jedného systému predstavuje pre poradenský systém a pre voľbu vzdelávacej dráhy a 

profesionálnej kariéry obrovskú a predtým nepredstaviteľnú výhodu. Môže totiž napríklad 

študentom stredných škôl (high school) na základe ich školských výsledkov, osobnostných 

charakteristík, záujmov a ašpirácií poradiť nielen s voľbou budúceho povolania a s možnými 

rizikami s uplatnením v ňom, ale tiež vybrať najvhodnejšiu vzdelávaciu dráhu pre také 

povolanie a dokonca konkrétne aj vhodnú vzdelávaciu inštitúciu. 

 

Do informačného systému aj do OOH sú zahrnuté aj niektoré podstatné údaje pochádzajúce 

z analýz a aktuálnej prognózy BLS. Pri všetkých povolaniach je napríklad uvedené, koľko 

osôb dané povolanie vykonáva, aké majú vzdelanie a priemerný plat. OOH však z prognóz 

tiež preberá, koľko sa v danom povolaní počas nasledujúcich desiatich rokov vytvorí nových 

pracovných miest (tzv. expanzívny dopyt, expansion demand) a koľko existujúcich 

pracovných miest bude uvoľnených (tzv. substitučný a nahradzovací dopyt, substitution and 

replacement demand), predovšetkým z dôvodu odchodu súčasných pracovníkov do 

dôchodku alebo naopak, koľko existujúcich pracovných miest (jobs) zanikne. 

 

Je pochopiteľné, že samotné prognózy nemôžu sami osebe zásadne zlepšiť 

zamestnateľnosť a uplatnenie absolventov vysokých škôl, alebo treba na ne nadviazať 
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konkrétnymi stratégiami a opatreniami vysokoškolskej politiky. Naviac je taktiež zrejmé, že 

samotné prognózy majú niektoré obmedzenia, o ktorých je potrebné otvorene diskutovať. 

Preto je tiež dôležité nesústrediť sa len na ne, ale pripraviť si širšiu paletu nástrojov 

a postupov, ktoré sa navzájom vyvažujú a dopĺňajú. Toto upozornenie však nijako neznižuje 

význam prognózovania vývoja kvalifikačných požiadaviek pracovného trhu a potrieb 

vysokoškolákov a potrebu systematicky a permanentne ich rozvíjať.  
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Ako prognózy ovplyvňujú vývoj vysokého školstva 

 

Expanzia počtu študentov a absolventov vysokých škôl v posledných rokoch nepochybne 

vedie v mnohých rozvinutých krajín k narastajúcim problémom s uplatnením vysokoškolákov 

v praxi. Problémy spojené s vysokým počtom študentov a absolventov navyše významne 

prehĺbila ekonomická kríza po roku 2008. Preto sa tiež vo vysokoškolskej politike mnohých 

krajín zvyšuje dôraz na tesnejšie prepojenie rozvoja vysokého školstva s kvalifikačnými 

požiadavkami pracovného trhu. 

 

Hoci ide o úplne zreteľnú všeobecnú tendenciu vo vývoji vysokoškolských systémov 

rozvinutých krajín, možno zároveň takmer v každej krajine nájsť dosť odlišné spôsoby 

riešenia uvedených problémov. Preto táto kapitola umožní urobiť si na prípadových štúdiách 

z niektorých krajín (Fínsko, Holandsko, Švédsko a USA) konkrétnejšiu predstavu o tom, čo 

sa za všeobecnou tendenciou vlastne skrýva. Kapitola začne Fínskom, ktoré je príkladom 

systému s centralizovanou reguláciou počtu a štruktúry prijímaných študentov. 

 

 

Fínsko  

 

Vo Fínsku, ktoré má pomerne dlhú tradíciu prognózovanie vývoja ekonomiky, rozhodujú o 

stanovení počtu prijímaných na vysoké školy (univerzity a polytechniky) predpokladané 

požiadavky pracovného trhu. Počty prijímaných na jednotlivé vysoké školy sa stanovujú 

centrálne na Ministerstve školstva a kultúry (Opetus- ja kulttuurministeriö). Indikatívne čísla 

sa pritom určujú pre všetky študijné programy (spolu 70 skupín odborov vzdelávania, avšak 

zvlášť pre univerzity a zvlášť pre polytechniky). Stanovenie smerodajných čísel pre rôzne 

odbory štúdia na rôznych vzdelávacích inštitúciách pritom prebieha v dvoch etapách. Pre 

ministerstvo túto úlohu priebežne spracováva podriadená organizácia, riadiaca fínske 

školstvo (Opetushallitus, anglicky Finnish National Board of Education), ktorá ju však nerieši 

iba pre vysoké školstvo, ale pre celú vzdelávacie sústavu. 

 

V prvej etape sa najskôr na základe prognózy kvalifikačných požiadaviek fínskej ekonomiky 

určí, aká bude pravdepodobne potreba kvalifikácie fínskej pracovnej sily v pätnásťročnom 

horizonte a v akých proporciách majú mladí ľudia prechádzať vzdelávacou sústavou. 

Nástrojom pre túto prognózu je prognostický model Mitenna. Model Mitenna nadväzuje na 

prognózu vývoja fínskej ekonomiky podľa modelu Vattage, ktorý používa vládny Inštitút pre 

ekonomický výskum (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, VATT) okrem iného aj pre 

prognózy fínskej pracovnej sily. Model Vattage pritom berie do úvahy vývoj ekonomiky a 

hospodárskej politiky štátu a ekonomické faktory, ako sú tendencie vývoja verejnej a 

súkromnej spotreby, úspor a daní, produkcie a produktivity práce v jednotlivých odvetviach, 

vývoja investícií, vývozu a dovozu a pod. 

 

Fínska prognóza kvalifikačných požiadaviek pomocou modelu Mitenna v siedmich 

nadväzujúcich krokoch vlastne prekladá dlhodobú ekonomickú prognózu potreby pracovných 

síl do budúcich požiadaviek na priechod vzdelávacou sústavou a počet absolventov v 

členení podľa stupňa a odboru vzdelania. Použitie takéhoto postupu však znamená, že 

budúce požiadavky fínskeho pracovného trhu vlastne predurčujú či dokonca determinujú 

vzdelávaciu ponuku, pretože počet prijímaných do rôznych úrovní a odborov vzdelávania je z 

http://www.minedu.fi/OPM/?lang=en
http://www.oph.fi/
http://www.oph.fi/english
http://www.vatt.fi/
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nich priamo odvodzovaný. Celý postup možno znázorniť prostredníctvom nasledujúcej 

schémy. 

 

V prvých dvoch krokoch je vývoj pracovných miest na fínskom trhu práce určovaný v 

potrebnej štruktúre jednotlivých odvetví a povolaní (profesií). V treťom kroku prognóza 

naopak určuje, koľko ľudí a s akým vzdelaním a kvalifikáciou bude z trhu práce v 

nasledujúcich rokoch odchádzať alebo meniť odvetvia a povolania, v ktorých pôsobia. Vo 

štvrtom kroku prognóza stanovuje predpokladanú sektorovú a profesijnú štruktúru 

novovznikajúcich pracovných miest ako aj tých pracovných miest, ktoré naopak z trhu práce 

zmiznú. V ďalšom kroku sa spájajú dokopy kvalifikačné požiadavky na nové a na uvoľnené 

pracovné miesta. V šiestom kroku sa prognóza zaoberá tým, koľko absolventov akej úrovne 

a odboru vzdelania má teda prechádzať na pracovný trh, aby sa čo najviac priblížili vývoju 

kvalifikačných požiadaviek. V poslednom siedmom kroku sa prognóza zameriava na to, 

koľko mladých ľudí má v nasledujúcich rokoch vstupovať a prechádzať rôznymi stupňami a 

odbormi vzdelávania. 

 

 
 

 

Uvedené metódy prognózy sa samozrejme neustále zdokonaľujú a teda aj menia, ale vo 

fínskej praxi sú systematicky využívané už od roku 1999. Model Mitenna je dynamický, 

zahŕňa ekonomické prognózy, hodnotenia expertov, prihliada napríklad na špecifiká 

jednotlivých sektorov alebo na ciele vzdelávacej politiky. Je použiteľný na národnej aj 

regionálnej úrovni, môže teda brať do úvahy regionálne rozdiely v ekonomike trhu práce aj 

vzdelávacej sústavy. Využíva súbor ukazovateľov, ako sú napríklad rôzne vzdelávacie dráhy 

absolventov, úspešnosť v štúdiu, viacnásobné kvalifikácie, zapojenie na trhu práce alebo 

miera nezamestnanosti. Používa tiež niektoré koeficienty stanovené ministerstvom, ktoré 

odrážajú budúce účinky zámerov a opatrení politiky vzdelávania. 

 

V poslednom období prognóza pracuje s pätnásťročným horizontom; zatiaľ posledná 

prognóza bola publikovaná v roku 2012 s horizontom od roku 2010 do roku 2025 a s dvoma 

variantmi vývoja: základného a cieľového. Dostupná je v podrobnej fínskej verzii (Koulutus ja 

tyovoiman kysynta 2025; 205 strán) aj v skrátenej anglickej verzii (Education, Training and 

Demand for Labour in Finland by 2025; 86 strán). Podobný typ prognóz funguje v rade 

ďalších krajín a z podobných princípov vychádzajú napríklad aj celoeurópske prognózy 

http://www.oph.fi/download/138322_Koulutus_ja_tyovoiman_kysynta_2025_Ennakointituloksia_tulevaisuuden_tyopaikoista_ja_koulutustarpeista.pdf
http://www.oph.fi/download/138322_Koulutus_ja_tyovoiman_kysynta_2025_Ennakointituloksia_tulevaisuuden_tyopaikoista_ja_koulutustarpeista.pdf
http://www.oph.fi/download/144754_Education_training_and_demand_for_labour_in_Finland_by_2025_2.pdf
http://www.oph.fi/download/144754_Education_training_and_demand_for_labour_in_Finland_by_2025_2.pdf
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Cedefop  spracovávané v rámci jedného z prioritných programov Európskej únie New Skills 

for New Jobs. 

 

Základným štandardným vládnym dokumentom k rozvoju školstva vo Fínsku je plán 

vzdelávacej a výskumnej politiky na obdobie piatich rokov (teda niečo podobné, ako sú v 

Českej republike dlhodobé zámery), ktorý obsahuje aj ciele a vývoj vzdelávacej ponuky 

odvodené práve z prognózy. Národný plán schvaľuje vláda, ktorej ho predkladá minister 

školstva vždy v predposlednom roku končiaceho päťročného obdobia. Posledný (nám 

známy) schválený vládny dokument Vzdelávanie a výskum v rokoch 2011-2016 bol 

zverejnený na začiatku roka 2012 (Koulutus ja tutkimus vuosina 2011-2016). 

 

V druhej etape – po schválení plánu vzdelávacej a výskumnej politiky vládou – následne 

prebieha vlastné stanovenie počtu a odborovej štruktúry prijatých študentov pri rokovaní o 

päťročnom kontrakte medzi ministerstvom a každou jednotlivou vysokoškolskou inštitúciou. 

Najprv ministerstvo na základe prognózy stanovuje celkový počet prijímaných do jednotlivých 

odborov (študijných programov). Na to vzdelávacie inštitúcie reagujú oznámením svojej 

kapacity, teda počtu študijných miest, ktoré môžu počas nasledujúcich piatich rokov otvoriť 

pre novo prijímaných v jednotlivých študijných programoch. Potom ministerstvo rokuje s 

jednotlivými univerzitami o tom, aký konkrétny počet študentov a v akej odborovej štruktúre 

budú prijímať v nasledujúcich piatich rokoch a aký to bude predstavovať počet absolventov v 

rôznych programoch štúdia. 

 

 

Holandsko 

 

Nasleduje Holandsko, kde síce vysoké školy majú – oproti Fínsku – vyšší stupeň autonómie 

v prijímaní študentov a úloha centra je obmedzená, ale význam zamestnateľnosti a 

uplatnenia absolventov sa na centrálnej aj inštitucionálnej úrovni stále zvyšuje. Súčasne s 

tým však rastie potreba a význam prognóz kvalifikačných požiadaviek trhu práce a súladu 

medzi ponukou a dopytom po jednotlivých úrovniach a odboroch vzdelania. 

 

V Holandsku má každý uchádzač, ktorý spĺňa podmienku predchádzajúceho vzdelávania, 

právo byť prijatý na vysokú školu, na univerzitu (WO, wetenschappelijk onderwijs) či na 

vysokú odbornú školu (HBO, Hoger beroepsonderwijs) a za výsledok prijímacieho procesu 

sú zodpovedné vysoké školy. V mnohých odboroch však existuje tzv. numerus fixus (v 

podstate zhodný s u nás používaným termínom numerus clausus), kedy má centrálne, na 

národnej úrovni, príslušné ministerstvo, ktorým je pre veľkú väčšinu odborov Ministerstvo 

školstva, kultúry a vedy (OCW, Ministeriet van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen), právo 

obmedziť celkový počet prijímaných. Dôvodom môžu byť vysoké náklady, ktoré by sa mohli 

stať rozpočtovo nezvládnuteľnými, a tiež ohľady na obmedzenú kapacitu pracovného trhu, 

aby sa v niektorých skupinách odborov nepripravovalo príliš veľa študentov. Ide 

predovšetkým o medicínske odbory (lekára, veterinára, stomatológov), o niektoré inžinierske 

odbory, ale tiež o skupinu veľmi žiadaných odborov zo strany uchádzačov o štúdium ako sú 

napríklad umelecké odbory, architektúra, žurnalistika alebo cestovný ruch. 

 

Ďalším nástrojom na zvýšenie praktickej relevantnosti a efektivity štúdia je na centrálnej 

úrovni tzv. macro-efficiency check, ktorý sa teraz vyžaduje pri otváraní nového študijného 

programu. Platí to predovšetkým pre vysoké odborné školy (HBO), u ktorých sa 

http://www.cedefop.europa.eu/EN/about-cedefop/networks/skillsnet/index.aspx
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=822&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=822&langId=en
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2012/liitteet/okm01.pdf?lang=fi
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_universities_in_the_Netherlands
http://en.wikipedia.org/wiki/Hoger_beroepsonderwijs


31 

 

makroefektivita programu hodnotí do značnej miery práve podľa toho, ako zodpovedá 

požiadavkám trhu práce; u univerzít sa popri tom efektivita vzťahuje aj na výsledky ich 

výskumu a na dlhodobé výskumné ciele. Nadmerný rozmach počtu nových vzdelávacích 

programov sa od roku 2009 obmedzil aj podstatným sprísnením schvaľovacej procedúry, 

zavedením predbežného hodnotenia, tzv. prekvalifikácie, ktorú pre ministerstvo vykonáva 

nezávislá komisia podľa vopred stanovených kritérií. Dôležitú úlohu pritom majú aj nástroje 

na riadenie kvality ako je predovšetkým hodnotenie akreditačnou komisiou (NVAO – 

Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie), ktorá vždy na obdobie 6 rokov zaraďuje 

študijné programy do jednej z piatich kategórií (od excellent po unsatisfactory), alebo 

zavedenie čiastočného financovania vysokých škôl podľa ukazovateľov výkonu (performance 

based indicators). 

 

Obmedzujúce kvóty si stanovujú aj vysokoškolské inštitúcie, ak pri príliš vysokom počte 

uchádzačov v určitom odbore napríklad nemajú dostatočnú kapacitu, aby zaručili potrebnú 

kvalitu štúdia. Pri rokovaní o kontrakte potom škola požiada ministerstvo o povolenie, ktoré 

takmer vždy dostane, pretože všeobecne panuje názor, že inštitúcie samy vedia najlepšie, 

koľko študentov môžu prijať. Počet programov štúdia, pri ktorých sama vysoká škola ešte 

ďalej obmedzí počet prijímaných, je v posledných rokoch stále viac. Ďalšími dôvodmi pre 

obmedzenie počtu prijímaných na úrovni vysokej školy je totiž jej snaha zaistiť si výberom len 

najlepších študentov vyššie hodnotenie kvality a lepšie ukazovatele pre novo zavedené 

výkonové financovanie, medzi ktorého kritériá patrí napríklad počet predčasných ukončení 

štúdia v prvom ročníku alebo podiel úspešných dokončení štúdia. Stúpa tiež počet inštitúcií, 

ktoré – ako v žiadosti o povolenie inštitucionálneho obmedzenia uvádzajú – chcú znížiť počet 

prijímaných kvôli reálnym možnostiam zamestnateľnosti a uplatnenia budúcich absolventov. 

 

Hlavným argumentom, ktorý na centrálnej aj inštitucionálnej úrovni preukazuje relevantnosť 

odboru či študijného programu pre pracovný trh, sú päťročné prognózy kvalifikačných 

požiadaviek, ktoré už od roku 1989 pripravuje Výskumné centrum pre vzdelávanie a 

pracovný trh na Univerzite v Maastrichte (ROA, Researchcentrum voor Onderwijs en 

Arbeidsmarkt, Maastricht University), s ktorým Stredisko vzdelávacej politiky Pedagogickej 

fakulty Univerzity Karlovej v Prahe dlhodobo spolupracuje. Prognózy ROA sú zamerané na 

súlad medzi vzdelávaním a trhom práce v rámci dlhodobého projektu POA (Project 

Onderwijs-Arbeidsmarkt), financovaného ministerstvami školstva, kultúry a vedy (OCW), 

hospodárstva (EZ) a vnútra (BZK) a ďalšími centrálnymi úradmi. Prognózy sa spracovávajú 

každý druhý rok, päťročné obdobie pritom začína nasledujúcim rokom po zverejnení. 

 

Pôvodným účelom prognóz pred štvrťstoročím bolo predovšetkým podporiť informovanú 

voľbu študentov pri výbere ich vzdelávacej dráhy a odboru štúdia. Dnes sa však prognózy 

využívajú pri závažných rozhodovaniach nielen na ministerstvách a ďalších verejných 

úradoch (napríklad v regionálnych správach), ale aj v súkromných podnikoch a majú značný 

mediálny ohlas. 

 

Najnovšia úplne čerstvá prognóza (v poradí už dvanásta) bola pod názvom Trh práce z 

hľadiska vzdelania a povolania do roku 2020 (Report ‘De arbeidsmarkt naar opleiding en 

beroep tot 2020′http://www.roa.nl/pdf_publications/2013/ROA_R_2013_11.pdf - _blank) 

publikovaná v decembri 2015 (len v holandčine) a súčasne sa podrobné údaje z nej objavili 

aj v internetovom online informačnom systéme o trhu práce (Arbeidsmarktinformatiesysteem 

– AIS). Medzi publikáciou a internetovým výstupom je však veľký rozdiel, pretože prognóza 

http://www.nvao.net/
http://www.nvao.net/
http://www.roa.nl/
http://www.roa.nl/
http://www.roa.nl/
http://www.roa.nl/
http://roa.sbe.maastrichtuniversity.nl/?p=7634
http://roa.sbe.maastrichtuniversity.nl/?p=7634
http://www.roa.nl/pdf_publications/2013/ROA_R_2013_11.pdf#_blank
http://roastatistics.maastrichtuniversity.nl/AIS/login.aspx
http://roastatistics.maastrichtuniversity.nl/AIS/login.aspx
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uverejnená na internete je na oveľa podrobnejšej rozlišovacej úrovni, prístup k nej je však 

obmedzený len pre tie inštitúcie, ktoré sa podieľajú na financovaní projektu POA. 

 

Cieľom prognóz je zvýšiť transparentnosť a súlad medzi dopytom a ponukou kvalifikácií na 

trhu práce a zistiť prípadne sa objavujúce rozdiely, medzery alebo dokonca blížiace sa riziká. 

Prognózy dopytu trhu práce, teda kvalifikačných požiadaviek, vychádzajú z výsledkov 

multisektorového makroekonomického modelu Athena, ktorý prevádzkuje Holandský inštitút 

pre ekonomické a politické analýzy CPB (Het Centraal Planbureau CPB – Bureau voor 

Economische Beleidsanalyse), ktorý tiež spracováva podrobné prognózy vývoja holandskej 

ekonomiky v 21 odvetviach. 

 

Výsledky sektorovej prognózy zamestnanosti potom samotná ROA transformuje do prognózy 

potreby kvalifikovaných pracovných síl v 127 skupinách povolaní. Prognózu profesijnej 

štruktúry zamestnanosti (povolaní) potom preklápa pre 110 tzv. druhov ukončeného 

vzdelania, v ktorých sú kombinované dve dimenzie: stupne a odbory vzdelania. Medzi druhy 

vzdelania sú zahrnuté všetky vzdelávacie stupne od základných škôl až po vysoké školy 

(avšak zvlášť pre univerzity a zvlášť pre vysoké odborné školy), z hľadiska odborov 

vzdelania prognóza rozlišuje u univerzít (WO) 18 skupín odborov, u vysokých odborných škôl 

(HBO) 16 skupín odborov. Prognóza zahŕňa dva zdroje nového dopytu po kvalifikovaných 

pracovných silách: expanzívny dopyt (expansion demand), ktorý zahŕňa vznik nových 

pracovných miest, a nahrádzajúci dopyt (replacement demand), ktorá zahŕňa uvoľnené 

pracovné miesta po pracovníkoch odchádzajúcich z pracovného trhu (predovšetkým do 

dôchodku). 

 

Súčasne sa spracovávajú prognózy budúcej ponuky pracovníkov s požadovanou 

kvalifikáciou – nových absolventov, ale aj krátkodobo nezamestnaných, ktorí sa s nimi 

uchádzajú o voľné pracovné miesta. Prognóza ponuky je na druhej strane redukovaná o 

predpokladané odchody zamestnancov do dôchodku alebo z iných príčin z pracovného trhu 

(pozri aj nasledujúcu schému prognostického modelu). 

 

 

http://www.cpb.nl/
http://www.cpb.nl/
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Rovnako ako žiadny iný ekonomický model, ani makroekonomický model Athena a ďalšia 

použitá metodológia ROA samozrejme nemôžu celkom presne predvídať ekonomický vývoj 

Holandska, pretože sú založené na rade predpokladov a zahŕňajú teda aj rad neistôt. 

Navyše trh práce je do istej miery schopný samoregulácie (napríklad pri nedostatku 

pracovných síl v určitom segmente môže reagovať zvýšením miezd, prilákaním pracovníkov 

zo zahraničia a pod.). Napriek tomu sa podľa hodnotiacich analýz ukazujú prognózy ROA asi 

z 80% správne. 

 

Na základe vzťahu medzi ponukou a dopytom po rôznych druhoch vzdelania ROA určuje 

kvalitatívny ukazovateľ, ktorý pre jednotlivé druhy vzdelania (stupne a odbory) stanovuje 

vyhliadky na trhu práce v päťstupňovej škále (od very good po poor). ROA publikuje aj ďalší 

ukazovateľ šírky (rozpätia) uplatniteľnosti absolventov (spread indicator), ktorý sa vzťahuje 

na možnosť nájsť si prácu aj v povolaniach, ktoré si vyžadujú podobnú alebo dokonca inú 

kvalifikáciu než absolvent má (tento ukazovateľ je vlastne prevrátenou hodnotou miery 

koncentrácie pre rôzne úrovne a odbory vzdelania, ktorú používa SVP PedF UK). 

 

Obidva ukazovatele teda poskytujú dosť dobrú predstavu o tom, s akou pravdepodobnosťou 

si môžu absolventi jednotlivých druhov vzdelania nájsť prácu a kde všade sa môžu dobre 

uplatniť. Vďaka tomu sú uvedené informácie dosiahnuteľné a zaujímavé aj pre tie študijné 

odbory, ktoré nie sú zamerané na určitú skupinu povolania alebo segment trhu práce. 

Ukazovatele sa používajú aj na úradoch práce, napríklad keď sa zisťuje, v akej šírke 

povolania naprieč rôznymi sektormi pracujú absolventi s daným druhom vzdelania alebo keď 

sa hľadá najvhodnejší typ rekvalifikácií. 
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Prognózy ROA využíva Ministerstvo školstva, kultúry a vedy predovšetkým pri určovaní 

smerov vzdelávacej politiky a jej strategických priorít. Keď napríklad prognózy ukázali, že v 

ďalších rokoch sa na pracovnom trhu prejaví nedostatok technikov na všetkých 

kvalifikačných stupňoch vrátane inžinierov, viedlo to k vypracovaniu národnej stratégie a 

tomu zodpovedajúcemu financovaniu. Ministerstvo každoročne využíva prognózy ROA aj 

ako vodítko pre stanovenie počtu prijímaných do určitých odborov vzdelania. 

 

Na úrovni vysokoškolských inštitúcií sú prognózy využívané napríklad pre zdôvodnenie 

zavádzaných obmedzujúcich kvót, aby nedošlo k nadprodukcii absolventov určitých odborov. 

Využívanie prognóz ROA na inštitucionálnej úrovni však nie je povinné a ministerstvo to po 

školách nevyžaduje. 

 

Smerodajné čísla pre prijímanie v medicínskych odboroch stanoví ministerstvo podľa 

konkrétnych odporúčaní, ktoré od roku 2000 vydáva nezávislá organizácia ACMMP 

(Advisory Committee on Medical Manpower Planning, Capaciteits Orgaan). Týkajú sa 

prijímania na všetky úrovne zdravotníckeho vzdelávania a vychádzajú z modelu založenom 

na dopyte zdravotníckych zariadení a ponuke odborných pracovných síl v dlhodobej 

perspektíve. Posledné odporúčanie vydané v roku 2011 bolo založené na prognózach pre 

obdobie do roku 2022 a do roku 2028 (The 2010 Recommendations for Medical Specialist 

Training). 

 

 

Švédsko  

 

Vo švédskom vysokom školstve fungujú už dlhšiu dobu štrukturálne mechanizmy, ktoré 

umožňujú aspoň do určitej miery dynamicky vyvažovať ponuku vzdelávania s požiadavkami 

trhu práce. Švédsko totiž nemá takú silnú tradíciu, ani také skúsenosti s plánovaním 

vysokého školstva na základe dlhodobých prognóz, ako je tomu napríklad vo Fínsku, ale aj 

to sa v posledných rokoch začína meniť. Nová podoba kapitoly vysokého školstva v štátnom 

rozpočte svedčí v posledných rokoch o tom, že dlhodobé prognózy kvalifikačných 

požiadaviek pracovného trhu majú skutočne vplyv na stanovenie počtu prijímaných do 

rôznych odborov a cielenými dotáciami sa zvyšuje kapacita v určitých vzdelávacích 

programoch (dnes predovšetkým zdravotníckych a technických). 

 

Švédske vysoké školy síce majú pri stanovení počtu a odborovej štruktúry prijímaných veľký 

stupeň autonómie, lebo je to zo zákona ich zodpovednosť, ale sú viazané celkovým počtom 

financovaných študijných miest, ktoré dohodnú v rokovaní s Ministerstvom vzdelávania a 

vedy (Utbildningsdepartementet). Hoci ministerstvo nemá priame nástroje, ako na 

jednotlivých vysokých školách ovplyvniť počet prijímaných študentov do rôznych študijných 

odborov či programov, a v tomto explicitnom zmysle vo Švédsku neexistujú centrálne limity či 

indikatívne čísla (ako napríklad vo Fínsku), spôsob financovania vzdelávacej činnosti 

vysokých škôl z verejných zdrojov využíva štát ako nepriamy, avšak veľmi účinný nástroj 

riadenia. 

 

Finančná čiastka pridelená každej vysokej škole sa totiž odvodzuje od počtu študentov v 

jednotlivých odboroch štúdia (presnejšie od počtu udelených kreditov) a z normatívu 

platného pre každý odbor. Hoci zodpovednosť za využitie rozpočtu má vysoká škola, v praxi 

sa školy prakticky vôbec neodlišujú od čísel dohodnutých s ministerstvom, pretože je to pre 

http://www.capaciteitsorgaan.nl/
http://www.capaciteitsorgaan.nl/Portals/0/capaciteitsorgaan/publicaties/capaciteitsplan2010/0%20Capaciteitsplan%20Hoofdrapport%20Engels.pdf
http://www.capaciteitsorgaan.nl/Portals/0/capaciteitsorgaan/publicaties/capaciteitsplan2010/0%20Capaciteitsplan%20Hoofdrapport%20Engels.pdf
http://www.regeringen.se/sb/d/1454


35 

 

nich vždy nevýhodné. Keď totiž napríklad škola príjme viac študentov do „drahých" odborov 

(teda s vysokým normatívom) a menej do „lacných" odborov (teda s nízkym normatívom), 

peniaze navyše nedostane. Ak je to naopak, potom sa jej pri záverečnom vyúčtovaní 

rozpočet úmerne zníži, rovnako ako keď nesplní iné výkonové ukazovatele dohodnuté s 

ministerstvom. 

 

Rovnako o zavádzaní nových študijných programov rozhoduje do istej miery podľa záujmu 

študentov sama vysoká škola, ak ide o všeobecné (akademické) programy a sama tiež 

posudzuje relevantnosť nového programu pre trh práce. Je však nutné uviesť, že v 

akademických riadiacich orgánoch musí byť už na úrovni fakulty určitý počet externých 

členov (predstaviteľov budúcich zamestnávateľov) a na úrovni vysokej školy musia mať 

dokonca väčšinu. Navyše sú však stanovené obmedzenia v celkovom počte študentov 

financovaných zo štátneho rozpočtu, takže zavedenie nového vzdelávacieho programu ide 

na úkor iných programov, ktoré daná vysoká škola ponúka. Ak ide o neakademické 

programy, ktorých absolvovanie je nevyhnutné pre vstup do povolania, potom o nich na 

základe predpísaných kritérií kvality rozhoduje nový orgán správy švédskych vysokých škôl 

(Universitetskanslerämbetet, UKÄ, bližšie pozri aj Švédská cesta k financování vysokých 

škol podle kvality). Zamestnateľnosť absolventov (a teda aj relevantnosť štúdia pre trh práce) 

je jedným z týchto kritérií. 

 

Pri zostavovaní štátneho rozpočtu aj rozpočtov jednotlivých vysokoškolských inštitúcií je 

celkový limit, teda počet študentov hradený zo štátneho rozpočtu, väčšinou prevzatý z 

minulého roka a upravený podľa odporúčaní ministerstva. Parlament ho však môže meniť, 

aby podporil zvláštnou dotáciou nedostatkové odbory a zvýšil v nich počet študentov alebo 

naopak utlmil iné. Pre návrhy na úpravy zo strany ministerstva aj v samotnom parlamente 

majú kľúčový význam práve dlhodobé prognózy kvalifikačných požiadaviek pracovného trhu. 

 

Švédsky štatistický úrad (Statistiska centralbyrån, SCB) spracováva v dvojročnom intervale 

dlhodobé prognózy o ponuke a dopyte po vzdelávaní s horizontom 20 rokov. Sú publikované 

už od roku 1972 (posledná v roku 2011, ďalšia bude nasledovať v roku 2014) a pokrývajú 

prirodzene celý trh práce a všetky úrovne vzdelania. Švédsky štatistický úrad spracováva 

tiež krátkodobé predpovede ponuky a dopytu po vzdelaní v spolupráci s miestnymi a 

regionálnymi úradmi práce. Na objednávku vykonáva aj špeciálne zisťovania, ktoré 

umožňujú analyzovať dlhodobú situáciu na trhu práce v rôznych odboroch pre absolventov 

rôznych vysokých škôl. 

 

Ministerstvo školstva využíva prognózy Švédskeho štatistického úradu predovšetkým pre 

rokovania s jednotlivými univerzitami. Dlhodobé prognózy slúžia ministerstvu školstva ako 

podklad a zdôvodnenie pre prípadné návrhy na zmeny v počte a odborovej štruktúre 

prijímaných. Navrhované zmeny sú potom transformované do výšky príspevku zo štátneho 

rozpočtu jednotlivým vysokým školám. Po prerokovaní so školami ministerstvo školstva 

odovzdá tieto návrhy na ministerstvo financií, a ak sú preň akceptovateľné, začlení ich 

ministerstvo financií do štátneho rozpočtu. 

 

Pre jednotlivé vysoké školy pripravuje Švédsky štatistický úrad špeciálne verzie prognóz 

spolu s ďalšími analýzami, ktoré im slúžia ako podklad pre prijímanie študentov a najímanie 

nových učiteľov, pre rozhodnutia o ukončovaní či otváraní študijných programov, ale aj ako 

dôležité vodítko pre rozhodovanie budúcich študentov vysokých škôl. Podľa medzinárodných 

file:///D:/Dokumenty%20JK/Projekty/SR%20-%20Vysoké%20školy%20ako%20motory%20rozvoja%20vedomostnej%20spoločnosti/Etapa%205+%20Expert/Studie%20SVP%20PedF%20UK/Universitetskanslerämbetet
http://vsmonitor.wordpress.com/2013/10/10/svedska-cesta-k-financovani-vysokych-skol-podle-kvality/
http://vsmonitor.wordpress.com/2013/10/10/svedska-cesta-k-financovani-vysokych-skol-podle-kvality/
http://www.scb.se/
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porovnaní sú obdobné prognózy ako tie švédske vhodné pre tie krajiny, ktoré majú dobre 

vybudovaný informačný systém registrácie obyvateľov s potrebnými údajmi. 

 

O tom, koľko sa bude financovať študijných miest celkovo v rôznych odboroch s rôznymi 

normatívami pre rôzne skupiny odborov, rozhoduje síce v konečnej inštancii parlament (na 

základe návrhov ministerstva školstva po prerokovaní s vysokými školami, návrhu 

ministerstva financií a prognóz Švédskeho štatistického úradu), nakoniec je však na každej 

vysokoškolskej inštitúcii, koľko študentov skutočne príjme v rámci prideleného štátneho 

rozpočtu a do akých odborov. 

 

V nasledujúcej schéme je stručne znázornený postup pri spracovaní poslednej dlhodobej 

prognózy Švédskeho štatistického úradu do roku 2030 o vývoji populácie, vzdelávania a 

pracovného trhu (Trender och Prognoser 2014: Befolkningen, Utbildningen, 

Arbetsmarknaden med sikte på år 2035). Prognóza má dve časti, prognózu ponuky a 

prognózu dopytu po vzdelaní, ktoré sú nakoniec navzájom porovnané a prepojené. Je 

spracovaná pre každý rok daného obdobia od roku 2010 do roku 2030 podľa druhu 

vzdelania (úrovne a odboru) a kvalifikácie. Zahŕňa vekové skupiny od 16 do 74 rokov a 

uvažuje celkovo o 100 druhoch vzdelania, 48 skupinách odvetví a 144 skupinách povolaní. 

 

Prognóza ponuky vzdelania vychádza z demografického vývoja obyvateľstva a z posledných 

údajov o vzdelaní obyvateľstva, ktoré sú každý rok zvyšované o prognózu nových 

absolventov vrátane imigrácie a znížené o emigráciu a úmrtia. Na základe miery 

ekonomickej aktivity a zamestnanosti v jednotlivých skupinách je potom stanovená výsledná 

ponuka pracovnej sily podľa vzdelania (úrovne a odboru), pohlavia a veku. 

 

Prognóza dopytu po vzdelaní na pracovnom trhu vychádza z prognózy vývoja obyvateľstva a 

zamestnanosti, z prognózy vývoja ekonomiky a makroekonomických prognóz premietnutých 

do vývoja jednotlivých odvetví (48 skupín odvetví) a do zmien v štruktúre povolaní (144 

skupín povolaní), a tiež do príslušných požiadaviek na vzdelanie a kvalifikáciu (podľa úrovne 

a odboru vzdelania). 

 

 

 
 

 

 

http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/UF0515_2014I35_BR_AM85BR1401.pdf
http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/UF0515_2014I35_BR_AM85BR1401.pdf
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Posledná prognóza z roku 2012 predpovedá napríklad, že v roku 2030: 

 

 v zdravotníctve a v sociálnej starostlivosti bude chýbať asi 170 tisíc pracovníkov rôzneho 

profilu a úrovne kvalifikácie (pokiaľ sa však nezmení voľba študentov a priebeh štúdia); 

 v školstve bude nedostatok stredoškolských učiteľov a špeciálnych pedagógov; 

 v technických odboroch bude nedostatok pracovníkov s vysokoškolským vzdelaním, 

pretože je nedostatočný počet prijímaných do týchto odborov; 

 nadbytok vysokoškolákov bude naopak v humanitných, kultúrnych a 

spoločenskovedných odboroch (iba v poslednom z menovaných porastie síce tiež dopyt, 

ale ponuka absolventov sa zvýši ešte viac, čo povedie napríklad k nadbytku ekonómov); 

 celkovo sa síce zvýši dopyt po pracovníkoch s vysokoškolským vzdelaním, ale ponuka 

porastie ešte rýchlejšie; 

 

Najmä v posledných rokoch sa švédska vláda snaží, aby ponuka štúdia na vysokých školách 

zodpovedala potrebám trhu práce. Pre odbory, u ktorých existuje riziko nedostatku 

pracovných síl, uvoľnila v poslednom rozpočte dodatočné prostriedky na zriadenie ďalších 

študijných miest. Naopak u odborov, kde sa očakáva nadbytok absolventov, uplatňuje kroky 

vedúce k zníženiu počtu prijímaných. Požaduje tiež, aby vysoké školy vo výročnej správe 

uvádzali, ako prihliadali k dopytu na trhu práce. 

 

 

Ako sa o počte prijatých rozhoduje v USA 

 

Vzťah medzi kvalifikačnými potrebami ekonomiky a prijímaním študentov na vysoké školy je 

v USA riešený inak ako v rozvinutých krajinách kontinentálnej Európy. Vychádza 

predovšetkým z odlišných historických a kultúrnych tradícií, kvôli ktorým sú mnohé riešenia 

do Európy len ťažko prenositeľné. Rozdielne je predovšetkým trhové chápanie vzťahov 

medzi vysokou školou, študentom (občanom) a štátom a odlišná úloha štátu a ďalších 

verejných inštitúcií. Nepochybne však stojí za pokus charakteristiky amerického modelu 

aspoň stručne zhrnúť. 

 

Odrazom vzájomne previazanej individuálnej slobody a osobnej zodpovednosti je vo 

vysokom školstve v USA vysoké školné, ktoré platia študenti a ich rodiny a ktoré pokrýva 

významnú časť príjmov vysokých škôl (podiel školného na celkových príjmoch vysokých škôl 

sa len na verejných vysokých školách za posledných dvadsaťpäť rokov takmer zdvojnásobil, 

z 25 % na 47 %; na súkromných vysokých školách je samozrejme ešte podstatne vyšší a 

predstavuje okolo dvoch tretín až troch štvrtín ich príjmov). Vo financovaní verejných 

vysokých škôl zohrávajú určitú úlohu aj orgány príslušného štátu Únie ako zriaďovateľa 

týchto inštitúcií. Avšak úloha federálnych a ďalších verejných orgánov, ale aj mnohých 

súkromných subjektov, spočíva predovšetkým v podpore študentov pri platení školného 

formou rôznych štipendijných programov (viď graf Podpora pregraduálnych študentov podľa 

typu a zdroja) zameraných na určitú časť študentov, ktorá je vymedzená na základe 

definovaných kritérií (napríklad sociálne znevýhodnení študenti, mimoriadne talentovaní, 

úspešní športovci a pod.). 

 

Študenti amerických vysokých škôl nesú teda sami zodpovednosť za výber svojej 

vzdelávacej dráhy (akú úroveň vzdelania chcú dosiahnuť) i konkrétnej inštitúcie a odboru 

štúdia. Dôsledky správnej či chybnej voľby totiž dopadajú predovšetkým na nich samotných. 

http://vsmonitor.files.wordpress.com/2012/11/graf-usa-1.png
http://vsmonitor.files.wordpress.com/2012/11/graf-usa-1.png
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Za správnu voľbu sa pritom považuje predovšetkým to, že absolvovanie vysokej školy viedlo 

k získaniu zodpovedajúceho a zaujímavého pracovného miesta s dostatočným príjmom, 

ktorý absolventovi umožní realizovať jeho životné plány, ale tiež splácať pôžičku na školné. 

Chybnú voľbu štúdia môžu absolventi vnímať ako vyhodené peniaze, či už celé školné platili 

spolu so svojimi rodičmi priamo alebo oveľa častejšie splácajú pôžičku, ktorú si na uhradenie 

školného museli vziať (pozri graf Z akých zdrojov platí typická americká rodina štúdium). 

 

V modeli, kde má kľúčovú úlohu rozhodnutie samotného študenta o voľbe vzdelávacej dráhy 

a zodpovednosť, ktorú tým na seba berie, spočíva úloha štátu (a ďalších verejných i 

privátnych subjektov) samozrejme aj v tom, že potenciálnym študentom zaistí dostatok 

informácií, aby sa na ich základe mohli rozhodovať čo najsprávnejšie. Čím viac študentov sa 

totiž správne rozhoduje, tým celý systém funguje racionálnejšie a efektívnejšie. 

 

Rozhodovanie sa týka tak priamo charakteristík štúdia (ako napríklad školou ponúkané 

odbory a programy štúdia, miera študijnej úspešnosti, stravovanie, ubytovanie a ďalšie 

služby) a požadovanej výšky školného, ako aj uplatnenia budúcich absolventov, ktoré 

vlastne rozhoduje o tom, ako výhodná bola voľba a ako návratná je investícia, ktorú študent 

urobil. Prepojenie týchto informácií a posilnenie ich vplyvu na rozhodovanie o voľbe štúdia je 

pritom základom prebiehajúcej reformy amerického vysokého školstva. Minister školstva 

Arne Duncan v tejto súvislosti hovorí o absolventoch vysokých škôl ako o motoroch zmien 

alebo nositeľoch reformy. 

 

Z hľadiska uplatnenia budúcich absolventov sa americká vláda snaží podporovať študentov 

pri ich rozhodovaní predovšetkým v dvoch smeroch: po prvé, aby mali dostatok informácií o 

zamestnateľnosti, uplatnení a príjmoch absolventov vysokých škôl na pracovnom trhu (teda 

o prechode vysokoškolákov zo vzdelávania na pracovný trh), a po druhé, aby získali 

informácie o predpokladanom ďalšom rozvoji alebo naopak útlme jednotlivých povolaní a 

kvalifikačných požiadaviek v americkej ekonomike. Na oba uvedené smery informačnej 

podpory študentov v tejto prípadovej štúdii o USA upozorníme. 

 

Americká administratíva potrebné informácie prostredníctvom svojich inštitúcií buď sama 

pripravuje alebo podporuje týmto smerom zamerané programy a projekty rôznych verejných 

aj súkromných subjektov. Podporuje tiež najrôznejšie kanály, ktorými sa tieto informácie k 

študentom dostávajú. Nikoho samozrejme neprekvapí, že v posledných rokoch pre to 

masívne využíva internet, ale v americkom kontexte nemožno nespomenúť tiež historicky 

veľmi rozvinutý, prepracovaný a využívaný systém kariérového poradenstva, ktorý s 

informáciami o uplatnení absolventov a o  budúcnosti povolania extenzívne pracuje. 

 

 

Prechod absolventov zo vzdelávania na pracovný trh 

 

Iniciatív zameraných na získavanie, spracovanie, analýzu a sprostredkovanie informácií o 

uplatnení absolventov vysokých škôl na pracovnom trhu je v USA značné množstvo, takže 

samozrejme spomenieme len niektoré z najvýznamnejších. Pôjde o programy alebo projekty 

Centra pre vzdelanie a pracovnú silu na Georgetownskej univerzite vo Washingtone, 

Národnej asociácie zamestnávateľov a vysokých škôl, organizácie College Measures a 

nakoniec aj o vládny program Informačného Centra informácií o dostupnosti a 

transparentnosti vysokých škôl a jeho College Scorecard. 

http://vsmonitor.files.wordpress.com/2012/11/graf-usa-2.png
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Centrum pre vzdelanie a pracovnú silu na Georgetownskej univerzite vo Washingtone 

(Center on Education and the Workforce, CEW, Georgetown University) je dlhodobo 

financované hlavne z grantov dvoch veľkých súkromných nadácií (Lumina Foundation for 

Education a Bill & Melinda Gates Foundation). Vo svojich odbornou verejnosťou vysoko 

cenených správach a štúdiách sa zaoberá najmä prechodom absolventov vysokých škôl zo 

vzdelávania do práce (napríklad dôvody vyššej miery nezamestnanosti v letných mesiacoch, 

keď absolventi opúšťajú vysoké školy), ich zamestnateľnosťou a uplatnením na pracovnom 

trhu. 

 

CEW už štyrikrát (2012, 2013, 2014 a 2015) publikovalo správu s názvom Hard Times: 

College Majors, Unemployment and Earnings – avšak v roku 2015 pod názvom From Hard 

Times to Better Times: College Majors, Unemployment and Earnings – ktorý signalizuje 

zmenu znamienka na americkom pracovnom trhu pre absolventov vysokých škôl, ktorá 

rozoberá mieru nezamestnanosti a pracovné príjmy absolventov podľa podrobne členeného 

odboru získaného vysokoškolského vzdelania (správa uvádza ukazovatele za viac ako sto 

odborov). Nesleduje pritom len čerstvých absolventov bakalárskeho štúdia (recent graduates 

sú definovaní ako bakalári vo veku od 22 do 26 rokov), ale aj skúsených absolventov 

bakalárskeho štúdia (experienced graduates sú definovaní ako bakalári vo veku od 30 do 54 

rokov) a skúsených absolventov graduálneho štúdia (graduate degree holders sú definovaní 

ako absolventi magisterskej alebo vyššej úrovne vo veku od 30 do 54 rokov). 

 

 
 

 

Súkromná organizácia Národná asociácia zamestnávateľov a vysokých škôl (The National 

Association of Colleges and Employers, NACE) sa dlhodobo zaoberá vzťahom medzi oboma 

sférami a prepája predovšetkým poradenské pracoviská a profesijných poradcov na 

vysokých školách (zahŕňa zhruba 2 tisíc vysokoškolských inštitúcií) a personálnych 

http://cew.georgetown.edu/
http://www.luminafoundation.org/
http://www.luminafoundation.org/
http://www.gatesfoundation.org/
http://cew.georgetown.edu/unemployment2013
http://cew.georgetown.edu/unemployment2013
https://cew.georgetown.edu/report/hardtimes2015/
https://cew.georgetown.edu/report/hardtimes2015/
http://www.naceweb.org/
http://www.naceweb.org/
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pracovníkov zameraných na vzťahy s univerzitami a na nábor nových absolventov u 

zamestnávateľských organizácií (zahŕňa okolo 3 tisíc organizácií zamestnávateľov). NACE 

pravidelne realizuje rôzne zisťovania medzi študentmi a absolventmi vysokých škôl a 

zamestnávateľmi vysokoškolákov. Napríklad Student Survey sa zaoberá predovšetkým 

profesijnými plánmi, očakávaniami a preferenciami študentov posledných ročníkov 

bakalárskeho štúdia. Pravidelný Salary Survey, realizovaný každý rok medzi 

zamestnávateľmi absolventov, pojednáva o nástupných platoch absolventov podľa úrovne 

diplomu, odboru štúdia a odvetvia, kam vysokoškoláci nastupujú. 

 

 

Rozpätie nástupných platov absolventov vysokých škôl podľa odboru štúdia (2013) 

 
 

Rovnako sú od zamestnávateľov získavané informácie pre Job Outlook, ktorý ukazuje, v 

akých odvetviach a z akých odborov štúdia budú zamestnávatelia zháňať absolventov v 

nasledujúcom roku, aké na nich majú požiadavky z hľadiska kvalifikácie a zručností a ako 

budú vykonávať nábor absolventov. Zamestnávatelia pre Job Outlook Survey hodnotia 

okrem iného aj jednotlivé zručnosti absolventov vysokých škôl, ktorí u nich už pracujú. 

 

Zaujímavé a v súvislosti s vládnou reformou vysokého školstva aj perspektívne sú tiež 

programy a projekty organizácie College Measures, ktorá sa zaoberá prepojením informácií 

a dát o vysokých školách s informáciami o uplatnení absolventov na pracovnom trhu. Cieľom 

jej hlavného dlhodobého programu ESM (Economic Success Metrics Program) je 

analyzovať, aký je vzťah medzi absolvovanou vysokou školou, stupňom a odborom 

získaného vysokoškolského vzdelania a uplatnením absolventov na pracovnom trhu. Do 

programu (podporovaného z verejných prostriedkov aj z grantov súkromných nadácií, ako je 

Lumina Foundation for Education) sa zapojilo už niekoľko štátov USA (Arkansas, Colorado, 

Florida, Tennessee, Texas a Virginia) so všetkými vysokými školami, ktoré zriaďujú, a 

individuálne aj viacero ďalších verejných aj súkromných vysokých škôl. 

 

V roku 2013 College Measures zverejnila porovnávaciu správu z prvých piatich štátov Únie, 

ktorá ukazuje rozdielne uplatnenie čerstvých absolventov univerzít aj dvojročných odborných 

vysokých škôl po vstupe na trh práce (Higher Education Pays: But a Lot More for Some 

Graduates Than for Others). Na začiatku tohto roka k nej pribudla ešte samostatná správa 

za vysoké školy v štáte Florida (Higher Education Pays: Measuring the Economic Security of 

Florida’s Postsecondary Graduates). V súhrne je podľa College Measures možné v uplatnení 

študentov a vo výške ich pracovných príjmov zaznamenať štyri zásadné zistenia, ktoré 

http://www.naceweb.org/surveys/student.aspx
http://www.naceweb.org/salary-resources/salary-survey.aspx
http://www.naceweb.org/surveys/job-outlook.aspx
http://collegemeasures.org/
http://collegemeasures.org/esm/
http://www.luminafoundation.org/
http://collegemeasures.org/post/2013/09/View-full-report-here.aspx
http://collegemeasures.org/post/2013/09/View-full-report-here.aspx
http://collegemeasures.org/post/2014/01/Higher-Education-Pays.aspx
http://collegemeasures.org/post/2014/01/Higher-Education-Pays.aspx
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pravdepodobne platia nielen pre vysoké školy vo všetkých zapojených štátoch Únie, ale v 

celých USA: 

 

1) niektoré odborné certifikáty z viacročných odborných vysokých škôl sú na trhu práce 

užitočnejšie ako bakalársky titul (napríklad absolventi dvojročných technických odborov 

majú vyššie príjmy ako bakalári); 

2) absolventi prestížnych štátnych univerzít zarábajú síce viac ako absolventi menších 

regionálnych škôl, ale rozdiely nie sú v priemere príliš veľké; 

3) pre výšku príjmov je dôležitejší odbor štúdia než to, na akej univerzite alebo vysokej 

škole študent študoval – najmenej zarábajú absolventi humanitných a umeleckých 

odborov a najviac absolventi technických odborov; 

4) medzi absolventmi odborov STEM (science, technology, engineering, mathematics), 

ktoré sú považované za kľúčové pre konkurencieschopnosť krajiny, zarábajú najmenej 

absolventi prírodovedných odborov. 

 

V nasledujúcom grafe, prevzatom z porovnávacej štúdie piatich štátov USA, je znázornený 

priemerný ročný pracovný príjem čerstvých absolventov bakalárskeho a magisterského 

štúdia. 

 

 
 

 

Ďalšia tabuľka, prevzatá z tohtoročnej štúdie o absolventoch vysokých škôl v štáte Florida, 

ukazuje odbory s najnižším a najvyšším priemerným ročným pracovným príjmom čerstvých 

absolventov bakalárskeho štúdia na jednotlivých univerzitách. 
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Na záver tejto časti je ešte potrebné spomenúť, že priamo pod americkým Ministerstvom 

školstva (U. S. Departement of Education) vznikla a postupne sa rozvíja informačná 

databáza Centra informácií o dostupnosti a transparentnosti vysokých škôl (College 

Affordability and Transparency Center). Zatiaľ je zameraná predovšetkým na charakteristiky 

jednotlivých vysokých škôl a študijných programov, na výšku požadovaného školného a na 

možnosti získať štipendium alebo zníženie školného. Ešte v tomto roku sa však v takzvanom 

College Scorecard majú objaviť aj informácie o miere nezamestnanosti, uplatnenia a 

príjmoch absolventov podľa stupňa a odboru získaného vysokoškolského vzdelania. 

 

 

  

http://www.ed.gov/
http://collegecost.ed.gov/
http://collegecost.ed.gov/
http://collegecost.ed.gov/scorecard/index.aspx
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Typológia kvalifikačnej náročnosti trhu práce  

 

Charakteristiku slovenského vývoja odvetvovej a profesijnej štruktúry pracovných miest a 

z toho vyplývajúce požiadavky na kvalifikáciu pracovnej sily a konkrétne počty a odborové 

zameranie vysokoškolákov je možné ukázať na porovnaní s inými európskymi krajinami. 

 

Rozbor vývoja a štruktúry pracovných miest v posledných desaťročiach v krajinách EÚ (ale aj 

v jednotlivých regiónoch členských krajín EÚ) ukázal na štyri základné typy sektorovej a 

profesijnej štruktúry pracovných miest a zamestnanosti.  

 

Tendencia rozvoja a typológia štruktúr pracovných miest v európskych ekonomikách v 

posledných desaťročiach a v regiónoch členských krajín EÚ boli analyzované metódami 

viacrozmernej (predovšetkým faktorovej) analýzy na podrobných údajoch o odvetvových a 

profesijných štruktúrach.  

 

Agrárno turistický typ so silnou orientáciou na poľnohospodárstvo a s výrazným 

zastúpením profesií ako sú poľnohospodári a nekvalifikovaní pracovníci. Na vyšších 

stupňoch rozvoja spájaný s osobnými službami, pohostinstvom, ubytovaním, obchodom a 

turistikou a s tým súvisiacimi profesiami v službách a v predaji. 

 

Tradične priemyselný typ, charakteristický predovšetkým spracovateľským priemyslom a 

do značnej miery tiež stavebníctvom, spojený s profesiami remeselníkov, opravárov, 

továrenských robotníkov a montérov. S postupným rozvojom tohto typu pribúdajú 

modernejšie povolania, ako sú napríklad odborní pracovníci a stredne kvalifikovaní technici. 

 

Rozvinutý industriálny typ, do ktorého prerastá tradične priemyselný typ, má už podstatne 

komplexnejšiu povahu. Rozvíjajú sa odvetvia rôznych finančných služieb, poisťovníctva a 

nehnuteľností, postupne rastie tiež oblasť informácií a komunikácií. Stále výraznejšiu úlohu 

hrajú profesie odborných pracovníkov a úradníkov. 

 

Rozvojovo znalostný typ je dôsledkom ďalšieho vývoja technicko industriálneho typu, ale 

môže do neho postupne prerastať aj agrárno turistický typ. Je založený predovšetkým na 

súkromných aj verejných službách kvartérneho sektora, ako sú profesijné, odborné a 

administratívne služby podporujúce podnikanie, ďalej napríklad výskum a vývoj, školstvo a 

zdravotníctvo. Význam nadobúdajú dominantné povolania ako špecialisti (profesionáli); 

presadzujú sa v ňom však aj stredne kvalifikovaní odborníci a pracovníci v terciárnych 

službách. 
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Každý z uvedených štyroch typov reprezentuje úplne rozdielnu skladbu pracovných miest z 

hľadiska ekonomických sektorov, odvetví, profesií aj povolania, a má teda tiež prirodzene 

úplne odlišné nároky na vzdelanie a kvalifikáciu pracovnej sily a na podiely vysoko 

kvalifikovanej práce, pre ktorej výkon sa predpokladá získanie vysokoškolského vzdelania. 

 

Takisto každá krajina sa v danej etape svojho vývoja vyznačuje určitým profilom odvetvových 

a profesijných štruktúr pracovných miest a zamestnanosti, ktorý sa viac či menej približuje 

niektorému zo štyroch uvedených typov.  

 

Krajiny ako predovšetkým Rumunsko alebo aj Bulharsko a v inom ohľade tiež určité časti 

Poľska, Portugalska alebo Grécka sa najviac blížia agrárno turistickému typu. U Grécka je 

však oveľa evidentnejšie otáčanie k turizmu, obchodu a osobným službám, zatiaľ čo v 

Poľsku a Portugalsku posun k industriálnemu charakteru. 

 

Maďarsko je možné spoločne so Slovinskom čiastočne priradiť aj k tradične 

priemyselnému typu, do ktorého typicky patrí aj Slovensko a predovšetkým Česká republika 

a pred nejakým obdobím patrilo napríklad aj Nemecko alebo Rakúsko a sever Talianska. 

 

Tie však už zvoľna prechádzajú do rozvinutého industriálneho typu, ktorý má okrem 

najvýraznejších reprezentantov vo Švajčiarsku, Belgicku aj v severských štátoch, ktoré však 

už prechádzajú do rozvojovo znalostého typu. 

 

Rozvojovo znalostný typ štruktúry pracovných miest predstavujú ďalej Holandsko a 

Spojené kráľovstvo, v prvom prípade preto, že išlo vždy o krajinu predovšetkým obchodnú 

viac ako priemyselnú a v druhom prípade, pretože ako prvá v Európe prešla dokonca 



45 

 

niekoľkými vlnami deindustrializácie, teda výrazného úbytku predovšetkým továrenských 

robotníkov a remeselníkov. 

 

Zároveň je však o mnohých krajinách možné povedať, že nie sú typovo jasne vyhranené. 

V čase sa navyše profily jednotlivých európskych krajín (a regiónov) pochopiteľne 

premieňajú a postupne sa presúvajú vo vymedzenom priestore, pričom smer tohto 

premiestňovania zhruba zodpovedá dvom hlavným vyššie popísaným tendenciám (na grafe 

teda zľava doprava a u niektorých krajín tiež zdola nahor).  

 

Na Slovensko však táto nevyhranenosť príliš nesedí, skôr naopak. Vývoj sektorovej a 

profesijnej štruktúry pracovných miest na slovenskom trhu práce sa od roku 1995 postupne 

modernizuje a presúva od pôvodne tradične priemyselného typu (na rozdiel napríklad od 

Poľska, Maďarska alebo Slovinska už nie sú príliš zjavné stopy po agrárnom type), smerom 

k novému technicko- industriálnemu typu. Predovšetkým spočiatku bol síce vývoj blízky 

mimoriadne výraznej industriálnej štruktúre pracovných miest v Českej republike, v 

súčasnosti sa však blíži skôr obdobie vývoja nemeckej štruktúry pracovných miest v druhej 

polovici 90. rokov. 

 

Zaujímavé je tiež porovnanie jednotlivých regiónov, ktoré je v grafe znázornené iba pre 

slovenské a české regióny (odvetvové a profesijné štruktúry pracovných miest v regiónoch 

ďalších európskych krajín nie sú zakreslené – hoci výsledky komparácie sú k dispozícii – 

lebo sa obrázok s niekoľkými tisíckami bodov stáva absolútne neprehľadným). U oboch 

krajín totiž ukazuje veľký rozdiel medzi štruktúrou pracovných miest v regióne hlavného 

mesta a medzi štruktúrou všetkých ostatných regiónov. V iných európskych krajinách nie sú 

viditeľné také veľké rozdiely medzi rôznymi regiónmi. V tejto súvislosti je preto dôležité 

uvedomiť si, ako veľmi môže byť vývoj štruktúry pracovných miest, posudzovaný optikou 

hlavného mesta, zavádzajúci. 

 

Uvedené kľúčové charakteristiky sa prirodzene príliš nemenia ani v desaťročnej prognóze 

vývoja štruktúry pracovných miest na slovenskom trhu práce (viď nasledujúci obrázok). 

Výsledky prognózy predpokladajú, že odvetvová a profesijné štruktúra sa bude ďalej 

modernizovať a posunie sa tak ešte viac smerom k technicko-industriálnemu typu a 

perspektívne aj k rozvojovo-vedomostnému typu. Súčasne však bude mierne posilnená aj 

industriálna dimenzia vývoja, pretože vývoj najmä v posledných rokoch potvrdzuje, že do 

značnej miery práve v nej ležia ďalšie možnosti zvyšovania konkurencieschopnosti 

slovenského hospodárstva (podobne a možno ešte silnejšie sa to síce prejavuje aj v ČR, ale 

zďaleka nie vo všetkých ostatných európskych krajinách). 
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Zhrnutie a závery 

 

Prognózovania alebo prognózy vývoja kvalifikačných požiadaviek pracovného trhu a potrieb 

vysokoškolákov, realizované zvyčajne v nejakej štruktúre odvetví a povolaní, sú vo väčšine 

rozvinutých krajín sveta bežným spôsobom, ako zisťovať budúcu potrebu kvalifikovaných 

pracovných síl a podľa toho rôznymi cestami ovplyvňovať vývoj počtu príjímaných, a teda aj 

absolventov vysokých škôl. Také prognózy sú už viacmenej od polovice minulého storočia 

pravidelne spracovávané na celoštátnej úrovni v USA, kde je ich metodológia taktiež 

najprepracovanejšia. Metodológie amerických prognóz tiež veľmi často slúžia ako vzor alebo 

aspoň ako významná inšpirácia alebo vodítko pre prognózy, ktoré sa začali v posledných 

desaťročiach spracovávať v európskych krajinách (postupne napríklad vo Veľkej Británii, 

Írsku, Švédsku, Fínsku, Holandsku, Nemecku, Poľsku, Rakúsku, Francúzsku alebo v Českej 

republike). 

 

Podľa posledného prehľadu Európskej únie (Modernisation of Higher Education in Europe: 

Access, Retention and Employability. European Commission / EACEA / Eurydice, Brussels 

2014) sa až na niekolko výnimiek väčšine európskych krajín spracovávajú prognózy na 

Národnej alebo na regionálnej úrovni. Kým jedenásť krajín ich pripravuje pravidelne, desať 

krajín ich vykonáva len ad hoc. Na druhej strane sa v jedenástich krajinách prognózy 

systematicky využívajú pre plánovanie vzdelávacej politiky, a to zvyčajne pre stanovenie 

počtu študijných miest financovaných z verejných prostriedkov (štátom alebo jeho časťou, 

napríklad regiónom). 

 

Aj Európska komisia si uvedomuje nutnosť vytvárania prognóz počtu zamestnaných a ich 

vzdelania, čo deklarovala vo viacerých dokumentoch. Sama chce v tomto smere prispieť 

a súčasne podporovať a motivovať aj tie krajiny, kde s tým zatiaľ nemajú veľké skúsenosti 

(ako je napríklad práve Slovensko). Preto ako súčasť Plánu hospodárskej obnovy Európy  

a v rámci pomoci Európe zmierniť bezprostredný vplyv krízy a pripraviť ju na opätovný 

hospodársky rast prišla v roku 2008 Európska komisia s rozsiahlou európskou iniciatívou na 

podporu zamestnanosti nazvanú New Skills for New Jobs.  

 

Najvýznamnejším celoeurópskym projektom je v tomto ohľade stále ešte prebiehajúci 

medzinárodný projekt Mid-term skills supply and demand forecast v gescii Európskeho 

strediska pre rozvoj odborného vzdelávania (European Centre for the Development of 

Vocational Training, CEDEFOP) pre obdobie 2012 – 2016. Projekt nadväzuje na 

predchádzajúce tri projekty CEDEFOP v oblasti prognózovania potrieb trhu práce. Prvý 

z nich prebiehal v rokoch 2006-2008 a bol zameraný na prognózu strany dopytu trhu práce 

(jobs). Druhý potom v rokoch 2007-2009 vytváral prognózu strany ponuky (t.j. počet osôb). 

V rokoch 2009-2012 prebehol projekt Forecasting skill supply and demand in Europe, 

ktorého jedným z cieľov bolo posúdiť obe prognózy a porovnať výsledky, a tým aj 

identifikáciu možných medzier na trhu práce. Súčasný projekt Mid-term skills supply and 

demand forecast ďalej rozvíja postupy, ktoré boli v predchádzajúcich projektoch vyvinuté. 

 

Neustále rastúci význam, ktorý je prognózovaniu kvalifikačných požiadaviek prikladaný 

nielen v krajinách Európskej únie, ale aj v celom rozvinutom svete, dokazuje aj fakt, že sa 

spoločne EÚ, OECD a ILO nedávno dohodli na spracovaní rozsiahleho prieskumu o tom, 

akú podobu majú systémy predvídania kvalifikačných požiadaviek v jednotlivých krajinách 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/165EN.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/165EN.pdf
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a ako fungujú (Anticipating and responding to changing skill needs). Analýzy a rozbory síce 

prebiehali nedávno (v rokoch 2014 – 2015) a výsledky budú zverejnené až v roku 2016, ale 

už dnes je možné poukázať na niektoré najdôležitejšie závery týkajúce sa členských krajín 

EÚ.  

 

Nedostatočné využívanie a slabé uplatnenie získaného vzdelania na pracovnom trhu alebo 

dokonca nezamestnanosť absolventov vedú k tomu, že na individuálnej úrovni majú 

absolventi nižšie príjmy, sú so svojou prácou nespokojní a permanentne ohrození 

opakujúcou sa nezamestnanosťou alebo dokonca priamo nezamestnaní. Na 

celospoločenskej úrovni majú takýto absolventi – pokiaľ vôbec pracujú – podstatne nižšiu 

produktivitu, znižujú tým mieru ekonomického rastu a oslabujú konkurencieschopnosť danej 

krajiny (Adalet McGowan and Dan Andrews: Labour Market Mismatch and Labour 

Productivity. Evidence from PIAAC Data. OECD Economics Department Working Papers 

2015).  

 

Výsledky analýzy OECD pritom ukazujú, že situácia Slovenska nie je v tomto ohľade príliš 

priaznivá; zníženie nevhodného uplatnenia kvalifikácie na pracovnom trhu na úroveň, ktorú 

dosahujú najúspešnejšie krajiny (tzv. best practice), by totiž viedla k zvýšeniu produktivity 

o takmer 6 %, čo by samozrejme malo výrazný pozitívny vplyv na  celkový ekonomický rast 

a prosperitu Slovenska.  

 

Ukazuje se, že na Slovensku je jedna z najvyšších hodnôt celkovej nezhody mezi skutočnou 

a požadovanou kvalifikáciou (mismatch). Podľa rozboru analýzy unikátnych porovnateľných 

údajov z rozsiahleho medzinárodného výskumu OECD PIAAC z roku 2012 nezodpovedá na 

Slovensku zhruba u štvrtiny zamestnaných ich kvalifikácia (skills) požiadavkám práce, ktorú 

vykonávajú. Z 22 rozvinutých krajín OECD je táto nezhoda o niečo málo vyššia iba v 

siedmich krajinách. 

 

Dôvody nevhodného uplatnenia vysokoškolákov na pracovnom trhu je pritom možné rozdeliť 

do niekoľkých skupín: 

 

 Štruktúra (počty) pracovných miest, ktoré si vyžadujú určité vzdelanie a kvalifikáciu 

(z hľadiska stupňa a odboru vzdelania), nie sú v súlade so štruktúrou (počtom) osôb 

s týmto vzdelaním a kvalifikáciou, ktoré sú k dispozícii na pracovnom trhu 

(tzv. štrukturálny nesúlad) 

 

 Štruktúra požadovaných kvalifikácií na trhu práce síce zodpovedá štruktúre 

kvalifikácií pracovnej sily, avšak pracovníci s určitým vzdelaním a kvalifikáciou 

nepracujú na zodpovedajúcich pracovných miestach, pretože tie sú obsadené 

osobami s nevhodnou kvalifikáciou (tzv. pozičný nesúlad) 

 

 Absolventi majú síce vzdelanie a kvalifikáciu formálne zodpovedajúcu (z hľadiska 

stupňa a odboru vzdelania), ale kvalita a obsah získaných vedomostí, schopností 

a kompetencií nezodpovedá požiadavkám daného pracovného miesta (tzv. 

kvalitatívny nesúlad) 

 

V rôznych krajinách je pritom vplyv týchto dôvodov rozdielny; niekde prevažuje štrukturálny 

nesúlad, niekde pozičný a inde kvalitatívny. Na Slovensku však predovšetkým značne 

http://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economics-department-working-papers_18151973;jsessionid=3mdf5phl6lugc.x-oecd-live-03
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prevažuje nadbytočná formálna kvalifikácia (nad nedostatočnou kvalifikáciou). Týka sa 

približne 16 % zamestnaných. 

 

Zladenie vývoja štruktúry pracovných miest s určitými kvalifikačnými požiadavkami, 

s výstupmi vzdelávacej sústavy, teda napríklad s počtom absolventov vysokých škôl určitých 

odborov vzdelania, je zamerané predovšetkým na riešenie štrukturálneho nesúladu. 

Významnú oporu pritom majú práve prognózy vývoja kvalifikačných požiadaviek na 

pracovnom trhu a prognózy zmien kvalifikačnej štruktúry pracovnej sily. 

 

Systémy prognózovania kvalifikačných požiadaviek boli v jednotlivých krajinách na základe 

spoločného prieskumu EÚ, OECD a ILO hodnotené podľa súboru kritérií a následne 

rozdelené do štyroch rôznych kvalitatívnych úrovní.  

 

1) Do najnižšej úrovne (tzv. Decentralised system) sú zaradené tie krajiny, kde je 

prognózovanie v úplných začiatkoch, týka sa napríklad len niektorých sektorov alebo 

regiónov, nie je príliš koordinované a predovšetkým nemá prakticky žiadny vplyv na 

iné politiky (napríklad vysokoškolskú). 

 

2) Do druhej úrovne (tzv. Coordinated non-holistic system) sú zaradené tie krajiny, ktoré 

už dosahujú určitú mieru koordinácie, ale napriek tomu sú zatiaľ fragmentované, 

nemajú holistickú povahu a netvoria jeden previazaný celok; ani tie nemajú výraznejší 

vplyv a iné politiky ich závery preberajú len sporadicky.  

 

3) Tretia úroveň (tzv. Building a coordinated holistic system) zahŕňa tie krajiny, ktoré sa 

usilujú o vytvorenie najvyššej úrovne, ale zatiaľ sú ešte len na ceste k nej. Prognózy 

kvalifikačných požiadaviek sú už aspoň brané do úvahy pri vytváraní iných politík 

a rešpektujú ich napríklad dlhodobé vládne výhľady rozvoja vysokého školstva.  

 

4) Do najvyššej úrovne (tzv. Coordinated holistic system) patria tie krajiny, ktoré majú 

prepracovaný holistický systém prognózovania kvalifikačných požiadaviek a jeho 

výsledky výrazne ovplyvňujú tvorbu iných politík (napríklad vysokoškolskej), takže sa 

vlastne stávajú ich integrálnou súčasťou. Ovplyvňujú rozhodovanie nielen na úrovni 

vlády, ale napríklad i jednotlivých vysokých škôl a vďaka tomu prispievajú k 

znižovaniu štrukturálneho nesúladu medzi ponukou a dopytom kvalifikácií.   

 

Slovenská republika bola v rámci prieskumu EU, OECD a ILO bohužiaľ zaradená do prvej 

najslabšej skupiny krajín. O to dôležitejšie však je, že práve v tomto riešenom projekte aspoň 

vykročila žiadúcim smerom.  

 

Prognózovanie kvalifikačných požiadaviek má v európskych krajinách dve hlavné funkcie: po 

prvé, pre plánovanie vzdelávacej politiky, a po druhé, pre poskytovanie poradenských 

a informačných služieb o trendoch vývoja trhu práce a možnostiach uplatnenia absolventov. 

Priamo na vysokých školách môže prognózovanie ovplyvniť napríklad navrhovanie, 

plánovanie a riadenie študijných programov, určenie počtu študijných miest financovaných 

štátom alebo ďalšie alokovanie verejných prostriedkov. Poradenské a informačné služby 

môžu orientovať (aj potenciálnych) študentov na tie odbory štúdia, po ktorých je (alebo sa 

očakáva) väčší dopyt. V stále sa rozširujúcom počte štátov (ako napríklad Írsko, Veľká 
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Británia a Poľsko) sa potom na základe prognóz dodatočne financujú oblasti s výraznou 

potrebou kvalifikovaných síl alebo odbory, ktoré sú „strategicky“ dôležité.  

 

Podrobne bola spracovaná analýza vzťahu medzi prognózami kvalifikačných požiadaviek 

pracovného trhu a rozvojom vysokého školstva (predovšetkým prijímaním študentov do 

vysokoškolského štúdia) v šiestich krajinách: Dánsko, Fínsko, Holandsko, Švédsko, Česká 

republika a USA. Spôsoby a  používané mechanizmy či prenosy výsledkov prognóz 

kvalifikačných požiadaviek napríklad pri rozhodovaní o počte prijímaných na jednotlivé 

vysokoškolské inštitúcie a odbory štúdia, sú v jednotlivých krajinách veľmi rozdielne, od 

centrálneho plánovacieho modelu vo Fínsku až po trhový voľný model „mnohých hráčov“ 

v USA. Je však napriek tomu zrejmé, že vplyv týchto prognóz sa výrazne zvyšuje. Jedným 

z dôvodov sú nepochybne aj súvislosti a dôsledky ekonomickej krízy po roku 2008 

a nepriaznivé dopady masifikácie vysokého školstva na uplatnenie absolventov.  

 

Na Slovensku bola v rámci Národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja 

vedomostnej spoločnosti vytvorená aj pilotná prognóza vývoja počtu a štruktúry 

kvalifikačných požiadaviek pracovného trhu a potrieb vysokoškolákov na Slovensku od roku 

2013 (v tej dobe posledné dostupné data) do roku 2023. Výsledky projektu však majú slúžiť 

iba ako prvý krok, ktorý umožňuje porovnávať v strednodobom výhľade dopyt po 

kvalifikovanej práci a ponuku vysokoškolského vzdelania na slovenskom trhu práce.  

 

Je úplne zrejmé, že nesmie ísť o ojedinelý projekt, pretože jeho výsledky je potrebné 

pravidelne (najlepšie každé dva roky) znovu aktualizovať. To zabezpečí kontinuitu procesu, 

ktorý bol v rámci existujúceho projektu Vysokej školy ako motory rozvoja vedomostnej 

spoločnosti, úspešne naštartovaný. Umožní to tiež naplniť trvalú udržateľnosť výsledkov 

projektu a nepochybne aj ďalšie zdokonaľovanie metodiky a predovšetkým výsledkov 

existujúceho projektu. Najbližšia prognóza by teda mala byť spracovaná už do konca roka 

2016 a zahŕňať desaťročnú prognózu dopytu a ponuky vysokoškolského vzdelania na roky 

2015-2025 so zvláštnym zreteľom na päťročný vývoj do roku 2020.  

 

 
 
 

 


