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VÝCHODISKÁ 



OTÁZKY VYPLÝVAJÚCE ZO ZADANIA NP 

1. Ako posudzovať uplatniteľnosť absolventov vzhľadom k 

potrebám trhu práce? 

 

2. Ktoré sú najrelevantnejšie odvetvia trhu práce vzhľadom na 

pridanú hodnotu v ekonomike SR? 

 

3. Ktoré odbory vzdelania (a na ne previazané študijné programy) 

sú pre tieto vysoko relevantné odvetvia najviac potrebné? 

 

4. Kde, ako a v čom konkrétne posilňovať prepojenie vzdelávania 

na vysokých školách s požiadavkami praxe – vrátane 

identifikácie a rozvoja zamestnávateľmi požadovaných 

kompetencií? 

 

5. Ako zladiť postup od celoslovenských a medzinárodných 

východísk (napr. v prognóze trhu práce či v celoplošných 

dátových zdrojoch a prieskumoch) – so špecifickými 

potrebami cieľovej skupiny NP – „mimobratislavské fakulty 

VŠ“ 

 

 

 

 

OD INDÍCIÍ  

K INDIKÁTOROM 



Metodologický postup 

1. 
• Analýza makroekonomických predpokladov a  trendov - prognóza vývoja trhu práce absolventov VŠ 

2. 

 

• Prisúdenie váh odvetviam vzhľadom na ich medzinárodnú konkurencieschopnosť a pridanú hodnotu 
v hospodárstve (identifikácia tzv. vysoko relevantných odvetví) 

3. 

 

• Identifikácia skupiny povolaní a odborov vzdelania, ktoré majú väzbu na tzv. vysoko relevantné 
odvetvia  

4. 

 

• Prepojenie odborov vzdelania na konkrétne študijné programy 

 

5.  

 

• Posúdenie študijných programov v rámci multifaktorového modelu – základom je koncept 
uplatniteľnosti absolventov na trhu práce v tzv. relevantných odvetviach 

6. 

• Vytvorenie skupiny tzv. vysoko perspektívnych študijných programov, odporúčaných pre ďalšiu 
spoluprácu v NP (študenti v praxi, vybavenie pracovísk VŠ, návrhy inovácií pre ŠP z pohľadu posilnenia 
prepojenia kurikúl s praxou) 

Od indícií k indikátorom 



Masifikácia vysokoškolského štúdia 

• V roku 1995 tvorili 

absolventi 

vysokých škôl len 

asi 15 % 

zodpovedajúcej 

vekovej skupiny 

(priemer krajín 

OECD v tej dobe 

predstavoval 20 

%), V roku 2010 už 

tvorili   49 % 

zodpovedajúcej 

vekovej skupiny, 

pričom priemer 

OECD sa zvýšil len 

na 39 % (viď 

Education at  

     a Glance, OECD, 

2014). 

 

Prognóza vývoja trhu práce 
absolventov VŠ 



Kľúčové zistenia I. 

• Prognóza zmien na slovenskom trhu práce bola spracovaná na obdobie nasledujúcich 5 a 10 

rokov; 

 

• Počet vysokoškolsky kvalifikovaných ľudí na pracovnom trhu porastie v nasledujúcich 

desiatich rokoch naďalej rýchlejšie ako počet  tejto kvalifikácii zodpovedajúcich pracovných 

miest;  

 

• Už dnes je počet  miest vyžadujúcich vysokoškolskú kvalifikáciu na pracovnom trhu asi o 67 tisíc 

nižší ako počet  ľudí s vysokoškolskou kvalifikáciou medzi ekonomicky aktívnymi osobami 

(zamestnaní, pracujúci dôchodcovia, nezamestnaní a ženy na materskej dovolenke) a asi o 25 

tisíc nižší ako počet vysokoškolsky kvalifikovaných medzi zamestnanými (zamestnanci, 

zamestnávatelia a SZČO); 

 

• Počet  ekonomicky aktívnych vysokoškolsky kvalifikovaných ľudí sa počas nasledujúcich 

desiatich rokov zvýši asi o 127 tisíc (23 %), zatiaľ čo počet pre nich kvalifikačnou 

náročnosťou zodpovedajúcich pracovných miest  narastie asi len o 83 tisíc  (17 %).  Bude sa 

tak posilňovať tendencia nárastu počtu nadbytočných pracovných síl s vysokoškolskou 

kvalifikáciou (budú pracovať v menej kvalifikovaných povolaniach, alebo sa ocitnú medzi 

nezamestnanými či ekonomicky neaktívnymi);  
 

 

 

Prognóza vývoja trhu práce 
absolventov VŠ 



Kľúčové zistenia II. 

• Počet ekonomicky aktívnych ľudí s vysokoškolskou kvalifikáciou, ktorí vyštudovali 

spoločenskovedné odbory, narastie do roku 2023 asi o 53 tisíc (teda o 35 %). To je dvakrát 

viac, než je predpokladaný nárast počtu pracovných miest so zodpovedajúcou kvalifikačnou 

náročnosťou. Ďalších vyše 30 tisíc absolventov týchto odborov tak nezoženie prácu 

zodpovedajúcu vyštudovanému odboru; 

 

• Predpokladané zvýšenie počtu ekonomicky aktívnych osôb s vysokoškolským inžinierskym 

technickým vzdelaním predstavuje v desaťročnom horizonte iba 7 %. Uvedená skutočnosť 

pravdepodobne povedie k zvýšeniu nedostatku  vysokoškolsky kvalifikovaných pracovných 

síl s technickým vzdelaním o ďalších 13 tisíc (spolu teda asi 20 tisíc). Je teda možné hovoriť 

o budúcom alarmujúcom náraste odborovej nerovnováhy; 

 

• Konkrétne odbory vzdelania, u ktorých sa predpokladá najväčší absolútny nárast 

pracovných miest do roku 2023, sú (podľa klasifikácie ISCED 3D): 
 

– Mechanika a kovovýroba (ISCED 521) - nárast o 5220 pracovných miest  

– Elektrotechnika a energetika (ISCED 522) - nárast o 4400 pracovných miest 

– Elektronika a automatizácia (ISCED 523) - nárast o 4030 pracovných miest 

 

 

Prognóza vývoja trhu práce 
absolventov VŠ 



Vývoj počtu ekonomicky aktívnych osôb  

s terciárnym vzdelaním podľa odboru štúdia 

Prognóza vývoja trhu práce 
absolventov VŠ 



Vývoj počtu pracovných miest  

s vysokoškolskou kvalifikačnou náročnosťou 

podľa odborov štúdia 2013-2023 

Vysokoškolské odbory celkom (ISCED 1D) 493,4 100% 576,1 100,0% 82,8 16,8%

1 Učiteľstvo 78,8 16,0% 85,6 14,9% 6,8 8,6%

2 Humanitné vedy a umenie 24,2 4,9% 29,9 5,2% 5,7 23,5%

3 Sociálne vedy, obchod a právo 118,3 24,0% 138,1 24,0% 19,7 16,7%

4 Prírodné vedy,  matematika a programovanie 31,9 6,5% 38,2 6,6% 6,3 19,8%

5 Inžinierstvo,  manufaktúra a staviteľstvo 118,4 24,0% 139,8 24,3% 21,4 18,1%

6 Poľnohospodárstvo a veterinárstvo 22,4 4,5% 24,8 4,3% 2,4 10,7%

7 Zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie 64,4 13,1% 75,9 13,2% 11,5 17,9%

8 Služby 23,6 4,8% 29,1 5,1% 5,5 23,5%

Slovensko 2013 a 2023

2013 2023 zmena

Vývoj počtu kvalifikovaných (vysokoškolských) 

pracovných miest podľa odborov 2013-2023 (v tis. a 

v %) 

Prognóza vývoja trhu práce 
absolventov VŠ 



Ukazovatele použité pre identifikáciu 

perspektívnych odvetví 

 

• Pre segmentáciu odvetví SR,  vzhľadom na ich pridanú hodnotu pre ekonomický rast, boli použité 

nasledovné štyri skupiny ukazovateľov (v modeli uvádzame aj ich váhu v %). 
 

• V rámci toho sme využili viac ako dve desiatky medzinárodne porovnateľných zdrojov údajov 
 

• 100% =  Celková konkurencieschopnosť odvetví = Total Competitiveness by  Industry 

 

  Celková konkurencieschopnosť odvetví 

 (100%) 

1. Pridaná hodnota a 

produktivita 

(30%) 

2.Vedecká, 

výskumná a 

vývojová intenzita 

(22,5%) 

3. Exportná 

výkonnosť 

 (22,5%) 

4. Miera inovácií a 

kvalifikačná úroveň 

(25%) 

Pridaná hodnota odvetví  

pre ekonomický rast SR z 

pohľadu konkurencieschopnosti 



Čo zahŕňali jednotlivé skupiny ukazovateľov 

  

 Medzinárodná 

konkurencieschopnosť 

v produkcii a pridanej 

hodnote  

  

Odvetvová štruktúra 

pridanej hodnoty 

 

Relatívna komparatívna 

výhoda v pridanej hodnote 

odvetví 

 

Pridaná hodnota na 

pracovníka v odvetví 

(produktivita práce) 

 

Odvetvová štruktúra 

produkcie 

 

Relatívna komparatívna 

výhoda v produkcii odvetví  

 

 

 

 

Medzinárodná 

konkurencieschopnosť 

vo výskume a vývoji  

  
  Medzinárodná 

konkurencieschopnosť 

v inováciách 

  

 Medzinárodná 

konkurencieschopnosť 

v exporte 

Odvetvová štruktúra 

výdavkov na výskum a 

vývoj 

 

Relatívna komparatívna 

výhoda vo výskume a vývoji 

odvetví 

 

Výdavky na výskum a vývoj 

k celkovej produkcii odvetví 

 

Výdavky na výskum a vývoj 

na jedného pracovníka v 

odvetví 

 

Výdavky na výskum a vývoj 

na jedného vysokoškoláka v 

odvetví 

 

Výdavky na výskum a vývoj 

na výskumníka v odvetví 

 

Podiel výskumných 

pracovníkov na všetkých 

zamestnancov v odvetví 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odvetvová štruktúra exportu 

 

Relatívna komparatívna 

výhoda v exporte odvetví 

 

Export k celkovej produkcii 

odvetví 

 

Export k pridanej hodnote 

odvetví 

 

Export na jedného 

pracovníka v odvetví 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odvetvová štruktúra 

inovatívnych organizácií 

(podnikov) podľa podielu 

zamestnaných 

 

Relatívna komparatívna 

výhoda v inováciách odvetví 

 

Podiel inovatívnych zo 

všetkých organizácií 

(podnikov) podľa počtu 

zamestnaných 

 

Priemerná dĺžka vzdelania 

zamestnaných v odvetví 

 

Podiel vysokoškolákov k 

zamestnaným v odvetví 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pridaná hodnota odvetví  

pre ekonomický rast SR z 

pohľadu konkurencieschopnosti 



Odvetvia s najvyšším skóre 

 

V rámci agregovaného ukazovateľa „Celková konkurencieschopnosť odvetví = Total 

Competitiveness by Industry“ je možné vyčleniť skupinu odvetví, ktorým bola prisúdená najvyššia 

váha bodového hodnotenia odvetvia podľa zvolených kritérií tohto celkového ukazovateľa. 

Celkové skóre je vyjadrené v percentách, pričom 100% znamená „stopercentnú“, teda najvyššiu 

konkurencieschopnosť“  v porovnaní v rámci EÚ 28:  

 

 Výroba výrobkov z gumy a plastu (79 %), 
 

 Výroba kovov a kovových výrobkov (78 %), 
 

 Výroba dopravných prostriedkov (77 %), 
 

 Oprava a inštalácia strojov a prístrojov a priemyselná výroba i. n. (68 %), 
 

 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov (66 %), 
 

 Výroba elektrických a optických prístrojov (60 %). 

 

 

 

Pridaná hodnota odvetví  

pre ekonomický rast SR z 

pohľadu konkurencieschopnosti 



Identifikácia skupiny perspektívnych odborov 

vzdelania (klasifikácia ISCED) v kontexte 

prognózy vývoja trhu práce – použité kritériá 
 

Koeficient segmentácie 

odvetví  pre odbory 

vysokoškolského štúdia 

Koeficient 

zamestnateľnosti 

absolventov vysokých škôl 

Koeficient uplatnenia 

absolventov vysokých škôl 

Prognóza rastu dopytu po 

vysokoškolákoch 

Tempo rastu dopytu a 

ponuky po 

vysokoškolákoch 

Rozdiel medzi dopytom a 

ponukou po 

vysokoškolákoch 2013 

Rozdiel medzi dopytom a 

ponukou po 

vysokoškolákoch 2023 

Kritérium segmentácie Váha kritéria 

30% 

10% 

10% 

10% 

20% 

10% 

10% 

Definícia 

Výsledky porovnávacej analýzy konkurencieschopnosti a komparatívnych výhod  odvetví 

slovenskej ekonomiky za roky 2010-2012 ,premietnuté do odborov vysokoškolského štúdia 

Postavenie vysokoškolákov na pracovnom trhu podľa odboru vzdelania ,merané  ako miera 

nezamestnanosti (údaje VZPS v rokoch 2011-2014 (2Q)) 

Postavenie vysokoškolákov na pracovnom trhu podľa odboru vzdelania, merané podľa 

kvalifikačnej náročnosti vykonávaného povolania (údaje VZPS v rokoch 2011-2014 (2Q)) 

Projekcia rastu dopytu trhu práce (odvetví - povolaní - kvalifikačných požiadaviek)  po  

vysokoškolákoch podľa odborov vzdelania v rokoch 2013-2023 

Rozdiely medzi dynamikou rastu požiadaviek (dopyt) podľa odboru  vysokoškolského vzdelania a 

dynamikou rastu pracovnej sily (ponuka) s vysokoškolským vzdelaním v rokoch  2013-2023 

Rozdiely medzi štruktúrou požiadaviek trhu práce (dopyt) podľa odboru vysokoškolského 

vzdelania a štruktúrou pracovnej sily (ponuka) s vysokoškolským vzdelaním v roku 2013 

Rozdiely medzi štruktúrou požiadaviek trhu práce (dopyt) podľa odboru vysokoškolského 

vzdelania a štruktúrou pracovnej sily (ponuka) s vysokoškolským vzdelaním v roku 2023 

Skupiny odborov vzdelania  

definovaných ako „perspektívne“  

pre trh práce 



Perspektívne odbory vzdelania (v klasifikácii 

ISCED 3D) – popredné miesta v rebríčku 

 

• V tabuľke sú    pod sebou 

podľa výšky skóre zoradené 

študijné odbory, ktoré sa 

dostali      do najvyššej, 

šiestej (6), alebo do druhej 

najvyššej, piatej (5), skupiny 

odborov (šiesta skupina 

odborov má v tabuľke tmavšie 

oranžové pozadie, zatiaľ čo 

piata skupina odborov 

svetlejšie oranžové).  

 

 

 

 

 

 

. 

. 

721 Medicína 

144 Príprava učiteľov na základnom stupni 

521 Mechanika a kovovýroba 

522 Elektrotechnika a energetika 

345 Manažment a administratíva 

314 Ekonomika 

343 Financovanie, bankovníctvo a poisťovníctvo 

621 Rastlinná a živočíšna výroba 

340 Obchod a administratíva 

762 Sociálna práca a poradenstvo 

523 Elektronika a automatizácia 

344 Účtovníctvo a daňovníctvo 

380 Právo 

481 Počítačové vedy 

520 Inžinierstvo a inžinierske odbory 

582 Staviteľstvo 

 

Skupiny odborov vzdelania  

definovaných ako „perspektívne“  

pre trh práce 



Multifaktorový model pre posúdenie študijných 

programov (celkovo zahŕňal 4 aspekty 

posudzovania a 35 konkrétnych ukazovateľov) 

Multifaktorový model 
pre posúdenie študijných programov 

• Hodnotenie absolventmi 

• Hodnotenie vysokej školy/fakulty (ARRA) 
• Kvalitné uplatnenie absolventov 

• Hodnota absolventa na trhu práce vyjadrená 

príjmom 

• Dopyt po absolventoch na trhu práce 

• Perspektívnosť vyplývajúca z prognózy pracovných 

miest 

• Perspektívnosť vyplývajúca z prepojenia na 

podnikovú prax pri príprave študentov 

• Nezamestnanosť absolventov 

• Neúspešnosť zamestnať sa 

Hodnotenie kvality 

vysokej 

školy/fakulty 
     

Uplatnenie a 

hodnota 

absolventov na 

trhu práce 
     

Perspektívnosť a 

relevantnosť 

študijných 

programov pre 

potreby praxe 

     

Zamestnateľnosť 

absolventov na trhu 

práce 

     

Posúdenie študijných programov  
vzhľadom k potrebám trhu práce 
- uplatniteľnosti 



Vybrané ukazovatele (35) a ich 

zastúpenie/váha v jednofaktorovom modeli 

Faktorový model - 1 faktor 

Ukazovatele použité pre FA 1 
Vysvetlená 

variancia 

Podiel veľmi kvalitných učiteľov -,129 0,0% 

Kvalita vysokej školy (fakulty) ,568 0,9% 

Štúdium ako kvalitný základ ,535 0,8% 

Ochota opakovanej voľby školy a ŠP ,560 0,9% 

Kompetencie získané štúdiom ,163 0,1% 

Kompetencie požadované v práci ,506 0,7% 

Sociálno-ekonomický index povolania - ISEI ,729 1,5% 

Kvalifikačná náročnosť povolania - QR ,714 1,5% 

Príjmy z hlavného PP ,798 1,8% 

Príjmy z vedľajšieho PP ,802 1,8% 

Celkové pracovné príjmy ,814 1,9% 

Požadované vzdelanie (bez nezamestnaných)  ,703 1,4% 

Požadované vzdelanie (s nezamestnanými) ,716 1,5% 

Požadované vzdelanie - priemer ,694 1,4% 

Zhoda odboru vzdelania a povolania ,693 1,4% 

Zapojenie absolventov do inovácií ,280 0,2% 

Miera nezamestnanosti podľa ARRA -,408 0,5% 

Ranking VŠ (fakulty) podľa ARRA  ,158 0,1% 

Miera nezamestnanosti podľa ÚPSVaR a SP -,319 0,3% 

Miera neúspešnosti podľa ÚPSVaR a CVTI SR -,332 0,3% 

Skutočné priemerné príjmy (SP) ,726 1,5% 

Modelové priemerné príjmy (SP) ,633 1,1% 

Podiel skutočných a modelových príjmov (SP) ,507 0,7% 

Posúdenie študijných programov  
vzhľadom k potrebám trhu práce 
- uplatniteľnosti 

*Tabuľka pokračuje na nasledujúcej stránke 

 



Faktorový model - 1 faktor 

Ukazovatele použité pre FA 1 
Vysvetlená 

variancia 

Dopyt zamestnávateľov po absolventoch (Profesia) ,229 0,1% 

Perspektívnosť odboru štúdia (celkový výsledok) ,408 0,5% 

Perspektívnosť odboru štúdia (body) ,428 0,5% 

Odborná prax ako súčasť študijného plánu -,117 0,0% 

ŠP prepojený s prioritami SK RIS3 (celkové body) ,370 0,4% 

ŠP prepojený s prioritami SK RIS3 (body na 1 ŠP) ,384 0,4% 

ŠP prepojený s prioritami SK RIS3 (body voči počtu abs.) ,397 0,5% 

ŠP prepojený s prioritami SK RIS3 (váž. priemer) ,410 0,5% 

Spolupráca ŠP s podnikovou praxou (max. skóre) ,080 0,0% 

Spolupráca ŠP s podnikovou praxou (súčet skóre) ,296 0,3% 

Spolupráca ŠP s podnikovou praxou (súčet skóre na absolventa) ,292 0,2% 

Spolupráca ŠP s podnikovou praxou (vážený priemer) ,237 0,2% 

Modelom vysvetlený rozptyl/variancia 26,0% 

Posúdenie študijných programov  
vzhľadom k potrebám trhu práce 
- uplatniteľnosti Vybrané ukazovatele (35) a ich 

zastúpenie/váha v jednofaktorovom modeli 

*Pokračovanie tabuľky z predchádzajúcej stránky 

 



Posúdenie  študijných programov 

Celkový index predstavuje vážený priemer ukazovateľov, ktorým boli hodnoty priradené tak, aby 

napomohli odzrkadliť čo najlepšie prioritné kritérium NP – uplatniteľnosť absolventov 

v perspektívnych odvetviach trhu práce:  

 

Posúdenie študijných programov 

Miera 

perspektívnosti 

študijného 

programu (podľa 

odborov ISCED) – 

váha 25 % 

Celkové skóre 

fakulty, ku ktorej 

študijný program 

patrí (Faktorové 

skóre z faktorovej 

analýzy) – váha 25% 

Reálny / očakávaný 

príjem (Sociálna 

poisťovňa) –  

váha 20 % 

Reálny pracovný 

príjem (Sociálna 

poisťovňa) –  

váha 10 %  

Miera 

nezamestnanosti 

(podľa ÚPSVaR a 

Sociálnej poisťovne) 

- váha 10 %  

Miera neúspešnosti 

(podľa ÚPSVaR a 

ÚIPŠ - CVTI SR) - 

váha 10 %  

Posúdenie študijných programov  
vzhľadom k potrebám trhu práce 
- uplatniteľnosti 



Poradie fakúlt podľa faktorového skóre – 

najvyššie umiestnenie v SR  

(teda aj nad rámec NP) 

Výsledok faktorovej analýzy – fakulty – celoslovenské porovnanie 

Názov školy Názov fakulty Faktorové skóre 

Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta informatiky a informačných 

technológií 

2,90 

Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky 2,20 

Žilinská univerzita v Žiline Strojnícka fakulta 2,08 

Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 2,05 

Žilinská univerzita v Žiline Fakulta riadenia a informatiky 1,90 

Posúdenie študijných programov  
vzhľadom k potrebám trhu práce 
- uplatniteľnosti 



Posúdenie študijných programov  

– v rámci NP („mimobratislavské“) 

• Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 

 Technická fakulta      

 Fakulta ekonomiky a manažmentu    

 

• Slovenská technická univerzita v Bratislave    

 Materiálovotechnologická fakulta, Trnava   

   

• Technická univerzita v Košiciach      

 Fakulta výrobných technológií; Prešov     

 Fakulta elektrotechniky a informatiky     

 Strojnícka fakulta      

 Hutnícka fakulta      

 Stavebná fakulta      

 Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií   

 Letecká fakulta      

 

• Technická univerzita vo Zvolene      

 Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky    

 Drevárska fakulta      

 

• Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

 Fakulta špeciálnej techniky 

 Fakulta priemyselných  technológií, Púchov 

• Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 

 Fakulta prírodných vied 

 

• Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 

 Ekonomická fakulta 

 

• Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

 Prírodovedecká fakulta 

 

• Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 

 Fakulta prírodných vied 

 

• Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 

 

• Žilinská univerzita v Žiline 

 Strojnícka fakulta 

 Elektrotechnická fakulta 

 Fakulta riadenia a informatiky 

 Stavebná fakulta 

 Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov 

 

 
Zoznam škôl a fakúlt z TOP 200 študijných programov (prvý a druhý stupeň štúdia) 

 

Posúdenie študijných programov  
vzhľadom k potrebám trhu práce 
- uplatniteľnosti 



Odbory (prevod na ISCED 3D), do ktorých 

patria perspektívne  študijné programy  

– v rámci NP („mimobratislavské“) 
V rámci Národného projektu, a to za všetky tri stupne štúdia (bakalársky, magisterský/inžiniersky a doktorandský), sa 

v dennej forme na popredných priečkach dominantne umiestňujú študijné programy priraditeľné k  odborom 

z kategórií: 

 

 ISCED 522 - Elektrotechnika a energetika   

 ISCED 521 - Mechanika a kovovýroba  

 ISCED 523 - Elektronika a automatizácia 

 

 

 

V rámci študijných programov druhého stupňa štúdia viacnásobne, okrem už vyššie uvedených, sa objavujú 

kategórie: 

 

 ISCED 582 – Staviteľstvo   

 ISCED 481 – Počítačové vedy 

 

 

V prvej stovke takto zoradených študijných programov sa vyskytujú aj: 

 

 ISCED 721 – Medicína 

 jeden aj s ISCED 640 – Veterinárstvo 

 

 

Posúdenie študijných programov  
vzhľadom k potrebám trhu práce 
- uplatniteľnosti 



Vybrané zaujímavé ukazovatele 



Poradie vysokých škôl v rámci SR podľa 

výšky priemerných príjmov ich absolventov – 

viac ako 900 € 

Ak zoradíme absolventov II. stupňa VŠ štúdia (magistri, inžinieri...) v dennej forme podľa 

identifikovaných priemerných príjmov v 2. roku od ukončenia štúdia (doplnkovo uvádzame         

aj platy v 4. roku po ukončení štúdia), na prvých priečkach sú nasledovné vysoké školy (údaje 

Sociálnej poisťovne, len viac ako 500 záznamov): 

 

Názov školy  

Sociálna poisťovňa 

Priemerné príjmy absolventov VŠ 

Príjem v 2. roku od ukončenia 

štúdia 

Príjem v 4. roku od ukončenia 

štúdia 

Slovenská technická univerzita v Bratislave 1 158 € 1 480 € 

Ekonomická univerzita v Bratislave 1 097€ 1 452 € 

Univerzita Komenského v Bratislave 1 006 € 1 267 € 

Žilinská univerzita v Žiline 957 € 1 207 € 

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie  

v Košiciach 
952 € 1 141 € 

Technická univerzita v Košiciach 918 € 1 194 € 



Poradie vysokých škôl v rámci SR podľa 

výšky priemerných príjmov ich absolventov  

– menej ako 800 € 

Ak zoradíme absolventov II. stupňa VŠ štúdia (magistri, inžinieri...) v dennej forme podľa 

identifikovaných priemerných príjmov v 2. roku od ukončenia štúdia (doplnkovo uvádzame        

aj platy v 4. roku po ukončení štúdia), na dolných priečkach sú nasledovné vysoké školy (údaje 

Sociálnej poisťovne, len viac ako 500 záznamov): 

 

Technická univerzita vo Zvolene 785 € 964 € 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 754 € 915 € 

Trnavská univerzita v Trnave 749 € 911 € 

Prešovská univerzita v Prešove 707 € 841 € 

Univerzita J. Selyeho 666 € 786 € 

Katolícka univerzita v Ružomberku 658 € 752 € 

Názov školy  

Sociálna poisťovňa 

Priemerné príjmy absolventov VŠ 

Príjem v 2. roku od 

ukončenia štúdia 

Príjem v 4. roku od ukončenia 

štúdia 



Poradie fakúlt v rámci SR podľa výšky 

priemerných príjmov ich absolventov  

– viac ako 1200 € 

Ak zoradíme absolventov II. stupňa jednotlivých fakúlt VŠ (magistri, inžinieri...) v dennej forme podľa 

identifikovaných priemerných príjmov v 2. roku od ukončenia štúdia (doplnkovo uvádzame        

aj platy v 4. roku po ukončení štúdia), na prvých priečkach sú nasledovné fakulty (údaje Sociálnej 

poisťovne, len viac ako 300 záznamov): 

 

Názov školy Názov fakulty 

Sociálna poisťovňa 

Priemerné príjmy absolventov fakúlt VŠ 

Príjem v 2. roku od 

ukončenia štúdia 

Príjem v 4. roku od 

ukončenia štúdia 

Slovenská technická univerzita  

v Bratislave 

Fakulta informatiky a informačných technológií 
1 641 € 1 985 € 

Slovenská technická univerzita  

v Bratislave 

Fakulta elektrotechniky a informatiky 
1 399 € 1 809 € 

Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 1 326 € 1 739 € 

Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta managementu 1 269 € 1 744 € 

Ekonomická univerzita v Bratislave Fakulta medzinárodných vzťahov 1 262 € 1 640 € 



Poradie fakúlt v rámci SR podľa výšky 

priemerných príjmov ich absolventov  

– menej ako 700 € 
Ak zoradíme absolventov II. stupňa jednotlivých fakúlt VŠ (magistri, inžinieri...) v dennej forme podľa 

identifikovaných priemerných príjmov v 2. roku od ukončenia štúdia (doplnkovo uvádzame        

aj platy v 4. roku po ukončení štúdia), na dolných priečkach sú nasledovné fakulty (údaje Sociálnej 

poisťovne, len viac ako 300 záznamov): 

 

Katolícka univerzita v Ružomberku Filozofická fakulta 699 € 784 € 

Prešovská univerzita v Prešove Fakulta humanitných a prírodných vied 689 € 811 € 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Právnická fakulta 687 € 878 € 

Prešovská univerzita v Prešove Pedagogická fakulta 685 € 772 € 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Fakulta stredoeurópskych štúdií 674 € 739 € 

Univerzita J. Selyeho Pedagogická fakulta 674 € 754 € 

Katolícka univerzita v Ružomberku Pedagogická fakulta 672 € 784 € 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva 672 € 826 € 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Pedagogická fakulta 668 € 749 € 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Právnická fakulta 662 € 842 € 

Katolícka univerzita v Ružomberku Teologická fakulta, Košice 539 € 564 € 

Názov školy Názov fakulty 

Sociálna poisťovňa 

Priemerné príjmy absolventov 

fakúlt VŠ 

Príjem v 2. roku 

od ukončenia 

štúdia 

Príjem v 4. roku 

od ukončenia 

štúdia 



Nakoľko by absolventi opakovali voľbu školy 

a študijného programu – všetci respondenti 

• Rovnakú školu by volilo 59 % absolventov 

• Len 46 % absolventov by opakovalo voľbu svojho študijného programu 

 

Zvoili by ste si opätovne rovnaký študijný program na rovnakej škole?  

(Údaje z prieskumu medzi absolventmi 2014 – oslovení absolventi od roku 2008) 



Uplatnenie vo vyštudovanom odbore  

• Až 46 % respondentov nikdy nepracovalo vo vyštudovanom odbore 

                      Z celkového počtu N = 
Dáta sú v: percentách  (frekvencia)          Škála: 0 - 100     Počet odpovedí: 

15 344 

14 670 

54% 

46% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

V odbore pracujem alebo som pracoval

V odbore som nikdy nepracoval

2.1.a Pracovné skúsenosti vo vyštudovanom odbore (kumulovane) 
Ktorá z nasledujúcich možností najlepšie vystihuje Vaše pracovné skúsenosti  

v odbore, ktorý ste vyštudovali? 

(Údaje z prieskumu medzi absolventmi 2014 – oslovení absolventi od roku 2008) 



Odbor štúdia najvhodnejší pre súčasnú 

prácu 

• 61 % respondentov považuje úplne alebo približne študovaný odbor za vhodný 

• 20 % respondentov by potrebovala pre aktuálnu prácu úplne iný vyštudovaný odbor 

 

Aký odbor štúdia považujete za najvhodnejší pre Vašu súčasnú prácu?  

(Údaje z prieskumu medzi absolventmi 2014 – oslovení absolventi od roku 2008) 



Vzdelanie najvhodnejšie pre súčasnú 

prácu 

• Približne 20 % z pracujúcich skončených vysokoškolákov pôsobí na pozíciách,  

     kde sa VŠ vzdelanie nevyžaduje 

Aké vzdelanie považujete za najvhodnejšie pre Vašu súčasnú prácu?  

(Údaje z prieskumu medzi absolventmi 2014 – oslovení absolventi od roku 2008) 



Ako ďalej 

1. Kontinuálne monitorovať a optimalizovať 

indikátory 

 

2. Integrovať podnety od beneficientov: 

• Vysoké školy 

• Zamestnávatelia 

• Uchádzači o štúdium 

• Tvorcovia vzdelávacej politiky 

 

3. Automatizovať spracovávanie dát, kde je to možné 

 

4. Maximalizovať využitie údajov ich širokým 

sprístupnením  

 

 

 

 


