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Efektivita študijných programov vysokých škôl z hľadiska ekonómie 

vzdelávania. 

Miriam Bitterová, Alena Hašková 

Abstrakt  

V súčasnosti predstavuje investovanie do rozvoja ľudského kapitálu najdôležitejší prvok pri 

tvorbe a rozvoji spoločensko-ekonomického statusu, lebo stupeň dosiahnutého vzdelania a 

postavenie na trhu práce priamo úmerne reflektujú výšku príjmov i kvalitu života. 

Významným prostriedkom na zvyšovanie hodnoty ľudského kapitálu je zvyšovať 

kvalitu celého školského systému. Podporuje sa tým zmysluplnosť učenia s hlavným 

dôrazom na využitie v praxi a globálne myslenie – s uplatnením v celej šírke pracovného trhu 

EÚ. Jednou z kvalitných aktivít na zlepšenie vzdelávania a následného pracovného 

zaradenia študentov v SR je aj národný projekt „Vysoké školy ako motory rozvoja 

vedomostnej spoločnosti“, ktorý tu zhodnocujeme z hľadiska ekonómie vzdelávania, a to 

z dvoch aspektov: a) spoločenského – teda prínosnosti vzdelania pre uplatnenie 

v spoločensky vysoko relevantných povolaniach a b) individuálneho – teda prínosnosti 

vzdelania pre absolventa vzhľadom na príjmové benefity z povolania. Keďže vzdelanie je 

v Európskej únii vysoko cenené, ako jeden z hlavných faktorov napredovania a úspechu, je v 

budúcnosti predpoklad podpory práve takých študijných programov, ktoré študenti, 

ako budúci zamestnanci i podnikatelia, plne využijú v pracovnom procese a budú plnej miere 

zaraditeľní a vhodní na určené pracovné pozície. Východiská pre objektívnu reflexiu a 

optimalizáciu systému vysokoškolského vzdelávania prezentujeme v nadväznosti na fakty 

predložené uvedeným národným projektom Centra vedecko-technických informácií SR. 

Kľúčové slová: ekonómia vzdelávania, uplatnenie absolventov, absolventská 

nezamestnanosť, absolventský príjem, Slovenská republika 

Úvod 

Vytvorenie vhodných podmienok vzdelávania je základom adaptačnej stratégie v 

rýchlo sa meniacom svete a dôležitou podmienkou rozvoja jednotlivých štátov a kohézie ich 

regiónov. Úspešná národná stratégia rozvoja ľudského kapitálu, a tým i spoločnosti, 

vyžaduje investovať do vzdelávania. Viacerí uznávaní ekonómovia (napr. Kotler, Becker, 

Sedlák, Polónyi, Schulz, Tímár) potvrdzujú skutočnosť, že náklady na vzdelávanie 

predstavujú relatívne malý objem prostriedkov v porovnaní s tým, čo vytvoria kvalifikovaní 

ľudia v priebehu celej svojej ekonomickej činnosti. Všetky analýzy príčin chudoby, sociálnej 

exklúzie a nerovnoprávnosti na trhu práce vychádzajú v prvom rade z nízkej úrovne 
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dosiahnutého vzdelania jednotlivca, jeho nerozvinutých zručností a nízkej kvalifikácie a až 

potom z miesta bydliska a ďalších faktorov.  

Otázka vzdelávania a učenia získala svoje miesto v politickom arzenáli Európskej 

únie len v období posledných pätnástich rokov, ale od toho času sa dostala výrazne do 

centra pozornosti politických elít. Vyostrenie globálneho ekonomického súperenia a vysoké 

očakávania od vedecko-technologického rozvoja neuveriteľným spôsobom prehodnotili 

kvalitu poznania, zručností a spôsobilostí a tiež kvalitu osobnostného potenciálu, ktorý sa 

posudzuje ako východisko možných získaných kompetencií a ktorý je dôležitou súčasťou 

schopnosti uplatniť sa. Nie náhodou sa z teoretických a praktických otázok súvisiacich s 

kvalitou vzdelávacích systémov, ich dostupnosti a účinnosti stala urgentná spoločenská 

problematika, ktorej je potrebné venovať nie deklaratívnu, ale vysoko praktickú a o fakty sa 

opierajúcu pozornosť. Vláda SR si uvedené takisto uvedomuje a  v programovom vyhlásení 

deklaruje snahu o čo najlepšie vzdelávanie celej spoločnosti s takou školskou politikou, ktorá 

by bola na jednej strane adekvátne dotovaná a na druhej strane vzdelanostne i ekonomicky 

efektívna. V tomto článku sa zameriavame na efektivitu študijných programov vysokých škôl 

a univerzít SR z hľadiska zlepšenia vzdelávania študentov a ich následného zaradenia do 

pracovného procesu.  

Efektivitu študijných programov vysokých škôl je síce možné zmerať konkrétnymi 

sociometrickými aj ekonomickými parametrami (napríklad počtom zamestnaných 

a nezamestnaných absolventov jednotlivých VŠ, či ich fakúlt a študijných programov, alebo 

výškou finančného ohodnotenia absolventov, a pod.), ktoré sa dajú štatisticky vyhodnotiť, 

avšak táto úloha je náročná a až doteraz nebola plne realizovaná. Preto je potrebné oceniť 

prínos Národného projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“, 

realizovaného Centrom vedecko-technických informácií SR, ktorý v súčinnosti s radom 

vysokých škôl a univerzít a tiež zamestnávateľov a verejných inštitúcií SR predložil doteraz 

takýmto spôsobom nespracované údaje týkajúce parametrov uplatniteľnosti absolventov 

terciárneho vzdelávania a priniesol možnosť reflektovať efektivitu vo vzdelávaní z nových 

pohľadov.  

Z hľadiska ekonómie vzdelávania plní zameranie spomenutého projektu dve dôležité 

úlohy. V prvom rade reaguje na problematický stav, parametrizuje ho a snaží sa nájsť 

riešenie pre nedostatočné zosúladenie prípravy študentov vysokých škôl s potrebami trhu 

práce (s presným určením ich kvalifikácie a potrebného vzdelania), a zároveň počtov 

absolventov potrebných k jednotlivým odvetviam národného hospodárstva s výhľadom do 

budúcnosti na 10 rokov. Ako druhú významnú úlohu plní intervenciu do posilnenia praktickej 

prípravy študentov tých študijných programov, ktoré sú previazané na podnikovú sféru, s 

dôrazom na oblasti s vyššou pridanou hodnotou pre ekonomiku Slovenskej republiky. 

V oboch prípadoch teda sleduje národný projekt ekonomicky významnú pridanú hodnotu. 
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Pritom určenie možných perspektívnych oblastí terciárneho vzdelávania a spracovanie 

kvalifikovanej prognózy je následne prepojené na zmysluplné intervencie do kvality 

vzdelávania v perspektívnych oblastiach, a to prepájaním obsahov a foriem vzdelávania na 

vysokých školách s potrebami podnikovej praxe. Tým sa vytvára predpoklad pre novú 

pridanú hodnotu, ak takto formulované podnety pre kurikulá budú úspešne implementované. 

 

Hlavné aspekty ekonómie vzdelávania a efektivity vzdelávania s prihliadnutím na 

Národný projekt SR „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“ 

Ekonómia vzdelávania je súčasťou ekonómie a zároveň samostatnou vednou 

disciplínou medzi pedagogikou a ekonomikou, ktorá sa zaoberá optimálnymi ukazovateľmi 

rozvoja výchovy z ekonomického hľadiska. Kladie si tieto základné otázky: koho vzdelávať, 

akými metódami a formami, aký obsah vzdelania poskytovať, aké množstvo, aká časť 

verejných a súkromných zdrojov má byť na vzdelávanie použitá, ako prijímať rozhodnutia o 

vzdelávaní. Ekonómia vzdelávania vo svojej podstate zahŕňa dve hlavné problematiky: 

 vzťahy medzi vzdelaním – kvalifikáciou ľudí a ich uplatnením na trhu práce; 

 záležitosti týkajúce sa financovania školstva a efektívnosti prostriedkov 

vynakladaných na vzdelávanie. 

V súčasnosti predstavuje investovanie do rozvoja ľudského kapitálu najdôležitejší 

prvok pri tvorbe a rozvoji spoločensko-ekonomického postavenia (statusu) jednotlivca, ale aj 

jednotlivých spoločenstiev. Stupeň dosiahnutého vzdelania i požadovaných zručností a 

postavenie na trhu práce priamo úmerne reflektujú výšku príjmov i kvalitu života. Ekonomický 

rast tak úzko súvisí s pozitívnou synergiou medzi dosiahnutou hodnotou ľudského kapitálu 

na jednej strane a úspešnou implementáciou novonadobudnutých znalostí na strane druhej.  

Ak chceme skúmať efektívnosť vzdelania, je potrebné si všeobecne vymedziť a 

kategorizovať čo najviac možných úžitkov vzdelania. Sú dve hlavné skupiny týchto úžitkov: 

 v ekonomickej pôsobnosti – zlepšenie kvalitatívnych i kvantitatívnych výsledkov 

pracovného procesu, t.j. zvyšovanie produktivity práce, čo produkuje zvýšenú 

tvorbu úžitkových hodnôt; 

 neekonomické účinky sa prejavujú vo formovaní osobnosti, vytváraní adekvátnej 

sociálno-kultúrnej štruktúry spoločnosti, zvyšovaní jej úrovne a schopnosti riešiť 

krízové situácie. 

Z tohto hľadiska sa študenti o svojom vzdelaní a pracovnej príprave rozhodujú nielen 

na základe porovnania ekonomických výnosov a nákladov, ale i neekonomických pridaných 

hodnôt. Výnosy majú podobu vyššieho príjmu, lepšieho kultúrno-spoločenského postavenia, 

zamestnaneckého statusu a ďalších nefinančných ziskov jednotlivca, akým je napríklad 
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sebarealizácia. Na druhej strane náklady predstavujú náklady obetovanej príležitosti, teda 

hodnotu ušlého zisku (čo „stratia“ počas doby štúdií a prípadného nadväzujúceho 

vzdelávania v porovnaní so situáciou, keby vstúpili na trh práce skôr) v podobe „strateného 

času“, či dodatočných nákladov, spojených s aktivitami, ktoré majú cez terciárne vzdelanie 

zvýšiť hodnotu osobného kapitálu, a tým i lepšej budúcnosti.  

Zo zorného uhla ekonomických úžitkov pre absolventa vysokej školy sa môžeme 

v grafe číslo 1 pozrieť na výsledky porovnania vybraných univerzít a vysokých škôl na 

Slovensku z hľadiska celkových pracovných príjmov absolventov (súčet hlavného a 

vedľajších príjmov). Ukazovateľ vyjadruje percentuálny pomer medzi skutočným a 

modelovým (spriemerovaným) celkovým príjmom, ktorý absolventi dosiahli. Z grafu je 

badateľné, ktoré univerzity vychovávajú úspešnejších absolventov z hľadiska finančného 

ohodnotenia. 

 

Graf 1:  Celkové pracovné príjmy u absolventov vybraných VŠ – percentuálny pomer (roky 

2008 až 2014) 

 

Zdroj: Prieskum - Národný projekt „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“ etapa 
č.3 (kapitola 6.2.28, príloha č. 10.6.2.28) – vlastné spracovanie 
 

 

K vyššie uvedeným údajom je potrebné poznamenať, že agregujú výsledky za 

absolventov denného aj externého štúdia, čo je potenciálne skresľujúci faktor. Rovnako treba 

podotknúť, že sa jedná o výsledky prieskumu na vzorke približne 15 000 absolventov. 

Hodnotnosť prieskumu však dokumentujú ďalšie zistenia v rámci spomenutého národného 
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projektu, ktoré sa zakladajú na oveľa exaktnejších dátach Sociálnej poisťovne. Tieto sú 

v princípe v súlade s vyššie uvedenými zisteniami, teda ukazujú, že sú to najmä najväčšie 

a tradičné univerzity, ktorých absolventi sú na trhu práce najviac platovo oceňovaní 

a súčasne sú to niektoré, nie však všetky súkromné školy.  

Z údajov Sociálnej poisťovne je možné získať najsofistikovanejší pohľad na vplyv 

alma mater na prvú mzdu absolventov. V nasledovnej časti štúdie uvedieme príklad 

ekonometrického spracovania údajov, ktoré takéto dáta umožňujú. Cieľom je ilustrovať 

analytické možnosti, ktoré spomínaný národný projekt CVTI SR nemal priestor realizovať, 

pre ktoré však pri tak bohatom zdroji údajov vytvoril predpoklady. 

 

Rámček: 

___________________________________ 

Použijeme lineárny regresný model na odhad vplyvu absolvovanej vysokej školy na 

mzdu v prvých rokoch po ukončení štúdia. Ďalšie kontrolné prediktory logaritmickej mzdy 

absolventov v modeli sme zvolili ako logaritmus veku absolventa a cez umelé premenné sme 

sledovali vplyv vysokej školy alebo univerzity, regiónov a vplyv súkromného a verejného 

sektora . Model môžeme zapísať v nasledujúcom tvare," 

𝒘𝒊𝒋 = 𝛽0𝑗 + 𝛽1𝑗𝑝𝑜ℎ𝑙𝑎𝑣𝑖𝑒𝑖𝑗 + 𝛽1𝑗𝑙𝑛𝑉𝑒𝑘𝑖𝑗 + 𝛽2𝑗𝐵𝐴𝑖𝑗 + 

        + 𝛽4𝑗𝑉𝑆𝑖𝑗 + 𝛽5𝑗𝑆𝑖𝑗 + 𝛽6𝑗𝑉𝑖𝑗 + ∑ 𝛽𝑘𝑗𝑈𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑧𝑖𝑡𝑦𝑘𝑖𝑗
19
𝑘=7                                                               

(1)                                                                          

kde wij je prirodzený logaritmus mzdy absolventa i a pohlavia j, pričom j=0 sú muži, a j=1 

patrí ženám. Premenná Veklnij je prirodzený logaritmus veku absolventa v čase dosiahnutia 

vzdelania. Umelá premenná BAij sa rovnala jednej, ak absolvent i s rodom j pracuje pre 

organizáciu, ktorá patrí do Bratislavského kraja, inak bola hodnota premennej 0. V tom 

prípade vstupovala do výpočtu ďalšia regionálna umelá premenná VSij = 1 – ak sa absolvent 

zamestnal v organizácii z východoslovenského regiónu, inak mala hodnotu 0. Premenná Sij 

bola rovná jednej, ak sa absolvent  zamestnal v organizácii zo súkromného sektora, inak 

mala hodnotu 0, a Vij nadobúdala hodnotu 1 ak sa absolvent zamestnal vo verejnom sektore. 

Aj tu sme mali pripravenú tretiu umelú premennú Iij, – pre absolventov, ktorí sa zamestnali v 

organizácii s iným typom vlastníctva ako súkromným alebo verejným. Premenná merajúca 

dopad vysokých škôl na mzdy je označená ako Univerzitykij = 1, ak absolvent ukončil 

vzdelanie na Univerzityk, inak 0. Vybrané univerzity reprezentované premennou  Univerzityk 

sú uvedené v tabuľke č.1. Pre odhad modelu sme použili metódu najmenších štvorcov 

(OLS).  
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Ako zdrojové dáta sme použili už spomínané záznamy Sociálnej poisťovne. Sú to údaje za 

rok 2013 o študentoch/absolventoch a ich vymeriavacích základoch pre výpočet poistného, z 

ktorého je možné vypočítať mzdu. V Sociálnej poisťovni sa vykonalo prostredníctvom 

zoznamu absolventov vysokých škôl, poskytnutých MŠVVaŠ v každom zo sledovaných 

rokov cez unikátny identifikátor – rodné číslo, párovanie údajov. Poskytnutá bola konečná 

anonymizovaná databáza študentov/absolventov, z ktorej bol pred sprístupnením odstránený 

identifikátor rodné číslo a ten bol  nahradený náhodným anonymným identifikátorom, ktorý 

jedinečne definoval každého absolventa. Polia v databáze boli tvorené napríklad z údajov 

akými sú: rok narodenia, pohlavie, rok ukončenia školy, obec v ktorej sa absolvent narodil, 

priebeh registrácií v Sociálnej poisťovni, priebeh vymeriavacích základov, IČO platiteľov 

poistného, obec platiteľa poistného, NACE rev.2 platiteľa poistného a iné. Údaje zo Sociálnej 

poisťovne obsahovali len kódy niektorých údajov, ako boli údaje kód obcí a IČO. Vyžadovalo 

si to ďalšie dohľadanie údajov zo štatistického registra organizácií, poskytnutého ŠÚ SR z 

roku 2015. Z tohto registra boli získané informácie o druhu vlastníctva. Potom bol kód obcí 

spárovaný s ďalšou databázou, ktorá mala záznamy o všetkých 2 927 obciach v SR, ako sú 

kraj, okres, názov obce a počet obyvateľov z roku 2014.  

Databáza obsahovala za rok 2013 celkovo 47 798 unikátnych anonymizovaných záznamov, 

ktoré predstavovali jednotlivých absolventov rôzneho stupňa ukončeného vysokoškolského 

štúdia. Z toho mužov bolo 17 058 a žien 30 740.  

Dáta Sociálnej poisťovne obsahovali v každom zázname, pri každej registrácií typ poistenca, 

ktorý definoval typ poistenia a typ pracovného vzťahu so zamestnávateľom. V rámci 

absolventov do výsledku vstupovali len registrácie s typom poistenia zamestnanca, ktoré 

tvoria skupinu anonymizovaných absolventov so stabilným príjmom. Iné typy poistenia sú 

napríklad zamestnanec s nepravidelným príjmom; zamestnanec, ktorý bol dlhodobo 

nezamestnaný; dohodár – dohoda o vykonaní práce; dohodár s nepravidelným príjmom – 

dohoda o vykonaní práce; dobrovoľne poistená osoba na DP; osoba starajúca sa o dieťa do 

6 rokov a podobne. Celkovo 24 rôznych typov poistenia.  

Vymeriavacím základom zamestnanca pre fondy sociálneho poistenia je jeho príjem 

dosiahnutý za obdobie, za ktoré sa platí poistné. Pre rok sledovaného obdobia 2013 sme sa 

museli oboznámiť s podmienkami určenia vymeriavacieho základu a dáta pripraviť tak, aby 

nedošlo k skresleniu výsledku. Databáza obsahovala 4 základné vymeriavacie základy, a to 

vymeriavací základ na úrazové poistenie, vymeriavací základ na starobné poistenie, 

vymeriavací základ na nemocenské poistenie a vymeriavací základ na poistenie v 

nezamestnanosti. Za rozhodujúci vymeriavací základ sme zvolili maximálnu hodnotu z 

vymeriavacích základov v danom mesiaci (napríklad úrazové poistenie nemá určenú 
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maximálnu hranicu). Do výpočtu sme brali len vymeriavacie základy, ktoré boli v priemere za 

mesiac vyššie, prípadne rovné minimálnej mzde v danom roku. Pre rok 2013 to bola hodnota 

337,7 eur . 

Vybrali sme len takých absolventov, u ktorých bola zaznamenaná registrácia v Sociálnej 

poisťovni pre rok ukončenia štúdia 2013, v čase od júna 2013 do júna 2014 – vrátane. 

Podmienku jedného roka sme si dali z dôvodu ročného intervalu sledovania rodových 

a ďalších nerovností v mzdách. Pre každého vybraného absolventa sme sledovali prvú 

registráciu, uskutočnenú po ukončení školy vo  zvolenom sledovanom období. Dátum 

ukončenia školy sme pre rok 2013 zvolili 30. jún, nakoľko väčšina vysokých škôl uskutočňuje 

štátne záverečné skúšky v máji a júni.  

Na základe zvolených kritérií sme nakoniec vybrali pre rok ukončenia štúdia 2013 – 10 877 

absolventov, z toho 4 193 mužov a 6 684 žien. Pre rok ukončenia štúdia 2014 sme vybrali    

4 018 absolventov, z toho 1 647 mužov a 2 371 žien.  

Výsledky a Diskusia 

V tabuľke č.1 sú uvedené základné štatistiky miezd absolventov oboch pohlaví spolu, ako aj 

oddelene. Na analýzu sme si zvolili sumárne 13 univerzít a vysokých škôl. Celkovo vybrané 

inštitúcie obsiahli 9 074 absolventov, čo zo skúmanej vzorky predstavovalo vysokú majoritu 

83 %. Tabuľka uvádza výpočet miezd pre daný kvantil a priemer. Z tabuľky je evidentné, že 

absolventi bratislavských škôl sú ohodnotení viac, ako absolventi z iných častí Slovenska. 

Táto odlišnosť sa začína prejavovať od 1. kvartilu, alebo 25. percentilu. S rastúcou mzdou 

rastie aj rozdiel medzi bratislavskými vysokými školami a vysokými školami z iných regiónov. 

Tabuľka č.2 nám udáva odhady regresného modelu (1) a percentuálne zmeny vypočítané z 

regresných koeficientov. Vplyv pohlavia na mzdy je skúmaným javovom v ekonomickej 

vedeckej literatúre. Ako vidíme, vplyv pohlavia mal signifikantný vplyv na mzdu absolventov. 

Ženy v porovnaní s mužmi získali nižšie nástupné platy – v priemere o 8,97 %. Ak absolvent 

alebo absolventka skončili úspešne Univerzitu Komenského v Bratislave (UK), dokázali si 

vynegociovať mzdu v priemere o 15,25 % vyššiu, čo bolo najviac zo všetkých sledovaných 

škôl. Na druhej strane rozdiel medzi UK a školami SPU Nitra, TU Zvolen, TU Trnava, a PU 

Prešov bol takmer 25 %.  

Absolventi STU si vedeli nájsť prácu s o 14.4 % a absolventi EU o 12.11 %, vyšším 

ohodnotením ako priemer. Ďalšie univerzity alebo vysoké školy, ktoré mali vyššie mzdy boli 

ZU o 5.45 % a UPJŠ o 6.91 %.  
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Ak sa pozrieme na hodnotenie ARRA z roku 2013 vidíme, že UK, STU a EU mali svoje 

fakulty zaradené v danom odbore vysoko na popredných miestach. Vyššie platy sa dajú 

vysvetliť aj tým, že zamestnávatelia preferujú na niektoré viac zarábajúce pozície 

uchádzačov z ich pohľadu prestížnejších slovenských vysokých škôl.  

Vplyv regiónu zamestnávateľa mal významný dopad na mzdy absolventov. V priemere boli 

o 13.47 % viac zaplatení absolventi pracujúci v Bratislavskom kraji. Na druhej strane v 

priemere o 4.25 % menej zarábali absolventi pracujúci vo východoslovenskom regióne. 

Rozdiel medzi regiónom Bratislavy a východu Slovenska je markantný – skoro 18 %.  

Absolventi pracujúci v súkromnom sektore negociovali prvú mzdu po skočení školy o 10.97 

% vyššie, ako priemer a vyššiu ako vo verejnom sektore – o 8.8 %. Pozitívny dopad na mzdu 

absolventa má premenná – vek. Keďže vek je logaritmická premenná, potom stúpnutie veku 

o logaritmickú jednotku (2.718 rokov v našom prípade), znamenalo v priemere o 49.52 % 

vyšší plat. 

Tabuľka č. 1 : Základné štatistiky mesačných miezd absolventov roku 2013 pre jednotlivé 

univerzity a vysoké školy . Mzdy sú uvedené v eurách. 

 

  Min 10% 25% Median 75% 90% 99% Max Mean N 

Bratislava UK 338 405 519 710 957 1100 1813 6481 765.2 1545 

701000000 UK -M 338 405 538 777 1006 1202 2048 3300 822.3 409 

 UK - Z 338 405 511 700 950 1055 1497 6481 744.7 1136 

Bratislava STU 338 415 537 750 992 1200 1850 3170 797.5 1025 

702000000 STU - M 338 428 559 781 1001 1241 1851 3170 826.1 766 

 STU - Ž 338 375 481 679 847 1016 1788 2475 712.9 766 

Bratislava EU 338 407 518 700 950 1100 1501 4881 748.6 1095 

703000000 EU - M 338 415 539 777 1000 1168 1665 4881 805.6 336 

 EU - Ž 338 407 508 684 904 1061 1431 2778 723.4 759 

Nitra SPU 338 365 430 576 718 900 1603 6524 622 639 

704000000 SPU - M 338 371 454 600 722 875 1745 6524 649.6 261 

 SPU - Ž 338 363 425 550 700 900 1522 2300 603 378 

Zvolen TU 338 376 458 550 700 920 1503 4048 627.2 231 

705000000 TU - M 338 390 472 553 710 973 2148 4048 665.7 129 

 TU - Ž 338 361 429 549 669 876 1200 1400 578.6 102 

Košice TU 338 380 446 600 800 1001 1600 2300 658.6 896 

709000000 TU - M 338 393 478 650 846 1052 1611 2152 693.1 287 

 TU - Ž 338 366 407 530 701 855 1302 2300 585.3 609 

Žilina ZU 338 400 504 652 800 998 1548 2115 685.2 706 

710000000 ZU - M 338 414 545 700 850 1022 1562 1746 723.4 474 

 ZU - Ž 338 368 454 561 700 846 1337 2115 607 232 

Košice UPJŠ 338 369 450 587 811 1000 1647 3900 656.8 512 
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711000000 UPJŠ - M 338 370 450 600 863 1004 2630 3900 701.2 144 

 UPJŠ - Ž 338 370 449 577 799 987 1224 2250 639.4 368 

Trnava TU 338 372 450 567 700 882 1454 5313 615.9 397 

713000000 TU - M 338 393 461 638 794 937 1874 5313 703.8 90 

 TU - Ž 338 370 450 544 658 850 1381 2110 590.2 307 

Banská Bystrica UMB 338 393 467 582 764 1046 1700 3000 660.2 677 

714000000 UMB - M 338 405 499 638 909 1114 2281 3000 743.9 181 

 UMB - Ž 338 387 452 568 721 991 1500 2523 629.6 496 

Nitra UKF 338 373 445 567 711 952 1501 2899 622 577 

716000000 UKF - M 338 398 469 585 850 1049 1992 2899 695.3 135 

 UKF - Ž 338 370 441 567 688 878 1234 2002 599.6 442 

Prešov PU 338 368 424 530 638 747 1085 2019 551.6 477 

717000000 PU - M 340 361 411 499 658 741 1214 1301 552.6 87 

 PU - Ž 338 370 430 532 632 746 1050 2019 551.4 390 

Trnava UCM 338 391 475 600 756 1000 1609 4105 671.9 297 

720000000 UCM - M 338 372 509 659 900 1107 2553 4105 761.9 69 

 UCM - Ž 338 392 472 576 746 967 1405 3210 644.6 228 

 

Tabuľka č.2: Odhady regresných koeficientov rovnice (1) pre rok 2013. 

 β (Štd. Chyba) Percentuálna 
zmena na 
logaritmus mzdy 

Konšt. 5.007192 (0.094285)*** - 
pohlavie -0.093951 (0.007805)*** -8.97% 
UK 0.141974 (0.012845)*** 15.25% 
STU 0.134557 (0.014934)*** 14.40% 
EU 0.114291 (0.014457)*** 12.11% 
SPU Nitra -0.03557 (0.016931)* -3.49% 
TU Zvolen -0.047597 (0.025543). -4.65% 
TU Košice 0.030023 (0.016144). 3.05% 

ZU 0.053038 (0.016691)** 5.45% 
UPJŠ Košice 0.06681 (0.019024)*** 6.91% 
TU Trnava -0.043307 (0.020243)* -4.24% 
UMB 0.025569 (0.016436) 2.59% 
UKF Nitra -0.014528 (0.017465) -1.44% 
PU Prešov -0.055304 (0.019612)** -5.38% 
UCM Trnava 0.017941 (0.022889) 1.81% 
BA 0.126366 (0.008218)*** 13.47% 
VS -0.043458 (0.012255)*** -4.25% 
Verejne 0.084341 (0.02269)*** 8.80% 
Sukr 0.104128 (0.022118)*** 10.97% 

lnVek 0.402293 (0.027606)*** 49.52% 
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Koniec rámčeka 

__________________________________ 

 

Slovensko patrí ku krajinám s nižším podielom vysokoškolsky vzdelanej populácie v 

EÚ, a z toho vyplýva aj súčasný (ešte stále značný) dopyt po tejto pracovnej sile. Úspešnosť 

absolventov vysokých škôl sa posudzuje podľa ich schopnosti uplatniť sa na trhu práce a 

vyhnúť sa tak po skončení štúdia, v prípade nezamestnanosti, evidencii na úrade práce. V 

správach MŠVVŠ SR za roky 2012, 2013 a 2014 sa uvádza, že priemerne viac ako 90 % z 

celkového počtu absolventov, ktorí sa do evidencie nezamestnaných dostanú, je v evidencii 

uchádzačov o zamestnanie kratšie ako pol roka a môžeme konštatovať, že uplatniteľnosť 

absolventov na trhu práce je teda celkovo vysoká. Súčasne však musíme konštatovať, že 

vzhľadom na masifikáciu vysokého školstva absolventi univerzít vytláčajú z trhu práce 

stredoškolsky kvalifikovanú pracovnú silu. 

Pracovníci s vysokoškolským vzdelaním majú v priemere o 70 – 85 % vyššie platové 

ohodnotenie v porovnaní s pracovníkmi so stredoškolským vzdelaním (viď graf 2). Keď sa na 

uvedené pozeráme z hľadiska individuálnych ekonomických úžitkov, vyššie finančné 

ohodnotenie pracovníkov s vysokoškolským vzdelaním môže byť silným lákadlom k štúdiu 

a môže sa kombinovať aj s efektom neekonomických úžitkov, napríklad s uspokojením 

z rýchleho nájdenia práce a následnej sebaaktualizácie. Z celospoločenského aspektu však 

popísaná situácia neprináša len pozitívne ekonomické efekty. Vysokoškoláci obsadzujú na 

trhu práce pozície, pre ktoré by postačovalo aj stredoškolské vzdelanie a často získajú 

mierne vyšší plat, než by získal stredoškolsky kvalifikovaný pracovník. Tým sa náklady na 

tieto pracovné mieste nedajú pokladať za efektívne, čo postihuje najmä súkromný sektor 

a často malé a stredné podniky. 
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Graf 2  Priemerná nominálna mesačná mzda na Slovensku podľa typu vzdelania v eurách 

(rok 2013) 

 

Zdroj: Národný projekt „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“ etapa č.2 (kapitola  
          3.2.9) – vlastné spracovanie 

 

Investovanie do osobného vedomostného kapitálu by malo byť v konečnom dôsledku 

prejavom individuálnych rozhodnutí, uskutočnených aj na základe porovnania výnosov a 

nákladov. Je obvyklým javom, že ľudia majú v priebehu pracovného života niekoľko 

zamestnaní. Avšak pracujúci, ktorí majú vyššie vzdelanie, sa vedia lepšie vyrovnať s rôznym 

druhom prekážok a so zmenou orientácie pracovného zaradenia ako tí, ktorí túto výhodu 

nemajú. Tiež tí, ktorí mali možnosť a boli vzdelávaní na VŠ nielen teoreticky, ale aj 

v praktických činnostiach majú lepšiu nástupnú pozíciu hneď na začiatku kariérneho rastu, 

a to v akomkoľvek odvetví hospodárstva. 

Vzdelávanie je z národohospodárskeho aspektu potrebné chápať nielen ako službu 

verejnosti, ale aj ako predpoklad rozvoja spoločnosti. Z tohto vychádza aj koncepcia školskej 

politiky štátu, ktorá definuje a rozvíja ciele a úlohy, obsahové zameranie, organizáciu a 

prostriedky vzdelávania na jednotlivých druhoch a typoch škôl. Zo zorného uhlu ekonómie 

vzdelávania má byť školská politika, v celej šírke od základných až po vysoké školy, 

zameraná na presadzovanie spoločenských záujmov a potrieb, na tvorbu priorít a zásadných 

rozhodnutí v inštitúciách školstva a kultúry a v nadväznosti na to musí adekvátne stanoviť 

prerozdeľovanie ekonomických prostriedkov vzdelávacím organizáciám a inštitúciám. 

Napriek tomu, že sme uviedli že lepšie vzdelávanie priamo súvisí s rozvojom 

spoločnosti, musíme tiež konštatovať, že podiel celkových verejných výdavkov na 

vzdelávanie a školstvo je v SR v percentách HDP dlhodobo pod priemerom EÚ, na čo 

poukazuje graf číslo 3.  
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Graf 3: Celkové verejné výdavky na vzdelávanie a školstvo v % HDP ( roky 2005 – 2013) 

 

Zdroj: Národný projekt „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“ etapa č.2 (kapitola  
          3.1.3.) + údaje EU SAV - vlastné spracovanie 

 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že Národný projekt „Vysoké školy ako motory rozvoja 

vedomostnej spoločnosti“, ktorý rieši východiská zosúladenia prípravy absolventov vysokých 

škôl s potrebami trhu práce SR a súčasne intervenuje do posilnenia praktickej prípravy 

študentov, je veľmi vhodným nástrojom pre nasmerovanie správneho fungovania školskej 

politiky štátu a podporuje terajšiu snahu Slovenska na adekvátne vzdelávanie absolventov 

VŠ. Reaguje na triezvy fakt, že na Slovensku i v mnohých ďalších krajinách Európskej únie, 

rastie počet nezamestnaných absolventov vysokých škôl i napriek rôznym iniciatívam na 

úrovni EU i SR pre zastavenie tohto negatívneho trendu.  

Väčšina organizácií i podnikateľov v Slovenskej republike si uvedomuje potrebu 

zvyšovania hodnoty vlastného ľudského kapitálu, t.j. personálu podniku, či už manažérskej, 

alebo produktovej zložky. Každý zamestnávateľ sa snaží získať také pracovné sily 

a spolupracovníkov, ktorí budú dobre pripravení na svoje posty, ako aj na neustále sa 

meniace trhové prostredie (napr. na modifikácie zákonov, či výrobných postupov 

a prostriedkov, inkorporáciu nových technológií, na ktoré je nutné včas a adekvátne 

reagovať). Mnohí z nich však poukazujú práve na nedostatočnú praktickú prípravu študentov 

VŠ, a tým i nespôsobilosť zaujať adekvátne pracovné miesto hneď po ukončení VŠ. I keď 

existujú príklady dobrej praxe (napr. prepojenie lekárskych VŠ s fakultnými nemocnicami, 

technických VŠ s automobilovými producentmi, umeleckých VŠ s divadlami, 

poľnohospodárskych a veterinárnych VŠ so školskými poľnohospodárskymi podnikmi), je 

nepochybné, že súčasné vysoké školstvo má na Slovensku veľké rezervy najmä v oblasti 

prepájania v škole nadobudnutých vedomostí s praxou, ako aj v schopnosti absolventov 
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takto naučené vedomosti v praxi používať. Na druhej strane je chybou nedostatočná  

ústavná spolupráca a spätná väzba medzi vysokými školami a podnikovou sférou – podniky 

nedokážu dostatočne konkrétne formulovať čo od vysokých škôl potrebujú a vysoké školy 

zasa neinovujú študijné programy na základe aktuálnych, ale i prognózovaných potrieb 

praxe. Zároveň však musíme upozorniť na fakt, že slabšia je i spolupráca väčšiny vysokých 

škôl a vedeckých organizácií v oblasti prenosu nových poznatkov do podnikovej praxe. 

Príčinou uvedených javov sú nielen chýbajúce mechanizmy konkrétneho nastavenia 

systému vysokoškolského vzdelávania vzhľadom k potrebám trhu práce, ale aj skutočnosť, 

že vysoké školy sú motivované (zo strany nastavenia podmienok štátu – legislatívy 

a riadenia zo strany MŠVVaŠ SR), skôr na produkciu kvantity absolventov – niekedy na úkor 

kvality a efektívnosti. Deje sa tak aj napriek už formulovaným požiadavkám zamestnávateľov 

a potrebám spoločnosti, ktoré jasne deklarujú deficit kompetentných absolventov, najmä 

technických a prírodovedných zameraní (študijných odborov a programov). Bolo by vhodné 

pre štát vyvinúť taký súbor a systém motivácií na Slovensku (najlepšie kombináciou 

finančných i nefinančných ziskov), aby vznikol určitý verejný tlak na štúdium takých 

programov, ktoré by podporovali orientáciu študentov na vybrané odvetvia, potrebné 

z hľadiska ďalšieho vývoja spoločnosti. 

Pri pohľade na vzdelávacie potreby absolventov, na požiadavky zamestnávateľov i na 

hľadisko celospoločenských potrieb, sú ciele vyššie uvedeného Národného projektu v súlade 

s cieľmi stratégie Európa 2020 ( t.j. 5 hlavných cieľov pre EÚ ako celok, so súčasným 

dôrazom na 1. a 4. bod): 

1. Zvýšiť mieru zamestnanosti obyvateľov vo veku 20 až 64 rokov na 75 %. 

2. Zvýšiť úroveň investícií do výskumu a vývoja/inovácií na 3 % HDP EÚ (zo 

súkromných aj verejných zdrojov). 

3. Znížiť emisie skleníkových plynov o 20 % (alebo za predpokladu širšej globálnej 

dohody až o 30 %) oproti úrovniam z roku 1990 + získavať 20 % energie z 

obnoviteľných zdrojov a dosiahnuť 20 % nárast efektívnosti vo využívaní energie. 

4. Zlepšiť vzdelávanie spoločnosti t.j. znížiť pod 10 % podiel osôb, ktoré predčasne 

ukončia školskú dochádzku a zvýšiť na minimálne 40 % podiel obyvateľov vo veku 30 

– 34 rokov, ktorí budú mať ukončené vysokoškolské vzdelanie. 

5. Aspoň o 20 miliónov znížiť počet osôb, ktorým hrozí chudoba a sociálne vylúčenie. 

Čo sa týka štvrtého bodu stratégie Európa 2020 je podľa údajov Centra vedecko-

technických informácií SR, evidentný nárast počtu študujúcich na vysokých školách a 

univerzitách SR – keď porovnáme rok 1990 s približne 61 tisíc študentmi VŠ a minulý rok 

2014 s cca. 165 tisícami, je to evidentný skok o 270 % - pri zachovaní približne rovnakej 

početnosti populácie SR (5,3 mil. v r.1990 a 5,4 mil. v roku 2014). Dlhodobo na Slovensku 
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rastie vzdelaná populácia a v segmente 30 až 34 ročných je viac než štvrtina s ukončeným 

vysokoškolským vzdelaním. V aktuálnych ročníkoch prichádza na vysokú školu približne 

polovica danej vekovej kohorty. Avšak stále je tu tendencia nesúladu kvalifikačných a 

odborných potrieb spoločnosti so skutočne pripravovanými počtami absolventov vysokých 

škôl, najmä z toho dôvodu, že absolventi vysokých škôl často neukončia také študijné 

programy či odbory, ktoré by trh práce v danom množstve a kvalite absolventov potreboval a 

vysokoškolskí absolventi súčasne nemajú vhodné a potrebné kompetencie a predpoklady 

pre uplatnenie sa na trhu práce a podnikania. Je až alarmujúce, že v priemere len 53,56 % 

absolventov nachádza uplatnenie vo vyštudovanom odbore (viď nižšie graf č. 4). Je zrejmé, 

že rozdiely medzi školami sú markantné. Najskôr sa v odbore ktorý študovali uplatňujú 

absolventi vysokých škôl s  technickým zameraním. „Univerzálne univerzity“, kde existujú 

výrazne zastúpené humanitné a spoločenskovedné odbory sú v rebríčku na 

problematickejších priečkach. Aj tu je však evidentný pravdepodobný rozdiel v kvalite 

absolventov týchto odborov – Univerzita Komenského je v tomto parametri napriek svojej 

„univerzálnosti“ stále nad celoslovenským priemerom, ktorý možno pokladať za jeden 

z kľúčových pri posudzovaní efektívnosti z pohľadu ekonómie vzdelávania.   

 

Graf 4: Uplatniteľnosť absolventov vo vyštudovanom odbore – zhoda odboru vzdelania 

a následného povolania u vybraných vysokých škôl SR vzostupne v % (roky 2008 až 2014) 

 

Zdroj: Národný projekt „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“ etapa č.3 (kapitola  
           6.2.24 - príloha10.6.2.24) – vlastné spracovanie a prepočet 
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Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici

Priemer VŠ

94,00% 

75,02% 

68,82% 

64,40% 

62,82% 

60,37% 

59,52% 

57,14% 

56,70% 

55,63% 

53,75% 

53,33% 

52,80% 

51,99% 

50,51% 

48,85% 

47,50% 

45,63% 

41,03% 

28,00% 

25,53% 

25,00% 

53,56% 
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Zdroje popísanej tendencie nie sú pochopiteľne ohraničené len na problémy 

vysokoškolského prostredia, ale týkajú sa aj adekvátneho nastavenia vzdelávacích systémov 

v SR celkovo, motivácie nastupujúcich generácií študentov, ekonomických trendov, zmien v 

charaktere fungovania zamestnávateľských organizácií, foriem zamestnávania, socio-

kultúrnych transformácií a ďalších. 

Ako sme už uviedli predtým, základným dôvodom je slabá spolupráca väčšiny 

vysokých i stredných škôl v oblasti prenosu vedeckých a teoretických poznatkov do 

podnikovej praxe a prepojenie konkrétneho vysokoškolského vzdelávania s podnikovou 

i podnikateľskou praxou. Na toto bolo konkrétne poukázané i v Národnom projekte „Vysoké 

školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“. Za hlavnú príčinu pretrvávania vyššie 

spomenutej negatívnej tendencie nezamestnanosti absolventov vysokých škôl, bola 

označená – citujeme z prvej časti východísk projektu – nízka úroveň prepojenia 

vysokoškolského štúdia s potrebami trhu práce, a to najmenej v dvoch rovinách: 

1. Počty študujúcich vysokoškolákov nezodpovedajú počtu pracovných pozícií, ktoré 

by absolventov vysokých škôl na trhu práce absorbovali. Čiastočne je tento prebytok 

„štatisticky prekrytý“ vytesnením stredoškolsky kvalifikovaných absolventov z trhu práce 

vysokoškolákmi, čo v konečnom dôsledku znižuje štatistiky nezamestnanosti absolventov 

vysokých škôl, deformuje to však trh práce z pohľadu súladu kvalifikačných požiadaviek s 

dosiahnutou reálnou kvalifikáciou. Časť pozícií, kde by postačovala nižšia kvalifikácia je 

obsadená zamestnancami s vyššou, ako nutnou kvalifikáciou (čo sa týka stupňa 

dosiahnutého vzdelania). 

2. Súčasne počty študentov tých vysokoškolských odborov, ktoré má prax kapacitu 

absorbovať, sú poddimenzované. Jedná sa často o technické a prírodovedné smery, ktorých 

absolventi môžu nájsť uplatnenie v rôznych odvetviach podnikového sektora.  

Zaujímavé je tiež zistenie z prieskumu, ktorý pracovníci CVTI SR zrealizovali v 

úvodnej časti Národného projektu. Týka sa sledovania uplatnenia absolventov samotnými 

vysokými školami a ich fakultami. Len približne 55 % VŠ sleduje, aké percento absolventov 

a kde získa po skončení VŠ zamestnanie. Najviac, tieto údaje sledujú školy a fakulty, ktoré 

sa zameriavajú na poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy (100 %), technické vedy 

(75 %), ekonomické vedy (67 %) a vedy o kultúre a umení (67 %). Teda menej tie vysoké 

školy, kde nadobúda problém uplatniteľnosti absolventov viac a viac na váhe. Vysoké školy 

uvádzajú, že podľa ich údajov sa priemerne 23 % absolventov zamestnáva v podnikoch a 

organizáciách, s ktorými vysoká škola spolupracuje, pričom najvyššie percento uvádzajú 

fakulty so zameraním na vedy o kultúre a umení (40 %). Priemerný percentuálny odhad z 

pohľadu vysokých škôl a fakúlt na uplatnenie absolventov v povolaniach pre ktoré ich VŠ 

pripravujú, je podľa prieskumu 74 % – skutočne zistený však bol len okolo 53,5 % (viď graf 
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4). Z uvedeného vyplýva (čo i ďalšie údaje národného projektu potvrdili), že na Slovensku v 

súčasnosti nie je žiaden prehľadný celonárodný systém pre monitoring uplatnenia 

absolventov v praxi a pre súlad získaného vzdelania s požiadavkami praxe. Vysoké školy 

majú vážny problém získavať a vyhodnocovať relevantné dáta o uplatniteľnosti ich 

absolventov. Medzinárodná prax jasne poukazuje na to, že najvyššiu mieru prínosu 

informácií majú systematické riešenia – t.j. opakované a medzinárodne porovnateľné zbery 

údajov. Odporúča sa i možné zapojenie do výmeny informácií medzi organizáciami 

skúmajúcimi danú problematiku v Európe, čo by zdvihlo úroveň spracovávania relevantných 

štatistických údajov a vytvorilo by zaujímavú základňu na porovnávanie kvality vysokých škôl 

a univerzít, ako aj jednotlivých platforiem ekonómie vzdelávania v okruhu porovnateľných 

štátov (napr. ENQA - Europian Network for Quality Essurance in Higher Education – ktorej 

členmi by zo začiatku mohli byť len organizácie zaoberajúce sa zabezpečovaním kvality 

vysokých škôl v členských štátoch Európskej únie. Dnes sú v jej radoch aj organizácie zo 

spolupracujúcich krajín Európy).  

Vzhľadom k chýbajúcemu systému a vytýčeným cieľom, ponúkli realizátori 

Národného projektu východisko hneď v druhej a tretej etape prác, teda po zadefinovaní 

metodiky postupu. Makroekonomické predpoklady a trendy, spracované v časti Prognóza 

(etapa č. 2) sú rozmenené na údaje o konkrétnych segmentoch (odvetviach) hospodárstva, 

ktoré sú následne posúdené z pohľadu perspektívnosti pre ekonomický rast SR a súčasne z 

pohľadu potrieb spoločnosti na počty absolventov vysokých škôl (vzhľadom 

k predpokladanému počtu pozícií na trhu práce). V rámci jednotlivých odvetví sú 

vyšpecifikované skupiny relevantných povolaní a na ne previazané skupiny odborov 

vzdelania. V poslednom kroku špecifikácie sú odbory vzdelania prepojené na konkrétne 

skupiny študijných programov.   

Paralelne k vyššie popísanému postupu sú pre povolania a odbory vzdelania 

definované aj perspektívne profilové kompetencie absolventov vysokoškolského vzdelania, 

ďalej identifikované požadované študijné programy a v rámci nich tiež identifikované, príp. 

upravované profilové kompetencie absolventov, ktoré trh práce prioritne požaduje. 

Zjednodušene povedané (i z hľadiska ekonómie vzdelávania), pre správnu prognózu 

slovenskej ekonomiky je potrebné zistiť predpokladaný vývoj odvetvovej štruktúry 

zamestnanosti; ktorý zase ovplyvňuje vývoj jednotlivých skupín povolaní, do ktorých 

vysokoškoláci smerujú podľa ich kvalifikačnej náročnosti a odborovej orientácie. 

V nadväznosti na to sa musia k predpokladanej skutočnosti realizovať potrebné 

vysokoškolské študijné programy v požadovaných rozsahoch a kvalite. 

 

Konkrétne údaje o porovnaní počtu pracovných miest a veľkosti pracovnej sily podľa 

odborov štúdia získali realizátori národného projektu komplexnou analýzou údajov 
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z viacerých štatistických databáz (Eurostat, OEDC, ŠÚ SR, EÚ SAV a pod.). Táto analýza a 

následná prognóza skupín zamestnaní spolu s ich predpokladanými počtami zamestnancov 

(t.j. koľko osôb a s akým odborom štúdia bude na trhu práce k dispozícii) umožní určiť 

budúce nároky zamestnávateľov na adekvátnu náhradu pracovných síl odchádzajúcich z 

trhu práce, ako aj nedostatkové, či prebytkové profesijné oblasti. 

Realizátori národného projektu postavili rozhodujúcu špecifikáciu zvýšenia či zníženia 

dopytu po absolventoch jednotlivých skupín vysokoškolských študijných odborov na 

výsledkoch dvoch súčinne použitých metodických prístupov, teda ako na prognóze zmeny 

kvalifikačných požiadaviek pracovných miest v ekonomike (Job Requirement Approach – 

JRA), tak aj na prognóze vývoja počtu vysokoškolských pracovných pozícií (Higher 

Education Jobs – HEJ).  

Využitím týchto prognóz môžeme na vysokých školách napríklad predpokladať počet 

a skladbu potrebných študijných miest, predvídať žiaduce zmeny v skladbe pedagogického 

kolégia, zdokonaliť manažovanie pôvodných i nových študijných programov, zefektívniť a 

zosúladiť financovanie teoretických i praktických výučbových aktivít a podobne. 

Z nasledujúceho grafu 5 (porovnanie pracovných miest a pracovných síl podľa 

odborov) je zrejmý predpoklad, že v roku 2023 bude na Slovensku oproti požiadavkám 

pracovných miest nedostatok osôb s odborom štúdia Učiteľstvo. Naopak, najväčší nadbytok 

pracovnej sily nad pracovné miesta sa v tom roku očakáva pre osoby so študijným odborom 

Služby. Zhruba vyrovnaný bude počet pracovných miest aj počet zamestnancov s odborom 

štúdia Zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie.  
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Graf 5: Porovnanie počtu pracovných miest a počtu pracovných síl podľa odborov v tisícoch 

– prognóza roku 2023 

 

Zdroj: Národný projekt „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“ etapa č.2 (kapitola 
           6.6) - vlastné spracovanie 

 

Rozbor slovenského trhu práce ukázal, že v súčasnosti je možné reálne zaradiť 

medzi kvalifikačne najnáročnejšie, teda také ktoré vyžadujú evidentne potrebné 

vysokoškolské vzdelanie, viac ako 493 tisíc pracovných miest, teda 21 % zo všetkých v SR. 

Podľa výsledkov uskutočnenej prognózy sa do desiatich rokov počet takýchto pracovných 

miest zvýši na približne 576 tisíc, t.j. o 16,76 %, čo bude predstavovať takmer 24 % zo 

všetkých pracovných miest na pracovnom trhu SR (viď graf 6), čo je pozitívna správa 

vzhľadom na celkovú skladbu pracovného dopytu a každoročného zvyšovania počtu 

terciárne vzdelaných osôb. 

 

Graf 6: Vývoj počtu vysokoškolských pracovných miest v  tisícoch – porovnanie roku 2013 

a prognózy roku 2023 

 

Zdroj: Národný projekt „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“ etapa č.2 (kapitola 
           8.5) - vlastné spracovanie 
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Najskôr sa zameriame na ekonomicko-spoločenský rozbor jednotlivých odvetví 

hospodárstva, ktoré majú vysokú koncentráciu (t.j. potrebu) vysokoškolsky vzdelaných ľudí 

vzhľadom k tomu, že počet absolventov VŠ na pracovnom trhu porastie podstatne 

dynamickejšie, ako počet zodpovedajúcich pracovných miest. Z toho dôvodu je potrebné 

neprestajne sledovať a analyzovať vývoj dopytu a ponuky na „vysokoškolskom trhu práce“, 

nakoľko ustavične dochádza k celému radu rôznorodých javov, ktoré vedú k vzďaľovaniu a 

opätovnému zbližovaniu dopytu a ponuky. Pokiaľ je to možné, je potrebné takémuto 

vzďaľovaniu predchádzať a zabraňovať vzniku nevhodných fenoménov, kde sa štruktúra 

dopytu po vysokoškolákoch a ich ponuka na trhu práce výrazne rozchádzajú, čím vzniká 

predpoklad rôznych spoločenských problémov. Samozrejme treba podporovať realizovateľné 

súhlasné zbližovanie dopytu a ponuky aj napr. pomocou takýchto národných projektov, ktoré 

sú jednou z najlepších ciest pre dobré fungovanie ekonomiky, ako aj pre rozvoj zdravých 

trendov v spoločnosti. Ekonomické dopady takéhoto sledovania sú zrejmé. 

Pri zisťovaní potrieb vysokoškolských povolaní pre jednotlivé odvetvia, je podľa 

očakávania vysoká koncentrácia v prvom rade v školstve (odvetvie Učiteľstvo), kde 

pedagogický pracovníci všetkých stupňov škôl prestavujú 65 % zo všetkých pracovných 

miest v odvetví a keď k tomu prirátame i sféru manažmentu, je predpoklad potrebných 

vysokoškolských zamestnancov v roku 2023 z celkového počtu zamestnaných v danom 

odvetví až 85,6 tisíc čo predstavuje 14,9 % z celkového objemu terciárnych povolaní SR 

(údaje grafu 7). Pri porovnaní prognostických údajov z predchádzajúceho grafu číslo 5, kde 

sa udáva 111,9 tisíc pre celkový počet pracovných miest daného odvetvia bez rozdielov vo 

vzdelávaní, prepočtom zistíme, že v tomto odvetví je potrebný najvyšší podiel – až 76,5 % 

vysokoškolsky vzdelaných ľudí. 

Druhou silnou skupinou je informatika (z odvetvia Prírodné vedy, matematika, 

programovanie), kde predstavuje koncentrácia vysokoškolských povolaní 45 % pracovných 

miest. Požiadavka na potrebných vysokoškolských zamestnancov v roku 2023 z celkového 

počtu zamestnaných v odvetví Prírodné vedy, matematika, programovanie je 38,2 tisíc, čo 

značí iba 6,6 % z celkového objemu terciárnych povolaní (údaje grafu 7). Pri porovnaní 

prognostických údajov z predchádzajúceho grafu číslo 5, kde sa udáva 58,8 tisíc pre celkový 

počet pracovných miest bez rozdielov vo vzdelávaní zisťujeme, že v tomto odvetví je 

potrebný tiež vysoký podiel – necelých 65 % vysokoškolsky vzdelaných ľudí.  

Pre odvetvie Humanitné vedy a umenie je potrebné zdôrazniť, že pri nízkom počte 

potrebných pracovných miest má pomerne vysokú koncentráciu vysokoškolských 

absolventov. Predpoklad potrebných vysokoškolských zamestnancov v roku 2023 

z celkového počtu zamestnaných v danom odvetví je 29,9 tisíc, čo je 5,2 % z celkového 

objemu terciárnych povolaní (údaje grafu 7). Pri porovnaní prognostických údajov z 

predchádzajúceho grafu číslo 5, kde sa udáva 46,7 tisíc pre celkový počet pracovných miest 
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bez rozdielov vo vzdelávaní prepočtom zistíme, že v tomto odvetví je potrebných až 64 % 

vysokoškolsky vzdelaných ľudí. 

Do veľmi výraznej skupiny s vyššou mierou koncentrácie vysokoškolských povolaní 

v odvetví je možné zaradiť tiež odvetvie Zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie. V rámci nich 

tvoria lekári a vyšší odborný špecialisti v zdravotníctve asi 18 % pracovných miest (nerátajúc 

sestry). Predpoklad potrebných vysokoškolských zamestnancov v roku 2023 z celkového 

počtu zamestnaných v danom odvetví je 75,9 tisíc, čo je 13,2 % z celkového objemu 

terciárnych povolaní (údaje grafu 7). Pri porovnaní prognostických údajov z 

predchádzajúceho grafu číslo 5, kde sa udáva 135,4 tisíc pre celkový počet pracovných 

miest bez rozdielov vo vzdelávaní konštatujeme, že v tomto odvetví je potrebných viac ako 

polovica – 56 % vysokoškolsky vzdelaných ľudí. 

Odvetvie Sociálne vedy, obchod a právo obsahuje viaceré skupiny povolaní 

s vysokou mierov koncentrácie vysokoškolských povolaní – napríklad peňažníctvo 

a poisťovníctvo a špecialisti v oblasti účtovníctva, finančníctva, poisťovníctva a ostatných 

finančných služieb. Predpoklad potrebných vysokoškolských zamestnancov v roku 2023 

z celkového počtu zamestnaných v danom odvetví je 138,1 tisíc, čo je 24 % z celkového 

objemu terciárnych povolaní (údaje grafu 7). Pri porovnaní prognostických údajov z 

predchádzajúceho grafu číslo 5, kde sa udáva 401,8 tisíc pre celkový počet pracovných 

miest bez rozdielov vo vzdelávaní prepočtom zistíme, že v tomto odvetví je potrebných 

približne tretina – 34,4 % vysokoškolsky vzdelaných ľudí. 

Odvetvie Inžinierstvo, manufaktúra a staviteľstvo má už tradične vysoký podiel 

pracovníkov s nižším stupňom vzdelávania, ale vzhľadom k značnému celkovému počtu 

potrebných pracovných síl v uvedenom odvetví, celkový počet požadovaných 

vysokoškolských pracovných síl je porovnateľný s predchádzajúcim (nie tak početným) 

odvetvím. Predpoklad potrebných vysokoškolských zamestnancov v roku 2023 z celkového 

počtu zamestnaných v danom odvetví je 139,8 tisíc, čo je 24,3 % z celkového objemu 

terciárnych povolaní (údaje grafu 7). Pri porovnaní prognostických údajov z 

predchádzajúceho grafu číslo 5, kde sa udáva 1083,7 tisíc pre celkový počet pracovných 

miest bez rozdielov vo vzdelávaní zisťujeme, že v tomto odvetví je potrebných iba 12,9 % 

vysokoškolsky vzdelaných ľudí. 

Ďalšie skúmané odvetvie je Poľnohospodárstvo a veterinárstvo, tiež s obvyklým 

vysokým podielom pracovníkov s nižším stupňom vzdelávania, ktoré je jednak 

nezastupiteľné v základných potrebách života človeka a snáď práve preto má aj vo 

svojej  sumárnej skladbe pracovných miest vyššiu koncentráciu vysokoškolských pracovných 

síl ako predchádzajúce odvetvie. Predpoklad potrebných vysokoškolských zamestnancov 

v roku 2023 z celkového počtu zamestnaných v danom odvetví je 24,8 tisíc, čo je len 4,3 % 

z celkového objemu terciárnych povolaní (údaje grafu 7). Pri porovnaní prognostických 
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údajov z predchádzajúceho grafu číslo 5, kde sa udáva 123,5 tisíc pre celkový počet 

pracovných miest bez rozdielov vo vzdelávaní konštatujeme, že v tomto odvetví je 

potrebných o niečo viac ako 20 % vysokoškolsky vzdelaných ľudí. 

Ako posledné vyhodnotíme odvetvie Služby spolu s odvetvím Všeobecné programy, 

ktoré majú celkovo najnižšiu koncentráciu vysokoškolských zamestnancov. Predpoklad 

potrebných vysokoškolských zamestnancov je spolu 43,8 tisíc, čo je 7,6 % z celkového 

objemu terciárnych povolaní (údaje grafu 7). Pri porovnaní prognostických údajov z 

predchádzajúceho grafu číslo 5, kde sa udáva 435,1 tisíc pre celkový počet pracovných 

miest bez rozdielov vo vzdelávaní zisťujeme, že v tomto odvetví je potrebných iba 10 % 

vysokoškolsky vzdelaných ľudí. 

 

Graf 7: Vývoj počtu vysokoškolských pracovných miest podľa odborov v  tisícoch – 

porovnanie roku 2013 a prognózy roku 2023 

 

Zdroj: Národný projekt „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“ etapa č.2 (kapitola 
           8.5) - vlastné spracovanie 

 

Po ukončení rozboru strany dopytu a pri porovnávaní predchádzajúcich hodnôt grafov 

číslo 1 a 4, ktoré sa priamo týkajú potrieb jednotlivých odvetví vzhľadom k vysokoškolsky 

kvalifikovanej pracovnej sile sa zameriame na analýzu stranu ponuky, t.j. ktoré vysoké školy 

sa v rámci SR profilujú vzhľadom na ponúkané programy ako najperspektívnejšie a 

najžiadanejšie, ktoré teda majú potenciál ponúkať efektívne študijné programy z pohľadu 

trhu práce. Z dostupných údajov tiež posúdime, ktoré školy poskytujú kvalitnú výučbu 

z pohľadu prepojenosti s trhom práce a spätnej väzby absolventov. 
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Pre absolventov, ako už bolo uvedené na začiatku, je dôležité ozrejmiť si pri výbere 

školy ekonomické i neekonomické úžitky. Zo strany finančných ziskov – t.j. najvyšších 

príjmov absolventov (majú 100 a viac percent z priemerného príjmu absolventov) sa ako 

najlepšie vysoké školy a univerzity na Slovensku javia:   

 Vysoká škola manažmentu v Trenčíne 

 Slovenská technická univerzita v Bratislave 

 Ekonomická univerzita v Bratislave 

 Stredoeurópska vysoká škola v Skalici 

 Univerzita Komenského v Bratislave 

 Žilinská univerzita v Žiline 

 Technická univerzita v Košiciach. 

Na opačnej strane sú VŠ:  

 Katolícka univerzita v Ružomberku 

 Univerzita J. Selyeho Komárno 

 Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom 

 Prešovská univerzita v Prešove 

 Trnavská univerzita v Trnave 

 

Ďalším akostným znakom pre hodnotenie kvality a prínosu štúdia je vyjadrenie 

absolventov VŠ o ich prípadnej opakovanej voľbe rovnakej školy pri spätnom pohľade. Ako 

najlepšie z tohto aspektu obstáli tieto slovenské vysoké školy a univerzity: 

 Slovenská technická univerzita v Bratislave 

 Paneurópska vysoká škola 

 Žilinská univerzita v Žiline 

 Univerzita Komenského v Bratislave 

 Technická univerzita v Košiciach 

 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 

 Ekonomická univerzita v Bratislave 

 Vysoká škola manažmentu v Trenčíne. 

Na opačnej strane sú VŠ:  

 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 

 Trnavská univerzita v Trnave 

 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 
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Národný projekt „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“ 

zaujímavo zosumarizoval ukazovateľ Perspektívnosť vysokej školy vzhľadom na prognózu 

vývoja pracovného trhu v hospodársky perspektívnych odvetviach. Na prvých miestach sú 

nasledovné vysoké školy, čo je aj v súlade s už spomenutou prognózou potreby najmä 

technických a zameraní štúdia: 

 Slovenská technická univerzita v Bratislave 

 Technická univerzita v Košiciach 

 Žilinská univerzita v Žiline 

 

Ďalším mimoriadne dôležitým ukazovateľom pre vyprofilovanie perspektívnych VŠ, je 

poradie najperspektívnejších študijných programov (interných) na ktoré boli tiež smerované 

rady a odporúčania týkajúce sa realizácie aktivít Národného projektu (podpora praxí 

študentov, inovácií v kurikulách a pod.). Je to v podstate súhrn a vrchol analytického úsilia v 

projekte. V nasledujúcich odsekoch je rekapitulácia informácií o identifikovaných „Top 100“ 

študijných programoch na prvom stupni štúdia (tabuľka č. 3 a graf č. 8), ďalej o „Top 100“ 

študijných programoch na druhom stupni štúdia (tabuľka č. 4 a graf č. 9), a o „Top 100“ 

študijných programov tretieho stupňa VŠ štúdia (tabuľka č. 5 a graf č. 10). Aby bol tento 

dôležitý sumárny výsledok čo najprehľadnejší, vždy uvedieme najskôr oboznamovaciu 

tabuľku, potom graf a na záver bude uvedený celkový úhrn všetkých troch „Top 100“ 

ukazovateľov (tabuľka č. 6 a graf č. 11). K predmetnému je potrebné uviesť, že výsledky 

v tejto časti sa týkajú len mimobratislavských vysokých škôl, nakoľko len pre ne mohli byť 

použité prostriedky z finančnej schémy Európskej únie. 

Pri pozretí a rozbore nižšie vložených informatívnych tabuliek a grafov je rozdelenie 

po vysokých školách medzi „Top 300“ programami (100 prvý + 100 druhý + 100 tretí stupeň 

štúdia) nasledovné: medzi najlepšie univerzity a vysoké školy na Slovensku (mimo 

Bratislavského kraja) sa bez pochybností radia: Technická univerzita v Košiciach s 115-timi 

študijnými programami a Žilinská univerzita v Žiline so 61 študijnými programami. Slovenská 

technická univerzita v Bratislave (len Materiálovotechnologická fakulta v Trnave) a Univerzita 

Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach majú takmer identicky 28 a 29 vysoko hodnotených 

študijných programov. Ďalej nasleduje Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre so 14 

a Univerzita Komenského v Bratislave (lekárska fakulta v Martine) v závese s 13 veľmi 

efektívnymi študijnými programami. Posledná, ktorá má ešte dvojciferné číslo s 10 študijnými 

programami je Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach. Všetky tieto 

univerzity sú odborne zamerané na hospodárske odvetvia s najväčším rastom, alebo vyššou 

koncentráciou vysokoškolských pracovných síl. Zo zorného uhla absolventov sú veľmi 

vhodné na štúdium, nakoľko v rámci nich nemusia predpokladať výrazné ťažkosti pri hľadaní 
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adekvátneho pracovného umiestnenia a pri opätovnom zhliadnutí grafu 1 je zrejmé, že 

uvedené VŠ patria tiež k skupine s lepším finančným ohodnotením absolventov. 

 

Tabuľka č. 3: TOP 100 študijných programov podľa poradia najperspektívnejších vysokých 

škôl a univerzít SR – 1. stupeň denného štúdia  

TOP 100 študijných programov – 1. stupeň denného štúdia   

Vysoké školy a univerzity SR 
Počet študijných 

programov  

Technická univerzita v Košiciach  37 

Žilinská univerzita v Žiline 15 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 13 

Slovenská technická univerzita v Bratislave 9 

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 8 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 4 

Technická univerzita vo Zvolene 3 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 3 

Univerzita Komenského v Bratislave 2 

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 

Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 

Akadémia umení v Banskej Bystrici 1 

Spolu 100 

Zdroj: Národný projekt „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“ etapa č.3 (kapitola 
           7.2.2) - vlastné spracovanie 
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Graf 8: TOP 100 študijných programov podľa poradia najperspektívnejších vysokých škôl 

a univerzít SR – 1. stupeň denného štúdia   

 

Zdroj: Národný projekt „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“ etapa č.3 (kapitola 
           7.2.2) - vlastné spracovanie 

 

Tabuľka č. 4: TOP 100 študijných programov podľa poradia najperspektívnejších vysokých 

škôl a univerzít SR – 2. stupeň denného štúdia   

TOP 100 študijných programov – 2. stupeň denného štúdia   

Vysoké školy a univerzity SR 
Počet študijných 

programov  

Technická univerzita v Košiciach  40 

Žilinská univerzita v Žiline 27 

Slovenská technická univerzita v Bratislave 12 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 7 

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 

Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 2 

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 

Univerzita Komenského v Bratislave 1 

Technická univerzita vo Zvolene 1 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 

Spolu 100 

Zdroj: Národný projekt „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“ etapa č.3 (kapitola 
           7.2.2) - vlastné spracovanie 
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Graf 9: TOP 100 študijných programov podľa poradia najperspektívnejších vysokých škôl 

a univerzít SR – 2. stupeň denného štúdia   

 

 
Zdroj: Národný projekt „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“ etapa č.3 (kapitola 
           7.2.2) - vlastné spracovanie 

 

Tabuľka č. 5: TOP 100 študijných programov podľa poradia najperspektívnejších vysokých 

škôl a univerzít SR – 3. stupeň denného štúdia   

TOP 100 študijných programov – 3. stupeň denného štúdia   

Vysoké školy a univerzity SR 
Počet študijných 

programov 

Technická univerzita v Košiciach  38 

Žilinská univerzita v Žiline 19 

Univerzita Komenského v Bratislave 10 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 9 

Slovenská technická univerzita v Bratislave 7 

Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach 6 

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 2 

Katolícka univerzita v Ružomberku 2 

Trnavská univerzita v Trnave 2 

Technická univerzita vo Zvolene 1 
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TOP 100 študijných programov – 3. stupeň denného štúdia   

Vysoké školy a univerzity SR 
Počet študijných 

programov 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 

Prešovská univerzita v Prešove 1 

Spolu 100 

Zdroj: Národný projekt „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“ etapa č.3 (kapitola 
           7.2.2) - vlastné spracovanie 

 

Graf 10: TOP 100 študijných programov podľa poradia najperspektívnejších vysokých škôl 

a univerzít SR – 3. stupeň denného štúdia   

 

Zdroj: Národný projekt „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“ etapa č.3 (kapitola 
           7.2.2) – vlastné spracovanie 

 

Tabuľka č. 6: TOP 100 študijných programov podľa poradia najperspektívnejších vysokých 

škôl a univerzít SR – všetky tri stupne vysokoškolského vzdelávania spolu   

TOP 100 študijných programov – všetky tri stupne denného 
vysokoškolského štúdia 

 

Vysoké školy a univerzity SR 
Počet študijných 

programov 
Spolu 

Technická univerzita v Košiciach 37 40 38 115 

Žilinská univerzita v Žiline 15 27 19 61 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 13 7 9 29 

Slovenská technická univerzita v Bratislave 9 12 7 28 

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 8 4 2 14 

Univerzita Komenského v Bratislave 2 1 10 13 

Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 3 6 10 
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TOP 100 študijných programov – všetky tri stupne denného 
vysokoškolského štúdia 

 

Vysoké školy a univerzity SR 
Počet študijných 

programov 
Spolu 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 4 2 2 8 

Technická univerzita vo Zvolene 3 1 1 5 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 3 1 1 5 

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 2 0 4 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 0 0 2 

Katolícka univerzita v Ružomberku 0 0 2 2 

Trnavská univerzita v Trnave 0 0 2 2 

Prešovská univerzita v Prešove 0 0 1 1 

Akadémia umení v Banskej Bystrici 1 0 0 1 

Spolu 100 100 100 300 

Zdroj: Národný projekt „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“ etapa č.3 (kapitola 
           7.2.2) - vlastné spracovanie 

 
Graf 11: TOP 100 študijných programov podľa poradia najperspektívnejších vysokých škôl 

a univerzít SR – všetky tri stupne vysokoškolského vzdelávania spolu   

 

Zdroj: Národný projekt „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“ etapa č.3 (kapitola 
           7.2.2) - vlastné spracovanie 
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Záver 

Vzdelaní ľudia sa dynamickejšie a účinnejšie realizujú v ekonomickom a sociálnom 

živote spoločnosti, a preto Slovenská vláda i Európska únia podporujú selektívne tie 

vzdelávacie programy a projekty, ktoré majú celospoločenský a ekonomický prínos. Národný 

projekt „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“ priniesol pohľad na 

prepojenie študijných programov a segmentov hospodárstva na takto exaktnej úrovni v 

Slovenskej republike vôbec prvýkrát a predpokladáme, že po skončení bude vypracovaný 

prehľadný celonárodný systém pre monitoring uplatnenia absolventov v praxi a pre súlad 

získaného vzdelania s požiadavkami praxe. Internacionálna prax zreteľne poukazuje na to, 

že najvyššiu mieru prínosu informácií majú systematické riešenia – t.j. opakované a 

medzinárodne porovnateľné zbery údajov. Syntetickou aplikáciou výstupov uvedeného 

projektu, by bola možnosť plného zapojenia výmeny informácií medzi organizáciami 

skúmajúcimi danú problematiku v Európe, čo by zdvihlo úroveň spracovávania relevantných 

štatistických údajov a vytvorilo by zaujímavú základňu na porovnávanie kvality vysokých škôl 

a univerzít, ako aj jednotlivých platforiem ekonómie vzdelávania v prostredí štátov EÚ. 

Dopady na ekonómiu vzdelávania sme ilustrovali v tomto texte viacnásobne. 

Keď zrekapitulujeme výsledky a prognózu Národného projektu „Vysoké školy ako 

motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“, je reálnou a praktickou aplikáciou pre správny 

rozvoj slovenského vysokoškolského vzdelávania, a tým i slovenskej ekonomiky a nie iba 

pragmatické zistenie predpokladaného vývoja odvetvovej štruktúry zamestnanosti (ktorý 

ovplyvňuje vývoj jednotlivých skupín povolaní, do ktorých následne vysokoškoláci smerujú 

podľa ich kvalifikačnej náročnosti a odborovej orientácie), ale v nadväznosti 

k predpokladanej skutočnosti aj určenie potrebných vybraných vysokoškolských študijných 

programov v žiaducich teoretických i praktických rozsahoch a kvalite. Z tohto dôvodu je 

významným výsledkom projektu aj vyprofilovanie nových indikátorov merania a identifikácie 

najlepších vysokých škôl na Slovensku. Rovnako je účelné vytvorenie istého poradia, či 

skupín študijných programov, ktorým je potrebné venovať zvýšenú pozornosť a podporu 

a ktoré je možné odporúčať uchádzačom o štúdium ako také, ktoré vykazujú znak 

perspektívnosti, uplatniteľnosti a súčasne viacero znakov kvality, ktoré sa opierajú o reflexie 

z trhu práce a v neposlednom rade i o platové ohodnotenie absolventov. 

Efektivita jednotlivých študijných programov a vysokoškolského vzdelávania sa dá 

zmerať rôznymi spôsobmi, z ktorých boli určité postupy uvedené v práci – ako zo strany 

dopytu, tak i ponuky vysokoškolských pracovných síl. Súčasne sme ilustrovali 

sofistikovanejšie možnosti ekonometrického modelovania pri zužitkovaní zdrojových dát, 

ktoré národný projekt získal.  
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Ako už bolo uvedené vyššie, v súčasnosti predstavuje investovanie do rozvoja 

ľudského kapitálu najpodstatnejší prvok pri tvorbe a rozvoji spoločensko-ekonomického 

statusu jednotlivca, ale aj jednotlivých spoločenstiev. Z hľadiska ekonómie vzdelávania 

stupeň dosiahnutého vzdelania i požadovaných zručností, a postavenie na trhu práce priamo 

úmerne reflektujú výšku príjmov i kvalitu života. Ekonomický rast jednotlivca, či štátu tak 

úzko súvisí s pozitívnou synergiou medzi dosiahnutou hodnotou ľudského kapitálu na jednej 

strane a úspešnou implementáciou novonadobudnutých znalostí na strane druhej.   

Situácia slovenského vysokého školstva však zostáva v problematickej polohe a pre 

ďalšie kroky je možno vhodné pokúsiť sa vytvoriť na záver rámcovú SWOT analýzu (viď 

obrázok 1). Z nej je zrejmé, že už pôvodné zadanie tu prezentovaného a rozvíjaného 

národného projektu bolo vysoko cielené, s dobrým intuitívnym porozumením problematike   

 

Obrázok 1: SWOT analýza vysokoškolského vzdelávania SR 

 

Zdroj: Bitterová, M. a kol : Otázky koncepcie prípravy riadiacich zamestnancov škôl. - Nitra : UKF,  
          2011 - 344 s. - ISBN 978-80-558-0001-1. 

 

Ďalšie zužitkovanie vytvorených riešení ponúka rozsiahle možnosti optimalizácie 

pozitívnych efektov pre ekonómiu vzdelávania u nás. 
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