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V roku 2023 budú najžiadanejší mechanici, energetici či elektrotechnici 

 

Takmer tretina absolventov humanitných odborov si o 10 rokov na trhu prácu 

nenájde. Vo vyštudovaných odboroch dnes zostávajú pracovať najmä veterinári, informatici 

a právnici. Naopak, študenti humanitných vied majú úspešnosť robiť to, čo vyštudovali, len 

32%-tnú. Aj tieto informácie prináša portál www.lepsieskoly.sk, ktorý dnes spúšťa Centrum 

vedecko-technických informácií.  

 

Pracovných miest, pri ktorých dnes zamestnávatelia žiadajú vysokoškolský diplom, je 

o 67 000 menej ako absolventov vysokých škôl. V roku 2023 bude počet ekonomicky 

aktívnych absolventov o 127 000 vyšší, no pracovných miest bude viac len o 83 000.  

 

Počet tých, ktorí vyštudujú spoločensko-vedné odbory, narastie o 53 000 a takmer 

polovica z nich si na trhu prácu v odbore nenájde. Dopyt bude najmä po absolventoch 

technických škôl. Na pracovnom trhu už dnes chýba viac ako 5500 inžinierov a v roku 2023 

ich vyštuduje iba o 7% viac. Celkovo bude o 10 rokov chýbať 20 000 absolventov vysokých 

škôl s technickým zameraním.  

 

Zamestnávatelia budú najviac potrebovať absolventov v odboroch: Mechanika 

a kovovýroba, Elektrotechnika a energetika a Elektronizácia a automatizácia. V každom 

odbore si budú pýtať približne 5000 špecialistov. 

 

Tieto výsledky upozorňujú na alarmujúci nárast odborovej nerovnováhy vo vzdelaní, 

aj v pracovných ponukách. Vysokoškolsky vzdelaní ľudia budú podľa prognózy pracovať 

v menej kvalifikovaných povolaniach, alebo budú nezamestnaní. 

 

Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti 
identifikuje študijné programy, ktoré sú najpotrebnejšie pre pracovný trh a prepája školy 

http://www.lepsieskoly.sk/
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s podnikmi. 2763 študentov 8 vysokých škôl už má za sebou krátke exkurzie v 89 podnikoch. 
Do dlhodobého vzdelávania sa zapojilo 61 podnikov. Na projekte spolupracuje aj viac ako 
350 odborníkov z praxe. 20 najlepších študentov vycestuje do zahraničia a bude súčasťou 
kolektívu úspešných firiem. Na webstránke projektu www.vysokoskolacidopraxe.sk nájdete 
informácie o tom, ktorá vysoká škola spolupracuje s podnikmi a zamestnávateľskými 
organizáciami.  

 

 

Kontakt pre médiá: 

Komunikačný odbor Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: 

Martina Slušná, mobil: 0907 910 498; martina.slusna@minedu.sk 

Monika Hucáková, mobil: 0915 835 841, monika.hucakova@minedu.sk 

 

Centrum vedecko-technických informácií SR – NP Vysoké školy ako motory rozvoja 
vedomostnej spoločnosti: 

Mgr. Renata Józsová, manažér publicity národného projektu, mobil: 0908 297 031; 
renata.jozsova@cvtisr.sk 
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