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Abstrakt: 
Analytický výstup čiastkovej aktivity „Súlad zručností absolventov stredných odborných škôl 

a požiadaviek trhu práce“ vychádza z údajov získaných z portálu profesia.sk, ktorý je 

zameraný na pracovnú inzerciu. Spoločnosť Profesia, spol. s.r.o. predstavuje dominantnú 

spoločnosť na trhu internetovej pracovnej inzercie na Slovensku a teda získané údaje môžeme 

považovať za reprezentatívne vzhľadom na aktuálnu situáciu v rámci ponuky a dopytu práce 

v on-line prostredí. Vo výstupe sa zameriavame na analýzu štruktúry internetového 

pracovného trhu s dôrazom na absolventov stredných odborných škôl. Sústreďujeme sa na 

ich záujem o pracovné pozície, ako aj na potreby a preferencie zamestnávateľov pri 

obsadzovaní voľných pracovných miest prostredníctvom tohto typu pracovnej inzercie. 

Kľúčové slová: internetová pracovná inzercia, trh práce, zručnosti absolventov SOŠ, 

migrácia za prácou  
 

 

 

 

 

 

 

 

Použité skratky: 

SŠ – stredná škola 

SOŠ – stredná odborná škola 
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ÚVOD 
 

So stále vyššou dostupnosťou internetu sa aj pracovná inzercia presunula vo výraznej miere 
z printovej podoby do virtuálneho priestoru. Pracovná inzercia na slovenskom webe existuje v 
týchto podobách : 

 špecializované pracovné portály 
 všeobecné inzertné/spravodajské portály, ktoré okrem iných (primárnych) oblastí 

venujú priestor aj pracovnej inzercii  
 inzercia na weboch jednotlivých firiem 

Pre potreby čiastkovej úlohy projektu je zaujímavá prvá podoba pracovnej inzercie, ktorá sa 
nachádza na veľkých portáloch, kde je sústredených (v porovnaní s ostatnými možnosťami) 
vysoké množstvo ako ponukových tak aj dopytových inzerátov, na základe ktorých je možné 
analyzovať súčasnú situáciu na trhu práce.  

Zo špecializovaných pracovných portálov je už dlhšie obdobie najvýznamnejším portálom 
Profesia.sk, ktorý sa môže pochváliť jednak najvyšším počtom inzerovaných voľných 
pracovných miest, ako aj počtom návštev.  Portál na jednej strane umožňuje zamestnávateľom 
inzerovať voľné pracovné miesta a na strane druhej poskytuje priestor pre záujemcov o prácu 
na vloženie životopisu s doplňujúcimi informáciami (dosiahnuté vzdelanie, zručnosti, 
informácie súvisiace s hľadanou pozíciou, platovými, prípadne inými požiadavkami na 
potencionálneho zamestnávateľa). 

Nakoľko sprístupnená databáza obsahuje aj položku označujúcu počet zobrazení kontaktných 
údajov, môžeme túto premennú využiť na analytické účely zamerané na skúmanie atraktivity 
uchádzačov o zamestnanie na základe ich vzdelania, znalostí, pracovných skúseností a iných 
faktorov. 

V rámci analytických činností na tejto čiastkovej úlohe sme sa zamerali na nasledujúce okruhy 
otázok: 

1. Absolvent strednej odbornej školy  

 

 Vzťah dosiahnutého vzdelania a hľadanej práce 

 Záujem o pracovné miesto mimo regiónu trvalého bydliska 

 Deklarované zručnosti 

 

2. Zamestnávateľ 
 

 Štruktúra ponúkaných pracovných miest 

 Kritéria výberu nových zamestnancov – požadované zručnosti 
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1. CHARAKTERISTIKA SKÚMANÉHO SÚBORU DÁT 
 

1.1. Uchádzači o zamestnanie 
 

V získanej databáze bolo 376 728 životopisov absolventov stredných škôl, ktorí ukončili 

stredoškolské štúdium za posledných desať rokov (roky 2004 až 2014). Ako je zrejmé 

z nasledujúceho grafu, služby portálu využívajú vo výraznejšej miere absolventi, ktorí majú za 

sebou už dlhšie obdobie na trhu práce, pričom výraznejšie nižší počet absolventov z roku 

2014,  ktorí si hľadajú prácu,  je spôsobený aj tým, že údaje boli získané k aprílu 2014, teda 

ešte pred bežným termínom maturít. 

 

Graf č. 1 – Počet uchádzačov o zamestnanie podľa roku ukončenia strednej školy 

 

 

Z hľadiska pohlavia bol skúmaný súbor rozložený relatívne rovnomerne, pričom mierne 

dominovali ženy (54,0 %, podiel mužov 46,0 %). 

Graf č. 2 – Zloženie uchádzačov o prácu podľa pohlavia 
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Z hľadiska stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania bola medzi uchádzačmi najpočetnejšie 

zastúpená skupina uchádzačov s ukončeným stredoškolským vzdelaním s maturitou (51,9 %). 

V rámci tejto skupiny sú započítaní jednak absolventi SOŠ s maturitou, ako aj absolventi 

gymnázií a konzervatórií1. Absolventi stredných škôl bez maturity mali podiel necelých desať 

percent (9,3 %) a uchádzači s absolvovaným nadstavbovým, respektíve vyšším odborným 

vzdelaním tvorili necelé dve percentá zo skúmaného súboru (1,9 %).  

Absolventi I. stupňa vysokoškolského štúdia boli zastúpení osempercentným podielom, 

u absolventov II. stupňa to bolo 11,7 % a absolventi III. stupňa predstavovali 0,2 %. 

Podiel záujemcov o zamestnanie, ktorí využili možnosti internetovej pracovnej inzercie a ich 

najvyššie dosiahnuté vzdelanie bolo základné, dosiahol v rámci celého súboru 1,1 %. 

Okrem toho sa v rámci skúmaného súboru nachádzalo aj 11,9 % študentov vysokých škôl 

a 3,9 % študentov stredných škôl, ktorí využili pracovnú inzerciu na privyrobenie si popri 

štúdiu. 

Graf č. 3 – Štruktúra uchádzačov o zamestnanie z hľadiska stupňa ukončeného vzdelania 

 

 

Zaujímavým zistením je, že ženy dominovali v prípade uchádzačov o prácu pri všetkých 

stupňoch vzdelania, okrem základného (48,7 %) a stredného odborného bez maturity 

(34,2 %). Podrobnosti obsahuje graf č.4. 

                                                           
1 Na štruktúru uchádzačov podľa typu absolvovanej strednej školy (SOŠ alebo gymnázium) sa pozrieme nižšie. 
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Graf č. 4 – Štruktúra uchádzačov o zamestnanie podľa stupňa ukončeného vzdelania a pohlavia 

 

 

V rámci vzorky absolventov stredných škôl mali absolventi stredných odborných škôl 

väčšinové zastúpenie (77,9 %). Absolventi gymnázií boli v skúmanom súbore zastúpení 22 % 

a zanedbateľný podiel dosiahli absolventi konzervatórií, ktorých bolo evidovaných menej ako 

1% (iba 13). 

Graf č. 5 – Podiel uchádzačov o zamestnanie podľa typu ukončeného stredoškolského štúdia 

 

 

Nasledujúci graf ilustruje rozloženie uchádzačov o zamestnanie podľa ukončeného odboru na 

strednej škole na úrovni skupiny odborov a pohlavia. Ako je z grafu na prvý pohľad zrejmé, 

kopíruje rodovú štruktúru absolventov stredných škôl, kde na technických odboroch ako 

elektrotechnika, strojárstvo a pod. majú dominantné zastúpenie muži, pričom v prípade 
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učiteľských odborov a odborov zo skupiny textil a odevníctvo sú výrazne dominantne 

zastúpené ženy. 

 

Graf č. 6 – Uchádzači o zamestnanie podľa absolvovanej skupiny odborov na SŠ a pohlavia 
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Priemerný vek uchádzačov o zamestnanie, ktorí využili pri hľadaní práce internetovú pracovnú 

inzerciu, bol v prípade mužov rovnako ako aj žien 22 rokov. Rovnaké hodnoty dosiahol 

priemerný vek u gymnazistov ako aj u absolventov stredných odborných škôl, avšak 

u absolventov konzervatórií mužského pohlavia to bolo až 23 rokov a u žien s ukončeným 

konzervatóriom iba 21 rokov. V prípade absolventov konzervatórií bola však vzorka veľmi malá 

(13 absolventov). 

Tabuľka č. 1 – Priemerný vek uchádzačov o zamestnanie 

  spolu gymnázium konzervatórium SOŠ 

muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy 

priemerný vek 22 22 22 22 23 21 22 22 

 

 

Z regionálneho hľadiska boli uchádzači zastúpení v podobnom pomere. Podiely uchádzačov 

z jednotlivých krajov sa pohybovali okolo hodnoty 10 % (čo predstavovalo v absolútnych 

číslach počty v rozpätí od 27 615 až 34 881 uchádzačov). Odlišná situácia bolo iba v prípade 

uchádzačov o zamestnanie z Bratislavského kraja, ktorí sa na celkovom počte podieľali 

podstatne vyšším podielom na úrovni 21,05 %, čo v absolútnych číslach predstavovalo 59 218 

uchádzačov o zamestnanie. 

Graf č. 7 – Zloženie súboru uchádzačov o zamestnanie podľa kraja absolvovania strednej školy 
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1.2.  Zamestnávatelia 
 

V spracovávanej databáze zamestnávateľov hľadajúcich nových zamestnancov na voľné 

pracovné miesta bolo celkovo 3235 zamestnávateľov. Z hľadiska oblasti podnikania bol 

dominantný stavebný priemysel, z ktorého až 928 zamestnávateľov hľadalo pracovnú silu 

prostredníctvom skúmanej formy internetovej pracovnej inzercie. Z hľadiska celého súboru 

inzerujúcich zamestnávateľov ich podiel dosiahol 28,7 %. Druhou najpočetnejšou skupinou 

zamestnávateľov boli zamestnávatelia pôsobiaci v rámci strojárskeho priemyslu (671/20,7 %), 

za ktorými s výraznejším odstupom nasledovali subjekty pôsobiace v oblasti personálneho 

poradenstva, sprostredkovania práce a študijných pobytov (360/11,1 %). Obdobné zastúpenie 

mali aj zamestnávatelia pôsobiaci v oblasti trhu s nehnuteľnosťami (357/11,0 %) 

a elektrotechnického priemyslu (316/9,8 %).  

Podrobný prehľad štruktúry zamestnávateľov inzerujúcich voľné pracovné miesta z pohľadu 

oblasti ich podnikania obsahuje tabuľka č.2. 

Tabuľka č. 2 – Zamestnávatelia inzerujúci voľné pracovné miesta podľa oblasti podnikania 

oblasť podnikania počet podiel 
Stavebný priemysel 928 28,7% 
Strojársky priemysel 671 20,7% 
Personálne poradenstvo, sprostredkovanie práce a študijných pobytov 360 11,1% 
Nehnuteľnosti 357 11,0% 
Elektrotechnický priemysel 316 9,8% 
Spracovanie dreva, výroba nábytku 146 4,5% 
Poľnohospodárstvo 137 4,2% 
Výroba potravín a nealkoholických nápojov 97 3,0% 
Chemický priemysel 80 2,5% 
Výroba kovov alebo kovových výrobkov 71 2,2% 
Iné služby 15 0,5% 
Lesníctvo 12 0,4% 
Iné neuvedené oblasti 11 0,3% 
Poradenstvo 11 0,3% 
Iné obchodné činnosti 6 0,2% 
Automobilový priemysel, výroba dopravných prostriedkov 3 0,1% 
Iné vzdelávacie organizácie 3 0,1% 
Informačné technológie 3 0,1% 
Cestovné kancelárie, agentúry a pod. 2 0,1% 
Predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi (napr. supermarkety, maloobchod) 2 0,1% 
Ostatná priemyselná výroba 1 0,0% 
Predaj tovaru na ďalšie spracovanie a použitie (napr. veľkoobchody) 1 0,0% 
Reklama, propagácia, PR 1 0,0% 
Účtovníctvo a audítorstvo 1 0,0% 
Spolu 3235 100,0% 

 

Z hľadiska veľkosti predstavovali dominantnú skupinu v rámci zamestnávateľov hľadajúcich 

nové pracovné sily prostredníctvom internetovej inzercie podnikateľské subjekty, ktoré 

deklarovali, že v rámci svojho podnikania nikoho nezamestnávajú. Išlo celkovo o 1280 

subjektov, čo predstavovalo takmer štyridsaťpercentný podiel z celkového skúmaného súboru.  

Druhou najpočetnejšou skupinou boli zamestnávatelia, ktorí zamestnávali šesť až päťdesiat 

zamestnancov (987/30,5%). 

Podrobné rozloženie zamestnávateľov hľadajúcich novú pracovnú silu prostredníctvom 

webovej inzercie z hľadiska počtu zamestnancov obsahuje graf č. 8. 
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Graf č. 8 – Štruktúra inzerujúcich zamestnávateľov podľa počtu deklarovaných zamestnancov 
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2. PONUKA/DOPYT PRÁCE V RÁMCI INTERNETOVEJ 
INZERCIE 

 

Uchádzači o zamestnanie mali možnosť v rámci svojho životopisu deklarovať, o aký druh 

pracovného pomeru majú záujem, pričom neboli limitovaní výberom jednej možnosti.  Ako je 

zrejmé z nasledujúceho grafu, výrazne dominuje záujem o prácu na plný úväzok,  za ktorým 

nasleduje práca brigádnického charakteru a zamestnanie na čiastočný úväzok. Práca na 

živnosť je pre uchádzačov hľadajúcich si zamestnanie prostredníctvom internetovej pracovnej 

inzercie najmenej lukratívna. 

Graf č. 9 – Záujem o druh pracovného pomeru zo strany uchádzačov o zamestnanie 

 

 

Na strane ponuky práce zo strany zamestnávateľov dominovali ponuky brigádnickej práce, za 

ktorými nasledovala práca na plný úväzok. Zamestnávatelia na rozdiel od uchádzačov 

o zamestnanie preferovali skôr prácu na živnosť než zamestnávanie na čiastočný úväzok. Na 

tomto mieste je však nevyhnutné podotknúť, že rovnako ako v prípade záujmu o prácu 

zamestnávatelia mohli označiť viacero možností, prípadne nechať typ pracovného pomeru 

nevyplnený, čo bol prevládajúci stav  pri ponukách práce. 

 

Graf č. 10 – Ponuka pracovného pomeru zo strany zamestnávateľov 

 

0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000

živnosť

čiastočný úväzok

grigáda

plný úväzok

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000

čiastočný úväzok

živnosť

plný úväzok

grigáda



 

15 

 

2.1. Ponuka/dopyt po pracovných pozíciách 
 

Zamestnávatelia ponúkali najvyšší počet pracovných pozícií v kategórii strojárstvo. Podiel 

týchto pozícií predstavoval 17 % z celkových ponúk. Výrazné zastúpenie mali aj ponuky 

z oblasti elektrotechniky (13,5 %), stavebníctva (9,5 %) a výroby (9,5 %). Celkovo najnižší 

počet pracovných ponúk bol zaznamenaný za oblasť leasingu, ktorých celkový podiel dosiahol 

jednu stotinu percenta. Podrobný prehľad počtu pracovných ponúk za jednotlivé kategórie 

obsahuje tabuľka č. 3. 

Tabuľka č. 3 – Prehľad počtu pracovných ponúk v rámci jednotlivých kategórií 

kategória pozícií* ponúkané pracovné pozície podiel (%) 

Strojárstvo 13186 17,07 

Elektrotechnika 10454 13,53 

Stavebníctvo 7365 9,53 

Výroba 7302 9,45 

Obchod 6706 8,68 

Manažment 6173 7,99 

Ekonomika, financie 3943 5,1 

Administratíva 3458 4,48 

Informačné technológie 3281 4,25 

Automobilový priemysel 2431 3,15 

Doprava, špeditérstvo 2165 2,8 

Manažment kvality 1496 1,94 

Pomocné práce 1327 1,72 

Vrcholový manažment 1206 1,56 

Technika 870 1,13 

Ľudské zdroje 824 1,07 

Chemický priem 724 0,94 

Drevospracujúci priemysel 693 0,9 

Marketing, reklama 660 0,85 

Poľnohospodárstvo 614 0,79 

Služby 452 0,59 

Bankovníctvo 306 0,4 

Bezpečnosť 270 0,35 

Cestovný ruch 233 0,3 

Zákaznícka podpora 198 0,26 

Poisťovníctvo 134 0,17 

Právo a legislatíva 109 0,14 

Vodohospodárstvo 104 0,13 

Prekladateľstvo 102 0,13 

Baníctvo, hutníctvo 101 0,13 

Školstvo, vzdelávanie 92 0,12 

Farmaceutický priemysel 64 0,08 

Telekomunikácie 61 0,08 

Zdravotníctvo 53 0,07 

Umenie a kultúra 26 0,03 

Žurnalistika 23 0,03 

Štátna správa 20 0,03 

Textilný priemysel 13 0,02 

Leasing 10 0,01 

spolu 77249 100 

* Kategórie pozícií podľa interného členenia portálu pracovnej inzercie 

Pri porovnaní ponúkaných pozícií zo strany zamestnávateľov so záujmom uchádzačov 

o zamestnanie bol zaznamenaný výrazný nesúlad. Najpočetnejšia skupina uchádzačov si 

hľadala prácu v oblasti administratívy (20 %), zatiaľ čo v prípade pracovných ponúk 

predstavoval podiel týchto pozícií iba 4,48 %. O pozície v oblasti strojárstva, ktoré boli v rámci 

pracovných ponúk najfrekventovanejšie,  prejavovalo záujem iba 1,57 % uchádzačov 

o zamestnanie. Obdobná situácia bola zaznamenaná aj v prípade pozícií z oblasti 

elektrotechniky, ktorých podiel dosiahol 13,53 %, pričom iba o niečo viac než 2% uchádzačov 

o prácu (2,38 %) prejavilo záujem o prácu v uvedenej oblasti. O pozíciu v oblasti stavebníctva 
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sa uchádzali iba 2% uchádzačov (9,53 % pracovných ponúk) a v prípade výroby to boli 3 % 

uchádzačov (9,45 % pracovných ponúk). Medzi uchádzačmi boli ďalej populárne pracovné 

pozície z oblasti cestovného ruchu, gastronómie a hotelierstva (10,03 % záujemcov, ale iba 

0,30 % pracovných ponúk) a pomocných prác (6,32 % záujemcov pripadajúcich na 1,72 % 

pracovných ponúk. Relatívne vyrovnaná situácia v oblasti ponuky a dopytu po práci bola 

zaznamenaná za kategóriu obchodu (8,49 % záujemcov a 8,68 % pracovných ponúk). 

Tabuľka č. 4 – Záujem absolventov SOŠ o jednotlivé kategórie pozícií 

kategória pozície Záujem o pozície podiel (%) 

Administratíva 445622 20,42 

Cestovný ruch, gastronómia, hotelierstvo 218879 10,03 

Obchod 185262 8,49 

Doprava, špedícia, logistika 159731 7,32 

Pomocné práce 137950 6,32 

Ekonomika, financie, účtovníctvo 106128 4,86 

Manažment 101678 4,66 

Informačné technológie 86998 3,99 

Výroba 66709 3,06 

Bankovníctvo 65392 3,00 

Automobilový priemysel 56874 2,61 

Marketing, reklama, PR 52114 2,39 

Elektrotechnika a energetika 51875 2,38 

Školstvo, vzdelávanie, veda, výskum 45276 2,07 

Stavebníctvo a reality 44291 2,03 

Ľudské zdroje a personalistika 38712 1,77 

Strojárstvo 34314 1,57 

Bezpečnosť a ochrana 33825 1,55 

Služby 27329 1,25 

Žurnalistika, polygrafia, médiá 25207 1,16 

Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť 24463 1,12 

Štátna správa, samospráva 23868 1,09 

Umenie a kultúra 23075 1,06 

Manažment kvality 13367 0,61 

Poľnohospodárstvo a potravinárstvo 12768 0,59 

Prekladateľstvo a tlmočníctvo 12563 0,58 

Drevospracujúci priemysel 11010 0,50 

Právo a legislatíva 10225 0,47 

Telekomunikácie 8563 0,39 

Vodohospodárstvo, lesníctvo, životné 7687 0,35 

Farmaceutický priemysel 7643 0,35 

Chemický priemysel 7596 0,35 

Zákaznícka podpora 7314 0,34 

Poisťovníctvo 5983 0,27 

Leasing 5371 0,25 

Vrcholový manažment 5341 0,24 

Technika, rozvoj 4790 0,22 

Textilný, kožiarsky a odevný priemysel 3344 0,15 

Baníctvo, hutníctvo 2249 0,10 

Manažment, konzulting 602 0,03 

Gastronómia 57 0,00 

Spolu 2182045 100 
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2.2. Geografické rozloženie pracovných ponúk 
 

Pracovné ponuky s výkonom práce na území Slovenska predstavovali 62,8 % podiel 

z celkového počtu pracovných ponúk. Necelých 30 % ponúk sa týkal práce v zahraničí a v 

prípade 7,6 % pracovných ponúk nebolo uvedené miesto výkonu práce.  

Z krajov Slovenska bol najvyšší počet ponúk zaznamenaný v Bratislavskom kraji, nasledovali 

kraje Trenčiansky a Nitriansky. Najnižší počet pracovných ponúk sa týkal práce vykonávanej 

na území Košického kraja, za ktorým nasledoval Prešovský kraj. 

Tabuľka č. 5 – Pracovné ponuky podľa regiónov 

kraj počet pracovných ponúk podiel (%) 
Bratislavský kraj 8516 11,5 

Trnavský kraj 5840 7,9 

Trenčiansky kraj 6927 9,3 

Nitriansky kraj 6003 8,1 

Žilinský kraj 5594 7,5 

Banskobystrický kraj 5564 7,5 

Prešovský kraj 4761 6,4 

Košický kraj 3426 4,6 

SR spolu 46631 62,8 
   

zahraničie 21931 29,5 

neuvedené 5674 7,6 

spolu 74236 100,0 

 

Viac ako tri štvrtiny uchádzačov o prácu prejavovali záujem o prácu na území Slovenskej 

republiky, zvyšných necelých tridsať percent sa zaujímalo o prácu v zahraničí, pričom 

najžiadanejšia bola práca v Českej republike, za ktorou nasledovalo Rakúsko a Veľká Británia 

s Nemeckom. Podrobný prehľad obsahuje tabuľka č. 6. 

Tabuľka č. 6 – Záujem o prácu v jednotlivých krajinách 

krajina frekvencia záujmu podiel 

Slovenská republika 661642 78,2% 

Česká republika 37096 4,4% 

Rakúsko 19092 2,3% 

Veľká Británia 16095 1,9% 

Nemecko 14448 1,7% 

Zahraničie - ostatné 10139 1,2% 

Holandsko 9505 1,1% 

Švajčiarsko 8091 1,0% 

USA 6692 0,8% 

Taliansko 6225 0,7% 

Írsko 5962 0,7% 

Maďarsko 5044 0,6% 

ostatné 45696 5,4% 

spolu 845727 100,0% 

 

Z hľadiska krajov prejavovali uchádzači o zamestnanie v najvyššej miere záujem o prácu 

v Bratislavskom kraji (21,40 %), za ktorým s výrazným odstupom nasledovali Trnavský (10 %) 
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a Nitriansky (9,20 %) kraj. Celkovo najnižší záujem bol zaznamenaný o prácu na území 

Prešovského kraja (5,90 %).  

Tabuľka č. 7 – Záujem o prácu v krajoch Slovenka/zahraničie 

kraj Frekvencia záujmu podiel 

bez uvedenia 188295 22,30% 

Bratislavský kraj 180632 21,40% 

Trnavský kraj 84925 10,00% 

Nitriansky kraj 77769 9,20% 

Žilinský kraj 66856 7,90% 

Trenčiansky kraj 61129 7,20% 

Košický kraj 57234 6,80% 

Banskobystrický kraj 53981 6,40% 

Prešovský kraj 50123 5,90% 

iné 24783 2,90% 

spolu 845727 100,00% 

 

Približne 40% uchádzačov o prácu bližšie nešpecifikovalo konkrétne mesto, v ktorom by 

chcelo vykonávať prácu. U tých, ktorí tento údaj uviedli, bola najčastejšie preferovaná 

Bratislava (13,2 % uchádzačov), za ktorou nasledovalo s výrazným odstupom druhé najväčšie 

mesto – Košice (3,5 %). Z ostatných krajských miest bol najmenej lukratívny Trenčín (1,5 % 

záujemcov o prácu v tomto meste), za ktorým nasledovalo okresné mesto  Senec s 1,3 % 

záujemcami o prácu v tomto meste. Podrobný prehľad najčastejšie uvádzaných miest je 

uvedený v tabuľke č. 8. 
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Tabuľka č. 8 – Záujem o prácu podľa jednotlivých miest 

mesto frekvencia záujmu podiel 

bez uvedenia 339995 40,2% 
Bratislava 111921 13,2% 
Košice 29184 3,5% 
Nitra 25581 3,0% 
Trnava 24042 2,8% 
Žilina 19434 2,3% 
Banská Bystrica 15286 1,8% 
Prešov 13214 1,6% 
Trenčín 13076 1,5% 
Senec 10757 1,3% 
Piešťany 9968 1,2% 
Galanta 9498 1,1% 
Nové Zámky 9323 1,1% 
Zvolen 9230 1,1% 
Poprad 8808 1,0% 
Martin 7903 0,9% 
Pezinok 7826 0,9% 
Malacky 7247 0,9% 
Hlohovec 6815 0,8% 
Prievidza 6697 0,8% 
Šaľa 6670 0,8% 
Dunajská Streda 6535 0,8% 
Nové Mesto nad Váh 6461 0,8% 
Levice 5713 0,7% 
Topoľčany 5701 0,7% 
Michalovce 5446 0,6% 
Senica 5402 0,6% 
Komárno 5008 0,6% 
Ostatné (SR + zahraničie) 112986 13,4% 
spolu 845727 100,0% 
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2.3. Migrácia za prácou 
 

Najnižšia miera ochoty migrácie za prácou do iného kraja Slovenska bola podľa očakávaní 

zaznamenaná u uchádzačov o zamestnanie s trvalým bydliskom v Bratislavskom kraji. Až 

91,4 % uchádzačov o zamestnanie z tohto kraja si hľadalo zamestnanie na území kraja svojho 

trvalého bydliska. Dva a pol percenta uchádzačov reagovalo aj na pracovné ponuky 

z Trnavského kraja a podiel uchádzačov, ktorí boli ochotní pracovať v ostatných krajoch sa 

pohyboval pod hranicou pol percenta (0,4 % Nitriansky kraj a najnižšie, zhodne po 0,1 % 

Košický a Prešovský kraj). Na pracovné ponuky s výkonom práce v zahraničí reagovalo 0,6 % 

uchádzačov o zamestnanie z Bratislavského kraja. Na pracovné ponuky bez bližšej 

špecifikácie výkonu práce reagovalo 4,2 % uchádzačov o zamestnanie z tohto kraja. 

Graf č. 11 – Migrácia za prácou uchádzačov o zamestnanie z Bratislavského kraja 

 

Výrazne odlišná situácia bola zaznamenaná v prípade uchádzačov o zamestnanie 

z Trnavského kraja, v ktorom si iba necelá polovica uchádzačov (49,5 %) hľadala zamestnanie 

na území svojho kraja. Výrazný podiel týchto uchádzačov reagoval na pracovné ponuky 

s výkonom práce na území Bratislavského kraja (31,0 %) a 6,6 % uchádzačov prejavovalo 

záujem aj o prácu na území Nitrianskeho kraja. Výraznejší podiel uchádzačov o zamestnanie 

(2,2 %) prejavoval záujem aj o prácu v Trenčianskom kraji. O prácu vo východných regiónoch 

Slovenska (Košický a Prešovský kraj) malo záujem iba 0,1 % uchádzačov v každom kraji. 

O zamestnanie s výkonom práce v zahraničí prejavilo záujem 1,7 % uchádzačov 

o zamestnanie z Trnavského kraja a 8,2 % uchádzačov reagovalo na pracovné ponuky bez 

bližšej špecifikácie miesta výkonu práce. 
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Graf č. 12 – Migrácia za prácou uchádzačov o zamestnanie z Trnavského kraja 

 

Ako je zrejmé z grafu č. 13, v Trenčianskom kraji malo záujem pracovať 53,6 % uchádzačov 

o zamestnanie z uvedeného kraja. Za prácou do Bratislavského kraja bolo ochotných cestovať 

17,1 % uchádzačov a o prácu na území Žilinského kraja sa zaujímalo 4,1 % uchádzačov 

o zamestnanie z Trnavského kraja. O pracovné ponuky v Trnavskom kraji prejavovalo záujem 

3,8 % uchádzačov o zamestnanie a iba o 0,2 percentuálneho bodu menej (3,6 %) dosiahol 

podiel uchádzačov o zamestnanie z Trenčianskeho kraja, ktorí reagovali na pracovné ponuky, 

ktorých výkon práce bol na území Nitrianskeho kraja. Podiel uchádzačov hľadajúcich si 

zamestnanie v Košickom, resp. Prešovskom kraji bol opätovne zanedbateľný (zhodne po 

0,1 %). Uchádzači o zamestnanie z Trenčianskeho kraja v porovnaní s uchádzačmi 

z ostatných krajov vykázali najvyšší podiel záujmu o zamestnanie s výkonom práce mimo 

územia Slovenskej republiky (2,0 %). Okrem toho 14,3 % uchádzačov o zamestnanie z tohto 

kraja reagovalo aj na pracovné ponuky, ktoré nemali bližšie špecifikované miesto výkonu 

práce. 
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Graf č. 13 – Migrácia za prácou uchádzačov o zamestnanie z Trenčianskeho kraja 

 

Uchádzači o zamestnanie z Nitrianskeho kraja v 58,2 % prípadov prejavili záujem pracovať na 

území kraja svojho trvalého bydliska. Výrazný záujem prejavili aj o prácu v Bratislavskom kraji 

(21,2 %), za ktorým s výrazným odstupom nasledoval Trnavský kraj (4,8 %). Hodnotu nad 

jedno percento (1,3 %) dosiahli už iba uchádzači, ktorí boli ochotní migrovať za prácou do 

Banskobystrického kraja. 

Graf č. 14 – Migrácia za prácou uchádzačov o zamestnanie z Nitrianskeho kraja 
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Cestovať za prácou do zahraničia bolo ochotných 1,6 % uchádzačov o zamestnanie 

z Nitrianskeho kraja a na pracovné ponuky s bližšie nešpecifikovaným miestom výkonu práce 

reagovalo 11,5 % uchádzačov o zamestnanie z Nitrianskeho kraja. 

Pokiaľ ide o Žilinský kraj (graf č. 15), až 62,9 % uchádzačov o zamestnanie reagovalo na 

pracovné ponuky s výkonom práce na území kraja svojho trvalého bydliska. Výrazný podiel 

uchádzačov z tohto kraja (13,6 %) sa zaujímal aj o pracovné ponuky s výkonom práce na 

území Bratislavského kraja. O prácu na území Trenčianskeho kraja sa zaujímalo 1,7 % 

uchádzačov o zamestnanie zo Žilinského kraja a rovnakú hodnotu dosiahol aj podiel 

záujemcov o prácu v zahraničí. Na pracovné ponuky, pri ktorých nebolo bližšie špecifikované 

miesto výkonu práce, reagovalo 13,3 % uchádzačov o zamestnanie zo Žilinského kraja. 

Graf č. 15 – Migrácia za prácou uchádzačov o zamestnanie z Žilinského kraja 

 

V Banskobystrickom kraji (graf č. 16) si hľadalo prácu 62,9 % uchádzačov o zamestnanie, ktorí 

mali na území daného kraja trvalé bydlisko. Ochotu migrovať za prácou do Bratislavského 

kraja vyjadrilo reakciou na pracovnú ponuku 17,2 % uchádzačov o prácu z Banskobystrického 

kraja. Cestovať za prácou na územie Nitrianskeho kraja prejavilo záujem 2,7 % uchádzačov 

o zamestnanie z Banskobystrického kraja. V prípade pracovných ponúk s výkonom práce na 

území Žilinského kraja to bolo 1,6 % uchádzačov, cestovať za prácou na územie Košického 

kraja bolo ochotných 1,5 % uchádzačov a 1,2 % uchádzačov o zamestnanie 

z Banskobystrického kraja prejavilo záujem aj o prácu v Trnavskom kraji. Nižšiu hodnotu 

dosiahol podiel uchádzačov o zamestnanie, ktorí reagovali na pracovné ponuky s výkonom 

práce na území Trenčianskeho kraja a celkovo najnižší podiel dosiahli tí, ktorí reagovali na 

pracovné ponuky z Prešovského kraja (0,4 %). O prácu v zahraničí prejavilo záujem 1,9 % 

uchádzačov z Banskobystrického kraja a na pracovné ponuky bez bližšej špecifikácie výkonu 

práce reagovalo až 16,7 % uchádzačov. 
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Graf č. 16 – Migrácia za prácou uchádzačov o zamestnanie z Banskobystrického kraja 

 

V prípade uchádzačov o zamestnanie z Prešovského kraja (graf č. 17) bol zaznamenaný 

celkovo najnižší podiel tých, ktorí si hľadali zamestnanie na území kraja svojho trvalého 

bydliska (42,8 %). Tento jav nie je celkom vysvetliteľný nižším počtom pracovných ponúk, 

nakoľko v tomto kraji na jednu inzerovanú pracovnú ponuku v sledovanom období pripadalo 

v priemere 6,6 uchádzača (čo je menej ako v prípade maxima v Košickom kraji – 9,4 

uchádzača na pracovnú pozíciu a dokonca menej ako v Bratislavskom kraji, kde na jednu 

inzerovanú pracovnú ponuku v priemere pripadlo 6,9 uchádzačov o zamestnanie). Výrazný 

podiel uchádzačov o zamestnanie z Prešovského kraja reagoval na pracovné ponuky 

v Bratislavskom kraji (17,0 %) a výraznú hodnotu dosiahol aj podiel tých, ktorí reagovali na 

pracovné ponuky s výkonom práce na území Košického kraja (12,9 %). Najnižší podiel 

dosiahol počet uchádzačov o zamestnanie z Prešovského kraja, ktorí reagovali na pracovné 

ponuky s výkonom práce v Trenčianskom kraji. Záujem o prácu v zahraničí prejavilo 1,9 % 

uchádzačov o zamestnanie z Prešovského kraja a 20,8 % ich reagovalo na pracovné ponuky 

bez bližšie špecifikovaného miesta výkonu práce, čo predstavuje celkovo najvyšší podiel 

spomedzi uchádzačov z ostatných krajov Slovenska. Tento fakt môže vysvetľovať celkovo 

nižší podiel uchádzačov reagujúcich na pracovné ponuky zo svojho regiónu, keďže medzi 

pracovnými ponukami bez bližšej špecifikácie výkonu práce sa môže skrývať vyšší podiel 

neidentifikovaných regionálnych pracovných ponúk. 
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Graf č. 17 – Migrácia za prácou uchádzačov o zamestnanie z Prešovského kraja 

 

Uchádzači o zamestnanie z Košického kraja (graf č. 18) prejavili záujem o prácu v kraji svojho 

trvalého bydliska  v 64,5 % prípadov, čo predstavovalo po uchádzačov z Bratislavského kraja 

druhý najvyšší podiel záujmu o prácu vo svojom regióne. O prácu na území Bratislavského 

kraja prejavilo záujem reakciou na pracovnú ponuku 9,2 % uchádzačov o zamestnanie 

z Košického kraja a výraznejší podiel ešte dosiahli uchádzači, ktorí si hľadali prácu 

v Prešovskom kraji (5,9 %).  

Graf č. 18 – Migrácia za prácou uchádzačov o zamestnanie z Košického kraja 
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Podiel jedného percenta dosiahli v tomto kraji už iba uchádzači, ktorí mali záujem pracovať 

v Banskobystrickom (1,1 %) a Žilinskom kraji (1,0 %). Na pracovné ponuky s výkonom práce 

v zahraničí reagovalo 1,8 % uchádzačov o zamestnanie z Košického kraja a na pracovné 

ponuky bez bližšej špecifikácie výkonu práce reagovalo 14,5 % uchádzačov o zamestnanie 

v danom kraji. 

Podrobný prehľad ochoty migrovať za prácou z jednotlivých krajov Slovenska je uvedený 

v tabuľke č. 9. 

Tabuľka č. 9 – Migrácia za prácou medzi jednotlivými krajmi Slovenska 

kraj, v ktorom si 
uchádzač hľadá 

prácu 

kraj trvalého bydliska 

Bratislavský 
kraj 

Trnavský 
kraj 

Trenčiansk
y kraj 

Nitriansky 
kraj 

Žilinský 
kraj 

Banskobystrický 
kraj 

Prešovský 
kraj 

Košický 
kraj 

Bratislavský kraj 91,4% 31,0% 17,1% 21,2% 13,6% 17,2% 17,0% 9,2% 
Trnavský kraj 2,5% 49,5% 3,8% 4,8% 0,9% 1,2% 1,0% 0,7% 

Trenčiansky kraj 0,2% 2,2% 53,6% 0,8% 1,7% 0,9% 0,3% 0,5% 
Nitriansky kraj 0,4% 6,6% 3,6% 58,2% 0,7% 2,7% 0,9% 0,8% 
Žilinský kraj 

0,2% 0,4% 4,1% 0,4% 
62,9

% 
1,6% 1,3% 1,0% 

Banskobystrický kraj 0,3% 0,2% 1,3% 1,3% 2,2% 55,9% 1,1% 1,1% 
Prešovský kraj 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,6% 0,4% 42,8% 5,9% 

Košický kraj 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,4% 1,5% 12,9% 64,5% 
Zahraničie 0,6% 1,7% 2,0% 1,6% 1,7% 1,9% 1,9% 1,8% 
Bez bližšej 

špecifikácie 
4,2% 8,2% 14,3% 11,5% 15,3% 16,7% 20,8% 14,5% 

 

 

 

2.4. Vzdelanostné požiadavky zamestnávateľov 
 

V rámci špecifikácie ponúkanej pracovnej pozície mohli zamestnávatelia nadefinovať 

požadované vzdelanie uchádzača, pričom táto položka sa pri jednej pracovnej pozícii 

nemusela obmedzovať iba na jednu hodnotu. Ako je zrejmé z grafu č.19, najpreferovanejšie 

úrovne vzdelania boli stredoškolské s maturitou a vysokoškolské II. stupňa. Výrazný dopyt bol 

zo strany zamestnávateľov aj po absolventoch nadstavbového, resp. vyššieho odborného 

štúdia, za ktorými nasledovali uchádzači o zamestnanie s absolvovaným tretím stupňom 

terciárneho vzdelania. Pre absolventov stredných škôl bez maturity bolo určených 8 316 

pracovných pozícií, za ktorými nasledovali študenti vysokých škôl (1 567 pozícií), uchádzači 

o zamestnanie so základným vzdelaním (1 455) a žiaci stredných škôl (881). 
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Graf č. 19 – Ponúkané pracovné pozície podľa stupňa dosiahnutého vzdelania 

 

 

2.5.  Dĺžka požadovanej praxe 
 

V období od 1.1.2012 do 7.4.2014 zverejnili zamestnávatelia na portáli spolu 31 385 

pracovných ponúk, pričom iba 5 076 (16,2 %) z nich bolo vyslovene určených (aj) pre 

čerstvých absolventov. Tento údaj je však potrebné brať s určitou rezervou, nakoľko pri 

uvádzaní požadovanej dĺžky praxe mal tento údaj až v prípade 58,3 % (18 312) prípadov 

nulovú hodnotu (resp. bol nevyplnený). V prípadoch, kde zamestnávatelia uvádzali dĺžku 

požadovanej praxe, bola najfrekventovanejšia prax v trvaní aspoň dvoch rokov (13,6 %). 

Výraznejšie zastúpenie mala ešte požadovaná prax v trvaní troch (11,9 % prípadov), piatich 

(7,9 %) a jedného roka (5,8 %). Najdlhšia vyžadovaná prax (25 rokov) bola uvedená v jednom 

prípade, 15 - ročnú prax vyžadovali zamestnávatelia na 14 ponúkaných pracovných pozíciách, 

v prípade 12 -ročnej praxe boli evidované dve pracovné pozície a v 192 prípadoch vyžadovali 

od uchádzača o zamestnanie prax v trvaní aspoň desiatich rokov. 
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Graf č. 20 – Frekvencia požadovanej dĺžky praxe v rokoch 

 

 

Z hľadiska oblasti podnikania zamestnávateľov hľadajúcich nové pracovné sily dominovali vo 

všetkých oblastiach pracovné ponuky, ktoré nevyžadovali prax, respektíve dĺžka požadovanej 

praxe nebola explicitne uvedená. Najnižší (50,0 %) podiel mali takéto pracovné ponuky 

v oblasti lesníctva, kde však nebola vyžadovaná prax dlhšia ako tri roky. Tu je však nevyhnutné 

podotknúť, že v uvedenej oblasti bolo za celé sledované obdobie zaznamenaných iba šesť 

pracovných ponúk. Podrobný prehľad podielov pracovných ponúk s konkrétnymi dĺžkami 

požadovanej praxe podľa oblasti podnikania spoločnosti je uvedený v tabuľke č. 10. 

Tabuľka č. 10 – Požadovaná dĺžka praxe v rokoch podľa oblasti podnikania zamestnávateľov 
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0 51,8% 67,2% 59,0% 78,1% 58,0% 61,2% 59,4% 77,2% 73,3% 72,4% 50,0% 

1 6,4% 2,9% 6,4% 5,5% 3,3% 5,4% 5,0% 3,7% 7,0% 6,5% 16,7% 

2 15,4% 7,1% 17,3% 5,9% 12,6% 15,0% 11,0% 6,9% 6,1% 3,2% 16,7% 

3 13,9% 10,0% 5,2% 5,4% 13,3% 10,9% 14,1% 7,1% 8,7% 6,5% 16,7% 

4 0,9% 0,8% 1,2% 1,7% 0,7% 1,7% 2,9% 0,4% 0,0% 0,4% 0,0% 

5 10,1% 10,9% 10,4% 2,9% 10,7% 4,6% 6,2% 3,3% 4,9% 8,2% 0,0% 

6 0,3% 0,0% 0,0% 0,2% 0,3% 0,4% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

7 0,3% 0,4% 0,0% 0,0% 0,3% 0,2% 0,6% 0,4% 0,0% 1,8% 0,0% 

8 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,2% 0,4% 0,0% 0,4% 0,0% 

10 0,8% 0,4% 0,6% 0,0% 0,8% 0,4% 0,2% 0,6% 0,0% 0,7% 0,0% 

12 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

15 0,0% 0,2% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

25 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

spolu 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Najvýraznejší podiel pracovných ponúk s vyžadovanou aspoň päťročnou praxou bol 

zaznamenaný v prípade pracovných ponúk firiem pôsobiacich v oblasti chemického priemyslu 

(10,9 %), pričom v absolútnych číslach mali v prípade ponúk s vyžadovanou aspoň 5 - ročnou 

praxou firmy pôsobiace v oblasti strojárskeho priemyslu (24/4,6 %). Pätnásť- a viacročná prax 
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bola vyžadovaná iba v prípade pozícií z oblasti chemického, elektrotechnického, stavebného 

priemyslu a výroby potravín a nealkoholických nápojov. 

 

 

2.6.  Dĺžka zverejnenia pracovnej ponuky – čas potrebný na obsadenie pozície 
 

Dĺžku zverejnenia inzerátu môžeme do určitej miery vnímať ako indikátor toho, ako rýchlo je 

zamestnávateľ schopný obsadiť voľnú pracovnú pozíciu, nakoľko poplatok za pracovnú 

inzerciu je závislý od dĺžky jej zverejnenia.  

Priemerná dĺžka zverejnenia pracovnej ponuky bola necelých 21 dní (20 dní a 21 hodín). 

Najdlhšie zverejnená pracovná ponuka bola v tomto období na portáli uverejnená v trvaní 61 

dní a 14 hodín. Jednalo sa o pracovnú ponuku z oblasti elektrotechnického priemyslu, 

konkrétne o pozíciu elektromechanik/elektrotechnik. Uvedená pozícia nebola vhodná pre 

čerstvého absolventa a vyžadovali sa na ňu aspoň dva roky praxe. Naopak, najkratšie 

zverejnená pracovná ponuka bola z oblasti predaja tovaru konečnému spotrebiteľovi (pozícia 

junior projektový manažér) a jej trvanie bolo 1 hodina a 17 minút. 

Tabuľka č. 11 – Priemerná dĺžka zverejnenia pracovnej ponuky podľa oblasti podnikania 

oblasť podnikania* 
priemerná dĺžka zverejnenia pracovnej ponuky 

(dni, hodiny, minúty, sekundy) 
bez uvedenia oblasti 19 09:17:18 

chemický priemysel 23 04:27:03 

spracovanie dreva, výroba nábytku 22 20:24:27 

elektrotechnický priemysel 22 11:18:55 

stavebný priemysel 21 21:00:30 

strojársky priemysel 23 14:57:07 

výroba potravín a nealkoholických nápojov 21 12:27:16 

výroba kovov alebo kovových výrobkov 21 08:40:58 

nehnuteľnosti 15 05:35:41 

poľnohospodárstvo 21 08:00:04 

lesníctvo 14 09:34:22 

* Oblasti podnikania sú uvedené podľa členenia v databázach portálu pracovnej inzercie 

 

Vo viac ako polovici pracovných ponúk (54,1 %) zamestnávatelia nedefinovali oblasť svojho 

podnikania. Zo spoločností, ktoré tento údaj uviedli, boli najpočetnejšie firmy podnikajúce 

v oblasti strojárenského priemyslu (21,0 %), nasledoval elektrotechnický priemysel (11,2 %) 

a stavebný priemysel (6,2 %). Približne po 500 pracovných ponúk mali zhodne 

zamestnávatelia pôsobiaci v oblasti chemického priemyslu (1,5 %), výroby kovov alebo 

kovových výrobkov (1,6 %) a výroby potravín a nealkoholických nápojov (1,7 %).  

Najdlhšiu priemernú dĺžku zverejnenia mali pracovné ponuky s požadovanou praxou 12 a 25 

rokov. Boli zverejnené v priemere po 30 dní. Priemerná dĺžka zverejnenia pracovných ponúk 

s požadovanou pätnásť ročnou praxou bola rovnaká ako v prípade ponúk, pri ktorých sa prax 

nevyžadovala (21 dní). Čo je ale prekvapivé, tak najkratšiu priemernú dĺžku zverejnenia mali 

pozície s požadovanou desať ročnou praxou (18 dní). Podrobný prehľad je uvedený 

v nasledujúcom grafe. 
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Graf č. 21 – Priemerná dĺžka zverejnenia pracovnej ponuky v závislosti od požadovanej praxe v dňoch 

 

 

Najčastejším jazykom zverejnenej ponuky bola slovenčina, za ktorou nasledovala čeština. 

Podrobný prehľad zastúpenia jazykov, v ktorých boli pracovné ponuky zverejnené, podľa 

oblasti podnikania zamestnávateľa, je uvedený v tabuľke č. 12. 

 

Tabuľka č. 12 – Jazyk zverejnenej pracovnej ponuky 

oblasť podnikania slovenčina čeština nemčina angličtina maďarčina spolu 
bez uvedenia oblasti 85,6% 2,3% 1,0% 10,6% 0,5% 100,0% 
chemický priemysel 52,1% 30,3% 0,4% 16,7% 0,4% 100,0% 
spracovanie dreva, výroba nábytku 65,9% 21,4% 2,3% 6,4% 4,0% 100,0% 
elektrotechnický priemysel 63,2% 31,2% 0,4% 4,2% 0,9% 100,0% 
stavebný priemysel 72,8% 12,9% 0,8% 12,4% 1,2% 100,0% 
strojársky priemysel 53,2% 40,6% 0,5% 3,3% 2,4% 100,0% 
výroba potravín a nealkoholických nápojov 75,6% 14,9% 0,7% 6,4% 2,4% 100,0% 
výroba kovov alebo kovových výrobkov 63,7% 22,2% 1,2% 6,7% 6,3% 100,0% 
nehnuteľnosti 91,3% 3,8% 0,3% 4,1% 0,6% 100,0% 
poľnohospodárstvo 83,5% 11,1% 0,4% 4,3% 0,7% 100,0% 
lesníctvo 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
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Zamestnávatelia najčastejšie vyžadovali od svojich nových potencionálnych zamestnancov 

počítačové znalosti na užívateľskej úrovni za jednotlivé typy softvéru (53,5 %). Druhými 

najžiadanejším znalosťami boli jazykové znalosti (37,1 %), za ktorými nasledovali 

administratívne a ekonomické znalosti (7,4 %). Vyžadovanie programátorských (1,6 %) 

a administrátorských zručností (0,4 %) malo v rámci zverejnených pracovných ponúk relatívne 

zanedbateľný podiel. 

Graf č. 22 – Požadované zručnosti/znalosti od uchádzačov o zamestnanie 

 

Najčastejšie deklarovanými zručnosťami uchádzačov o zamestnanie boli počítačové znalosti 

na úrovni používateľ (48,7 %). Nasledovali jazykové znalosti (28,5 %), administratívne 

a ekonomické znalosti (17,2 %). Počítačové znalosti na programátorskej úrovni deklarovali 

uchádzači o zamestnanie iba v 4,4 % prípadov a počítačové administrátorské zručnosti v 

1,2 % prípadov. 

Graf č. 23 – Uchádzačmi o zamestnanie deklarované zručnosti 

 

Ako je zrejmé z porovnania predchádzajúcich dvoch grafov, tak štruktúra deklarovaných 

zručností uchádzačov o zamestnanie relatívne presne kopíruje požiadavky zamestnávateľov. 

Na tomto mieste je však nevyhnutné zdôrazniť, že ide iba o deklarované zručnosti (pričom toto 

sebahodnotenie nemusí verne odrážať skutočnú úroveň a rozsah zručností uchádzača 
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o zamestnania), ktorých deklarácia v životopise môže byť ovplyvnená požiadavkami 

zamestnávateľov v rámci pracovných ponúk za účelom zvýšenia šance na pozvanie na 

pracovný pohovor. 

 

3.1. Administratívne zručnosti 
 

Uchádzači o zamestnanie so stredným odborným vzdelaním rôzneho stupňa deklarovali 

úroveň svojich administratívnych, resp. ekonomických znalostí v prevažnej miere na úrovni 

pokročilý (57,7 %). Základné znalosti a zručnosti z oblasti administratívnych znalostí boli 

uvedené v necelých tridsiatich percentách prípadov (28,8 %) a úroveň týchto znalostí na 

expertnej úrovni bola deklarovaná v 13,6 % prípadov. 

Graf č. 24 – Požadovaná úroveň administratívnych a ekonomických znalostí 

 

 

Medzi zamestnávateľmi požadovanými administratívnymi zručnosťami jednoznačne 

dominovala znalosť fakturácie. Tá bola uvedená v 22,0 % prípadov pracovných ponúk, 

v ktorých boli vyžadované nejaké administratívne zručnosti. V 19,4 % prípadov 

zamestnávatelia vyžadovali od uchádzačov o prácu znalosť hospodárskej korešpondencie, v 

15,6 % prípadov podvojné účtovníctvo a v 15,4 % prípadov bola vyžadovaná znalosť 

skladového hospodárstva. Ovládanie práce s pokladňou bolo požadované na 9 % pracovných 

pozícií s požadovanými administratívnymi zručnosťami a znalosť strojopisu v 6,1 % prípadov. 

Okrem toho zamestnávatelia v rámci pracovných ponúk vyžadovali znalosť personalistiky 

(5,2 %), mzdového účtovníctva (4,9 %) a jednoduchého účtovníctva (2,3 %). 
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Graf č. 25 – Zamestnávateľmi požadované administratívne zručnosti (%) 

 

Najčastejšie deklarovanou administratívnou zručnosťou uchádzačov o prácu bolo ovládanie 

strojopisu, ktoré bolo zaznamenané v necelej štvrtine prípadov (24,1 %), pričom v prípade 

požiadaviek zamestnávateľov bola táto požiadavka až na šiestom mieste s podielom 6,1 %. 

Necelých 14 % uchádzačov o zamestnanie uvádzalo znalosť práce s pokladňou, zhruba 13 % 

deklarovalo znalosti z oblasti hospodárskej korešpondencie. Znalosti z podvojného 

účtovníctva uviedlo 12,6 % uchádzačov a 12,3 % uchádzačov ovládalo jednoduché 

účtovníctvo. Najmenej uvádzanou znalosťou z oblasti administratívnych a ekonomických 

znalostí bola znalosť personalistiky (3,7 %), za ktorou nasledovalo mzdové účtovníctvo (3,8 %) 

a skladové hospodárstvo (5,2 %).  

Graf č. 26 – Deklarované administratívne znalosti uchádzačov o zamestnanie (%) 
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Znalosť fakturácie, ktorá bola u zamestnávateľov najžiadanejšou administratívnou 

zručnosťou, uviedlo vo svojich životopisoch iba 11,4 % uchádzačov o zamestnanie. 

Zamestnávatelia sa pritom boli ochotní uspokojiť  aj s uchádzačmi o zamestnanie, ktorí 

ovládali fakturáciu na úrovni základov (39,9 %), resp. na pokročilej úrovni (9,7 %). Expertná 

úroveň bolo požadovaná iba v necelých desiatich percentách prípadov (9,7 %). Celkovo 

najvyšší podiel expertov bol zamestnávateľmi vyžadovaný v prípade mzdového účtovníctva 

(32,0 %). 

Tabuľka č. 13 – Zamestnávateľmi požadované administratívne zručnosti podľa úrovne ovládania 

administratívne zručnosti expert pokročilý základy 

Fakturácia 9,7% 50,3% 39,9% 
Hospodárska korešpondencia 7,9% 67,1% 25,0% 
Podvojné účtovníctvo 24,6% 56,9% 18,5% 
Skladové hospodárstvo 9,1% 54,8% 36,1% 
Pokladňa 13,8% 54,9% 31,4% 
Strojopis 11,2% 75,1% 13,7% 
Personalistika 14,6% 56,2% 29,2% 
Mzdové účtovníctvo 32,0% 48,8% 19,1% 
Jednoduché účtovníctvo 17,1% 59,3% 23,6% 

 

Z hľadiska úrovne ovládania dominoval u administratívnych a ekonomických zručností 

strojopis, ktorý na expertnej úrovni na základe sebahodnotenia uvádzala viac ako štvrtina 

uchádzačov deklarujúca znalosť strojopisu, pričom väčšina z nich (58,3 %) sa ohodnotila na 

úrovni pokročilý. Dominancia pokročilej úrovne bola zistená ešte v prípade znalostí z oblasti 

hospodárskej korešpondencie (60,0 %) a pokladne (53,5 %). V ostatných prípadoch 

uchádzači hodnotili úroveň svojich znalostí skôr na základnej úrovni. Podrobnosti k jednotlivým 

kategóriám obsahuje tabuľka č.14. 

Tabuľka č. 14 – Deklarované administratívne zručnosti uchádzačov o zamestnanie podľa úrovne ovládania 

administratívne zručnosti expert pokročilý základy 

Fakturácia 4,7% 45,8% 49,5% 

Hospodárska korešpondencia 8,3% 60,0% 31,8% 

Jednoduché účtovníctvo 2,8% 36,2% 61,0% 

Mzdové účtovníctvo 3,6% 41,2% 55,2% 

Personalistika 3,7% 40,7% 55,7% 

Podvojné účtovníctvo 2,9% 45,9% 51,3% 

Pokladňa 8,9% 53,5% 37,5% 

Skladové hospodárstvo 5,0% 45,7% 49,3% 

Strojopis 25,3% 58,3% 16,4% 
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3.2. Jazykové znalosti 
 

Celkovo až v 62,9 % prípadov pracovných ponúk, kde bola požadovaná znalosť cudzieho 

jazyka, požadovali zamestnávatelia ovládanie cudzieho jazyka na aktívnej úrovni. Jazykové 

znalosti na úrovni mierne pokročilý boli požadované v 23 % prípadov a expertná úroveň bola 

vyžadovaná iba u 1,6 % prípadov. So základmi cudzieho jazyka si vystačili uchádzači pri 8,8 % 

pracovných ponúk s požadovanou znalosťou jazyka a ovládanie jazyka na úrovni 

materinského jazyka bolo vyžadované v prípade 3,7 % pracovných ponúk. 

 

Graf č. 27 – Požadovaná úroveň jazykových znalostí 

 

Zamestnávatelia až v 61,1 % pracovných ponúk, v ktorých bola vyžadovaná znalosť jazykov, 

požadovali od uchádzačov o zamestnanie ovládanie anglického jazyka. V zhruba štvrtine 

prípadov (26,4 %) bola vyžadovaná znalosť nemeckého jazyka a v 5,2 % bolo explicitne 

vyžadované ovládanie slovenského jazyka (26,4 %). Ovládanie maďarského jazyka bolo 

požadované v 1,9 % pracovných ponúk s jazykovými požiadavkami, francúzskeho v 1,3 % 

prípadov a podiel nad jedno percento dosiahol ešte ruský jazyk (1,2 %). Z ďalších 

požadovaných jazykov to boli ešte taliansky jazyk (0,8 %), český jazyk (0,6 %), holandský 

jazyk (0,5 %), poľský jazyk a španielsky jazyk (zhodne po 0,3 %). Požiadavky na znalosť iných 

jazykov predstavovali celkový podiel 0,3 % v rámci pracovných ponúk s požiadavkami na 

jazykové znalosti. 
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Graf č. 28 – Zamestnávateľmi požadované jazyky 

 

Najčastejšie uvádzaným cudzím jazykom bola u uchádzačov o zamestnanie angličtina 

(29,8 %), za ktorou nasledoval slovenský jazyk, ktorý si zhruba tretina uchádzačov uvádzala 

v životopisoch  ako materinský jazyk. Znalosť nemeckého jazyka deklarovalo 21,7 % 

uchádzačov a tretím najčastejšie uvádzaným cudzím jazykom bola čeština (4,1 % uchádzačov 

o zamestnanie).  

Graf č. 29 – Ovládanie jednotlivých jazykov uchádzačmi o zamestnanie 
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Ovládanie na úrovni materinského jazyka zamestnávatelia  najčastejšie požadovali v prípade  

slovenčiny (66,9 % prípadov, keby bol tento jazyk od uchádzačov požadovaný). Znalosť 

češtiny na úrovni materinského jazyka bola vyžadovaná v 24,1 % prípadov požadovania tohto 

jazyka, pričom tento jazyk dosiahol najvyšší podiel v porovnaní s ostatnými jazykmi pri 

požadovanej úrovni „expert“. Maďarčina ako materinský jazyk bola požadovaná iba v 3,8 % 

pracovných ponúk s požiadavkou tohto jazyka.  

Anglický jazyk bol najčastejšie požadovaný na aktívnej úrovni (68,0 %), pričom expertné 

ovládanie bolo požadované iba v 1,1 % prípadov. So základmi anglického jazyka sa uspokojili 

zamestnávatelia v 8,3 % pracovných ponúk, kde bol tento jazyk od uchádzačov požadovaný. 

Naopak, poľský jazyk bol tým jazykom, pri ktorom  boli zamestnávatelia ochotní zamestnať 

v porovnaní s ostatnými jazykmi najvyšší podiel uchádzačov iba s ovládaním  základov tohto 

jazyka (39,1 %). 

Tabuľka č. 15 – Zamestnávateľmi požadovaná úroveň ovládania cudzích jazykov 

jazyk aktívne expert materinský mierne pokročilý základy 

ostatné jazyky 69,30% 2,30% 3,40% 19,30% 5,70% 

Anglický jazyk 68,00% 1,10% 0,00% 22,60% 8,30% 

Španielsky jazyk 64,40% 9,60% 0,00% 20,50% 5,50% 

Francúzsky jazyk 63,40% 4,70% 0,00% 19,50% 12,50% 

Maďarský jazyk 63,00% 3,80% 3,80% 21,30% 8,00% 

Taliansky jazyk 61,20% 3,30% 0,00% 23,80% 11,70% 

Nemecký jazyk 59,60% 1,30% 0,10% 28,40% 10,70% 

Český jazyk 50,60% 10,50% 24,10% 9,30% 5,60% 

Ruský jazyk 49,80% 4,60% 0,70% 27,20% 17,70% 

Poľský jazyk 44,80% 1,10% 2,30% 12,60% 39,10% 

Holandský jazyk 32,40% 4,30% 0,00% 43,90% 19,40% 

Slovenský jazyk 26,60% 3,90% 66,90% 2,00% 0,70% 

 

Necelá tretina uchádzačov, ktorí deklarovali znalosť anglického jazyka, hodnotila  svoju 

znalosť na aktívnej úrovni, pričom ovládanie angličtiny na expertnej úrovni označilo iba 1,7 % 

uchádzačov. Najpočetnejšou skupinou však boli tí, ktorí hodnotili svoju znalosť angličtiny na 

úrovni mierne pokročilý.  

V prípade nemeckého jazyka takmer polovica (49,1 %) uchádzačov, ktorí v životopisoch 

deklarovali jeho znalosť, uviedla, že ho ovládajú iba na základnej úrovni (36,6 % mierne 

pokročilý a iba 13,2 % ho ovláda na aktívnej úrovni). Aktívne znalosti českého jazyka 

deklarovala viac ako polovica (55,5 %) uchádzačov so znalosťou tohto jazyka a výrazný podiel 

aktívneho ovládania bol zaznamenaný aj v prípade maďarského jazyka (34,9 % uchádzačov 

so znalosťou uvedeného jazyka). 

Ako je zrejmé z porovnania s údajmi z tabuľky č. 15, ovládanie anglického jazyka v rámci 

skúmaného súboru stále dosť výrazne zaostáva za deklarovanými požiadavkami 

zamestnávateľov v rámci pracovných ponúk, čo vytvára výrazný priestor na ďalšie možné 

zlepšenia týkajúce sa skvalitnenia výučby cudzích jazykov na stredných školách. 
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Tabuľka č. 16 – Úroveň ovládania jazykov uchádzačmi o zamestnanie 

jazyk aktívne expert materinský jazyk mierne pokročilý základy 

Český jazyk 55,50% 15,80% 3,80% 18,80% 6,10% 

Maďarský jazyk 34,90% 8,90% 37,10% 10,10% 8,90% 

Anglický jazyk 30,50% 1,70% 0,10% 40,50% 27,10% 

Poľský jazyk 21,10% 2,40% 1,30% 32,20% 43,10% 

ostatné jazyky 16,10% 5,30% 5,70% 18,00% 54,80% 

Taliansky jazyk 14,50% 3,20% 0,40% 19,50% 62,40% 

Nemecký jazyk 13,20% 1,00% 0,20% 36,60% 49,10% 

Španielsky jazyk 12,30% 3,20% 0,30% 18,80% 65,40% 

Francúzsky jazyk 10,10% 1,70% 0,20% 21,00% 67,00% 

Ruský jazyk 9,70% 1,30% 1,20% 25,80% 62,00% 

Slovenský jazyk 3,50% 0,80% 95,00% 0,50% 0,20% 

 

3.3. Počítačové zručnosti 
 

Počítačové zručnosti boli v rámci databázy požiadaviek zamestnávateľov a deklarovaných 

zručností uchádzačov o zamestnanie štruktúrované do troch základných skupín: 

1. Administrátor 

2. Použivateľ 

3. Programátor 

Zamestnávatelia mohli uviesť akú úroveň ktorej konkrétnej počítačovej zručnosti požadujú 

a rovnako aj uchádzači o zamestnanie vo svojich životopisoch pri jednotlivých deklarovaných 

zručnostiach uvádzali úroveň ovládania na škále: 1. základy, 2. pokročilý a 3. expert. 

3.3.1. Administrátorské počítačové zručnosti 

 

V prípade počítačových znalostí v oblastiach zameraných na administráciu zamestnávatelia 

požadovali v prevažnej miere úroveň pokročilý (61,0 %). V zhruba 10 % prípadov požadovali 

znalosti na expertnej úrovni a v necelých tridsiatich percentách prípadov (28,5 %) stačili 

prípadným záujemcom o prácu základné počítačové znalosti v tejto oblasti. 



 

39 

 

Graf č. 30 – Požadovaná úroveň počítačových znalostí na administrátorských pozíciách 

 

Zamestnávatelia v rámci administrátorských pozícií hľadali na voľné pozície zväčša 

uchádzačov, ktorí ovládali administráciu Windows serverov (20,9 %), LAN/WAN (20,5 %), 

resp.  UNIXových/Linuxových administrátorov (16,1 %). Podrobný prehľad požadovaných 

administrátorských zručností obsahuje graf č. 31. 

Graf č. 31. – Zamestnávateľmi požadované administrátorské počítačové zručnosti 
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Rovnako ako v prípade zamestnávateľmi požadovaných administrátorských zručností, aj 

v prípade uchádzačmi o zamestnanie deklarovaných zručností z tejto oblasti dominovala 

administrácia LAN/WAN (36,9 %), ktorá v tomto prípade však výrazne predbehla administráciu 

Windows serverov (21,6 %). Podrobný prehľad deklarovaných administrátorských zručností je 

uvedený v grafe č. 32. 

Graf č. 32 – Uchádzačmi o zamestnanie deklarované administrátorské počítačové zručnosti 

 

Uchádzači o zamestnanie deklarovali úroveň svojich administrátorských zručností zväčša ako 

základnú, pričom expertné ovládanie zručností z tejto kategórie nad hodnotu 10 % nebolo 

zistené ani u jednej administrátorskej zručnosti. V prípade požiadaviek zamestnávateľov 

prehľad požadovanej úrovne nie je uvedený, nakoľko jeho výsledky z dôvodu výrazne nízkych 

početností sú výrazne skreslené. 

Tabuľka č. 17 – Úroveň ovládania uchádzačmi o prácu deklarovaných administrátorských počítačových zručností 

administrátorské počítačové zručnosti expert pokročilý základy 

Klient/server administrácia 7,50% 41,80% 50,70% 
Microsoft Hyper-V 7,10% 29,50% 63,40% 
Administrácia LAN/WAN 6,70% 42,20% 51,10% 
Administrácia OpenVMS 6,60% 35,50% 57,80% 
Administrácia Windows server 6,40% 38,40% 55,20% 
Administrácia Novell NetWar 6,10% 23,60% 70,30% 
Administrácia Lotus Notes 5,30% 35,30% 59,30% 
VMware ESX 5,20% 35,90% 58,90% 
Administrácia UNIX/Linux 5,10% 30,50% 64,40% 
Administrácia MySQL 4,80% 30,90% 64,30% 
Administrácia Microsoft SQL 3,00% 30,20% 66,90% 
Administrácia Oracle Databa 2,70% 23,70% 73,50% 
Administrácia IBM DB2 2,70% 29,70% 67,60% 
Administrácia SAP 2,10% 31,50% 66,40% 
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3.3.2. Používateľské počítačové zručnosti 

 

Zamestnávatelia v rámci zverejnených pracovných ponúk v prevažnej väčšine  prípadov 

v rámci bežných používateľských softvérových znalostí  požadovali úroveň „pokročilý“. Išlo 

o 81% prípadov. Základné znalosti vyžadovali v 15,1 % prípadov, pričom opačný protipól – 

znalosti na expertnej úrovni boli ako požiadavka uvedené iba v necelých 4% pracovných 

ponúk vyžadujúcich počítačové znalosti na používateľskej úrovni. 

 

Graf č. 33 – Požadovaná úroveň počítačových znalostí (používateľ) 

 

Medzi vyžadovanými používateľskými počítačovými znalosťami jednoznačne dominovala 

znalosť bežných kancelárskych programov z balíka MS Office. Zaujímavosťou je, že znalosť 

práce s alternatívnym, voľne šíriteľným kancelárskym balíkom bola požadované iba v 0,1 % 

prípadov.  

Najčastejšie požadovanou znalosťou bola znalosť tabuľkového procesoru MS Excel (28,6 %), 

za ktorou nasledovala znalosť ovládania práce s textovým editorom MS Word (25,2 %). 

S výrazným odstupom nasledovala znalosť práce s poštovým klientom (15,6 %). Znalosť 

práce so softvérom určeným na tvorbu prezentácií bola deklarovaná iba v 7,4 % pracovných 

ponúk vyžadujúcich používateľské počítačové znalosti. Výraznejšie zastúpenie v rámci 

požiadaviek na uchádzačov v tejto oblasti mala ešte práca s internetom (6,7 %), znalosť práce 

s grafickým programom AutoCAD (2,9 %) a znalosť systému SAP (2,9 %). V prípade necelých 

3 %  zamestnávatelia vyslovene požadovali aj znalosť práce s operačným systémom 

(Windows), pričom môžeme predpokladať, že tu išlo prevažne o znalosť bežnej práce 

súvisiacej so správou súborov. 
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Graf č. – Zamestnávateľmi požadované používateľské počítačové zručnosti 

 

 

Uchádzači o zamestnanie najčastejšie uvádzali ovládanie textového editoru Microsoft Word 

(19,7 %), za ktorým nasledoval tabuľkový procesor Microsoft Excel (18,6 %). Výrazné 

zastúpenie mal aj ďalší program z kancelárskeho balíka MS Office – Microsoft PowerPoint 

(13,4 %), za ktorým nasledovalo ovládanie práce s internetom (11,2 %). Schopnosť práce 

s operačným systémom MS Windows deklarovalo 8,2 % uchádzačov o zamestnanie a prácu 

s MS Outlook 7,2 % uchádzačov. S výrazným odstupom (3,2 %) nasledoval databázový 

program MS Access a grafický editor Photoshop (3,1 %). Schopnosť práce v programe Auto 

CAD deklarovalo iba 1,8 % uchádzačov o zamestnanie a v prípade bezplatnej alternatívy 

kancelárskeho balíka MS Office – OpenOffice bol počet uchádzačov, ktorí deklarovali jeho 

ovládanie, dokonca iba 1,8 %. Podrobný prehľad uchádzačmi o zamestnanie deklarovaných 

užívateľských počítačových zručností obsahuje graf č. 34. 
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Graf č. 34 – Uchádzačmi o prácu deklarované užívateľské počítačové zručnosti 
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Expertná úroveň ovládania bola v rámci programov z používateľských počítačových zručností 

najčastejšie vyžadovaná v prípade programu AutoCAD (8,0 %), pričom v prípade tohto 

softvéru boli zároveň aj výraznejšie zastúpené pracovné ponuky, v rámci ktorých boli 

postačujúce základy ovládania tohto grafického programu. V prípade všetkých uvedených 

programov bola v prevažnej miere požadovaná úroveň „pokročilý“. V prípade systému SAP 

bola v porovnaní s ostatnými programami častejšie vyžadovaná znalosť na základnej úrovni, 

čo je spôsobené špecifickým charakterom uvedeného softvéru. 

Tabuľka č. 18 – Zamestnávateľmi požadovaná úroveň zručností v rámci používateľských počítačových znalostí 

 expert pokročilý základy 

CENKROS plus 11,00% 65,30% 23,70% 
Autodesk Inventor 11,00% 72,40% 16,50% 
ostatné 9,30% 62,80% 27,90% 
CorelDRAW 8,90% 46,70% 44,40% 
OMEGA 8,60% 55,90% 35,50% 
AutoCAD 8,00% 68,60% 23,40% 
UNIX/Linux 7,70% 64,10% 28,20% 
Adobe Photoshop 7,10% 54,80% 38,10% 
POHODA 6,70% 50,70% 42,70% 
SolidWorks 5,80% 75,10% 19,00% 
Microsoft Windows 5,50% 72,90% 21,60% 
Microsoft Excel 4,90% 82,70% 12,40% 
Pro/ENGINEER 4,50% 82,40% 13,10% 
Internet (e-mail, www) 3,40% 85,60% 11,00% 
NX 3,30% 70,00% 26,70% 
SAP 3,10% 51,70% 45,20% 
Microsoft Outlook 3,00% 83,80% 13,20% 
CATIA 3,00% 72,70% 24,20% 
Microsoft Word 2,80% 84,00% 13,30% 
Microsoft PowerPoint 2,80% 85,20% 12,00% 
Solid Edge 2,60% 89,50% 7,90% 
Microsoft Access 2,20% 71,70% 26,10% 
Microsoft Project 1,60% 78,30% 20,10% 
IBM Lotus Notes 1,50% 75,20% 23,30% 
OpenOffice 0,00% 79,60% 20,40% 
Microsoft Dynamics NAV 0,00% 34,40% 65,60% 

 

Väčšina uchádzačov o zamestnanie, ktorí vo svojom životopise uviedli znalosť práce 

s textovým (Word) alebo tabuľkovým (Excel) editorom, deklarovala svoju znalosť na úrovni 

pokročilý. Expertnú úroveň uviedlo v prípade programu Word 18,1 % uchádzačov a v prípade 

programu Excel to bolo dokonca iba 8,5 %. Obdobná situácia bola zaznamenaná aj v prípade 

programu PowerPoint, pričom pri deklarovaní schopnosti práce s internetom si uchádzači 

dôverovali už výraznejšie viac (26,6 % na úrovni expert a 66,5 % na úrovni pokročilý). 

Podrobný prehľad uchádzačmi o zamestnanie deklarovaných užívateľských zručností podľa 

úrovne ovládania obsahuje tabuľka č. 19. 
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Tabuľka č. 19 - Úroveň ovládania uchádzačmi o prácu deklarovaných užívateľských počítačových zručností 

používateľské počítačové zručnosti expert pokročilý základy 

Internet (e-mail, www) 26,60% 66,50% 6,90% 
Microsoft Windows 20,90% 68,30% 10,80% 
Microsoft Word 18,10% 69,00% 12,90% 
OpenOffice.org Impress 14,20% 63,90% 21,90% 
OpenOffice.org Writer 13,20% 65,30% 21,50% 
QuarkXPress 13,10% 46,60% 40,20% 
Microsoft PowerPoint 12,80% 65,60% 21,50% 
T602 12,10% 47,30% 40,60% 
Mac OS 11,50% 49,50% 39,00% 
Používateľ MS-DOS 11,40% 48,30% 40,30% 
Adobe InDesign 11,40% 47,50% 41,10% 
Microsoft Outlook 11,10% 65,80% 23,00% 
ArchiCAD 10,60% 48,20% 41,10% 
Adobe Illustrator 10,20% 47,40% 42,50% 
OpenOffice 10,10% 64,70% 25,10% 
OpenOffice.org Calc 9,80% 64,70% 25,50% 
Microsoft FrontPage 9,00% 44,40% 46,60% 
Adobe Dreamweaver 9,00% 43,40% 47,60% 
SketchUp 9,00% 47,80% 43,10% 
Allplan 8,90% 49,90% 41,20% 
Adobe Premiere Pro 8,60% 40,60% 50,80% 
Microsoft Excel 8,50% 64,80% 26,70% 
OpenOffice.org Base 8,50% 59,30% 32,20% 
AutoCAD 7,70% 44,70% 47,60% 
IBM Lotus Notes 7,70% 59,50% 32,80% 
Autodesk Inventor 7,50% 48,90% 43,60% 
Google AdWords 7,40% 44,30% 48,30% 
Google Analytics 7,30% 43,90% 48,80% 
Corel PHOTO-PAINT 7,10% 45,60% 47,30% 
Adobe Photoshop 6,90% 42,50% 50,50% 
ostatné 6,60% 42,00% 51,30% 
Microsoft Visio 6,50% 48,60% 44,90% 
CorelDRAW 6,10% 40,30% 53,60% 
Solid Edge 6,10% 39,80% 54,10% 
Microsoft Project 5,80% 41,80% 52,40% 
Microsoft Dynamics NAV 5,60% 47,20% 47,10% 
OMEGA 5,50% 47,70% 46,90% 
SolidWorks 5,10% 43,20% 51,70% 
Microsoft Access 4,80% 44,30% 50,90% 
Autodesk 3ds Max 4,80% 29,40% 65,70% 
MicroStation 4,60% 43,60% 51,80% 
UNIX/Linux 4,40% 32,60% 62,90% 
POHODA 4,20% 42,40% 53,40% 
ALFA 4,10% 38,20% 57,70% 
Adobe After Effects 4,00% 32,00% 64,00% 
Pro/ENGINEER 3,60% 42,90% 53,60% 
CENKROS plus 3,50% 33,40% 63,10% 
SAP 2,50% 38,60% 58,90% 
CATIA 2,10% 39,60% 58,20% 

 

 

 

3.3.3. Programátorské počítačové zručnosti 

 

Programátorské počítačové znalosti boli rovnako v prevažnej miere vyžadované na pokročilej 

úrovni (61,8 %). V porovnaní s používateľskými a administratívnymi znalosťami boli v tejto 

kategórii výraznejšie zastúpené pozície, na ktoré boli dostačujúce základné znalosti (31,7 %), 

pričom pozície so znalosťami na expertnej úrovni boli zastúpené iba 6,6% podielom. 
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Graf č. 35 – Požadovaná úroveň počítačových znalostí (programátor) 

 

V 1114 prípadoch pracovných ponúk, kde boli vyžadované programátorské počítačové 

znalosti,  boli požiadavky značne rôznorodé. Nakoľko môžeme predpokladať, že portál 

profesia.sk predstavuje v prípade programátorských pracovných miest skôr doplnkový spôsob 

dopĺňania kvalifikovanej pracovnej sily, môžeme brať tieto údaje iba ako len veľmi hrubo 

orientačné. 

Z programátorských jazykov dominovali jazyky z rodiny „C“ – C++, C# a C, medzi ktoré sa na 

druhej pozícii v rámci frekvencie výskytu dostal SAP (11,4 %). Java bola požadovaná v 6,6 % 

prípadov. Ako posledný sme do tabuľky zaradili Visual Basic, ktorého znalosť sa vyžadovala 

v 3,5 % pracovných ponúk. Na značnú heterogenitu programátorských požiadaviek poukazuje 

aj 22,4 % podiel „iných“ požadovaných programátorských znalostí.  

Podrobný prehľad zamestnávateľmi požadovaných programátorských zručností je uvedený 

v grafe č. 36. 
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Graf č. 36 – Zamestnávateľmi požadované programátorské zručnosti 

 

 

Uchádzači o zamestnanie najčastejšie medzi programátorskými zručnosťami uvádzali znalosť 

jazyka HTML (15,3 %), ktorý sa v prípade požiadaviek zamestnávateľov objavoval iba v 2,2 % 

prípadov. Druhým najpočetnejšie deklarovaným jazykom bol Pascal (11,8 %), pričom v rámci 

požiadaviek zamestnávateľov tento programovací jazyk nefiguroval takmer vôbec. Znalosť 

programovacieho jazyka C++, ktorý bol u zamestnávateľov najžiadanejším (16,0 %),  uviedlo 

10,2 % uchádzačov o zamestnanie. Nasledovalo PHP (6,2 %, u zamestnávateľov 3,7 %) 

a MySQL (4,8 %, u zamestnávateľov 2,5 %). Populárnu Javu, ktorú vyžadovalo 6,6 % 

zamestnávateľov pri pozíciách, na ktorých boli potrebné programátorské zručnosti, ovládalo 

iba 4,8 % uchádzačov o zamestnanie. Necelé štyri percentá (3,8 %) uchádzačov deklarovalo 

znalosť JavaScriptu, pričom zamestnávatelia ju vyžadovali v prípade 1,7 % 

(programátorských) pracovných pozícií. 

Podrobný prehľad uchádzačmi o zamestnanie deklarovaných programátorských zručností je 

uvedený v grafe č. 37. 

1,1%

1,2%

1,3%

1,6%

1,7%

2,2%

2,2%

2,5%

3,1%

3,5%

3,5%

3,7%

3,9%

5,5%

5,7%

6,3%

6,6%

7,6%

9,4%

11,4%

16,0%

0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0%

ABAP

Assembler

CSS

XML

JavaScript

HTML

PL/SQL

MySQL

Microsoft SQL Server

Oracle Database

Visual Basic

PHP

.NET

ostatné

SQL

SIMATIC STEP 7

Java

C

C#

SAP

C++



 

48 

 

Graf č. 37 – Uchádzačmi o prácu deklarované programátorské počítačové zručnosti 
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Zamestnávatelia v prevažnej väčšine prípadov vyžadovali programátorské zručnosti na úrovni 

„pokročilý“. Výnimkou bol Visual Basic, kde až v 61,5 % prípadov boli dostačujúce základné 

znalosti, rovnako ako v prípade jazyka XML (61,1 %). 

Tabuľka č. 20 – Zamestnávateľmi požadované programátorské zručnosti podľa úrovne ovládania 

 expert pokročilý základy 

Java 20,50% 53,40% 26,00% 
CSS 14,30% 71,40% 14,30% 
HTML 12,00% 60,00% 28,00% 
MySQL 10,70% 46,40% 42,90% 
Oracle Database 10,30% 79,50% 10,30% 
C++ 9,00% 64,60% 26,40% 
Assembler 7,70% 61,50% 30,80% 
C 7,10% 74,10% 18,80% 
.NET 6,80% 56,80% 36,40% 
JavaScript 5,30% 52,60% 42,10% 
ostatné 4,90% 65,60% 29,50% 
C# 4,80% 49,50% 45,70% 
SQL 4,80% 77,80% 17,50% 
SAP 3,90% 57,50% 38,60% 
SIMATIC STEP 7 2,90% 64,30% 32,90% 
PHP 2,40% 70,70% 26,80% 
Visual Basic 0,00% 38,50% 61,50% 
Microsoft SQL Server 0,00% 71,40% 28,60% 
PL/SQL 0,00% 76,00% 24,00% 
XML 0,00% 38,90% 61,10% 
ABAP 0,00% 41,70% 58,30% 

 

Uchádzači o zamestnanie ovládali v prevažnej miere jazyk HTML iba na základnej úrovni, 

pričom základná úroveň bola dominantná takmer vo všetkých prípadoch programátorských 

zručností. 
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Tabuľka č. 21- Úroveň ovládania uchádzačmi o prácu deklarovaných užívateľských počítačových zručností 

programátorské počítačové zručnosti expert pokročilý základy 

XHTML 20,50% 42,70% 36,90% 
CSS 13,10% 46,20% 40,70% 
ostatné 12,70% 22,80% 64,60% 
HTML 11,60% 36,90% 51,40% 
WAP 10,50% 32,30% 57,10% 
.NET 10,20% 47,40% 42,50% 
LotusScript 9,50% 23,80% 66,70% 
AJAX 9,20% 42,70% 48,10% 
DirectX 9,00% 28,20% 62,80% 
WordPress 8,70% 43,70% 47,60% 
Visual Basic .NET 8,60% 39,30% 52,10% 
Sybase 8,20% 25,40% 66,40% 
IBM Informix 7,70% 20,20% 72,10% 
PHP 6,80% 35,70% 57,50% 
XML 6,60% 38,80% 54,60% 
ABAP 5,40% 14,30% 80,30% 
ASP 5,30% 26,50% 68,20% 
Microsoft Visual Studio 5,20% 47,30% 47,40% 
Java EE 5,10% 40,80% 54,10% 
JavaScript 4,80% 33,60% 61,60% 
Objective-C 4,50% 34,60% 60,90% 
C# 4,20% 39,10% 56,70% 
MySQL 4,10% 37,60% 58,30% 
IBM DB2 4,10% 35,40% 60,50% 
Perl 4,00% 28,90% 67,10% 
Adobe Flash 3,80% 31,30% 64,90% 
Delphi 3,80% 34,80% 61,40% 
ASP.NET 3,70% 37,50% 58,80% 
OpenGL 3,70% 24,10% 72,20% 
Ruby 3,60% 26,00% 70,40% 
Pascal 3,50% 28,80% 67,70% 
SQL 3,50% 41,00% 55,50% 
Java 3,40% 39,50% 57,00% 
SAP 3,20% 28,70% 68,10% 
Microsoft SQL Server 2,90% 37,40% 59,70% 
Object Pascal 2,80% 51,40% 45,80% 
C 2,70% 37,90% 59,40% 
Microsoft Visual FoxPro 2,60% 23,20% 74,20% 
Visual Basic 2,40% 22,10% 75,50% 
PL/SQL 2,30% 34,30% 63,40% 
Python 2,30% 27,00% 70,70% 
UML 2,10% 42,50% 55,40% 
SIMATIC STEP 7 2,00% 31,50% 66,40% 
PostgreSQL 1,80% 37,30% 60,90% 
Fortran 1,70% 12,20% 86,10% 
C++ 1,60% 23,90% 74,50% 
Oracle Forms 1,50% 22,80% 75,70% 
Assembler 1,40% 17,90% 80,60% 
Oracle Database 0,60% 31,60% 67,80% 
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4. PREFERENCIE ZAMESTNÁVATEĽOV PRI VÝBERE 
UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE 

 

Záujem zamestnávateľov o potencionálnych zamestnancov bolo v rámci dostupných dát 

možné sledovať prostredníctvom počtu zobrazení životopisov konkrétnych uchádzačov 

o prácu. Zamestnávateľ mal možnosť zobraziť tieto údaje po oboznámení sa s deklarovanými 

vedomosťami a zručnosťami jednotlivých absolventov, takže prezretie kontaktných údajov 

konkrétneho uchádzača môžeme považovať za určitý záujem o jeho pozvanie na pracovný 

pohovor.  

 V dostupnej databáze boli údaje o prezretí celkovo 241 865 životopisov, ktoré boli zobrazené 

aspoň jedným zamestnávateľom.  Z celkového počtu zverejnených životopisov (376 728) to 

predstavovalo necelé dve tretiny (64,2 %). Z uvedeného môžeme predpokladať, že o zvyšnú 

tretinu uchádzačov o prácu neprejavil záujem ani jeden zo zamestnávateľov využívajúci 

prostriedky skúmanej internetovej pracovnej inzercie. 

Frekvencia zobrazenia životopisu sa pohybovala v intervale od jedného zobrazenia až do 108 

zobrazení, pričom v rámci intervalu jedno až desať zobrazení bolo až 91,3 % životopisov, 

o ktoré prejavili zamestnávatelia záujem. Z hľadiska jednotlivých početností zobrazenia 

dominovalo jedno zobrazenie na životopis, ktoré sa vyskytovalo takmer v tridsiatich 

percentách prípadov (29,8 %). Dve zobrazenia boli zaznamenané u necelých dvadsať percent 

životopisov (19,8 %) a zobrazeniu životopisu zo strany troch zamestnávateľov sa dočkalo 

12,9 % uchádzačov o prácu.  

Graf č. 38 – Rozloženie počtu pozretí životopisov 

 

 

Zamestnávatelia sa pri hľadaní vhodných zamestnancov častejšie sústredili na absolventov 

s úplným stredným vzdelaním, nadstavbovým, resp. vyšším odborným vzdelaním a študentov 

vysokej školy, pri ktorých priemerný počet zobrazení životopisu dosiahol tri zobrazenia. 

V priemere dve zobrazenia mali životopisy uchádzačov o zamestnanie, ktorí získali stredné 

odborné vzdelanie bez maturity, aktuálne študovali na strednej škole, resp. mali absolvované 

vysokoškolské štúdium bez rozdielu stupňa. Najmenej lukratívni boli pre zamestnávateľov 

uchádzači, ktorí mali ukončenú iba základnú školu (v priemere jedno zobrazenie na životopis). 
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Tabuľka č. 22 – Priemerný počet zobrazení životopisu podľa stupňa dosiahnutého vzdelania uchádzača o zamestnanie 

stupeň vzdelania priemerný počet zobrazení 

základné vzdelanie 1 

študent strednej školy 2 

stredoškolské bez maturity 2 

stredoškolské s maturitou 3 

nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie 3 

študent vysokej školy 3 

vysokoškolské I. stupňa 2 

vysokoškolské II. stupňa 2 

vysokoškolské III. stupňa 2 

 

Zatiaľ čo v prípade základného, stredoškolského (s maturitou aj bez nej) a vysokoškolského 

vzdelania III. stupňa nehralo pri zobrazovaní životopisov uchádzačov o zamestnanie výraznú 

rolu pohlavie záujemcu o prácu, v prípade absolventov I. a II. stupňa vysokej školy ako aj 

v prípade študentov vysokých škôl zamestnávatelia skôr uprednostňovali mužov pred ženami. 

Životopisy uchádzačiek o prácu boli častejšie zobrazované v porovnaní s mužmi iba v prípade, 

ak išlo o žiačky stredných škôl. Podrobná štruktúra priemerného počtu zobrazení životopisov 

v závislosti od dosiahnutého vzdelania a pohlavia uchádzača o zamestnanie je uvedená 

v grafe č.39. 

Graf č. 39 – Priemerný počet zobrazení životopisu podľa dosiahnutého vzdelania a pohlavia uchádzača o zamestnanie 

 

 

Pre zamestnávateľov boli pri prezeraní životopisov lukratívnejší uchádzači o zamestnanie, 

u ktorých už uplynulo dlhšie obdobie od ukončenia štúdia na strednej škole a tak sa dalo 

predpokladať, že už získali viac pracovných skúseností, respektíve absolvovali aj 

vysokoškolské štúdium. 
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Tabuľka č. 23 – Priemerný počet pozretí životopisov podľa ukončenej strednej školy/roku jej ukončenia 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

gymnázium muži 5,1 4,6 4,1 3,5 2,4 1,8 1,5 1,4 1,4 1,0 0,6 

ženy 3,6 3,4 3,2 2,9 2,3 1,5 1,3 1,3 1,3 1,1 0,8 

SOŠ muži 4,1 4,1 3,9 3,5 2,5 1,4 1,2 1,3 1,3 1,1 0,6 

ženy 3,8 3,7 3,6 3,3 2,6 1,5 1,3 1,3 1,3 1,2 0,8 

 

 

Z hľadiska absolvovaného odboru na úrovni skupín odborov sa pohyboval priemerný počet 

zobrazení životopisov v rozmedzí 2 až 3 pozretí. 

Graf č. 40 – Priemerný počet pozretí životopisov podľa skupiny odborov 

 

Zatiaľ čo u uchádzačov o zamestnanie s absolvovaným úplným stredným všeobecným 

vzdelaním nadobudnutým na gymnáziu nebol v priemernom počte zobrazení životopisov 
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u mužov a žien žiaden rozdiel, v prípade absolventov stredných odborných škôl boli u 

niektorých skupín študijných odborov zaznamenané rozdiely medzi počtom zobrazení 

životopisov mužov a žien. Najvýraznejšie rozdiely boli zaznamenané  u odborov zo skupiny 

právnych vied a publicistiky, knihovníctva a vedeckých informácií, kde životopis muža bol 

zobrazený v priemere až päťkrát, pričom životopis ženy v priemere iba trikrát. Zaujímavým 

zistením je, že v prípade odborov zo skupiny stavebníctvo, geodézia a kartografia boli pre 

zamestnávateľov zaujímavejšie ženy (v priemere tri zobrazenia) ako muži (v priemere dve 

zobrazenia). 

Podrobný prehľad priemerného počtu zobrazení  životopisov podľa skupiny odborov obsahuje 

tabuľka č. 24. 

 

Tabuľka č. 24 – Priemerný počet zobrazení životopisov podľa skupiny odborov a pohlavia 

Skupina odborov 

priemerný počet 
zobrazení životopisov 

muži ženy 

Bezpečnostné služby 2 1 

Doprava, pošty a telekomunikácie 3 3 

Ekonomika a organizácia, obchod a služby 3 3 

Elektrotechnika 3 2 

Hutníctvo 2 2 

Informatika a výpočtová technika 3 3 

Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka 3 2 

Polygrafia a médiá 3 4 

Potravinárstvo 2 2 

Právne vedy 5 3 

Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie 5 3 

Špeciálne technické odbory 4 3 

Spracúvanie dreva 2 2 

Stavebníctvo, geodézia a kartografia 2 3 

Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba 2 2 

Technická chémia silikátov/Technická aplikovaná chémia 3 3 

Textil a odevníctvo 3 2 

Učiteľstvo 2 2 

Umenie a umeleckoremeselná tvorba 2 2 

Zdravotnícke odbory vzdelávania na stredných zdravotníckych školách 2 2 

Úplné stredné všeobecné vzdelanie (gymnázium) 3 3 
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ZÁVER 
 

V rámci úlohy boli analyzované životopisy absolventov stredných škôl, ktorí ukončili 

stredoškolské štúdium v období rokov 2004 až 2014. Vo vzorke bolo 54 % žien a 46 % mužov. 

Viac ako tri štvrtiny týchto uchádzačov o zamestnanie predstavovali absolventi stredných 

odborných škôl, 22 % bolo gymnazistov a vo vzorke boli so zanedbateľným podielom 

zastúpení aj absolventi konzervatórií. Priemerný vek uchádzača o zamestnanie (bez ohľadu 

na typ školy, na ktorej ukončil štúdium) bol 22 rokov. 

Najpočetnejšou skupinou zamestnávateľov zastúpených v skúmanom súbore boli 

zamestnávatelia zo stavebného (28,7 %)  a strojárskeho priemyslu (20,7 %). Z hľadiska počtu 

zamestnancov boli najpočetnejšou skupinou tí, ktorí ešte nemali žiadnych zamestnancov. 

Zatiaľ čo uchádzači o zamestnanie mali najväčší záujem o prácu na plný úväzok, 

zamestnávatelia častejšie ponúkali cez internetovú pracovnú inzerciu práce brigádnického 

charakteru. 

Pre zamestnávateľov boli najžiadanejší noví zamestnanci z oblasti strojárstva (17,07 % 

z celkového počtu pracovných pozícií) a elektrotechniky (13,53 %). Naopak, pre uchádzačov 

o zamestnanie boli najlukratívnejšie pozície z oblasti administratívy (20,42 %), pričom o prácu 

v oblasti strojárstva prejavovalo záujem iba 1,57 % a v oblasti elektrotechniky 2,38 % 

uchádzačov o zamestnanie. 

Z hľadiska geografického rozloženia bolo najviac pracovných ponúk v rámci Slovenska 

v Bratislavskom kraji (11,5 %). Vyšší podiel dosiahli už iba pracovné ponuky na prácu 

v zahraničí (29,5 %). 

Najmenšia ochota cestovať za prácou do iného kraja bola zaznamenaná u uchádzačov 

o zamestnanie v Bratislavskom kraji. Naopak, najvyššiu mieru ochoty cestovať za prácou 

medzi krajmi prejavili uchádzači o prácu z Prešovského kraja. 

Z pracovných ponúk zverejnených v rokoch 2012 až 2014 bolo iba 16,2 % vhodných aj pre 

čerstvých absolventov bez predchádzajúcej pracovnej skúsenosti. 

Podiel deklarovaných zručností za jednotlivé skupiny2 relatívne verne kopíroval podiely 

požadovaných zručností zo strany zamestnávateľov. 

V rámci administratívnych zručností bola zamestnávateľmi najviac vyhľadávaná fakturácia 

(22,0 %), zatiaľ čo u uchádzačov o zamestnanie bola na šiestom mieste s podielom 11,4 %. 

Naopak, u uchádzačov o zamestnanie dominovalo ovládanie strojopisu (24,1), ktoré v rámci 

požiadaviek zamestnávateľov dosiahlo iba 6,1 % podiel. 

Deklarovaná znalosť cudzích jazykov relatívne kopírovala požiadavky zamestnávateľov. Pri 

pozornejšom porovnaní požadovanej a deklarovanej úrovne ovládania jazykov sa však objavili 

výrazne rozdiely. Zatiaľ čo zamestnávatelia vyžadujú znalosť cudzích jazykov primárne na 

aktívnej úrovni, uchádzači o zamestnanie deklarujú ich ovládanie na výrazne nižšej úrovni. 

Napríklad až v 68 % z prípadov, kedy zamestnávatelia vyžadovali znalosť angličtiny, bola 

požadovaná jej znalosť na aktívnej úrovni, zatiaľ čo uchádzači o prácu deklarovali aktívne 

                                                           
2 Počítačové znalosti – používateľ, jazykové znalosti, administratívne a ekonomické zručnosti, programátorské 
počítačové zručnosti, administrátorské počítačové zručnosti. 
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ovládanie angličtiny iba na úrovni 30,5 % z prípadov, kedy uviedli vo svojich životopisoch 

znalosť anglického jazyka. 

Z počítačových zručností bola zaujímavá komparácia deklarovaných a požadovaných 

používateľských počítačových zručností. Zatiaľ čo u zamestnávateľov dominovala požiadavka 

na ovládanie práce s tabuľkovými procesormi, uchádzači o zamestnane túto znalosť uvádzali 

až za znalosťou textového editora. Zaujímavosťou je, že zamestnávatelia požadovali, rovnako 

ako aj uchádzači deklarovali, znalosť týchto softvérových nástrojov v ich komerčných verziách, 

zatiaľ čo ovládanie ich voľne dostupných bezplatných alternatív sa objavovalo v oboch 

prípadoch na výrazne nižších miestach. 

Na základe zistených skutočností, odporúčame posilniť vyučovanie cudzích jazykov na 

stredných odborných školách, nakoľko v tejto oblasti sa prejavujú výrazné rozdiely medzi 

požiadavkami trhu práce a úrovňou ovládania cudzích jazykov uchádzačmi o zamestnanie. 

Zmeny by mali byť orientované na posilnenie aktívnych komunikačných jazykových znalostí, 

ktoré sú pre súčasnú prax nevyhnutnosťou.  

V oblasti počítačových zručností je dôležité klásť väčší dôraz na  posilnenie úrovne výučby 

práce s tabuľkovými editormi (MS Excel), rozvoj analytických zručností a posilnenie 

samostatnej práce. 

v prípade administratívnych zručností odporúčame na základe zisteného posilniť vyučovanie 

zručností z oblasti fakturácie, hospodárskej korešpondencie, podvojného účtovníctva 

a skladového hospodárstva. 


