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Úvod 

Zámerom projektu Tvorba verejnej stratégie vzdelávania a prípravy pracovnej sily pre potreby IT sektora 

v regióne Košického kraja je prispieť k vytvoreniu efektívnych procesov vo verejnej správe (VS), ktoré 
zabezpečia dlhodobý dostatok kvalifikovaných pracovných síl pre rozvíjajúci sa IT sektor v regióne 
Košického kraja a osobitne Košíc. 

Pri zostavení projektu sa vychádzalo zo základných zistení, ktoré poukázali na tieto hlavné problémy: 

• Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily pre potreby trhu práce v regióne 

• Chýbajúci komplexný strategický prístup pre oblasť IT vzdelávania zo strany 
kompetentných inštitúcií verejnej správy, s cieľom zabezpečiť adekvátne 
kvalifikovanú pracovnú silu pre zamestnávateľov z IT sektora 

• Nízke zapojenie osôb do celoživotného vzdelávania a nedostatočné prepojenie 
celoživotného vzdelávania s potrebami trhu práce 

• Potreba permanentného rozširovania a aktualizovania svojich kompetencií 
u zamestnancov pre naplnenie požiadaviek a očakávaní zamestnávateľov v IT sektore 

 

Problematika sa ďalej analyzovala a bola skúmaná v nižšie uvedených oblastiach. Boli vypracované tézy, 
ktoré podrobnejšie rozpracovali identifikovaný problém. V priebehu projektu sa potom pripravili 
analýzy, ktoré rozšírili základné tézy a prehĺbili analýzu problematiky. Analýzy boli zamerané na tieto 
oblasti: 

• Oblasť vzdelávania 

• Oblasť zamestnávateľov 

• Oblasť trhu práce 

• Oblasť existujúcich verejných politík a stratégií  (verejná správa) 

• Prognóza odvetvia IT 
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Oblasť trhu práce 

V súčasnosti sme v podmienkach SR svedkami nevídanej a zrýchľujúcej sa ekonomickej expanzie, 
prelínajúcej sa na trh práce v podobe rozšírenej tvorby pracovných miest, ktorá v súčasnosti dosahuje 
historické maximá. Práve v období ekonomickej expanzie sa však ešte viac umocňuje fakt, že problémy 
na trhu práce v podmienkach SR nevyplývajú z nedostatočnej tvorby pracovných príležitostí, ale 
z nedostatočného prepojenia systému vzdelávania s potrebami trhu práce. Na stredných odborných 
školách sa nevyučujú zamestnávateľmi požadované odbory, alebo sa vyučujú, ale spôsobom, ktorý 
nezodpovedá požiadavkám zamestnávateľov, resp. ide o kombináciu oboch príčin. Najväčšiu skupinu 
uchádzačov o zamestnanie tvoria práve stredoškolsky odborne vzdelaní ľudia, ktorí školu ukončili 
v priebehu posledných 10 rokov, a zároveň nemajú tie znalosti, vedomosti a zručnosti, ktoré požadujú 
zamestnávatelia. 

TRH PRÁCE (IT SEKTOR) 

⬍  ⬍ 

Ponuka / Zamestnávatelia  Dopyt / Uchádzači 

• IT sektor je charakteristický rýchlym 
rozvojom – dynamika IT biznisu  

• IT firmy vytvárajú narastajúcu potrebu 
po rozvoji zručností vzdelaní 
(kompenzujú vnútro-firemným 
vzdelávaním) 

• Zamestnávatelia hľadajú na jeden strane 
technické zručnosti ale tiež vyhovujúce 
osobné kompetencie (správny mix 
zručností) 

⬌ 

• Nedostatok vhodných absolventov z IT 
odborov 

• Nepostačujúca štruktúra zručností 
(hard skills vs soft skills) 

• Vysoký odliv absolventov z regiónu 
(„únikom mozgov“) 

• Celkový nedostatok vhodných 
uchádzačov na trhu práce (potrebné 
preškolenie/rekvalifikácie) 

⬍  ⬍ 

Rôznorodosť a dynamika IT sektora má za následok nedostatočný 
prehľad o možnostiach kariérneho uplatnenia v IT sektore 

Pretrváva nesúlad medzi štruktúrou voľných pracovných miest 
a štruktúrou uchádzačov o zamestnanie 

Aktívne opatrenia na trhu práce sú z makroekonomického hľadiska 
len doplnkovým prostriedkom pre zmierňovanie nerovnováhy na pracovnom trhu 

Je potrebný neustály zber údajov o aktuálnych potrebách trhu práce 
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Podrobnejšie sa problematikou vývoja trhu práce zaoberá materiál „Analýza vývoja trhu práce v regióne 

Košického kraja“ (výstup o203). Hlavné zistenia je možné zhrnúť nasledovne: 

Trh práce v IT sektore 

• Celkovo je veľkosť trhu práce v IT odvetví v regióne KSK na úrovni prekračujúce 10 000. 
Problémom je, že na 1 300 otvorených ponúk je regionálne k dispozícii okolo 600 
stredoškolských absolventov odborov, ktoré sú priamo relevantné pre IT (z toho viac ako 
polovica pokračuje v štúdiu na niektorej z VŠ). 

• IT firmy v regióne ponúkajú pracovné pozície vhodné prevažne pre absolventov stredných škôl 
a 1.stupňa (bakalárskeho) univerzitného vzdelania. Pomerovo, pozícií, ktoré firmy vnímajú ako 
vhodné už pre čerstvého absolventa strednej školy (s maturitou), je 4–5 krát viac než pozícií 
požadujúcich výslovne 2.stupeň univerzitného vzdelania. 

• Sedem z desiatich najžiadanejších zamestnaní v Košickom regióne je práve z oblasti IT. 

Trendy trhu práce 

• Napriek jednoznačne priaznivému vývoju počas roka 2018 pretrvával nesúlad medzi štruktúrou 
voľných pracovných miest a štruktúrou UoZ (pretrváva vysoký podiel dlhodobo 
nezamestnaných UoZ, UoZ - absolventov, UoZ nad 50 rokov, UoZ s nízkou kvalifikáciou, resp. bez 
kvalifikácie). 

• Trh práce je charakteristický tým, že na jednej strane mierne klesá počet ľudí bez práce, no na 
strane druhej výrazne rastie počet „neobsaditeľných“ pracovných miest. Nejde pritom len 
o vznikajúce úplne nové pracovné miesta, ale aj rastúci problém „preobsadiť“ uvoľnené 
pracovné miesta. 

• Vzdelávací systém flexibilne nezohľadňuje požiadavky trhu práce a kvalita samotného 
vzdelávania nereflektuje na rýchlo sa meniace potreby trhu. Súčasní absolventi nedosahujú 
dobré výsledky v porovnaní zo zahraničím a navyše je možné sledovať postupné zhoršovanie 
vzdelanostnej úrovne. Výrazný prebytok absolventov v niektorých smeroch spôsobuje, že títo 
absolventi si musia hľadať uplatnenie v zamestnaniach, ktoré nekorešpondujú s vyštudovaným 
odborom vzdelania. 

• Každoročne prichádza na trh práce o 5-10 tis. stredoškolských absolventov, pričom trh práce si 
ich vyžaduje oveľa viac. Prognóz vývoja na trhu práce očakáva, že do roku 2021 bude trh práce 
každoročne potrebovať o 10 až 15 tis. absolventov stredných škôl viac, ako reálne na trh práce 
prichádza. Pri vysokoškolských pozíciách sa nedostatok pracovných síl prejavuje najmä v oblasti 
Informačných technológií. (podľa prognóz vývoja na trhu práce približne 63 % stredoškolských 
a 53 % vysokoškolských absolventov nepracuje v odbore, ktorý vyštudovali). 

• Zatiaľ čo západné regióny bojujú s nedostatkom pracovnej sily, zamestnávatelia na východe 
Slovenska stále nedokážu efektívne zapojiť do trhu práce významnú časť obyvateľstva 
v produktívnom veku. V Košickom kraji je trh práce charakteristický vysokou mierou 
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nezamestnanosti, hlavne nezamestnanosti mladých ľudí ako aj dlhodobo nezamestnaných. 
Z hľadiska štruktúry nezamestnaných sa potvrdzuje, že problémovou skupinou na trhu práce sú 
najmä nízkokvalifikované osoby. 

• Od roku 2020 sa očakáva, že expanzia na trhu práce bude v dôsledku prehrievania ekonomiky 
mierne spomaľovať, stále však bude na vysokých úrovniach. Absolventi prichádzajúci na trh 
práce nebudú postačovať na uspokojenie dopytu na trhu práce do roku 2024. V období rokov 
2019 – 2024 bude takmer pätina potreby trhu práce tvorená dopytom po špecialistoch. 

• Celková dodatočná potreba pracovných síl v Košickom kraji bude do roku 2024 na úrovni 
približne 55 tisíc osôb. 

Služby zamestnanosti 

• predstavujú systém inštitúcií a nástrojov podpory a pomoci účastníkom trhu práce pri hľadaní 
zamestnania, jeho zmene, pri obsadzovaní voľných pracovných miest a uplatňovaní aktívnych 
opatrení na trhu práce. 

• Služby zamestnanosti sú v rámci štátnej správy kompetenčne rozdelené do troch úrovní: 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR; Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny; 
jednotlivé Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny. Vzhľadom na trojstupňovú úroveň kompetencií 
štátnej správy v oblasti práce, sociálnych vecí a rodiny je kompetenčná štruktúra (schvaľovanie 
vs. realizácia) a samotný spôsob realizácie týchto projektov rôzny. 

• Aktívne opatrenia na trhu práce sú z makroekonomického hľadiska len doplnkovým 
prostriedkom pre zmierňovanie nerovnováhy na pracovnom trhu. 

• Najpočetnejšou a najťažšie zamestnateľnou skupinou sú dlhodobo nezamestnaní uchádzači 
o zamestnanie. Dlhodobosť ich evidencie často spôsobuje viacnásobné znevýhodnenie, takže 
práca s touto skupinou je mimoriadne náročná a výsledky sa dostavujú len pomaly a postupne. 
Systém pomoci je taktiež nastavený tak, že je individuálny a závislý na aktívnom zapojení 
samotného uchádzača o zamestnanie. 

• Z analýzy nám vyplynulo, že najvhodnejšími opatreniami pre získanie pracovnej sily pre IT 
v regióne sú opatrenia a možnosti orientované na vzdelávanie a príprava na trh práce (najmä 
možnosti kompetenčných kurzov KOMPAS+). Umožňujú flexibilné poskytnutie vzdelávania 
vybraných cieľovým skupinám s obsahom, ktorý môžu definovať priamo zamestnávatelia. Tieto 
opatrenia treba však vnímať ako doplnkové možnosti – určite ich nemožno považovať za 
systémové riešenie adekvátnej prípravy budúcich zamestnancov pre IT firmy. Do istej miery 
môžu vyplniť medzery v IT zručnostiach, ktoré momentálne nedokáže zaplniť formálne 
vzdelávanie na stredných a vysokých školách. Na druhej strane môže byť takéto vzdelávanie 
vhodné na istú formu rekvalifikácie potenciálnych zamestnancov. 

Na zaplnenie čoraz viac sa zväčšujúcej medzery medzi dopytom a ponukou na trhu práce v SR bude 
v budúcnosti nevyhnutné zvýšiť počet cudzincov na Slovensku (našom pracovnom trhu). Práve 
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nedostatok vhodných pracovných síl motivuje zamestnávateľov hľadať si vhodných zamestnancov aj za 
hranicami SR. 

 

 

 

 


