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Úvod 

Trh práce predstavuje jeden z rozhodujúcich segmentov ekonomiky každej krajiny, kde je výrobný 

faktor práca objektom kúpy a predaja. Zníženie výkonnosti hospodárstva a pokles ekonomického rastu 

majú v prostredí trhu práce za následok zníženie zamestnanosti, rast nezamestnanosti a pokles mzdovej 

úrovne pracujúcich. 

V súčasnosti sme na Slovensku svedkami ekonomickej expanzie, prelínajúcej sa na trh práce v podobe 

rozšírenej tvorby pracovných miest, ktorá v súčasnosti dosahuje historické maximá. Práve obdobie 

ekonomickej expanzie vypuklejšie odkrýva problémy na trhu práce, ktoré spočívajú nie v nedostatočnej 

tvorbe pracovných príležitostí, ale z nedostatočného prepojenia systému vzdelávania s potrebami trhu 

práce. Na jednej strane, zamestnávatelia v čase súčasnej výraznej expanzie pociťujú nedostatok 

kvalifikovaných pracovných síl, na strane druhej sa v evidencii úradov práce nachádza viac ako 270 tisíc 

osôb, ktorých kvalifikačný profil je nevhodný.  

Medzi štruktúrou ponuky a dopytu na trhu práce existuje výrazný nesúlad. Tento jav možno vysvetliť 

dvoma zásadnými príčinami: na stredných odborných školách sa nevyučujú zamestnávateľmi 

požadované odbory, alebo sa vyučujú, ale spôsobom (obsah a forma, napr. pomer teoretického 

a praktického vyučovania), 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, avšak nemajú znalosti, vedomosti 

a zručnosti požadované zamestnávateľmi. V tomto smere je potrebná zásadná zmena v systéme 

stredného odborného vzdelávania v SR, najmä v zmysle jeho prepojenia na podnikovú prax, ale aj 

urýchlené obnovenie systému kariérneho (kedysi výchovného) poradenstva či už na základných školách 

alebo stredných školách. 
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Zhrnutie analýzy 

Slovenský trh práce zažíva rekordne úspešné časy. Napriek jednoznačne priaznivému vývoju počas 

roka 2018 pretrvával nesúlad medzi štruktúrou voľných pracovných miest a štruktúrou 

uchádzačov o zamestnanie. Pretrváva vysoký podiel dlhodobo nezamestnaných, absolventov, 

uchádzačov nad 50 rokov, a uchádzačov s nízkou kvalifikáciou, resp. bez kvalifikácie, ktorí sú bez ohľadu 

na druh odvetvia ťažko umiestniteľní. 

Celkovo sme veľkosť trhu práce v IT odvetví v regióne KSK vypočítali na úrovni prekračujúce 10 000 

zamestnancov1. Problémom je, že na 1 300 aktuálne otvorených ponúk je regionálne k dispozícii okolo 

600 absolventov odborov, ktoré sú priamo relevantné pre IT. IT firmy v regióne ponúkajú pracovné 

pozície vhodné prevažne pre absolventov stredných škôl a 1. stupňa (bakalárskeho) univerzitného 

vzdelania. Pomerovo, pozícií, ktoré zamestnávatelia vnímajú ako vhodné už pre čerstvého absolventa 

strednej školy (s maturitou), je 4–5 krát viac než pozícií výslovne požadujúcich 2. stupeň univerzitného 

vzdelania (Ing./Mgr.). 

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. Napriek klesajúcej nezamestnanosti naďalej pretrvávajú výrazne regionálne 

rozdiely, pričom medzi najviac znevýhodnené okresy patrí práve východné Slovensko. Vo svojom 

programovom vyhlásení Vláda SR konštatuje, že „nedostatok kvalifikovaných pracovníkov dnes 

predstavuje vážnu hrozbu pre ďalší rast slovenských podnikov.“ 

Zaujímavé je sledovať aj pracovný trh a na ňom ponuku a dopyt z hľadiska kvalifikácií. Na oboch 

stranách dominujú stredoškolsky odborne vzdelaní ľudia, resp. profesie. Dopyt by sa teda mal ideálne 

prekrývať s ponukou. Avšak rýchlejší rast počtu voľných („neobsaditeľných“) pracovných miest, než 

tempo pokles počtu nezamestnaných, znamená, že veľká časť ľudí so stredným odborným 

vzdelaním nedokáže uspokojivo obsadiť pracovné miesta vyžadujúce si stredné odborné 

vzdelanie. Zamestnávateľom chýba kvalifikovaná pracovná sila. 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 so 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. 

 

                                                             
1 Viď dokument „Analýza požiadaviek zamestnávateľov z IT sektora od trhu práce v regióne Košického kraja“ (výstup 

O202 projektu „Tvorba verejnej stratégie vzdelávania a prípravy pracovnej sily pre potreby IT sektora v regióne 

Košického kraja“ (kód projektu: 314011L929). 
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Každoročne prichádza na trh práce o 5-10 tisíc stredoškolských absolventov menej, 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 tisíc absolventov stredných škôl viac, ako reálne na trh práce 

prichádza. Pri vysokoškolských pozíciách sa nedostatok pracovných síl prejavuje najmä v oblasti 

IT. Prebytok absolventov v niektorých smeroch spôsobuje, že si musia hľadať uplatnenie 

v zamestnaniach, ktoré nekorešpondujú s vyštudovaným odborom vzdelania. Podľa prognóz vývoja na 

trhu práce približne 63% stredoškolských a 53% vysokoškolských absolventov nepracuje v odbore, 

ktorý vyštudovali. Zaujímavý je fakt, že čoraz menej študentov sa zaujíma o technické smery, pritom 

povolania budúcnosti súvisia práve s nimi. 

V Košickom kraji dochádza k postupnému spomaľovaniu demografického vývoja. Z hľadiska vekovej 

štruktúry je v Košickom kraji (aj v porovnaní so SR) pomerne priaznivý vývoj, na ktorý vplýva vyššia 

koncentrácia rómskych obyvateľov v porovnaní s inými regiónmi na Slovensku. 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 nezamestnanosti, hlavne nezamestnanosti 

mladých ľudí ako aj dlhodobo nezamestnaných. Ústredným centrom zamestnanosti regiónu je 

Mesto Košice, ktoré predstavuje miesto práce pre obyvateľov nielen okolitých, ale aj vzdialenejších obcí 

a miest regiónu. Každodenná migrácia za prácou do Košíc je bežným javom. Košický kraj okrem toho 

trpí „únikom mozgov“, ktorý je čiastočne spôsobený tým, že západné regióny Slovenska, a najmä 

Bratislava ako hlavné mesto, disponujú širšou ponukou možností práce, kariéry, trávenia voľného času 

a vzdelávacích príležitostí. Približne 38% ekonomicky aktívnej populácie z košického regiónu 

pravidelne cestuje za prácou mimo regiónu. 

Košický kraj zaznamenal v posledných rokoch kolísanie v zmene počtu voľných pracovných miest. 

V priemere dosiahol za obdobie 2015 až 1Q/2019 kraj 15 % medziročný nárast počtu voľných 

pracovných miest, čo bol však tretí najslabší výsledok v porovnaní s ostatnými krajmi. Na druhej strane, 

celkový počet uchádzačov o zamestnanie klesol najmenej zo všetkých regiónov. 

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.  

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny sú orgánmi štátnej správy, ktoré vykonávajú svoju činnosť 

v oblasti služieb zamestnanosti. V úspešných európskych krajinách dlhodobo kombinujú ponuku 

kvalitných a individualizovaných služieb úradov práce so sankciami za ich odmietnutie. Znamená to, že 

každý uchádzač o zamestnanie (UoZ) dostane pomoc „šitú na mieru“ (rekvalifikácia, poradenstvo, 
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vedenie pri hľadaní zamestnania alebo získanie pracovnej praxe na základe osobnostného skríningu 

vedomostí, skúseností a zručností daného človeka – nejde o nútenie UoZ do niečoho, čo pre neho 

v skutočnosti nemá význam), ale ak ju odmietne, je vyradený z evidencie UoZ a zväčša dokonca 

penalizovaný. 

Úlohou aktívnej politiky trhu práce (APTP) je predovšetkým vytvárať priestor pre uľahčenie 

a urýchlenie prechodu nezamestnaných občanov do pracovného procesu resp. do začatia samostatnej 

zárobkovej činnosti. V rámci APTP sa realizujú a podporujú opatrenia, programy, projekty a aktivity a to 

prostredníctvom aktívnych opatrení na trhu práce (AOTP). Osobitné postavenie v systéme týchto 

AOTP majú programy a projekty, ktoré, podľa svojho konkrétneho cieľového zamerania môžu byť 

orientované na realizáciu regionálnych projektov, riešiacich regionálne potreby a špecifiká trhu 

práce v jednotlivých územných obvodoch úradov. Takýto prístup vytvára väčšiu flexibilitu a priestor 

pre úrady na rýchlu reakciu v prípade vzniku lokálnych problémov a na pružnú reakciu pri saturovaní 

dopytu po pracovnej sile na lokálnych a regionálnych trhoch práce. 

Porovnanie jednotlivých aktívnych opatrení na trhu práce je náročné. Na jednej strane je nutné si 

uvedomiť že každé opatrenie má svoje špecifiká a osobitné využitie, zároveň nie je možné porovnávať 

jednotlivé úrady práce v rámci Slovenska z dôvodu regionálnych rozdielov. Vo všeobecnosti je 

možné povedať, že 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. Úrad práce, 

ako poskytovateľ pomoci pre uchádzača o zamestnanie, rekvalifikáciu nevyhľadáva a ani nezabezpečuje 

komunikáciu s poskytovateľom rekvalifikácie. Uchádzač o zamestnanie evidovaný na úrade práce si 

sám z verejne dostupných rekvalifikačných kurzov vyberie konkrétnu rekvalifikáciu, o ktorú má záujem, 

a predloží úradu práce požiadavku na rekvalifikáciu. Tento systém je preto individuálny a závislý na 

aktívnom zapojení samotného uchádzača o zamestnanie. 

Aktívne opatrenia trhu práce je možné využiť pre potreby rozvoja pracovnej sily v obmedzenej miere. 

Z celkového portfólia sme skúmali tieto opatrenia:  

 Vzdelávanie a príprava na trh práce 

 Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť 

 Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe 

 Zapojenie sa do projektov na zlepšenie postavenia uchádzačov o zamestnanie na trhu práce 

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 
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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 

nedostatok vhodných pracovných síl motivuje zamestnávateľov hľadať si vhodných zamestnancov aj za 

hranicami SR. 

Podľa prognóz ministerstva práce na najbližších päť rokov, domáce pracovné sily nebudú stačiť na 

uspokojenie dopytu po práci najmä v priemysle, IT oblasti a vo vzdelávaní. Pri jednotlivých 

povolaniach budú najbližšie roky zamestnávatelia potrebovať obsadiť viac ako 10 000 pozícií. Zaujíma 

je fakt, že čoraz menej študentov sa zaujíma o technické smery, pritom povolania budúcnosti súvisia 

práve s nimi. IT špecialisti sú žiadaní aj preto, že zo škôl stále vychádza málo takýchto absolventov. 

V rámci analýzy sme hodnotili potenciál jednotlivých povolaní a ich atraktivitu z pohľadu 

zamestnávateľov. Sedem z desiatich najžiadanejších zamestnaní v Košickom regióne je práve 

z oblasti IT. Medzi prvé dve najžiadanejšie zamestnania s najvyšším bodovým hodnotením patria 

systémový programátor a aplikačný programátor. V prvej desiatke sa nachádzajú aj ďalšie IT 

zamestnania, ako: IT konzultant, softvérový architekt a dizajnér, IT architekt a projektant a správca 

informačného systému. 

Vo väčšine odvetví hospodárstva vzniknú dodatočné pracovné príležitosti v dôsledku náhrady 

pracovných síl, t. j. odchodom zamestnancov z trhu práce, predovšetkým do starobného dôchodku. IT 

sektor je odvetvím na Slovensku, v ktorom väčšina dodatočných pracovných príležitostí (až 84 %) 

vznikne v dôsledku ekonomickej expanzie. V období rokov 2019 – 2024 bude takmer pätina potreby 

trhu práce tvorená dopytom práve po špecialistoch. Na trh práce v Košickom kraji bude v rokoch 

2019 – 2024 prichádzať nižší počet absolventov ako bude potrebné. Na stredoškolských pozíciách bude 

do roku 2024 nedostatok pracovných síl. Počet vysokoškolských absolventov bude taktiež nižší ako si 

trh práce vyžaduje. 
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Analýza trhu práce 

Trh práce na Slovensku 
Nezamestnanosť na Slovensku posledné roky prepisujú historické minimá. Situácia je dôsledkom 

celkového oživenia ekonomiky. Viac zamestnaných zas vytvára lepšie podmienky na život. Slovenská 

ekonomika sa stala tranzitnou z pohľadu pohybu pracovnej sily. Tradičné krajiny, z ktorých čerpala 

posledných 10 rokov, najmä Poľsko, Rumunsko i Maďarsko, musia ponúknuť viac, ako len zaujímavú 

mzdu. 

Slovenský trh práce tak zažíva rekordne úspešné časy. Ešte optimistickejšie vyznieva bližší pohľad 

na okresy západného Slovenska, kde nižšiu nezamestnanosť ako Bratislava, teda menej ako 3,3 %, má 

až 13 okresov. Nezamestnanosť v poslednom období klesá najmä pod vplyvom cyklického oživenia 

ekonomiky. Aktuálny ekonomický rast je pritom relatívne náročný na pracovnú silu, keď na 

rozdiel od minulej dekády už neťaží z investícií do modernizácie ekonomiky, ktoré zvyšovali 

produktivitu práce a znižovali tak nároky na novú pracovnú silu. 

Štatistiky voľných pracovných miest naznačujú, že pokles nezamestnanosti pokračuje už niekoľko 

období za sebou. Obmedzujúcim faktorom je ale nevhodná, najmä regionálna, štruktúra uchádzačov 

o prácu. Nevhodné rozmiestnenie pracovnej sily v súvislosti s pracovnými ponukami ešte viac 

zvýrazňuje nízka mobilita časti nezamestnaných. Podnikateľom najmä v západných okresoch chýbajú 

ľudia. Až tretinu všetkých voľných pracovných pozícií nájdeme len v štyroch okresoch – Nitra, Galanta, 

Trnava a Bratislava IV. Naopak, v niektorých okresoch na juhu stredného a východného Slovenska je 

k dispozícií na jedno voľné pracovné miesto neraz viac ako desať nezamestnaných – najviac, takmer 90, 

v okrese Poltár, viac ako 30 nezamestnaných na jedno voľné pracovné miesto vychádza v okresoch 

Gelnica, Medzilaborce a Rimavská Sobota. 

Priemerný počet uchádzačov o zamestnanie (UoZ) v evidencii úradov práce, sociálnych vecí a rodiny 

(ÚPSVaR) dosiahol v roku 2018 celkovo 181 703 osôb. V porovnaní s rokom 2017 (227 542 osôb) je to 

pokles o 45 839 osôb. Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu UoZ dosiahla v priemere za 

rok 2018 úroveň 6,59 %, čo predstavuje oproti roku 2017 (8,35 %) pokles o 1,76 %. 

Rok 2018 znamenal ekonomickú expanziu, prelínajúcu sa na trh práce v podobe rozšírenej tvorby 

pracovných miest. Koncom roka 2018 nastalo prvé oslabenie ekonomického rastu a náznak miernej 

recesie v blízkej budúcnosti. Práve v období ekonomickej expanzie sa však ešte viac umocňoval 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. 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. 
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Počet ekonomicky aktívnych obyvateľov 382 400 

Počet uchádzačov o zamestnanie 37 582 

Miera evidovanej nezamestnanosti 8,17 % 

Tabuľka 1 Základné štatistické údaje o trhu práce v Košickom kraji (údaje za rok 2018) 2 

Pri pohľade na trhu práce je potrebné uvažovať aj o migrácii cudzincov. Analýza INEKO o pracovnej 

migrácii 3  priniesla zaujímavé závery: cudzinci sú podľa väčšiny podnikateľov produktívnejší ako 

domáci nezamestnaní, ich počet na Slovensku preto stúpa a ku koncu marca dosiahol 52-tisíc, z toho 

najviac Srbov, Rumunov a Ukrajincov. Víziou v tomto smere do budúcnosti je zmena imigračného 

systému. Dlhodobo bude v záujme pružnosti a minimalizácie negatívneho vplyvu na domáce 

obyvateľstvo potrebné zamerať sa na komplexnejšiu zmenu imigračného systému, vrátane zavedenia 

cieleného výberu imigrantov na základe dopredu definovaných kritérií. INEKO tiež upozorňuje, že 

súčasne je potrebné lepšie využívať potenciál domácej pracovnej sily, čoho podmienkou je v prvom rade 

zvýšenie kvality vzdelávacieho systému. Napríklad atraktívnejšie a kvalitnejšie vysoké školy sú cestou 

k obmedzeniu odchodu mladých ľudí do zahraničia a prilákaniu tých šikovných zvonka. 

Môžeme skonštatovať, že zamestnávateľom chýba kvalifikovaná pracovná sila. 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. Základné 

kompetencie a zručnosti ako čitateľská a matematická gramotnosť sú podľa medzinárodných 

prieskumov na priemernej úrovni. Zamestnávatelia vidia ako najväčšie nedostatky práve prípravu 

absolventov pre prax. Štúdium je častokrát orientované na získanie teoretických poznatkov, 

a absolventom chýbajú aj komunikačné a realizačné zručnosti. Tiež kvalitná jazyková príprava 

absolventov sa u zamestnávateľov považuje za nevyhnutnú.  

Centralizované riadenie a financovanie vzdelávania neodráža regionálne požiadavky trhu. Zavedením 

normatívneho financovania sa dosiahne vyššia transparentnosť, ale na druhej strane to spôsobilo medzi 

školami boj o študenta aj za cenu zníženia kvality. Absentuje posudzovanie škôl na základe úspešnosti 

ich absolventov. 

Každoročne prichádza na trh práce o 5-10 tis. stredoškolských absolventov menej ako si trh práce 

vyžaduje a o 5-10 tis. absolventov vysokých škôl viac. Táto disparita by mala pretrvávať aj 

v nasledujúcich rokoch. Nedostatok pracovných síl je a bude citeľný aj naďalej predovšetkým pri 

                                                             
2 Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Štatistický úrad SR, Centrum vedecko-technických informácií SR 

3 Viac: Analýza „Potrebuje slovenský pracovný trh viac imigrantov?“ (spracovaná na základe výstupov seminára, ktorý 

sa uskutočnil 27. apríla 2018 v Bratislave), Peter Goliaš, INEKO,  http://www.ineko.sk/clanky/seminar-potrebuje-

slovensky-pracovny-trh-viac-imigrantov  

http://www.ineko.sk/clanky/seminar-potrebuje-slovensky-pracovny-trh-viac-imigrantov
http://www.ineko.sk/clanky/seminar-potrebuje-slovensky-pracovny-trh-viac-imigrantov
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stredoškolských pozíciách, kde sa podľa 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. V najväčšej miere sa tento nedostatok prejavuje pri pracovných pozíciách v oblasti 

strojárstva, ktoré by dokázalo každoročne zamestnať o 2 500 až 3 500 absolventov viac, ako príde na 

trh práce. Pri vysokoškolských pozíciách sa nedostatok pracovných síl prejavuje najmä v oblasti 

Informačných technológií (zamestnania ako Vývojár softvéru, Aplikačný programátor, IT architekt, 

Softvérový architekt, Databázový analytik, Správca informačného systému a pod.), kde každoročne na 

trhu práce chýba a bude chýbať 1 000 až 1 500 absolventov. Zamestnávatelia kompenzujú tento 

nedostatok zamestnávaním absolventov iných smerov, predovšetkým elektrotechniky a hospodárskej 

informatiky, ktorí majú určitý základ v oblasti programovania. 

Výrazný prebytok absolventov v niektorých smeroch spôsobuje, že títo absolventi si musia 

hľadať uplatnenie v zamestnaniach, ktoré nekorešpondujú s vyštudovaným odborom vzdelania. 

Podľa prognóz vývoja na trhu práce približne 63 % stredoškolských a 53 % vysokoškolských 

absolventov nepracuje v odbore, ktorý vyštudovali. 

Medzi faktory ovplyvňujúce vývoj nezamestnanosti zaraďujeme: 

 Pozitívne faktory (premietajú sa do rastu zamestnanosti/poklesu nezamestnanosti): 

o cieľovo orientované aktívne opatrenia na trhu práce SR; 

o rast výkonnosti hospodárstva. 

 Negatívne faktory: 

o nesúlad medzi štruktúrou voľných pracovných miest a štruktúrou UoZ (vysoký podiel 

dlhodobo nezamestnaných UoZ, UoZ - absolventov, UoZ nad 50 rokov, UoZ s nízkou 

kvalifikáciou, resp. bez kvalifikácie) 

o previs ponuky práce nad dopytom po práci, hlavne v najslabších regiónoch 

o nízky počet UoZ so sklonom k priestorovej mobilite 

o spomalená mobilita za prácou do zahraničia (pokles pracovných ponúk z EÚ) 

o nízka úroveň motivácie rizikových skupín UoZ zamestnať sa, nízka úroveň stimulácie 

zamestnávateľov zamestnávať tieto skupiny nezamestnaných občanov (roztvorenie tzv. 

nožníc medzi mzdovými ponukami v komparácií so sociálnymi dávkami). 

Nezamestnanosť v Košickom regióne 
Košický kraj je druhý najľudnatejší a hospodársky najvýznamnejším na Slovensku. V Košickom regióne 

je 440 obcí a žije v ňom 800 414 obyvateľov, z čoho takmer tretina žije v krajskom meste Košice (238 

757 obyvateľov). K najhustejšie osídleným patria štyri okresy ležiace na území mesta Košice, podstatne 

redšie je osídlenie v okrese Sobrance, Gelnica a Rožňava. Oproti roku 2008 sa počet obyvateľov 

v mestách zvýšil. 

V Košickom kraji, podobne ako v celoslovenskom meradle, dochádza k postupnému spomaľovaniu 

demografického vývoja a k prechodu k prirodzenému úbytku obyvateľstva. Z hľadiska vekovej 
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štruktúry je v Košickom kraji (aj v porovnaní so SR) pomerne priaznivý vývoj. Treba však pripomenúť, 

že na tento priaznivý vplyv vekovej štruktúry vplýva vyššia koncentrácia rómskych obyvateľov 

v porovnaní s inými regiónmi na Slovensku. 

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 bolo v roku 2018 spolu 382 400 ekonomicky aktívnych 

obyvateľov, čo predstavuje 47,8 % z celkového počtu obyvateľstva kraja. Oproti celoslovenskému 

priemeru dosahuje Košický kraj nižší podiel ekonomicky aktívnych obyvateľov cca o 2,6 % (podiel v SR 

ku koncu roka 2018 dosiahol hodnotu 50,4 %). Z priestorového hľadiska je najviac ekonomicky 

aktívnych obyvateľov v meste Košice, ich podiel zaberá takmer tretinu z celkového počtu ekonomicky 

aktívnych obyvateľov kraja. Z ostatných okresov je najviac ekonomicky aktívnych obyvateľov v okrese 

Košice – okolie, Michalovce a v okrese Trebišov. 

  2012 2014 2016 2018 

Počet obyvateľov 

SR 5 410 836 5 421 349 5 435 343 5 450 421 

Bratislavský 

kraj 

612 682 625 167 641 892 659 598 

11,3 % 11,5 % 11,8 % 12,1 % 

Košický 

kraj 

794 025 795 565 798 103 800 414 

14,7 % 14,7 % 14,7 % 14,7 % 

Počet 

ekonomicky 

aktívnych 

obyvateľov 

SR 2 706 500 2 721 800 2 752 500 2 746 300 

Bratislavský 

kraj 

335 000 335 600 351 500 354 400 

54,7 % 53,7 % 54,8 % 53,7 % 

Košický 

kraj 

375 100 374 000 369 900 382 400 

47,2 % 47,0 % 46,3 % 47,8 % 

Tabuľka 2 Porovnanie počtu obyvateľov a ekonomicky aktívnych obyvateľov v Košickom kraji, s Bratislavským krajom 

a celoslovenskou úrovňou (roky 2012 až 2018)4 

V Košickom kraji je trh práce charakteristický vysokou mierou nezamestnanosti, hlavne 

nezamestnanosti mladých ľudí ako aj dlhodobo nezamestnaných. Štruktúra nezamestnanosti 

významne závisí od ponuky pracovných príležitostí, vzdialenosti miest a obcí, z ktorých ľudia 

dochádzajú za prácou, od štruktúry populácie, a iných faktorov. 

V rokoch 2008 – 2012, z dôvodu dopadu ekonomickej krízy, výrazne narástol počet uchádzačov 

o zamestnanie z 53 700 na 77 500. Po roku 2012 možno sledovať pokles počtu uchádzačov 

o zamestnanie, medziročne tento počet v kraji klesá. Kým v roku 2015 bolo evidovaných takmer 70 000 

uchádzačov (miera evidovanej nezamestnanosti bola 15,4%), ku koncu marca 2019 ich je približne 

                                                             
4 Zdroj: Štatistický úrad SR 
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37 727 (miera evidovanej nezamestnanosti je 8,11%). V Košickom kraji i v samotných Košiciach miera 

nezamestnanosti kontinuálne klesá, a to aj napriek tomu, že táto oblasť ešte stále patrí medzi regióny 

s najvyššou nezamestnanosťou (tri najmenej rozvinuté okrasy v Košickom regióne: Rožňava, Sobrance 

a Trebišov). 

Slovenský priemer 5,03 % 

Bratislavský kraj 2,69 % 

Trnavský kraj 2,38 % 

Trenčiansky kraj 2,89 % 

Nitriansky kraj 3,05 % 

Žilinský kraj 3,91 % 

Banskobystrický kraj 6,95 % 

Prešovský kraj 8,72 % 

Košický kraj 8,11% 

Tabuľka 3 Miera evidovanej nezamestnanosti (marec 2019) 
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Gelnica 63 4 15 28 3 1 4 8 

Košice I 90 1 9 30 5 2 7 36 

Košice II 92 5 6 40 6 0 8 27 

Košice III 35 0 1 17 2 1 2 12 

Košice IV 66 0 8 34 5 4 2 13 

Košice - okolie 223 29 28 99 19 1 4 43 

Michalovce 234 12 23 112 26 2 16 43 

Rožňava 144 8 44 60 5 0 6 21 

Sobrance 65 2 11 29 6 0 0 17 

Spišská Nová Ves 159 3 12 79 17 1 9 38 

Trebišov 314 15 70 138 40 3 8 40 

KOŠICKÝ KRAJ SPOLU 1485 79 227 666 134 15 66 298 

Tabuľka 4 Prehľad štruktúry nezamestnaných absolventov podľa ukončeného vzdelania 
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Ako je z tabuľky vidieť, najväčší počet uchádzačov o zamestnanie je z okresov Trebišov, Michalovce 

a okresu Košice – okolie. Prevládajúcou skupinou sú absolventi s úplným stredným odborným 

vzdelaním, ktorí po ukončení školy nemajú tie znalosti, vedomosti a zručnosti, ktoré práve požadujú 

zamestnávatelia. 

Košický kraj zaznamenal v posledných rokoch kolísanie v zmene počtu voľných pracovných miest (viď 

Obrázok 1). V priemere dosiahol za obdobie 2015 až 1Q/2019 kraj 15 % medziročný nárast počtu 

voľných pracovných miest5, čo bol však tretí najslabší výsledok v porovnaní s ostatnými krajmi. Na 

druhej strane, celkový počet uchádzačov o zamestnanie klesol najmenej zo všetkých regiónov. 

Z hľadiska dĺžky evidencie absolventov môžeme skonštatovať, že viac ako 90% absolventov je 

v evidencii úradu práce v dĺžke do 9 mesiacov (70% do 6 mesiacov). 

Okres 0-3 4-6 7-9 10-12 13-18 

Gelnica 18 32 6 1 6 

Košice I 21 32 29 2 4 

Košice II 19 48 21 1 3 

Košice III 7 14 11 2 1 

Košice IV 20 32 9 2 3 

Košice - okolie 63 97 36 1 23 

Michalovce 44 116 54 4 16 

Rožňava 39 72 22 0 10 

Sobrance 16 28 16 3 2 

Spišská Nová Ves 44 79 24 0 11 

Trebišov 74 166 38 6 28 

KOŠICKÝ KRAJ SPOLU  365 716 266 22 107 

Tabuľka 5 Priemerná doba evidencie uchádzača o zamestnanie (v mesiacoch) v okresoch Košického kraja 

Mesto Košice je strategickým rozvojovým centrom kraja a hlavným zamestnávateľom v kraji. Významná 

ekonomická sila mesta má potenciál dať silný rozvojový impulz pre celý región. Ostatné, najmä 

prihraničné okresy Košického kraja, v porovnaní s mestom Košice, sú pomerne málo rozvinuté 

a potrebujú aj v ďalších rokoch dodatočné rozvojové impulzy zamerané na stabilizáciu a posilnenie 

svojho hospodárskeho potenciálu. 

Ťahúňom je najmä hutnícky a strojársky priemysel a v posledných rokoch ak IT odvetvie. Priemyselné 

podniky patria k veľkým zamestnávateľom v meste, rovnako ako sa toto odvetvie vyznačuje najvyšším 

počtom zamestnancov. V posledných rokoch sa Košice okrem tradičných priemyselných odvetví 

                                                             
5 Zdroj: Štatistický úrad SR 



 

 L929O203 | Analýza vývoja trhu práce v regióne Košického kraja Strana 15 

Sapiente | občianske združenie 

Jarná 1164/13, 04001  Košice | +421 948 315 262 | learnit.ke@sapiente.sk | www.sapiente.sk 

Projekt LearnIT.ke | Tvorba verejnej stratégie vzdelávania a prípravy pracovnej sily 
pre potreby IT sektora v regióne Košického kraja | kód projektu: 314011L929 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu. 
www.esf.gov.sk | www.opevs.sk 

 

vyprofilovali najmä ako centrum špičkových informačných a telekomunikačných technológií. 

Charakteru tradičného priemyslu, ako aj trendu prudkého rozvoja IT sektora v meste Košice zodpovedá 

v súčasnosti aj profil najväčších zamestnávateľov (z hľadiska počtu zamestnancov): 

Zamestnávateľ 
Počet 

zamestnancov 
Odvetvie 

US Steel Košice, s.r.o. 10000-19999 Priemysel 

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3000-3999 Činnosť nemocníc 

T-Systems Slovakia s.r.o. 2000-2999 Telekomunikácie 

Embraco Slovakia s.r.o., Spišská Nová Ves 2000-2999 Výroba čerpadiel a kompresorov 

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 2000-2999 Zber úprava a dodávka pitnej vody 

Východoslovenská distribučná, a.s. 1000-1999 Rozvod elektriny 

LABAŠ s.r.o. 1000-1999 Veľkoobchod  

Yazaki Wiring Technologies Slovakia s.r.o. 1000-1999 Výroba elektr. prístrojov pre motorové vozidlá 

U-Shin Slovakia, s.r.o. 1000-1999 Výroba príslušenstva pre motorové vozidlá 

Getrag Ford Transmissions Slovakia, s.r.o., Kechnec 500-999 Výroba príslušenstva pre motorové vozidlá 

Inžinierske stavby, a.s. 500-999 Výstavba ciest a diaľnic 

Essity Slovakia, s.r.o., Gemerská Hôrka 500-999 Výroba výrobkov pre domácnosť 

Syráreň BEL Slovensko a.s. 500-999 Prevádzka mliekarní a výroba syrov 

Gemtex, a.s., Rožňava 250-499 Výroba spodnej bielizne 

Carmeuse Slovakia, s.r.o., Rožňava 250-499 Výroba vápna a sadry 

Agrotrade Group, s.r.o., Rožňava 250-499 Veľkoobchod s poľnohospodárskymi strojmi 

SEZ Krompachy a.s. 250-499 Výroba elektronických komponentov 

PASS - SK, s.r.o., Spišská Nová Ves 250-499 výroba výrobkov z Gumy a plastu 

ELEKTROCONNECT, s.r.o., Trebišov 250-499 výroba elektrických zariadení 

MICHATEK, k.s., Michalovce 250-499 výroba elektrických zariadení 

Tabuľka 6 Najdôležitejší zamestnávatelia v Košickom kraji 

Mesto Košice predstavuje svojím potenciálom v hospodárskej oblasti centrum zamestnania aj pre 

obyvateľov nielen okolitých, ale aj vzdialenejších obcí a miest regiónu. Je možné sledovať každodennú 

migrácia za prácou. Z hľadiska štruktúry nezamestnaných sa potvrdzuje, že problémovou skupinou na 

trhu práce sú najmä nízko kvalifikované osoby. Z toho vyplýva aj potreba zlaďovania požiadaviek 

miestneho trhu práce so systémom vzdelávania. Košický samosprávny kraj okrem toho trpí „únikom 

mozgov“. Je to čiastočne spôsobené tým, že hlavné mesto disponuje najširšou ponukou možností práce, 

kariéry, trávenia voľného času a vzdelávacích príležitostí. Približne 38 % ekonomicky aktívnej 

populácie v oblasti košického regiónu pravidelne cestuje za prácou mimo regiónu. 
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Voľné pracovné miesta 

Napriek tomu, že Košický kraj zaznamenal medzi rokmi 2014 a 2019 (1Q) citeľný, až 15 % nárast 

v počte voľných pracovných miest, v porovnaní so zvyšnými regiónmi SR ide o tretí najslabší výsledok. 

V uvedenom období priemerný počet voľných pracovných miest v Košickom kraji kolísal (od 

medziročného poklesu o 12%, k medziročnému rastu o 55% - viď Obrázok 1). Na druhej strane, celkový 

počet disponibilných uchádzačov o zamestnanie (UoZ) klesol najmenej zo všetkých regiónov. 

V štruktúre UoZ majú stále dominantný podiel dlhodobo nezamestnaní. Košický kraj tak má stále 

výrazné rezervy v zapájaní ekonomicky aktívnej populácie do trhu práce a tým pádom aj významné 

rezervy z hľadiska dostupnej pracovnej sily. Zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných však môže 

vyžadovať aktívne opatrenia na trhu práce a dodatočné výdavky zo strany zamestnávateľov na ich 

vzdelávanie a kvalifikáciu 

 

Obrázok 1 Medziročná zmena počtu voľných pracovných miest za roky 2014 až 20196 

K 1. kvartálu 2019 bolo na Slovensku evidovaných celkovo 88 093 voľných pracovných miest, z toho 

6 112 miest (približne 7 %) bolo práve v Košickom kraji (2. najnižší počet v porovnaní s ostatnými 

krajmi). Ak sa pozrieme na štruktúru voľných pracovných miest podľa požadovanej profesie (v zmysle 

Štatistickej klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08 7 ) bolo najviac voľných pracovných miest z profesií 

Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci (trieda 7) a Operátori a montéri strojov a zariadení (trieda 8), ktoré 

sa však netýkajú odvetvia IT. Odvetvia IT sa môžu týkať voľné miesta v profesiách Zákonodarcovia, 

riadiaci pracovníci (trieda 1), Špecialisti (trieda 2), Technici a odborní pracovníci (trieda 3) 

                                                             
6 Zdroj: Štatistický úrad SR 

7 Hlavné triedy zamestnania podľa Štatistickej klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08: 1 - Zákonodarcovia, riadiaci 

pracovníci; 2 – Špecialisti; 3 - Technici a odborní pracovníci; 4 - Administratívni pracovníci; 5 - Pracovníci v službách 

a obchode; 6 - Kvalifikovaní pracovníci v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve; 7 - Kvalifikovaní pracovníci 

a remeselníci; 8 - Operátori a montéri strojov a zariadení; 9 - Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci; 0 - Príslušníci 
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a Administratívni pracovníci (trieda 4). V týchto relevantných triedach bol najvyšší počet voľných 

pracovných miest pre profesie špecialistov (cca 9 % z celkového počtu voľných pracovných miest 

v Košickom kraji). 

Okres 

Hlavná trieda zamestnania podľa Štatistickej klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08 Počet 
voľných 

pracovných 
miest celkom 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Gelnica 0 8 5 4 22 0 11 9 28 0 87 

Košice I 14 228 80 23 182 0 229 132 32 0 920 

Košice II 52 36 24 5 51 0 173 105 18 0 464 

Košice III 1 8 4 4 3 0 11 0 11 0 42 

Košice IV 7 75 21 16 72 5 221 325 35 0 777 

Košice - 
okolie 

6 21 41 112 74 7 133 148 35 0 577 

Michalovce 2 51 37 18 130 0 475 525 114 0 1352 

Rožňava 4 31 38 52 49 2 43 18 35 2 274 

Sobrance 1 3 6 4 4 1 34 38 6 0 97 

Spišská Nová 
Ves 

2 68 176 62 196 7 282 101 108 0 1002 

Trebišov 3 29 27 20 107 0 171 59 104 0 520 

KOŠICKÝ 
KRAJ SPOLU 

92 558 459 320 890 22 1783 1460 526 2 6112 

Tabuľka 7 Štruktúra voľných pracovných miest v Košickom kraji podľa profesií  (SK ISCO-08) (marec 2019)8 

Okres 
Požadované 
ZŠ vzdelanie 

Požadované 
SŠ vzdelanie 

Požadované 
VŠ vzdelanie 

Počet voľných pracovných 
miest celkom 

Gelnica 30 49 8 87 

Košice I 91 731 98 920 

Košice II 92 351 21 464 

Košice III 4 36 2 42 

Košice IV 272 446 59 777 

Košice - okolie 101 452 24 577 

Michalovce 400 905 47 1352 

Rožňava 37 213 24 274 

Sobrance 28 65 4 97 

Spišská Nová Ves 70 857 75 1002 

Trebišov 109 385 26 520 

KOŠICKÝ KRAJ SPOLU 1234 4490 388 6112 

Tabuľka 8 Štruktúra voľných pracovných miest v Košickom kraji podľa požadovaného vzdelania (marec 2019) 

                                                             
8 Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 
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Z pohľadu požadovaného vzdelania prevládajú v Košickom kraji (viď Tabuľka 8) voľné pracovné miesta 

s požadovaným stredoškolským vzdelaním (cca 73 % všetkých voľných pracovných miest). VŠ 

vzdelanie je požadované iba pri 6 % voľných pracovných miest). Podobná situácia je v Prešovskom 

a Bansko-bystrickom kraji, kým v krajoch západného a južného Slovenska je podobne často ako SŠ 

vzdelanie požadované aj ZŠ vzdelanie (dokonca v Bratislavskom a Trnavskom kraji je najčastejšie 

požadované ZŠ vzdelanie). Podiel požadovaného VŠ vzdelania kolíše medzi krajmi od 2 % (Trnavský 

kraj) k 6 % (Košický, Prešovský a Bratislavský kraj). 

Z hľadiska štruktúry vzdelania je možné vidieť, že najviac uchádzačov o zamestnane v rámci Slovenska 

je práve v študijnom odbore spoločenské vedy, náuky a služby. 

Študijný odbor Počet UoZ Podiel 

1. prírodné vedy 116 1,6% 

2. technické vedy a náuky (baníctvo, geológia, hutníctvo, strojárstvo, 
informatika a výpočtová technika, elektrotechnika, chémia) 

1268 17,4% 

3. technické vedy a náuky (textil, odevníctvo, spracúvanie kože, 
spracúvanie dreva, architektúra, stavebníctvo, geodézia a kartografia, 
doprava, automatizácia a riadenie) 

1095 15,0% 

4. poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky 314 4,3% 

5. lekárske a farmaceutické vedy a náuky 315 4,3% 

6. spoločenské vedy, náuky a služby (filozofické, ekonomické, politické a 
právne vedy) 

2548 34,9% 

7. spoločenské vedy, náuky a služby (historické vedy, publicistika, 
knihovníctvo, filologické a pedagogické vedy, učiteľstvo, psychologické 
vedy) 

1294 17,7% 

8. vedy a náuky o umení 282 3,9% 

9. vojenské a bezpečnostné vedy a náuky 76 1,0% 

SPOLU 7308 100% 

Tabuľka 9 Štruktúra vzdelania uchádzačov o zamestnania (údaje za Slovensko, 2018) 
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Vývoj nezamestnanosti absolventov stredných škôl 
Sledovaný vývoj nezamestnanosti absolventov stredných škôl prebieha v sezónnych cykloch od júna do 

mája nasledujúceho roku. Začína ukončením školy a príchodom čerstvých absolventov na trh práce. 

Z nich je časť úspešná a hneď získa pracovné miesto. Väčšina si naďalej hľadá vhodné umiestnenie, a to 

aj prostredníctvom úradov práce a dostáva sa do ich evidencie. V septembri zvyčajne kulminuje počet 

evidovaných absolventov stredných škôl. Dynamika tohto procesu pokračuje v ďalších mesiacoch 

postupnou absorpciou nezamestnaných trhom práce, keď počet evidovaných klesá a uzatvára sa na 

minimálnej hodnote spravidla v máji nasledujúceho roku. 

Z hľadiska ukončeného štúdia na strednej škole môžeme porovnať úroveň nezamestnanosti nasledovne 

(keďže nezamestnanosť sa v priebehu roka mení, pre porovnanie sme použili medián miery 

nezamestnanosti): 

 
Učebné 

odbory 

Študijné 

odbory 
Gymnáziá 

Stredné 

školy spolu 

Medián miery 

nezamestnanosti 
9,4 % 6,9 % 3,1 % 6,2 % 

Tabuľka 10  Medián miery nezamestnanosti podľa typu ukončeného štúdia na strednej škole (údaje za rok 2018) 

Výrazne najnižšia miera nezamestnanosti gymnazistov je samozrejme spôsobená prechodom 

absolventov na vysokoškolské štúdium. Ak by sa vo výpočte eliminovali tento faktor, bolo by ich riziko 

nezamestnanosti zrovnateľné s odbornými školami. V máji 2018 bola stredná doba evidencie 

absolventa na úrade práce v prípade: 

 Učebných odborov: 6,8 mesiaca 

 Študijných odborov: 5,8 mesiaca 

 Gymnázia: 4,8 mesiaca 

Medián mesačnej ponuky voľných pracovných miest evidovaných v Ústredí práce sociálnych vecí 

a rodiny sa pohyboval na úrovni 43,5 tisíc pre absolventov stredných škôl. V porovnaní 

s predchádzajúcou sezónou sa štruktúra voľných pracovných miest zmenila. Ponuka pracovných miest 

pre absolventov stredných škôl vzrástla o 16,3 tisíc voľných pracovných miest. 

Z regionálneho pohľadu dosahujú dlhodobo najvyššiu absolventskú mieru nezamestnanosti Košický 

a Prešovský kraj. Z pohľadu skupín odborov vzdelávania s najväčším počtom evidovaných absolventov 

na ÚP patria: 

 Učebné odbory 

o Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II 

o Stavebníctvo, geodézia a kartografia 

o Potravinárstvo 

o Textil a odevníctvo 
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 Študijné odbory 

o Polygrafia a médiá 

o Ekonomika a organizácia, obchod a služby  

o Doprava, pošty a telekomunikácie 

Zaujímavé zistenia priniesol prieskum medzi študentmi stredných škôl9, v rámci ktorého sa mimo iného 

zisťovali aj požiadavky študentov na ich prípadného budúceho zamestnávateľa. Viac ako polovica 

respondentov uviedla nasledovné požiadavky: finančné ohodnotenie (72 % respondentov), možnosť 

kariérneho rastu (71 %) a možnosť pracovať na projektoch (53 %). Medzi menej častými požiadavkami 

boli možnosť cestovania, priestory a vybavenie, parkovanie. Podnetnejšou časťou prieskumu bolo 

zisťovanie ich vnímania v súvislosti s dostatkom pracovných príležitostí v regióne východného 

Slovenska. Viac ako dve tretiny študentov (68 %) vníma východné Slovensko ako regióne s nedostatkom 

voľných pracovných (čo kontrastuje napr. s ponukou vyše 2000 voľných pracovných miest na portáli 

profesia.sk). Zisťovali sa aj konkrétne názory na uplatnenie v IT sektore, kde 63 % študentov považuje 

matematiku za nutný predpoklad uplatnenia v IT a rovnako takmer dve tretiny (63 %) si myslí, že bez 

znalostí programovania sa v IT sektore nedokáže zamestnať. Z uvedeného vyplýva, že študenti 

stredných škôl vidia svoje potenciálne uplatnenie v IT sektore iba za predpokladu zvládnutia 

matematiky a programovania. Zamestnávatelia však od svojich budúcich zamestnancov požadujú širšiu 

škálu zručností, než len programátorských a analytických zručností (napr. manažérske).  Trend smeruje 

k prepájaniu a integrovaniu hardvérových a softvérových pozícií a vyžaduje od zamestnancov 

schopnosť spolupracovať s cieľom naplnenia potrieb zákazníka. Znalosti programovania teda nie sú 

nevyhnutným predpokladom, avšak budú silno žiadaným predpokladom. Záverom teda možno 

povedať, že uplatnenie v IT sektore je možné aj bez znalosti matematiky a programovania, avšak 

s týmito znalosťami je uplatnenie úspešnejšie. 

  

                                                             
9 Prieskum realizovalo Košice IT Valley v marci 2018 medzi 900 študentmi rôznych stredných škôl zo všetkých ročníkov 

(60% tvorili študenti SOŠ a 40% študenti gymnázií). 
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Vývoj nezamestnanosti absolventov vysokých škôl 
Vývoj počtu vysokoškolských študentov za posledné roky zaznamenáva klesajúci trend. Zatiaľ čo 

v rokoch 2007 až 2009 bol evidovaný ešte mierny medziročný nárast počtu študentov v rámci 

terciárneho vzdelávania, od roku 2010 môžeme sledovať klesajúcu tendenciu, ktorá pretrváva až do 

súčasnosti. 

Z regionálneho hľadiska bol najvyšší počet evidovaných nezamestnaných z radov čerstvých absolventov 

vysokých škôl zaznamenaný v Prešovskom kraji (670/ 25 % z celkového počtu evidovaných 

nezamestnaných absolventov), nasledoval Košický kraj so 17 % podielom, Žilinský kraj (13 %) 

a Nitriansky kraj (12 %). V Banskobystrickom kraji bolo evidovaných desať percent (10 %) všetkých 

nezamestnaných absolventov VŠ, ktorí sa registrovali na radoch práce, v Trenčianskom kraji to bolo 9 % 

a v Bratislavskom 8 %. V Trnavskom kraji bol opätovné evidovaný najnižší podiel nezamestnaných 

absolventov (6,58 %; v roku 2016 ich podiel predstavoval 6,66 %). 

Celková absolventská miera nezamestnanosti absolventov slovenských vysokých škôl dosiahla v roku 

2017 úroveň 3,47 %, pričom v prípade prvého stupňa dosiahla absolventská miera nezamestnanosti 

hodnotu 1,19 % a u absolventov druhého stupňa bola na úrovni 5,76 %. Z hľadiska absolvovaného 

odboru mali u absolventov druhého stupňa najnižšiu mieru nezamestnanosti absolventi zo skupiny 

zdravotníckych odborov (1,66 %) a u absolventov prvého stupňa to boli absolventi, ktorí úspešne 

ukončili študijný program zo skupiny odborov technické vedy a náuky (0,51 %). Najvyššiu mieru 

nezamestnanosti u absolventov prvého stupňa mali absolventi zdravotníckych odborov (2,24 %) 

a v prípade druhého stupňa to boli absolventi vojenských a bezpečnostných vied a náuk (12,69 %). 

Medián mesačnej ponuky voľných pracovných miest evidovaných v Ústredí práce sociálnych vecí 

a rodiny sa pohyboval na úrovni 2,4 tisíc pracovných miest pre absolventov vysokých škôl, počet 

voľných miest pre vysokoškolákov sa zvýšil o 485 miest. 
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Služby zamestnanosti 

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. 

Pri poskytovaní služieb zamestnanosti sa príslušné orgány riadia zákonom č.5/2004 Z.z. o službách 

zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý 

upravuje poskytovanie informácií a služieb, poskytovanie finančných príspevkov na uľahčenie vstupu 

na trh práce svojim klientom. Taktiež podporuje tvorbu a udržanie pracovných miest v odvetviach 

činností, ktoré je na trhu práce potrebné vytvoriť alebo udržať. 

Záujemcom o zamestnanie (ZoZ) môže byť každý, kto nie je evidovaný ako uchádzač o zamestnanie. 

Môže sa ním stať aj zamestnaný občan zvažujúci zmenu zamestnania. Kontakt s úradom môže zostať 

v rovine osobných návštev, telefonicky alebo e-mailovej korešpondencie podľa toho, ktorý spôsob 

najlepšie vyhovuje. Úrady bezplatne poskytnú informácie o voľných pracovných miestach 

a o možnostiach vyhľadávania voľných pracovných miest na území Slovenskej republiky a v zahraničí 

a sprostredkuje vhodné zamestnanie. 

Uchádzačom o zamestnanie (UoZ) je občan, ktorý môže pracovať, chce pracovať, hľadá si zamestnanie 

a je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie úradu a ktorý nie je zamestnanec, nie je 

v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru alebo 

nevykonáva zárobkovú činnosť na základe právneho vzťahu podľa osobitného predpisu, neprevádzkuje 

alebo nevykonáva samostatnú zárobkovú činnosť a nevykonáva zárobkovú činnosť v členskom štáte 

Európskej únie alebo v cudzine. UoZ je povinný dodržiavať povinnosti stanovené úradom. Zároveň má 

práva, aby úrad využil všetky možnosti v zmysle zákona a pomohol nájsť nové uplatnenie sa na trhu 

práce. Medzi najdôležitejšie nástroje patrí definovanie schopností, zručností a reálnych možností pre 

výkon zamestnania, odporúčanie smerom k využitiu vhodných nástrojov aktívnej politiky trhu práce, 

zaradenie na niektorý z nástrojov aktívnej politiky trhu práce (odborné poradenské služby, 

absolventská prax, príprava pred začatím podnikania, či aktivačná činnosť, poskytnutie príspevku pre 

začatie podnikania alebo na vytvorenie pracovného miesta u zamestnávateľa). 
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Štruktúra služieb zamestnanosti v rámci štátnej správy 
Služby zamestnanosti sú v rámci štátnej správy kompetenčne rozdelené do troch úrovní: 

1. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

2. Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny 

3. jednotlivé Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny 

 

Obrázok 2 Kompetenčný model služieb zamestnanosti 

Úlohou Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVaR) je neustále modernizovať 

legislatívu v oblasti práce s cieľom zvyšovať zamestnanosť. V rámci snahy vytvoriť vyvážený pracovný 

trh pritom rovnako dbá na ochranu zamestnancov a na požiadavky zamestnávateľov. MPSVaR nastavuje 

opatrenia orientované na zvyšovanie zamestnanosti, ktoré pomáhajú uchádzačom o zamestnanie, 

zamestnancom a zamestnávateľom. 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ústredie) je orgánom štátnej správy, ktorého úlohou vo 

vzťahu k uplatňovaniu politiky zamestnanosti je riadiť, metodicky usmerňovať a kontrolovať výkon 

činností úradov v oblasti poskytovania služieb zamestnanosti úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny 

(úrad). Okrem činností smerujúcich k úradom, sú z pohľadu klientov najdôležitejšími činnosťami 

napr. vypracovávanie a usmerňovanie realizácie celoštátnych projektov na zlepšenie situácie na trhu 

práce; vykonávanie sprostredkovania zamestnania pre občanov SR v členských štátoch Európskej únie 

prostredníctvom siete Eures; vydávanie povolení na vykonávanie činnosti pre sprostredkovateľov za 

úhradu, agentúram dočasného zamestnávania a podporovaného zamestnávania; v rámci správneho 

konania rozhodovanie o odvolaniach klientov napr. voči (ne)zaradeniu a vyradeniu do/z evidencie 

uchádzačov o zamestnanie, neplneniu povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným 

postihnutím. K ďalším činnostiam patrí informovanie verejnosti o štatistických zisteniach vývoja na 

trhu práce vo vzťahu k nezamestnanosti a aktivít súvisiacich s jej zmierňovaním. 

  

Ministerstvo 
práce, sociálnych vecí 

a rodiny SR

Ústredie práce sociálnych 
vecí a rodiny

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny
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Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov vymedzuje v § 12 pôsobnosť ústredia, medzi ktoré okrem iného patria: 

 vypracúvať a realizovať celoštátne projekty na zlepšenie situácie na trhu práce 

spolufinancované z Európskeho sociálneho fondu 

 metodicky usmerňovať úrady pri vypracúvaní a realizácii projektov na zlepšenie situácie na 

trhu práce vo svojom územnom obvode spolufinancovaných z Európskeho sociálneho fondu 

 vydať zmeniť, pozastaviť, zrušiť alebo vydať duplikát povolenia právnickej alebo fyzickej osobe 

na: činnosť agentúry dočasného zamestnávania, agentúry podporovaného zamestnávania 

a priznanie postavenia sociálneho podniku 

 vykonávať sprostredkovanie zamestnania UoZ, ZoZ a občanom SR v členských štátoch Európskej 

únie 

 kontrolovať dodržiavanie zákona, dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov 

vydaných na jeho základe a kontrolovať nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie 

 vykonávať v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom 

stupni rozhoduje úrad 

 viesť centrálnu evidenciu údajov o nástupe do zamestnania a o skončení zamestnania občana 

členského štátu Európskej únie a jeho rodinných príslušníkov a viesť centrálnu evidenciu údajov 

o nástupe do zamestnania a o skončení zamestnania cudzina 

 zverejňovať zoznam fyzických osôb a právnických osôb, voči ktorým eviduje ústredie a úrad 

pohľadávky 

 viesť centrálnu evidenciu vydaných povolení na zamestnanie cudzincom 

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (úrady) sú orgánmi štátnej správy, ktoré vykonávajú svoju 

činnosť v oblasti služieb zamestnanosti pre klientov (uchádzači a záujemcovia o zamestnanie, študenti 

a ich rodičia, občania ohrození stratou zamestnania, zamestnávatelia, osoby samostatne zárobkovo 

činné, cudzinci, občania Európskej únie a ich rodinní príslušníci). Teda klientom úradu môže byť každá 

osoba pohybujúca sa na trhu práce v rámci Slovenskej republiky alebo sa na vstup na trh práce 

pripravuje. Preto aj činnosť úradov je orientovaná na klientov a činnosti, ktoré súvisia so znižovaním 

nezamestnanosti a zvyšovaním zamestnanosti. 

Prvoradou činnosťou služieb zamestnanosti je sprostredkovanie vhodného zamestnania uchádzačom 

a záujemcom o zamestnanie, s čím súvisí vedenie evidencií o UoZ a ZoZ; o  voľných pracovných miestach 

a zamestnávateľoch vo svojom územnom obvode; rozhodovanie o (ne)zaradení občana do evidencie 

uchádzačov o zamestnanie a následne o ich vyradení z evidencie v ideálnom prípade do zamestnania 

alebo na z dôvodu začatia vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti. Dôležitú súčasť činnosti tvorí 

poskytovanie informácií zamestnávateľom o možnostiach, ktoré im ponúka zákon o službách 

zamestnanosti, o ich právach a povinnostiach a kontrola dodržiavania týchto povinností. 

Nezastupiteľnou činnosťou je poskytovanie informačno-poradenských a odborných poradenských 

služieb a realizácia projektov a programov zameraných na zlepšenie situácie na trhu práce v regióne. 
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Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov vymedzuje v § 13 pôsobnosť úradov, medzi ktoré okrem iného patria : 

 sprostredkúvať uchádzačom o zamestnanie a záujemcom o zamestnanie vhodné zamestnanie, 

poskytovať im informačné a poradenské služby a odborné poradenské služby 

 viesť príslušnú evidenciu týkajúcu uchádzačova a záujemcov o zamestnanie, voľných 

pracovných miest a zamestnávateľov 

 administrovať žiadosti právnických a fyzických osôb o poskytnutie príspevkov (predkladať 

žiadosti výboru pre otázky zamestnanosti, schvaľovať žiadosti a zverejňovať informácie 

o schválených a neschválených príspevkoch) 

 kontrolovať dodržiavanie liečebného režimu UoZ počas jeho dočasnej pracovnej neschopnosti, 

zabezpečovať lekársku posudkovú činnosť 

 realizovať aktívne opatrenia na trhu práce, projekty a programy zamerané na zlepšenie situácie 

na trhu práce a spolupracovať s partnerstvom pri realizácii projektov alebo programov 

 zabezpečovať úlohy spojené s hromadným prepúšťaním 

 pôsobiť pri integrácii občanov so zdravotným postihnutím na trh práce, administrovať agendu 

chránených dielní (priznávať, zrušiť, meniť, pozastaviť status chránenej dielne a pracoviska, 

informovať o chránených dielňach a pracoviskách), kontrolovať dodržiavanie povinného 

podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím 

 pôsobiť v oblasti zamestnávania občanov iného členského štátu EÚ a tretích krajín (poskytovať 

informácie, viesť evidenciu a pod.) 

Aktívna politika trhu práce 
Úlohou aktívnej politiky trhu práce (APTP) je predovšetkým vytvárať priestor pre uľahčenie 

a urýchlenie prechodu nezamestnaných občanov do pracovného procesu resp. do začatia samostatnej 

zárobkovej činnosti a prostredníctvom špecifických programov udržiavať a zvyšovať schopnosť ľudí 

pracovať a nájsť si svoje miesto na trhu práce. V rámci APTP sa realizujú a podporujú opatrenia, 

programy, projekty a aktivity, ktoré uľahčujú integráciu a reintegráciu UoZ, najmä znevýhodnených na 

trhu práce, prostredníctvom aktívnych opatrení na trhu práce (AOTP). 

AOTP napomáhajú aj rozvoju podnikania a samostatnej zárobkovej činnosti, podporujú rast 

vzdelanostnej úrovne a odborných spôsobilostí uchádzačov o zamestnanie (UoZ) aj zamestnancov, 

podporujú vytváranie nových a udržiavanie existujúcich pracovných miest a zamestnancov na týchto 

podporovaných pracovných miestach, ako aj podporou investičnej pomoci investorom. 

APTP je realizovaná predovšetkým prostredníctvom programov a projektov, ktorých hlavným cieľom 

je zvýšenie zamestnateľnosti UoZ a podporu zamestnanosti najmä znevýhodnených skupín UoZ. 

Aktivity sú financované prevažne zo EÚ, konkrétne z Európskeho sociálneho fondu (ESF) v rámci 

operačného programu Ľudské zdroje, na celom území Slovenskej republiky. 
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Program/Projekt Schvaľuje Realizuje 

Národné projekty 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí 

a rodiny SR 

Ústredie práce, sociálnych vecí 

a rodiny 

alebo príslušné úrady práce 

Projekty na zlepšenie postavenia 

uchádzačov o zamestnanie na trhu 

práce 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí 

a rodiny SR 

Ústredie práce, sociálnych vecí 

a rodiny 

Ústredie práce, sociálnych vecí 

a rodiny 
Príslušné úrady práce 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí 

a rodiny SR 

alebo Ústredie práce, sociálnych vecí 

a rodiny 

Príslušné úrady práce 

alebo právnická/fyzická osoba 

Pilotné projekty na overenie 

nových aktívnych opatrení na trhu 

práce 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí 

a rodiny SR 

Ústredie práce, sociálnych vecí 

a rodiny 

Pilotné projekty alebo pilotné 

programy na podporu rozvoja 

regionálnej alebo miestnej 

zamestnanosti 

Ústredie práce, sociálnych vecí 

a rodiny 
Príslušné úrady práce 

Tabuľka 11 Schéma programov a projektov APTP 

Vzhľadom na trojstupňovú úroveň kompetencií štátnej správy v oblasti práce, sociálnych vecí a rodiny10 

je kompetenčná štruktúra (schvaľovanie vs realizácia) a samotný spôsob realizácie týchto projektov 

rôzny. Projekty/programy môžu byť zároveň definované ako štátna pomoc pre malé a stredné podniky 

(napr. na podporu vzdelávania, podpora znevýhodnených zamestnancov, a pod.) alebo ako konkrétne 

aktívne opatrenia trhu práce (AOTP). Jednotlivé AOTP možno členiť podľa ich zamerania na opatrenia 

a príspevky zvyšujúce zamestnateľnosť uchádzačov o zamestnanie, opatrenia zvyšujúce zamestnanosť 

podporou vytvárania nových pracovných miest a opatrenia a príspevky podporujúce udržanie 

existujúcich PM. 

  

                                                             
10 Viď Obrázok 2 Kompetenčný model služieb zamestnanosti 
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Z celkového rozsahu dostupných AOTP sa problematiky pracovnej sily pre IT sektor môžu týkať 

nasledovné: 

Zvyšovanie zamestnateľnosti 

 poskytovanie náhrady cestovných výdavkov 

 informačné a poradenské služby 

 odborné poradenské služby 

 vzdelávanie a príprava pre trh práce UoZ a ZoZ 

 príspevok na vykonávanie absolventskej praxe 

 príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby 

Zvyšovanie zamestnanosti 

 sprostredkovanie zamestnania 

 príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť 

 príspevok na zamestnávanie znevýhodneného UoZ 

 príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti 

 príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom 

zamestnaní 

 príspevok na vytvorenie nového pracovného miesta 

 príspevok na zriadenie chránenej dielne a chráneného pracoviska 

Udržanie existujúcich pracovných miest 

 vzdelávanie a príprava pre trh práce zamestnanca 

 príspevok na podporu udržania pracovných miest 

 príspevok na dochádzku za prácou 

 príspevok na podporu mobility za prácou 

 príspevok na dopravu do zamestnania 

 príspevok na presťahovanie za prácou 

Tabuľka 12 Aktívne opatrenia na trhu práce s dôrazom na ich použiteľnosť pre prípravu pracovnej sily pre IT sektor 

Osobitné postavenie v systéme týchto AOTP majú programy a projekty, ktoré, podľa svojho konkrétneho 

cieľového zamerania môžu byť orientované na hociktorú z vyššie uvedených skupín aktívnych opatrení 

na trhu práce. V rámci tohto sa vytvoril priestor na realizáciu regionálnych projektov, riešiacich 

regionálne potreby a špecifiká trhu práce v jednotlivých územných obvodoch úradov. Takýto prístup 

vytvára väčšiu flexibilitu a priestor pre úrady na rýchlu reakciu v prípade vzniku lokálnych problémov 

a na pružnú reakciu pri saturovaní dopytu po pracovnej sile na lokálnych a regionálnych trhoch práce.  

Každé AOTP má svoje špecifiká a osobitné využitie, preto je možné porovnanie jednotlivých opatrení 

len vybranými ukazovateľmi. Zároveň je porovnávané aj uplatňovanie AOTP medzi jednotlivými úradmi 

v rámci Slovenska. Vzhľadom na to, že niektoré AOTP majú aj svoju regionálnu dimenziu (závislosť 
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výšky a dĺžky príspevku na miere nezamestnanosti) a tiež iné osobitosti (napr. závislosť výšky 

príspevku na právnej forme a predmete činnosti zamestnávateľa, a pod.). AOTP a v ich rámci 

poskytované finančné príspevky sú z makroekonomického hľadiska len doplnkovým prostriedkom 

zmierňovania nerovnováhy na pracovnom trhu v SR. Rozhodujúcim faktorom pri rozvoji zamestnanosti 

sú jednoznačne podniky a zamestnávatelia vo všetkých sférach a odvetviach hospodárstva. Z hľadiska 

množstva pracovných príležitostí rozhodujúci podiel na ich tvorbe stále majú malé a stredné podniky. 

Pri porovnaní výšky výdavkov na AOTP za obdobie rokov 2014 až 2018 možno konštatovať, že objem 

výdavkov sa zvýšil o vyše 42% (z 129,3 mil. EUR na 184,1 mil. EUR), ich podiel na HDP vzrástol o menej 

ako tretinu (z 0,17% na 0,22%). Jednotlivé skupiny AOTP sa na celkových výdavkov podieľali 

nasledovne: 

Skupina AOTP 
Podiel na celkových 

výdavkoch AOTP 

Priemerná výška príspevku na 

1 podporeného UoZ, resp. pracovné miesto 

Zvyšovanie zamestnateľnosti 21% 11 EUR 

Zvyšovanie zamestnanosti 56% 4 258 EUR 

Udržanie existujúcich 

pracovných miest 
23% 1 667 EUR 

Tabuľka 13 Štruktúra výdavkov na jednotlivé skupiny AOTP (údaje za rok 2018) 

Porovnanie jednotlivých AOTP je náročné. Na jednej strane je nutné si uvedomiť že každé AOTP 

má svoje špecifiká a osobitné využitie, zároveň nie je možné porovnávať jednotlivé ÚP v rámci 

Slovenska z dôvodu regionálnych rozdielov. Vo všeobecnosti je možné povedať, že AOTP sú 

z makroekonomického hľadiska len doplnkovým prostriedkom pre zmierňovanie nerovnováhy na 

pracovnom trhu. 

V roku 2018 umiestnili na trh práce úrady celkový 171 739 UoZ, z toho bolo 28 799 UoZ (17 %), ktorí 

boli na trhu práce umiestnení prostredníctvom vybraných AOTP. Úrad Košice, ako jeden z veľkých 

úradov, umiestnil prostredníctvom AOTP druhý najvyšší počet UoZ (1 749 UoZ). V regiónoch, kde je 

veľký a silný trh práce, najmä dopyt po pracovnej sile, sú AOTP menej potrebné a trh si nevyžaduje tak 

veľké a časté intervencie ako je tomu v okresoch so stále vysokou nezamestnanosťou.  

Nasledujúca tabuľka podáva obraz o podiele jednotlivých úradov podľa krajov na čerpaní finančných 

transferov na AOTP v roku 2018. Ako je z nej vidieť, najmenší podiel na čerpaní mali úrady 

bratislavského kraja a naopak najviac čerpali úrady v rámci prešovského, košického 

a banskobystrického kraja, čo potvrdzuje vyššie uvedenú tézu, že čím je trh pružnejší, potrebuje menej 

intervencií a naopak, čím je väčšia nerovnováha medzi ponukou a dopytom po pracovnej sile, tým viac 

intervencií, a teda i viac finančných prostriedkov na vykompenzovanie tejto nerovnováhy je potrebných. 
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Kraj 
Čerpanie na AOTP 

(v EUR) 

Podiel kraja na 
celkovom čerpaní 

za SR 

Bratislavský kraj 6,346 mil. 3,56 % 

Trnavský kraj 9,565 mil. 5,37 % 

Trenčiansky kraj 13,396 mil. 7,52 % 

Nitriansky kraj 15,654 mil. 8,79 % 

Žilinský kraj 18,234 mil.  10,23 % 

Banskobystrický kraj 35,714 mil. 20,05 % 

Prešovský kraj 43,797 mil. 24,58 % 

Košický kraj 35,500 mil. 19,90 % 

Slovenská republika 178,156 mil.  

Tabuľka 14 Čerpanie výdavkov na AOTP podľa krajov 

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. Zapojenie 

dlhodobo nezamestnaných v AOTP dosiahla 49,9% podiel zo všetkých zaradených UoZ, čo znamená že 

prakticky každý druhý podporený/aktivizovaný UoZ bol dlhodobo nezamestnaný. 

Z pohľadu priorít AOTP možno definovať nasledujúce aktivity ako prioritné pre ďalšie obdobie: 

 Odborné poradenské služby – zamerané na lepšiu individualizáciu poskytovaných služieb pre 

UoZ prostredníctvom dlhodobej a systematickej poradenskej práce. Poradenská podpora patrí 

z hľadiska nákladovej efektivity (pomeru vynaložených prostriedkov k výsledkom) 

k najvýhodnejším nástrojom aktívnej politiky na trhu práce. Poradenské služby podporujú 

človeka v rozvoji vlastných vedomostí a zručností, rozvíjajú motiváciu hľadať si prácu, zapájať 

sa do rekvalifikácie, menia postoje k práci, rozvíjajú zručnosti pre riadenie vlastnej kariéry 

a hľadania zamestnania. 

 Rekvalifikácia a vzdelávanie uchádzačov o zamestnanie - využívanie inovatívnych postupov 

pri zabezpečovaní vzdelávania, resp. rekvalifikovania sa (napr. projekty REPAS+ a KOMPAS+) 

 Realizácia nových národných projektov (v roku 2019 budú ponúkané rôzne formy OPS najmä 

v rámci už prebiehajúcich projektov ako Národný projekt „Cesta na trh práce“ národný projekt 

„Podpora individualizovaného poradenstva a OPS“). 

 Zintenzívnenie spolupráce so zamestnávateľmi 

 Podpora pracovnej mobility 
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V rámci analýzy sa bližšie skúmali aktivity realizované úradmi práce pre podporu zamestnateľnosti. 

Skúmali sme možnosti, ktoré by IT sektor mohol využiť. V tomto smere sú zaujímavé vzdelávacie 

aktivity zamerané na IT, ktoré môžu UoZ využiť pri zvyšovaní svojej kvalifikácie a následne tak vstúpiť 

na pracovný trh v IT sektore. Analýzu sme smerovali do nasledovných okruhov: 

 Informačné a sprostredkovateľské služby 

 Odborné a poradenské služby („kariérne poradenstvo“) 

 Vzdelávacie aktivity orientované na rekvalifikáciu alebo rozvoj kompetencií 

(rekvalifikácie, REPAS/KOMPAS) 

 Celonárodné projektové aktivity zastrešované MPSVaR, resp. Ústredím, ktoré sú orientované 

na zapojenie a motiváciu nezamestnaných. Projekty sa sústreďujú najmä na špecifickú skupinu 

dlhodobo nezamestnaných, alebo nezamestnaných zo znevýhodnených skupín. Nižšie sú bližšie 

analyzované iniciatívy zamerané prevažne na podporu zamestnanosti mladých ľudí. 

 Regionálne/lokálne aktivity zastrešované príslušnými úradmi práce v regióne, organizované 

najmä jednorazovo 

Informačné a sprostredkovateľské služby 

Úrady poskytujú občanom, uchádzačom o zamestnanie, záujemcom o zamestnanie a zamestnávateľom 

bezplatné informačné a poradenské služby pri voľbe povolania, výbere zamestnania vrátane zmeny 

zamestnania a výbere zamestnanca a pri adaptácii zamestnanca v novom zamestnaní. Informačnými 

a poradenskými službami na účely tohto zákona sú aj služby pri poskytovaní informácií a odborných 

rád o požiadavkách na odborné zručnosti a praktické skúsenosti potrebné na vykonávanie pracovných 

činností na pracovných miestach na trhu práce podľa národnej sústavy povolaní, možnostiach 

zamestnania na území Slovenskej republiky a v zahraničí, predpokladoch na výkon povolania, 

možnostiach a podmienkach účasti na programoch aktívnych opatrení na trhu práce a na aktivačnej 

činnosti, podmienkach nároku na dávku v nezamestnanosti a podmienkach účasti v partnerstvách 

vytvorených na podporu rozvoja zamestnanosti v územnom obvode úradu. 

Informačné a poradenské služby pri voľbe povolania (preventívne poradenstvo) sú služby pre 

žiakov základných a stredných škôl a rodičov zamerané predovšetkým na poskytovanie informácií 

a odborných rád o druhoch povolaní a o predpokladoch a požiadavkách na výkon určitého 

povolania, ktorých cieľom je pomáhať žiakom a ich rodičom pri rozhodovaní sa o otázkach voľby 

povolania a budúcej pracovnej kariéry. 

Informačné a poradenské služby pre výber zamestnania a jeho zmenu zahŕňajú poskytovanie 

informácií a odborných rád súvisiacich so zdravotnými požiadavkami a požiadavkami na odborné 

zručnosti a praktické skúsenosti, ktoré sú potrebné na vykonávanie pracovných činností na pracovnom 

mieste. 

Informačné a poradenské služby pri výbere zamestnanca zahŕňajú poskytovanie informácií 

a odborných rád zamestnávateľom pri hľadaní vhodného zamestnanca na konkrétne pracovné miesto. 
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Informačné a poradenské služby pri adaptácii zamestnanca v novom zamestnaní sú poskytované 

zamestnávateľom a sú zamerané na uľahčenie adaptácie ich zamestnancov v novom zamestnaní. 

Informačné a poradenské služby môže na základe písomnej dohody uzatvorenej s ústredím poskytovať 

aj právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva činnosti podľa zákona o službách 

zamestnanosti, najmä pri sprostredkovaní zamestnania, odborných poradenských službách, vzdelávaní 

a príprave pre trh práce a pri začleňovaní znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie na trh práce. 

Informačno-poradenské stredisko (IPS) je pracovisko úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorom  

si Klienti môžu vyhľadávať informácie o trhu práce, o voľných pracovných miestach, môžu si pripraviť 

a vytlačiť písomnosti potrebné pre prijatie do zamestnania, životopis, motivačný list a pod. Nájdu tu 

vzory a návody ako písať životopis, žiadosť o zamestnanie, motivačný list. Žiakom základných 

a stredných škôl a ich rodičom sú pri voľbe povolania v IPS poskytované informácie o svete práce, 

o povolaniach (charakteristiky povolaní a typových pozícií) s využitím tlačených (napr. publikácia Svet 

práce, letáky o povolaniach) a elektronických informačných zdrojov (DVD o povolaniach, interaktívne 

DVD o povolaniach Svet práce). V IPS sú klientom k dispozícii počítače s prístupom na internet 

a tlačiarňou, pričom vyhľadávanie informácií je samoobslužné. V IPS sa tiež realizujú aj skupinové 

aktivity pre skupiny klientov (napr. aktivity preventívneho poradenstva pre občanov ohrozených 

stratou zamestnania atď.) 

Časť aktivít úradov je súčasťou ich bežnej rutinnej činnosti a časť je organizovaných jednorazovo 

v prípade potreby: 

Informačné a sprostredkovateľské služby Zapojenie úradov práce v Košickom regióne 

Sprostredkovanie zamestnania 
Pravidelné poskytovanie informačno-
poradenských služieb pre uchádzačov 
o zamestnanie 

Informačné a poradenské služby pre UoZ a ZoZ 
Poskytované klientom úradov individuálnou 
alebo skupinovou formou 

EURES 

Spolupráca medzi sieťou EURES SK a 
zamestnávateľmi z krajín EÚ/EHP (zástupcovia 
EURES majú kanceláriu priamo na ÚPSVaR 
v Košiciach, Michalovciach, Rožňave, Spišskej 
Novej Vsi a Trebišove) 

Burza práce a informácii 
Rakúsko-Nemecký Deň – organizovaný 
v Košiciach v spolupráci s ÚPSVaR (2018) 

Burzu práce „Chyť sa príležitosti“ Organizovaná ÚPSVaR v Košiciach (2016) 

Veľtrh práce – Job Expo 2018 Realizuje sa každoročne počas dvoch dní v Nitre 

Raňajky so slovenskými zamestnávateľmi Nerealizujú sa v regióne 

Projekty úradov v rámci partnerstiev Prevažne ide o projekty cezhraničnej spolupráce 

Tabuľka 15 Informačné a sprostredkovateľské služby úradov práce 
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Pre získanie informácií o tom, čo im trh práce ponúka, môžu UoZ zároveň využiť samoobslužné 

vyhľadávanie informácií o podmienkach a požiadavkách trhu práce v Informačno-poradenskom 

stredisku, vrátane možnosti využitia internetového portálu www.istp.sk. Na stránkach ISTP majú na 

jednej strane možnosť zamestnávatelia bezplatne inzerovať pracovné ponuky a na druhej vzdelávacie 

inštitúcie ponúkať vzdelávacie kurzy v rôznych oblastiach. Z analýzy vyplynulo, že IT firmy v regióne 

Využívajú na inzerovanie pracovných príležitostí prevažne iné prostriedky (vlastný web, alebo služby 

portálu Profesia.sk). Z hľadiska informácií o školeniach poskytuje stránka primeraný prehľad 

o realizovaných kurzoch ďalšieho vzdelávania (z možnosťou filtrovania podľa konkrétneho zamerania 

vzdelávania). 

Odborné poradenské služby 

Ďalšou skupinou aktívnych opatrení na trhu práce sú odborné poradenské služby (OPS). Ich cieľom je 

poskytovanie individualizovanej poradenskej podpory pre UoZ a ZoZ využívaním moderných metód 

kariérového poradenstva, ktoré posilňujú motiváciu, ovplyvňujú postoje a rozvíjajú zručnosti pre 

riadenie vlastnej kariéry. OPS sú zamerané na riešenie problémov spojených s pracovným uplatnením 

UoZ, na vytváranie súladu medzi jeho osobnostnými predpokladmi a požiadavkami na vykonávanie 

určitého zamestnania, na ovplyvňovanie rozhodovania a správania sa UoZ, ako aj na jeho sociálnu 

a pracovnú adaptáciu. Úrady zabezpečujú OPS prostredníctvom interných odborných poradcov alebo 

externých dodávateľov OPS. V rámci toho poskytujú: vypracovávanie individuálnych akčných plánov 

UoZ, skupinové poradenské aktivity, výber na vzdelávanie, bilancia kompetencií UoZ, hodnotiace 

a rozvojové centrum. 

Praktický dopad týchto aktivít na rozvoj trhu práce pre IT sektor v regióne je minimálny. Pracovné 

uplatnenie v IT sektore si často vyžaduje špecifické „hard“ zručnosti (znalosť technológií, konceptov, 

postupov), pre mapovanie ktorých nie sú OPS prispôsobené. 

Vzdelávacie aktivity orientované na rekvalifikáciu alebo rozvoj kompetencií 

UoZ majú možnosť absolvovať vzdelávanie a prípravu pre trh práce (kurzy), ktorých cieľom je získanie 

nových odborných vedomostí, zručností a schopností na účel pracovného uplatnenia vo vhodnom 

zamestnaní. Vzdelávanie je orientované buď rekvalifikácia alebo rozvoj kľúčových kompetencií a môže 

byť zabezpečené úradom alebo z vlastnej iniciatívy UoZ. Tieto vzdelávacie aktivity sú pre UoZ bezplatné 

a sú hradené z verejných zdrojov (štrukturálny fondy EÚ a/alebo štátny rozpočet). 

Vzdelávanie má dve formy: tradičnú, kedy vzdelávanie zabezpečuje úrad (tzv. rekvalifikačné kurzy), 

alebo inovatívnu (projekty REPAS+ a KOMPAS+). V roku 2018 neboli realizované žiadne vzdelávania 

zabezpečované úradom. Na druhej strane však aktívne prebieha vzdelávanie prostredníctvom projektov 

REPAS+ a KOMPAS+. 

  

http://www.istp.sk/
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Podpora rekvalifikácie UoZ - REPAS+ 

 Rekvalifikácia (REPAS+) je príprava UoZ na uplatnenie sa na trhu práce s cieľom nadobudnúť 

odborné vedomosti a zručnosti v rekvalifikačnom kurze. Úrad uhrádza UoZ príspevok na 

rekvalifikáciu vo výške kurzovného a príspevok na cestovné a stravné. 

 Rekvalifikáciu je možné absolvovať len na území Slovenskej republiky okrem Bratislavského 

samosprávneho kraja. UoZ si môžu vybrať akreditovaný kurz, neakreditovaný kurz vykonávaný 

na základe oprávnenia, osvedčenia alebo registrácie a neakreditovaný kurz, vykonávaný na 

základe súhlasného stanoviska, ktoré vydala sektorová rada alebo stavovská organizácia alebo 

profesijná organizácia. 

 V roku 2018 absolvovalo rekvalifikáciu cez REPAS+ celkovo 13 308 UoZ, v Košickom kraji to 

bolo 2 630 UoZ. Najviac účastníkov ju absolvovalo z úradu Košice (celkovo 980 UoZ, čo 

predstavuje 7,36 % z celkového počtu zaradených UoZ). Z hľadiska veku tvorili najvyšší podiel 

UoZ zaradených na REPAS+ v roku 2018 UoZ vo veku od 30 do 49 rokov (38,74 %), v počte 

5 155 UoZ. Druhou najpočetnejšou skupinou boli UoZ vo veku do 24 rokov (25,33%), v počte 

3 372 UoZ. Z hľadiska vzdelania bolo v roku 2018 zaradených na rekvalifikáciu (REPAS+) 

najviac UoZ s úplným stredným odborným vzdelaním 

 UoZ mali v roku 2018 najväčší záujem o rekvalifikačné kurzy (REPAS+) zamerané na 

účtovníctvo, dane a financie (1 988 UoZ, 15 %), kurzy opatrovania (1 810 UoZ; 14 %) a odborné 

technické kurzy (1 580 UoZ; 12 %). 

 Pre účely rekvalifikácie s cieľom uplatniť sa v odvetví IT nie je použiteľná, pretože neumožňuje 

rekvalifikáciu na rozvoj IT kompetencií. 

Podpora kľúčových kompetencií – KOMPAS+  

 KOMPAS+ je príprava UoZ na uplatnenie sa na trhu práce s cieľom nadobudnúť vybrané kľúčové 

kompetencie v kompetenčnom kurze, ktorý zrealizuje poskytovateľ kompetenčného kurzu, 

ktorého si vybral uchádzač o zamestnanie. 

 Prostredníctvom kompetenčných kurzov sa podporujú vybrané kľúčové kompetencie 

uplatniteľné vo vzťahu k trhu práce: komunikačné zručnosti (vrátane sociálnych kompetencií), 

osobnostný rozvoj (vrátane manažérskych a podnikateľských kompetencií), IT zručnosti 

a jazykové zručnosti. Kompetenčný kurz je možné absolvovať len na území Slovenskej republiky 

okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Úrad uhrádza UoZ príspevok na rekvalifikáciu vo 

výške kurzovného a príspevok na cestovné a stravné. 

 V roku 2018 bolo na kompetenčné kurzy (KOMPAS+) zaradených 8 873 UoZ, z Košického kraja 

to bolo 1 600 UoZ a výdavky na tieto kurzy boli vo výške 5,9 mil. € 

 Z hľadiska veku UoZ zaradených na kompetenčné kurzy tvorili v roku 2018 najvyšší podiel 

(37 %) UoZ vo veku do 24 rokov, v počte 3 310 UoZ. Cca 30 % UoZ bolo vo veku 30 až 49 rokov 

a približne štvrtina UoZ bola vo veku 25 až 29 rokov. 

 Z hľadiska vzdelania bolo zaradených najviac UoZ s úplným stredným odborným vzdelaním 

(2 285 UoZ – 26 %). 
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 Obsahovo boli kompetenčné kurzy v roku 2018 orientované najmä na rozvoj komunikačných 

a sociálnych zručností (31 % zo všetkých UoZ zaradených). Špecializovaných IT kurzov sa 

zúčastnilo 1 065 UoZ (12 % zo všetkých UoZ zaradených). 

 Absolvovanie kompetenčného kurzu cez KOMPAS+ je vhodnou formou ako podporiť prípravu 

pracovnej sily pre trh práce. Je nutné si uvedomiť, že kompetenčný kurz svojou formou 

nedokáže plne nahradiť komplexné vzdelanie, avšak dokáže flexibilne vyplniť medzery 

v kompetenciách potenciálnych zamestnancov. Nevýhodou tejto formy je jednorazovosť – úrad 

nemôže schváliť pre UoZ absolvovanie kompetenčného kurzu v rovnakej oblasti viackrát. 

 Schéma kompetenčných kurzov KOMPAS+ je vhodná aj pre cielenú prípravu UoZ pre potreby 

zamestnávateľov. Za predpokladu, že zamestnávateľ plánuje nábor nových zamestnancov, je 

možné, aby si vybranú skupinu uchádzačov z radov UoZ preškolil na konkrétne IT zručnosti, 

ktoré budú potrebné pre ich umiestnenie. UoZ takto získajú cielené a potrebné zručnosti 

potrebné pre výkon ich budúceho zamestnania u zamestnávateľa. 

 V regióne Košického kraja je dostupná ponuka vzdelávacích aktivít vhodných pre kompetenčné 

kurzy KOMPAS+. Vzdelávanie orientované na špecializované IT kurzy ponúka niekoľko 

vzdelávacích inštitúcií: 

Vzdelávacia inštitúcia 
Hlavné 

pôsobisko 

Oblasti ponúkaných kompetenčných kurzov 

pre  KOMPAS+ 

Ceelabs, s.r.o. Košice  Sieťové technológie Cisco (CCNA, CCNP) 

ELCT, s.r.o. Košice 

 Programovanie (Java, Android, SQL) 

 Základy administrácie systému SAP 

 Systém Linux 

 Sieťové technológie Cisco 

 Pokročilé zručnosti v Microsoft Office 

Univerzitné centrum Košice Košice  Sieťové technológie Cisco (CCNA, CCNP) 

Tabuľka 16 Prehľad vzdelávacích inštitúcií ponúkajúcich špecializované IT kurzy pre kompetenčné kurzy KOMPAS+ 
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Projekty na zlepšenie postavenia uchádzačov o zamestnanie na trhu práce 

V súčasnosti prebieha niekoľko národných projektov (NP) orientovaných na zlepšenie postavenia UoZ 

na trhu práce. Tieto projekty sú však cielené pre podporu zvyšovania zamestnanosti (tvorba pracovných 

miest, zamestnávanie znevýhodnených skupín a pod.), nekladú si za cieľ zvyšovanie zamestnateľnosti – 

teda vzdelávanie a prípravu UoZ. Napriek tomu sme ich pre potreby analýzy trhu práce popísali. 

NP „Praxou k zamestnaniu“ 

 Projekt sa začal realizovať v auguste 2015, pričom oprávnené obdobie pre hlavnú aktivitu 

(poskytovanie finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax) začalo v septembri 

2015. 

 Cieľom projektu je získanie alebo zvýšenie a prehlbovanie odborných zručností, vedomostí 

a praktických skúseností mladých ľudí - NEET do 29 rokov veku, formou mentorovaného 

zapracovania a praxe u zamestnávateľa, ktorý vytvorí pracovné miesto na dobu minimálne 

6 mesiacov za účelom umiestnenia mladého človeka a jeho udržania na trhu práce, pričom 

pracovný pomer môže byť uzavretý na polovičný alebo celý pracovný úväzok a vytvorené 

pracovné miesto je podporované najviac počas 9 mesiacov. 

 Počas mentorovaného zapracovania úrad poskytuje zamestnávateľovi finančné príspevky na 

mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvoril pracovné 

miesto, a to: finančný príspevok na úhradu časti CCP zamestnanca; finančný príspevok na 

mentora a finančný príspevok na úhradu časti nevyhnutných nákladov. 

 Z hľadiska profesie, ktorú v rámci mentorovaného zapracovania a praxe UoZ vykonávali, 

najväčšiu skupinu tvorili UoZ, ktorí pracovali ako administratívni pracovníci v počte 707 UoZ, 

čo je 24,76 % z celkového počtu 2 855 UoZ zaradených na mentorované zapracovanie a prax 

v roku 2018. Ďalšou väčšou skupinou boli pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, ktorých bolo 

625 UoZ (21,89 %), pracovníci v službách a obchode - 532 UoZ (18,63 %) a technici a odborní 

pracovníci v počte 365 UoZ (12,78 %) 

NP „Absolventská prax štartuje zamestnanie“ 

 Projekt sa začal realizovať v auguste 2015, pričom oprávnené obdobie pre hlavné aktivity 

projektu (poskytovanie príspevku) začalo v septembri 2015. 

 Cieľom projektu je zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti mladých ľudí - NEET do 29 rokov 

veku na trhu práce a začleňovanie mladých ľudí, najmä tých bez zamestnania, vzdelania, alebo 

odbornej prípravy prostredníctvom vykonávania absolventskej praxe a možnosti následného 

vytvorenia pracovného miesta pre mladého človeku u zamestnávateľa, u ktorého vykonával 

absolventskú prax. 
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NP „Reštart pre mladých UoZ“ 

 Cieľom NP je zlepšenie postavenia mladých ľudí do 29 rokov (29 rokov mínus jeden deň) na 

trhu práce, zvýšenie ich zamestnateľnosti, zamestnanosti, podpora rozvoja miestnej 

a regionálnej zamestnanosti vo vybraných regiónoch prostredníctvom podpory motivácie 

a aktivácie mladých ľudí do 29 rokov hľadať si zamestnanie. 

Možnosti využitia aktívnych opatrení trhu práce pre potreby rozvoja pracovnej sily pre IT 

sektor v regióne 

Aktívne opatrenia trhu práce je možné využiť pre potreby rozvoja pracovnej sily v obmedzenej miere. 

Z celkového portfólia opatrení sú najvhodnejšie nasledovné opatrenia: 

Opatrenie Možnosti aplikácie 

Vzdelávanie a príprava 

na trh práce 

 Realizácia cieleného vzdelávania pre UoZ pre potreby zamestnávateľov 

(kurzy pripravené na mieru potrebám konkrétneho zamestnávateľa, 

realizovaná v procese náboru nových zamestnancov) 

 Realizácia dovzdelávania absolventov SŠ a VŠ v konkrétnych IT 

zručnostiach – vzhľadom na nedostatočné prepojenie študijných 

programov na SŠ/VŠ, nezískavajú študenti potrebné zručnosti (kurzy 

pripravené pre absolventov SŠ/VŠ s obsahom priamo vychádzajúcim 

z potrieb zamestnávateľov) 

Príspevok na samostatnú 

zárobkovú činnosť 

 Využitie príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť a umožniť UoZ 

rozbehnutie vlastného podnikania, ktoré bude spočívať v dodávateľskej 

činnosti odborných IT služieb pre väčšie IT firmy (realizácia si vyžaduje 

dostatočné odborné kompetencie konkrétneho UoZ, prípadne možnosť 

skombinovať s absolvovaním kompetenčného kurzu cez KOMPAS+ 

orientovaného na špecializované IT zručnosti) 

Príspevok na vykonávanie 

absolventskej praxe 

 Umožniť absolventom praxovať priamo u zamestnávateľa a získať tak 

potrebné praktické zručnosti (nevýhodou je administratívna náročnosť 

procesu a UoZ musí disponovať minimálnymi vhodnými kvalifikačnými 

predpokladmi) 

Zapojenie sa do projektov na 

zlepšenie postavenia uchádzačov o 

zamestnanie na trhu práce 

 Využiť možnosti preplatenia nákladov so zamestnaním UoZ z cieľovej 

skupiny projektov (nevýhodou je administratívna náročnosť zapojenia 

a nedostatok vhodných UoZ) 

Tabuľka 17 Možnosti a návrhy využitia aktívnych opatrení trhu práce pre potreby rozvoja pracovnej sily pre IT sektor v regióne 

Z uvedeného možnosť povedať, že najvhodnejšími opatreniami pre získanie pracovnej sily 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 (iba UoZ) s obsahom, ktorý môžu definovať priamo zamestnávatelia (IT firmy). Tieto 
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opatrenia treba vnímať ako formu doplnkových možností – určite ich nemožno považovať za systémové 

riešenie adekvátnej prípravy budúcich zamestnancov pre IT firmy. Do istej miery môžu vyplniť medzery 

v IT zručnostiach, ktoré nedokáže zaplniť formálne vzdelávanie na stredných a vysokých školách. Na 

druhej strane môže byť takéto vzdelávanie vhodné na istú formu rekvalifikácie potenciálnych 

zamestnancov. Možnosti rekvalifikácie sú však dané kvalifikačnými profilmi rekvalifikovaných 

účastníkov (optimálna je rekvalifikácia z príbuzného odvetvia a na kvalifikačne podobnej úrovni). 

Aktivity úradov práce v košickom regióne 
V rámci košického kraja pôsobia nasledovné úrady: 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves 

 Pracoviská Košice 

 Pracovisko Moldava nad Bodvou 

 Pracovisko Spišská Nová Ves 

 Pracovisko Gelnica 

 Pracovisko Krompachy 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov 

 Pracovisko Michalovce 

 Pracovisko Sobrance 

 Pracovisko Veľké Kapušany 

 Pracovisko Trebišov 

 Pracovisko Čierna nad Tisou 

 Pracovisko Kráľovský Chlmec 

 Pracovisko Sečovce 

 Pracovisko Streda nad Bodrogom 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava 

 Pracovisko Rožňava 

 Pracovisko Dobšiná 

 Pracovisko Plešivec 

Tabuľka 18 Úrady práce sociálny vecí a rodiny v Košickom kraji 

Územne najrozsiahlejším je úrad v Košiciach, pod ktorého spadajú nielen okresy Košíc (Košice I až IV), 

ale tiež, z pohľadu počtu obcí, najväčší Košice – okolie. Rozmiestnenie územnej príslušností obcí 

a počtov UoZ k jednotlivým úradom je uvedená nižšie (viď Tabuľka 19). 
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Okres 

ÚPSVR 

Košice 

ÚPSVR 

Michalovce 

ÚPSVR 

Rožňava 

ÚPSVR Spišská 

Nová Ves 

ÚPSVR 

Trebišov 
Celkový súčet 

obce UoZ obce UoZ obce UoZ obce UoZ obce UoZ obce UoZ 

Gelnica       20 1647   20 1647 

Košice - 

okolie 
114 6486         114 6486 

Košice I 6 1678         6 1678 

Košice II 8 2029          8 2029 

Košice III 2 611          2 611 

Košice IV 6 1154          6 1154 

Michalovce   78 6380       78 6380 

Rožňava     62 4763     62 4763 

Sobrance   47 1404       47 1404 

Spišská Nová 

Ves 
      36 4104   36 4104 

Trebišov         82 7326 82 7326 

Celkový súčet 136 11958 47 1404 62 4763 36 4104 82 7326 461 37582 

Tabuľka 19 Počet obcí a UoZ pripadajúcich na jednotlivé úrady práce v Košickom kraji (december 2018) 

Realizované aktivity 

Deň kariéry TUKE Košice 

 V poradí 13. ročník Dňa kariéry Technickej Univerzity v Košiciach sa konal 7. marca 2018 

v priestoroch Univerzitnej knižnice TUKE. 

 Aktivitu zorganizovala Technická Univerzita Košice a podujatia sa zúčastnilo 20 vystavovateľov, 

medzi ktorými boli slovenské, zahraničné i nadnárodné firmy zaoberajúce sa informačnými 

technológiami, poradenstvom, ktoré podnikajú v oblasti vzdelávania, obchodu, priemyslu 

i služieb, vrátane zástupcov siete EURES Slovensko. 

AZU Big Day Košice 

 Veľtrh AZU Big Day organizovala v apríli 2018 nezisková organizácia AZU (Aktivita zvyšuje 

úspech). v priestoroch Univerzitnej knižnice Technickej Univerzity v Košiciach. Podujatia sa 

zúčastnili zástupcovia siete EURES Slovensko. 

 Hlavným zámerom tohto podujatia je prezentácia ponúk pre študentov v oblasti odborných 

stáží, grantových programov, študijných zahraničných pobytov, jazykových, študijných 

a pracovných pobytov v krajinách EÚ/EHP aj mimo nich, možnosti zapojenia sa do aktivít 

študentských organizácií ako aj ponuky pracovného uplatnenia sa študentov TUKE už počas 

štúdia, ale predovšetkým po jeho úspešnom ukončení. 

 Na tomto podujatí boli študentom poskytnuté komplexné informácie o sieti EURES, bezplatne 

poskytovaných službách a pracovných ponukách v krajinách EÚ/EHP. Okrem pracovných ponúk 

sa EURES poradcovia zamerali aj na propagáciu projektu Your First EURES Job, platformy 

Drop´pin, European Job Days a projektu European Solidarity Corps. Súčasťou sprievodného 
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programu bola krátka prezentácia siete EURES pod názvom EURES – európske služby 

zamestnanosti. Stánok siete EURES navštívilo viac ako 120 študentov. 

Informačný deň TUKE Košice 

 Informačný deň na Technickej univerzite v Košiciach sa konal v októbri 2018 a realizovala ho 

sieť EURES Slovensko. 

 Podujatie bolo určené študentom Technickej univerzity v Košiciach. Cieľom aktivity bolo 

poskytnúť študentom informácie o službách siete EURES, o životných a pracovných 

podmienkach v krajinách EÚ/EHP a o možnostiach pracovného uplatnenia v krajinách EÚ/EHP 

so zameraním na Českú republiku. 

Konferencia „Východ nie je EXIT a veľtrh ProEDUCO 

 Konferenciu organizovala v decembri 2018 spoločnosť Progress Promotion, organizátor 

veľtrhu ProEDUCO v Košiciach. Konferencia sa uskutočnila v troch panelových diskusiách - 

Pohľad z vonku, Mesto a univerzita, Dá sa to. 

 Stretnutia sa zúčastnil predseda Košického samosprávneho kraja, zástupcovia magistrátov 

mesta Košice a Prešov, rektori Technickej univerzity v Košiciach a Univerzity Pavla Jozefa 

Šafárika v Košiciach, riaditeľ Košice IT Valley, zástupcovia zamestnávateľov, škôl 

a vystavovateľov veľtrhu ProEDUCO, vrátane siete EURES Slovensko. 

 Konferencia sa zaoberala témou odchodu mladých ľudí z regiónu východného Slovenska do 

zahraničia, možnosťami ich návratu späť do regiónu a negatívnymi aj pozitívnymi následkami 

tejto migrácie. Na konferencii odzneli príbehy ľudí, ktorí využili možnosť študovať alebo 

pracovať v iných krajinách a vrátili sa na Slovensko a ich pohľad na možnosti uplatnenia sa na 

Slovensku. Účastníci diskusie sa zhodli na potrebe spojenia mesta, univerzít, inštitúcií v oblasti 

turizmu aj významných zamestnávateľov v regióne pri spoločnej propagácii a motivácii mladých 

ľudí k zotrvaniu v regióne, ako aj motivácii k návratu mladých ľudí zo zahraničia na Slovensko. 

„Kam po strednej, Kam na vysokú“ – Žilina, Prešov Košice 

 Sieť EURES Slovensko sa na základe pozvania Národného kariérneho centra (NAKAC) zúčastnila 

podujatí „Kam po strednej, Kam na vysokú“, ktoré sa uskutočnili v mestách Žilina, Prešov 

a Košice. 

 V Košiciach sa podujatie uskutočnilo vo februári 2018 v priestoroch Domu techniky a stánok 

siete EURES navštívilo 200 študentov. Celkovo sa podujatia zúčastnilo 1 900 študentov 

a prezentovalo sa 12 vystavovateľov. 

 Prezentačná výstava Kam po strednej – RoadShow, určená žiakom končiacich ročníkov 

stredných škôl, bola pre sieť EURES Slovensko príležitosťou ponúknuť študentom informácie 

o európskom trhu práce a o pracovných i študijných príležitostiach v krajinách EÚ/EHP. 
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Najžiadanejšie pozície na trhu práce 

Podľa prognóz ministerstva práce na najbližších päť rokov, domáce pracovné sily nebudú stačiť na 

uspokojenie dopytu po práci najmä v priemysle, IT oblasti a vo vzdelávaní. Pri jednotlivých povolaniach 

budú najbližšie roky zamestnávatelia potrebovať obsadiť viac ako 10 000 pozícií. Zaujíma je fakt, že 

čoraz menej študentov sa zaujíma o technické smery, pritom povolania budúcnosti súvisia práve s nimi. 

Technickým odborom sa práca po škole hľadá ľahšie. Napriek tomu sa čoraz menej študentov zaujíma 

o štúdium s technickým zameraním a mladí vyhľadávajú skôr spoločenské vedy. Tieto sú pritom menej 

žiadané zo strany zamestnávateľov ako technické smery, absolventi si hľadajú prácu dlhšie a zarobia 

menej, zhodujú sa personalisti. 

V horizonte nasledovných piatich rokov budú najžiadanejšie rovnaké povolania ako dnes, dokonca sa 

po nich dopyt ešte zvýši11. Najžiadanejšie pozície, ktoré si atraktivitu udržia ešte niekoľko rokov12: 

1. Programátor (C++, Java, .NET, Android)  

2. Správca IT systému/siete 

3. Pracovník helpdesku v centre zdieľaných služieb 

4. Účtovník 

5. Finančný analytik (matematik) 

6. Obchodný manažér  

7. Špecialista IT bezpečnosti 

8. Audítor 

9. IT architekt 

10. Telekom špecialista 

IT špecialisti sú žiadaní aj preto, že zo škôl stále vychádza málo takýchto absolventov. Pracovný 

trh v roku 2018 prial absolventom vysokých škôl, zaznamenal konštantný nárast miezd, expandoval 

v oblasti IT a evidoval zvýšený dopyt po pracovníkoch v priemyselnom sektore. 

Trh práce na Slovensku zaznamenáva výrazné trendy. Na nové investície a vznik projektov reagoval 

pracovný trh nielen v hlavnom meste, ale aj v ostatných regiónoch Slovenska, vyplýva to z internej 

analýzy spoločnosti Grafton Slovakia. Napríklad príchod logistického hráča Amazon do Serede, 

prítomnosť automobilky Jaguar Land Rover, koncentrácia SSC centier v Bratislavskom kraji podnietili 

vyšší záujem o špecialistov na technické pozície s dôrazom na kvalitu, inžiniering, projektový 

manažment, výrobu, logistiku. Vítaní boli kandidáti so znalosťou minimálne jedného cudzieho jazyka. 

V rámci Košického a Prešovského kraja ja najväčší záujem o vysokoškolsky vzdelaných uchádzačov 

o prácu v odbore informatiky, napr. Java programátor, iOS/Android programátor, ďalej v odbore 

manažment kvality – inžinier kvality, logista či procesný inžinier. Vytvárajú sa taktiež pracovné pozície 

                                                             
11 Odhad personálnej agentúry McROY Group. 

12 Zdroj: McROY Group 
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v odbore ekonomika a financie, napr. mzdový účtovník, účtovník hlavnej knihy, účtovník pohľadávok so 

znalosťou minimálne jedného cudzieho jazyka. Oblasť ľudských zdrojov má otvorené pozície pre 

recruiterov, HR business partnerov. Veľké uplatnenie si tu nájdu i stredoškolsky vzdelaní uchádzači 

o prácu, ktorí sa chcú zamestnať, ako napr. technik elektroúdržby, nástrojár, CNC operátor. V košickom 

regióne je primerane silný boj o zamestnancov v oblasti výroby. Budúci zamestnávatelia poskytujú 

kandidátom rôznorodé nefinančné benefity, napr. možnosť ubytovania a dopravy do zamestnania, 

príspevky na relokáciu či mobilitu kandidáta. Na východe krajiny rastie záujem kandidátov zo zahraničia 

o pracovné pozície, predovšetkým z Ukrajiny – v oblasti IT a inžinieringu. 

Pri hodnotení potenciálu jednotlivých povolaní sme využili analýzu realizovaného v rámci národného 

projektu Prognózy vývoja na trhu práce v SR II. Atraktivita zamestnaní z pohľadu zamestnávateľov bola 

hodnotená v štyroch dimenziách: mzdový potenciál a stabilita miesta (hodnotenie na základe výšky 

priemernej hrubej mesačnej mzdy zamestnancov v danom zamestnaní, zároveň je zohľadnený 

priemerný rast miezd za posledných 5 rokov a priemerná doba zamestnania zamestnanca v danom 

zamestnaní), dostupnosť pracovných príležitostí (aký je počet pracovných príležitostí v danom 

zamestnaní, zohľadnený je predovšetkým počet obsadených a neobsadených/voľných pracovných 

miest), perspektíva v budúcnosti (do akej miery budú pracovné sily potrebné v danom zamestnaní 

v budúcnosti, najvyššiu váhu má očakávaný počet nových pracovných miest v najbližších 5 rokoch 

a očakávaný počet uvoľnených pracovných miest v dôsledku odchodu zamestnancov z trhu práce - 

predovšetkým do dôchodku. Zohľadnený je aj dlhodobejší aspekt vplyvu robotizácie a automatizácie na 

jednotlivé zamestnania). Celkové hodnotenie následne vyjadruje agregáciu hodnotení v jednotlivých 

dimenziách. 

Pri hlbšej analýze sa zamerali na zamestnania s najvyšším komplexným hodnotením, ktoré vyhovovali 

našim zadaným kritériám a to: 

 výber regiónu: Košický región 

 výber vzdelania: sledovali sme ako vysokoškolské tak aj stredoškolské vzdelanie 

 výber odvetvia: IT sektor a telekomunikácie – zisťovali sme štruktúru zamestnaní v IT 

sektore v regióne pre vysokoškolsky alebo stredoškolsky vzdelaných ľudí 
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Celkovo najžiadanejšie pozície v regióne 
Ako je z tabuľky vidieť, medzi prvé dve najžiadanejšie zamestnania s najvyšším bodovým hodnotením 

patria systémový programátor a aplikačný programátor. V prvej desiatke sa nachádzajú aj ďalšie IT 

zamestnania, ako: IT konzultant, softvérový architekt a dizajnér, IT architekt a projektant a správca 

informačného systému. Sedem z desiatich najžiadanejších zamestnaní v Košickom regióne je práve 

z oblasti IT: 

 Názov zamestnania 
Celkové 

hodnotenie 
Mzdový potenciál 
a stabilita miesta 

Dostupnosť 
pracovných 
príležitostí 

Perspektíva 
v budúcnosti 

1. Systémový programátor 100 96 56 98 

2. Aplikačný programátor 100 78 79 98 

3. 
Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti 
účtovníctva a financovania 

99 99 33 84 

4. Učiteľ základnej školy 99 82 73 91 

5. Riadiaci zdravotnícky pracovník (lekár) 95 100 17 85 

6. IT konzultant 95 84 54 96 

7. Softvérový architekt, dizajnér 95 90 38 96 

8. Elektroinžinier projektant 95 98 24 84 

9. IT architekt, projektant 94 99 9 84 

10. Správca informačného systému 94 70 69 95 

Tabuľka 20 Prehľad najžiadanejších zamestnaní v Košickom regióne13 

Najžiadanejšími zamestnaniami s najvyšším bodovým ohodnotením v odvetví IT sektor 

a telekomunikácia sú: 

 Systémový programátor: získalo celkové hodnotenie 100 bodov zo 100, čo znamená, že patrí 

medzi najperspektívnejšie zamestnania v Košickom kraji. Je to dané predovšetkým pozitívnymi 

vyhliadkami na trhu práce v najbližších piatich rokoch. V roku 2017 pracovalo v tomto 

zamestnaní v Košickom kraji menej ako tisíc zamestnancov a ich priemerná hrubá mesačná 

mzda bola 2 166 EUR. 

 Aplikačný programátor: v roku 2017 pracovalo v tomto zamestnaní v Košickom kraji približne 

tisíc zamestnancov a ich priemerná hrubá mesačná mzda bola 1 620 EUR. 

 IT konzultant: v roku 2017 pracovalo v tomto zamestnaní v Košickom kraji menej ako tisíc 

zamestnancov a ich priemerná hrubá mesačná mzda bola 1 993 EUR. 

                                                             
13 Zdroj: Prognózy vývoja na trhu práce v SR II, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
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Najžiadanejšie pozície v regióne pre IT sektor s požadovaným 

VŠ vzdelaním  
Nasledujúca tabuľka uvádza najžiadanejšie povolania konkrétne pre vysokoškolských uchádzačov pre 

odvetvie IT sektora a telekomunikácií s uvedením bodového ohodnotenia. 

Pracovné pozície, ktoré majú hodnotenie nad 90 bodov sú: systémový programátor; aplikačný 

programátor; IT konzultant; softvérový architekt, dizajnér; IT architekt, projektant; správca 

informačného systému; správca databáz. 

 Názov zamestnania 
Celkové 

hodnotenie 
Mzdový potenciál 
a stabilita miesta 

Dostupnosť 
pracovných 
príležitostí 

Perspektíva 
v budúcnosti 

1. Systémový programátor 100 96 56 98 

2. Aplikačný programátor 100 78 79 98 

3. IT konzultant 95 84 54 96 

4. Softvérový architekt, dizajnér 95 90 38 96 

5. IT architekt, projektant 94 99 9 84 

6. Správca informačného systému 94 70 69 95 

7. Správca databáz 91 69 31 100 

8. Špecialista v oblasti počítačových sietí 87 86 28 77 

9. 
Riadiaci pracovník (manažér) prevádzky 
informačných technológií 

76 84 53 30 

10. 
Riadiaci pracovník (manažér) riešení 
informačných technológií 

57 72 33 35 

Tabuľka 21 Prehľad najžiadanejších zamestnaní v Košickom regióne pre vysokoškolských uchádzačov14 

  

                                                             
14 Zdroj: Prognózy vývoja na trhu práce v SR II, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
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Najžiadanejšie pozície v regióne pre IT sektor s požadovaným 

SŠ vzdelaním  
Nasledujúca tabuľka uvádza najžiadanejšie povolania konkrétne pre stredoškolských uchádzačov pre 

odvetvie IT sektora a telekomunikácií s uvedením bodového ohodnotenia. 

 Názov zamestnania 
Celkové 

hodnotenie 
Mzdový potenciál 
a stabilita miesta 

Dostupnosť 
pracovných 
príležitostí 

Perspektíva 
v budúcnosti 

1. Technik počítačových sietí 45 75 40 9 

2. 
Servisný a prevádzkový pracovník 
telekomunikačných zariadení 

41 63 20 51 

3. 
Technik prevádzky informačných 
technológií 

21 48 20 30 

Tabuľka 22 Prehľad najžiadanejších zamestnaní v Košickom regióne pre stredoškolských uchádzačov15 

V oblasti IT sektora a telekomunikácií boli identifikované tri zamestnania vhodné pre stredoškolských 

absolventov, pričom v porovnaní celkového bodového hodnotenia jednotlivých zamestnaní dosahujú 

vysokoškolské pozície oveľa vyššie hodnotenie ako stredoškolské pozície. Dôvodom je oveľa lepšie 

mzdové ohodnotenie vysokoškolských absolventov a tiež vyššia dostupnosť pracovných príležitostí 

(zamestnávatelia totiž uprednostňujú pri výbere svojich pracovníkov predovšetkým vysokoškolských 

absolventov, ktorý znamenajú pre nich lepšiu perspektívu do budúcnosti). 

  

                                                             
15 Zdroj: Prognózy vývoja na trhu práce v SR II, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
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Prognóza potreby pracovných síl 

Na Slovensku bude v období rokov 2019 – 2024 potrebné doplniť na trh práce takmer pol milióna osôb. 

V najväčšej miere ich budú pritom potrebovať podniky a organizácie. Od roku 2020 sa očakáva, že 

expanzia na trhu práce bude v dôsledku prehrievania ekonomiky mierne spomaľovať, stále však bude 

na vysokých úrovniach. Náhrada pracovných síl bude mierne dominovať pri tvorbe pracovných 

príležitostí a jej podiel na potrebách trhu práce bude každoročne do roku 2024 narastať. Absolventi 

prichádzajúci na trh práce nebudú postačovať na uspokojenie dopytu na trhu práce do roku 2024. 

Najviac pracovných síl bude na Slovensku potrebných v priemysle a obchode. Približne ku každému 

tretiemu pracujúcemu v IT sektore a v oblasti nehnuteľností bude potrebné do roku 2024 doplniť ďalšiu 

osobu. V najväčšej miere budú potrební špecialisti, pracovníci v službách a obchode, ako aj operátori 

a montéri strojov. IT sektor a činnosti v oblasti nehnuteľností sú odvetvia, ktoré budú v najväčšej miere 

pociťovať akútny nedostatok pracovných síl. Dodatočná potreba pracovných síl bude v IT sektore na 

úrovni približne 29 % súčasného počtu pracujúcich a v činnostiach v oblasti nehnuteľností na úrovni 

30 % súčasnej zamestnanosti. 

Vo väčšine odvetví hospodárstva vzniknú dodatočné pracovné príležitosti v dôsledku náhrady 

pracovných síl, t. j. odchodom zamestnancov z trhu práce, predovšetkým do starobného dôchodku. IT 

sektor je odvetvím na Slovensku, v ktorom väčšina dodatočných pracovných príležitostí (až 84 %) 

vznikne v dôsledku ekonomickej expanzie. 

V období rokov 2019 – 2024 bude takmer pätina potreby trhu práce tvorená dopytom po špecialistoch. 

Ďalších 15 % celkovej potreby trhu práce bude pri operátoroch a montéroch strojov a zariadení, ako aj 

pri kvalifikovaných pracovníkoch a remeselníkoch. Zo stredoškolských pozícií bude tiež výrazný 

nedostatok pri predavačoch, administratívno-ekonomických pracovníkoch, stavebníkoch, ale tiež pri 

viacerých profesiách v oblasti obchodu, pôšt a logistiky. Z vysokoškolákov bude v budúcnosti 

nedostatok špecialistov najmä v IT sektore a v účtovníctve. Výrazný prebytok absolventov bude v oblasti 

cestovného ruchu, ekonomiky a manažmentu obchodu, žurnalistiky, psychológie, ale aj kozmetiky 

a medzinárodných vzťahov. 

Celková dodatočná potreba pracovných síl v Košickom kraji bude do roku 2024 na úrovni približne 

55 tisíc osôb. Náhrada pracovných síl (t. j. odchod zamestnancov z trhu práce, predovšetkým do 

starobného dôchodku) bude v Košickom kraji dominovať pri tvorbe pracovných príležitostí a jej podiel 

na potrebách trhu práce bude každoročne do roku 2024 narastať. 
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Obrázok 3 Dodatočná potreba pracovných síl do roku 2023 v Košickom kraji (údaje v osobách)16 

Celkovo v Košickom kraji bude do roku 2024 vytvorených viac ako 55 tisíc dodatočných pracovných 

príležitostí, pričom 47,3 tisíc pracovných príležitostí bude vhodných pre absolventov stredných 

a vysokých škôl. Na trh práce v Košickom kraji bude v rokoch 2019 – 2024 prichádzať nižší počet 

absolventov ako bude potrebné. Na stredoškolských pozíciách bude do roku 2024 nedostatok 

pracovných síl. Počet vysokoškolských absolventov bude taktiež nižší ako si trh práce vyžaduje. 

                                                             
16 Zdroj: Trendy práce (www.trendyprace.sk) 
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