
PROGNÓZY VÝVOJA NA TRHU PRÁCE V SR II

ITMS 2014+312031N138 Apríl 2018

Uplatnenie absolventov stredných  
a vysokých škôl z hľadiska početnosti 

v evidencii na úradoch práce  
v roku 2017



 



1 
 

Predhovor riešiteľského tímu  

Výrazný nedostatok pracovných síl v súčasnosti spôsobený výraznou ekonomickou expanziou, 

odchodom najsilnejších ročníkov z trhu práce a príchodom početne najslabších ročníkov na trh práce 

spôsobuje aj zníženie kvalitatívnych požiadaviek zamestnávateľov na pracovné sily. V súčasnosti už 

zamestnávatelia nemôžu byť v takej miere vyberaví, ako tomu bolo pred niekoľkými rokmi. Aktuálna 

situácia na trhu práce ich podnecuje k vyššej participácii pri príprave pracovných síl vhodných na ich 

voľné pracovné pozície a zamestnávatelia si uvedomujú, že množstvo dostupných a použiteľných 

pracovných síl rýchlo klesá. Z týchto dôvodov sú v súčasnosti omnoho viac otvorení zamestnávaniu 

znevýhodnených skupín nezamestnaných vrátane starších a dlhodobo nezamestnaných uchádzačov 

o zamestnanie. Miera evidovanej nezamestnanosti tak za posledné dva roky v podmienkach SR 

zaznamenala najrýchlejší pokles až na súčasných 5,72 %1. 

Pokles celkovej miery nezamestnanosti sa však prejavuje aj pri absolventoch stredných a vysokých 

škôl, ktorí si v súčasnosti nachádzajú uplatnenie omnoho rýchlejšie, ako tomu bolo minulosti. Rovnako 

tak klesá počet tých, ktorí sa po absolvovaní štúdia dostanú do dlhodobej nezamestnanosti. Vývoj 

miery nezamestnanosti je jedným z dôležitých parciálnych faktorov uplatnenia absolventov a v ďalších 

etapách projektu bude súčasťou integrálneho hodnotenia uplatnenia absolventov stredných 

a vysokých škôl. V predkladanej štúdii je analyzovaný vývoj miery nezamestnanosti absolventov 

stredných a vysokých škôl v jednotlivých krajoch podľa odborov vzdelania a jednotlivých ročníkov 

absolventov, pričom najaktuálnejšou analyzovanou kohortou sú absolventi roku 2017. Jedná sa 

o najrozsiahlejšiu a najpodrobnejšiu analýzu vývoja miery nezamestnanosti, aká bola kedy 

v podmienkach SR vytvorená. 

Odporúčanie Rady EÚ týkajúce sa sledovania uplatnenia absolventov zo dňa 20. novembra 2017 

(2017/C 423/01) prioritne zameriava pozornosť na zlepšovanie informovanosti za oblasť zručností 

a poznatkov o zručnostiach, a to najmä v záujme lepšieho výberu povolania a podpory úspešného 

prechodu absolventov vzdelávania a prípravy pre trh práce do stavu produktívnej zamestnanosti. 

V nadväznosti na Nový program v oblasti zručností pre Európu zo dňa 22. septembra 2016 

(COM(2016) 381 final/2) bolo prijaté Odporúčanie Rady EÚ, ktoré sa týka európskeho rámca pre 

kvalitnú a účinnú učňovskú prípravu zo dňa 15. marca 2018 (2017/0244), ktoré akcentuje 

celoeurópske priority v oblasti zamestnanosti, rastu a investícií, s cieľom skvalitňovať nadobúdanie 

zručností ľudských zdrojov a ich relevantnosť pre trh práce, ako aj podporu mladých ľudí pri získavaní 

kompetencií, ktoré ich pripravia na prvé zamestnanie a ďalšie rozvíjanie ich profesijnej kariéry. 

                                                           
1 za február 2018 podľa ÚPSVaR 
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S poskytovaním vzdelávania a prípravy pre trh práce je úzko spojené taktiež profesijné 

poradenstvo, mentorstvo a podpora participantov s cieľom zabezpečiť im úspešné výsledky a zníženie 

počtu osôb, ktoré predčasne ukončili vzdelávanie. Učňovská príprava je obzvlášť účinnou formou 

učenia sa na pracovisku v rámci odborného vzdelávania a prípravy, ktorá mladým ľuďom výrazne 

uľahčuje prechod zo školy do zamestnania. Vyznačuje sa zmluvným vzťahom medzi učňom, 

zamestnávateľom a/alebo inštitúciou vzdelávania a odbornej prípravy, pričom participant za svoju 

prácu dostáva odmenu alebo náhradu. Poskytuje také zručnosti, ktoré zamestnávatelia skutočne 

potrebujú, pričom zvyšuje konkurencieschopnosť a produktivitu zamestnancov aj zamestnávateľov. 

Dobre navrhnuté systémy učňovskej prípravy predstavujú výhodu pre firmy aj pre absolventov. 

Teoretická aj praktická príprava sa pritom čoraz viac zameriava na prácu s modernými technológiami, 

aby mladí ľudia získali kvalifikáciu, ktorá zvyšuje ich zamestnateľnosť a minimalizuje pravdepodobnosť 

vzniku a pretrvávania absolventskej nezamestnanosti. 

Ucelený pohľad na zamestnanosť absolventov z hľadiska početnosti v evidencii uchádzačov 

o zamestnanie na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny poskytujú analýzy uplatnenia absolventov 

na trhu práce vypracované v rámci riešenia úloh Národného projektu „Prognózy vývoja na trhu práce 

v Slovenskej republike II“ v gescii Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len 

„MPSVR SR“) podľa Zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, 

rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, Zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a Zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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2 Metodika a vymedzenie pojmov 

Predkladaná štúdia je zameraná na analýzu uplatnenia sa absolventov jednotlivých stupňov 

a odborov vzdelania z hľadiska miery ich evidencie na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny. 

Primárnym zdrojom dát sú databázy Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny obsahujúce mesačné dáta 

o uchádzačoch o zamestnanie. Tieto dáta obsahujú rôzne informácie o štruktúre uchádzačov o 

zamestnanie v rôznych klasifikáciách ako SK ISCO-08, KOV, geografické premenné a podobne, ktoré 

slúžia na agregovanú analýzu vývoja nezamestnanosti, prípadne detailnejšie analyzovanie 

v podrobnom členení. 

V tejto štúdii sa pojem absolvent výrazne líši od všeobecne ustálenej definície, ktorú stanovuje 

napríklad Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, a to ako osobu, ktorá ukončila dennú formu 

prípravy na povolanie pred menej ako 2 rokmi. Obšírnejšie ponímanie tohto termínu ako osoby, ktorá 

ukončila štúdium v roku 2013, 2014, 2015, 2016 alebo 2017, umožňuje aj obšírnejšie a dôkladnejšie 

analyzovanie a porovnávanie determinujúcich kritérií nezamestnanosti absolventov. V tejo štúdii 

pojem absolvent označuje osobu, ktorá ukončila niektorý zo stupňov vzdelania v roku 2013 až 2017. 

Miera nezamestnanosti absolventov je vypočítaná ako podiel počtu uchádzačov o zamestnanie, 

ktorí ukončili štúdium v danom členení, ako je kraj, odbor vzdelania a rok ukončenia štúdia na 

celkovom počte absolventov v tomto členení. Osobitne sú počítané aj miery nezamestnanosti 

absolventov očistených od tých, ktorí pokračujú v ďalšom štúdiu na vysokej škole, ako i absolventov 

bez predchádzajúcej pracovnej skúsenosti z absolventov nepokračujúcich na vysoké školy. Miery 

nezamestnanosti sú odhadované v mesačných intervaloch osobitne pre denných absolventov z roku 

2013, 2014, 2015, 2016 a 2017.  

Riešiteľská organizácia pre účely sledovania miery nezamestnanosti v čase vyvinula ukazovateľ 

Intenzita nezamestnanosti. Tento ukazovateľ má za úlohu vyhodnocovať mieru nezamestnanosti za 

vopred stanovené časové obdobie a nie len v danom okamihu. V štúdii sa intenzita nezamestnanosti 

vyhodnocuje od 2-mesačnej nezamestnanosti až po 24-mesačnú. Intenzita nezamestnanosti 

porovnáva úspešnosť absolventov z hľadiska nezamestnanosti za rôzne dlhé časové obdobia. Čím má 

nižšiu hodnotu, tým lepšie sa absolventi v danom členení dokážu umiestniť na trhu práce.2  

 

  

                                                           
2 Podrobnejšie vymedzenie metodických postupov sa nachádza v osobitnom výstupe projektu s názvom 
„Vypracovanie komplexnej metodiky pokrývajúcej všetky aktivity projektu vrátane jej pravidelnej aktualizácie“. 
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4 Vývoj miery nezamestnanosti absolventov stredných škôl podľa 

hlavných skupín, skupín a odborov vzdelania v Slovenskej 

republike a jednotlivých regiónoch 

4.1 Nezamestnanosť absolventov stredných škôl v Slovenskej republike 

V roku 2017 ukončilo denné štúdium 45 350 stredoškolských absolventov, pričom ich počet oproti 

roku 2013 poklesol o približne 27 %. Z celkového počtu denných absolventov v roku 2017 pokračovalo 

na vysoké školy približne 37 %, pričom v roku 2013 to bolo 39 %. Miera nezamestnanosti absolventov 

stredných škôl nepokračujúcich v štúdiu na vysokej škole dosiahla v septembri roku 2017 približne 26,7 

%, pričom pri absolventoch z roku 2013 bola na úrovni 28 %. Jedná sa o iniciálnu mieru 

nezamestnanosti bezprostredne po ukončení štúdia. Na porovnanie úspešnosti absolventov z hľadiska 

miery nezamestnanosti je nevyhnutné brať do úvahy rozsiahlejšie obdobie od ukončenia školy a nie 

len okamihovú informáciu o iniciálnej miere nezamestnanosti. Na tieto účely bol vyvinutý ukazovateľ 

„intenzita nezamestnanosti“.  

Tab. č.  4.1:  Intenzita nezamestnanosti absolventov SŠ v Slovenskej republike 

Slovenská republika 

Intenzita nezamestnanosti  
Absolventi roku 

2013 2014 2015 2016 2017 

2 mesačná 28% 34% 31% 26% 20% 

3 mesačná 29% 33% 30% 24% 18% 

4 mesačná 30% 32% 28% 23% 17% 

5 mesačná 30% 31% 27% 21% 16% 

6 mesačná 30% 31% 26% 20% - 

7 mesačná 30% 30% 25% 20% - 

8 mesačná 30% 29% 24% 19% - 

9 mesačná 29% 28% 23% 18% - 

10 mesačná 29% 27% 22% 17% - 

11 mesačná 28% 26% 22% 16% - 

12 mesačná 27% 26% 21% 15% - 

13 mesačná 26% 25% 20% 15% - 

14 mesačná 26% 24% 19% 14% - 

15 mesačná 25% 23% 18% 13% - 

16 mesačná 24% 22% 17% 13% - 

17 mesačná 23% 21% 17% 12% - 

18 mesačná 23% 20% 16% - - 

19 mesačná 22% 20% 16% - - 

20 mesačná 22% 19% 15% - - 

21 mesačná 21% 19% 14% - - 

22 mesačná 20% 18% 14% - - 

23 mesačná 20% 17% 13% - - 

24 mesačná 19% 17% 13% - - 
Zdroj: ÚPSVaR, CVTI SR, konsolidácia databáz, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava
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Graf č.  4.1: Vývoj miery nezamestnanosti absolventov SŠ v Slovenskej republike 

Zdroj: ÚPSVaR, CVTI SR, konsolidácia databáz, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava 
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Graf č.  4.2: Vývoj miery nezamestnanosti absolventov SŠ nepokračujúcich na VŠ v Slovenskej republike 

Zdroj: ÚPSVaR, CVTI SR, konsolidácia databáz, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava 
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Graf č.  4.3: Vývoj miery nezamestnanosti absolventov SŠ nepokračujúcich na VŠ bez pracovných skúseností v Slovenskej republike  

Zdroj: ÚPSVaR, CVTI SR, konsolidácia databáz, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava 
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4.1.1 Nezamestnanosť absolventov stredných škôl hlavnej skupiny odborov vzdelania 

2 Technické vedy a náuky I v Slovenskej republike 

V roku 2017 ukončilo denné štúdium v hlavnej skupine odborov vzdelania 2 Technické vedy 

a náuky I 8 955 stredoškolských absolventov, pričom ich počet oproti roku 2013 poklesol o približne 

13 %. Z celkového počtu denných absolventov v roku 2017 pokračovalo na vysoké školy približne 21 %, 

pričom v roku 2013 to bolo 20 %. Miera nezamestnanosti absolventov stredných škôl nepokračujúcich 

v štúdiu na vysokej škole dosiahla v septembri roku 2017 približne 25,3 %, pričom pri absolventoch z 

roku 2013 bola na úrovni 26,9 %. Jedná sa o iniciálnu mieru nezamestnanosti bezprostredne po 

ukončení štúdia. Na porovnanie úspešnosti absolventov z hľadiska miery nezamestnanosti je 

nevyhnutné brať do úvahy rozsiahlejšie obdobie od ukončenia školy a nie len okamihovú informáciu o 

iniciálnej miere nezamestnanosti. Na tieto účely bol vyvinutý ukazovateľ "intenzita nezamestnanosti". 

4-mesačná intenzita nezamestnanosti dosiahla pri absolventoch z roku 2017 úroveň 15 %, pri 

absolventoch z roku 2013 to bolo približne 28 %. Z uvedeného vyplýva, že súčasní absolventi si v prvých 

4 mesiacoch od príchodu na trh práce nachádzajú zamestnanie skôr ako absolventi z roku 2013. 

Podrobný pohľad na vývoj miery a intenzity nezamestnanosti absolventov je obsahom nasledujúcej 

tabuľky a grafov. 

Tab. č.  4.2:  Intenzita nezamestnanosti absolventov SŠ hlavnej skupiny odborov vzdelania 
2 Technické vedy a náuky I v Slovenskej republike 

2 Technické vedy a náuky I 

Intenzita nezamestnanosti  
Absolventi roku 

2013 2014 2015 2016 2017 

2 mesačná 27% 33% 31% 24% 19% 

3 mesačná 28% 31% 29% 22% 17% 

4 mesačná 28% 30% 27% 20% 15% 

5 mesačná 28% 29% 25% 19% 14% 

6 mesačná 28% 28% 24% 17% - 

7 mesačná 28% 27% 23% 16% - 

8 mesačná 27% 26% 22% 15% - 

9 mesačná 27% 25% 21% 15% - 

10 mesačná 26% 24% 20% 14% - 

11 mesačná 25% 23% 19% 13% - 

12 mesačná 25% 22% 18% 12% - 

13 mesačná 24% 21% 17% 11% - 

14 mesačná 23% 20% 16% 11% - 

15 mesačná 22% 20% 16% 10% - 

16 mesačná 22% 19% 15% 10% - 

17 mesačná 21% 18% 14% 9% - 

18 mesačná 20% 17% 14% - - 

19 mesačná 20% 17% 13% - - 

20 mesačná 19% 16% 13% - - 

21 mesačná 19% 16% 12% - - 

22 mesačná 18% 15% 12% - - 

23 mesačná 18% 15% 11% - - 

24 mesačná 17% 14% 11% - - 
Zdroj: ÚPSVaR, CVTI SR, konsolidácia databáz, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava 
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Graf č.  4.4: Vývoj miery nezamestnanosti absolventov SŠ hlavnej skupiny odborov vzdelania 2 Technické vedy a náuky I v Slovenskej republike 

 

Zdroj: ÚPSVaR, CVTI SR, konsolidácia databáz, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava 
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Graf č.  4.5: Vývoj miery nezamestnanosti absolventov SŠ nepokračujúcich na VŠ hlavnej skupiny odborov vzdelania 2 Technické vedy 
a náuky I v Slovenskej republike 

 

Zdroj: ÚPSVaR, CVTI SR, konsolidácia databáz, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava 
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Graf č.  4.6: Vývoj miery nezamestnanosti absolventov SŠ nepokračujúcich na VŠ bez pracovných skúseností hlavnej skupiny odborov vzdelania 
2 Technické vedy a náuky I v Slovenskej republike  

 

Zdroj: ÚPSVaR, CVTI SR, konsolidácia databáz, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava 
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4.1.2 Nezamestnanosť absolventov stredných škôl hlavnej skupiny odborov vzdelania 

3 Technické vedy a náuky II v Slovenskej republike 

V roku 2017 ukončilo denné štúdium v hlavnej skupine odborov vzdelania 3 Technické vedy a náuky 

II 5 926 stredoškolských absolventov, pričom ich počet oproti roku 2013 poklesol o približne 27 %. Z 

celkového počtu denných absolventov v roku 2017 pokračovalo na vysoké školy približne 25 %, pričom 

v roku 2013 to bolo 26 %. Miera nezamestnanosti absolventov stredných škôl nepokračujúcich v štúdiu 

na vysokej škole dosiahla v septembri roku 2017 približne 32,1 %, pričom pri absolventoch z roku 2013 

bola na úrovni 34,6 %. Jedná sa o iniciálnu mieru nezamestnanosti bezprostredne po ukončení štúdia. 

Na porovnanie úspešnosti absolventov z hľadiska miery nezamestnanosti je nevyhnutné brať do úvahy 

rozsiahlejšie obdobie od ukončenia školy a nie len okamihovú informáciu o iniciálnej miere 

nezamestnanosti. Na tieto účely bol vyvinutý ukazovateľ "intenzita nezamestnanosti". 4-mesačná 

intenzita nezamestnanosti dosiahla pri absolventoch z roku 2017 úroveň 21 %, pri absolventoch z roku 

2013 to bolo približne 37 %. Z uvedeného vyplýva, že súčasní absolventi si v prvých 4 mesiacoch od 

príchodu na trh práce nachádzajú zamestnanie skôr, ako absolventi z roku 2013. Podrobný pohľad na 

vývoj miery a intenzity nezamestnanosti absolventov je obsahom nasledujúcej tabuľky a grafov.  

Tab. č.  4.3:  Intenzita nezamestnanosti absolventov SŠ hlavnej skupiny odborov vzdelania 
3 Technické vedy a náuky II v Slovenskej republike 

3 Technické vedy a náuky II 

Intenzita nezamestnanosti  
Absolventi roku 

2013 2014 2015 2016 2017 

2 mesačná 35% 42% 37% 33% 25% 

3 mesačná 36% 40% 35% 31% 23% 

4 mesačná 37% 39% 34% 30% 21% 

5 mesačná 37% 38% 32% 28% 20% 

6 mesačná 37% 37% 31% 26% - 

7 mesačná 36% 36% 30% 25% - 

8 mesačná 36% 35% 29% 24% - 

9 mesačná 35% 34% 28% 23% - 

10 mesačná 34% 33% 26% 22% - 

11 mesačná 34% 32% 25% 21% - 

12 mesačná 33% 31% 24% 20% - 

13 mesačná 32% 30% 23% 19% - 

14 mesačná 31% 28% 22% 18% - 

15 mesačná 30% 27% 22% 17% - 

16 mesačná 29% 26% 21% 16% - 

17 mesačná 28% 26% 20% 15% - 

18 mesačná 28% 25% 19% - - 

19 mesačná 27% 24% 19% - - 

20 mesačná 26% 23% 18% - - 

21 mesačná 26% 23% 17% - - 

22 mesačná 25% 22% 17% - - 

23 mesačná 24% 21% 16% - - 

24 mesačná 24% 21% 16% - - 
Zdroj: ÚPSVaR, CVTI SR, konsolidácia databáz, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava 
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Graf č.  4.7: Vývoj miery nezamestnanosti absolventov SŠ hlavnej skupiny odborov vzdelania 3 Technické vedy a náuky II v Slovenskej republike 

 

Zdroj: ÚPSVaR, CVTI SR, konsolidácia databáz, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava 
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Graf č.  4.8: Vývoj miery nezamestnanosti absolventov SŠ nepokračujúcich na VŠ hlavnej skupiny odborov vzdelania 3 Technické vedy a náuky II 
v Slovenskej republike 

 

Zdroj: ÚPSVaR, CVTI SR, konsolidácia databáz, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava 



15 
 

Graf č.  4.9: Vývoj miery nezamestnanosti absolventov SŠ nepokračujúcich na VŠ bez pracovných skúseností hlavnej skupiny odborov vzdelania 
3 Technické vedy a náuky II v Slovenskej republike  

 

Zdroj: ÚPSVaR, CVTI SR, konsolidácia databáz, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava 
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4.1.3 Nezamestnanosť absolventov stredných škôl hlavnej skupiny odborov vzdelania  

4 Poľnohospodársko–lesnícke a veterinárne vedy a náuky v Slovenskej republike 

V roku 2017 ukončilo denné štúdium v hlavnej skupine odborov vzdelania 4 Poľnohospodársko–

lesnícke a veterinárne vedy a náuky 1 339 stredoškolských absolventov, pričom ich počet oproti roku 

2013 poklesol o približne 11 %. Z celkového počtu denných absolventov v roku 2017 pokračovalo na 

vysoké školy približne 22 %, pričom v roku 2013 to bolo 25 %. Miera nezamestnanosti absolventov 

stredných škôl nepokračujúcich v štúdiu na vysokej škole dosiahla v septembri roku 2017 približne 24,2 

%, pričom pri absolventoch roku 2013 bola na úrovni 35,8 %. Jedná sa o iniciálnu mieru 

nezamestnanosti bezprostredne po ukončení štúdia. Na porovnanie úspešnosti absolventov z hľadiska 

miery nezamestnanosti je nevyhnutné brať do úvahy rozsiahlejšie obdobie od ukončenia školy a nie 

len okamihovú informáciu o iniciálnej miere nezamestnanosti. Na tieto účely bol vyvinutý ukazovateľ 

"intenzita nezamestnanosti". 4-mesačná intenzita nezamestnanosti dosiahla pri absolventoch roku 

2017 úroveň 17 %, pri absolventoch roku 2013 to bolo približne 38 %. Z uvedeného vyplýva, že súčasní 

absolventi si v prvých 4 mesiacoch od príchodu na trh práce nachádzajú zamestnanie skôr, ako 

absolventi roku 2013. Podrobný pohľad na vývoj miery a intenzity nezamestnanosti absolventov je 

obsahom nasledujúcej tabuľky a grafov.             

Tab. č.  4.4:  Intenzita nezamestnanosti absolventov SŠ hlavnej skupiny odborov vzdelania 
4 Poľnohospodársko–lesnícke a veterinárne vedy a náuky v Slovenskej republike 

4 Poľnohospodársko–lesnícke a veterinárne vedy a náuky 

Intenzita nezamestnanosti  
Absolventi roku 

2013 2014 2015 2016 2017 

2 mesačná 36% 38% 32% 28% 19% 

3 mesačná 37% 38% 31% 27% 18% 

4 mesačná 38% 37% 30% 26% 17% 

5 mesačná 38% 37% 29% 24% 16% 

6 mesačná 38% 36% 28% 23% - 

7 mesačná 38% 35% 27% 22% - 

8 mesačná 38% 34% 26% 21% - 

9 mesačná 37% 33% 25% 20% - 

10 mesačná 36% 32% 24% 19% - 

11 mesačná 35% 31% 22% 18% - 

12 mesačná 35% 31% 22% 18% - 

13 mesačná 34% 30% 21% 17% - 

14 mesačná 33% 29% 20% 16% - 

15 mesačná 32% 28% 19% 15% - 

16 mesačná 31% 27% 18% 15% - 

17 mesačná 30% 26% 18% 14% - 

18 mesačná 30% 25% 17% - - 

19 mesačná 29% 25% 17% - - 

20 mesačná 28% 24% 16% - - 

21 mesačná 28% 23% 16% - - 

22 mesačná 27% 23% 15% - - 

23 mesačná 26% 22% 15% - - 

24 mesačná 26% 22% 14% - - 

Zdroj: ÚPSVaR, CVTI SR, konsolidácia databáz, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava 
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Graf č.  4.10: Vývoj miery nezamestnanosti absolventov SŠ hlavnej skupiny odborov vzdelania 4 Poľnohospodársko–lesnícke a veterinárne vedy a náuky v 
Slovenskej republike 

 

Zdroj: ÚPSVaR, CVTI SR, konsolidácia databáz, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava 
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Graf č.  4.11: Vývoj miery nezamestnanosti absolventov SŠ nepokračujúcich na VŠ hlavnej skupiny odborov vzdelania 4 Poľnohospodársko–lesnícke 
a veterinárne vedy a náuky v Slovenskej republike 

 

Zdroj: ÚPSVaR, CVTI SR, konsolidácia databáz, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava 
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Graf č.  4.12: Vývoj miery nezamestnanosti absolventov SŠ nepokračujúcich na VŠ bez pracovných skúseností hlavnej skupiny odborov vzdelania 
4 Poľnohospodársko–lesnícke a veterinárne vedy a náuky v Slovenskej republike  

 

Zdroj: ÚPSVaR, CVTI SR, konsolidácia databáz, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava 
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4.1.4 Nezamestnanosť absolventov stredných škôl hlavnej skupiny odborov vzdelania  

5 Zdravotníctvo v Slovenskej republike 

V roku 2017 ukončilo denné štúdium v hlavnej skupine odborov vzdelania 5 Zdravotníctvo 1 931 

stredoškolských absolventov, pričom ich počet oproti roku 2013 vzrástol o približne 14 %. Z celkového 

počtu denných absolventov v roku 2017 pokračovalo na vysoké školy približne 47 %, pričom v roku 

2013 to bolo 42 %. Miera nezamestnanosti absolventov stredných škôl nepokračujúcich v štúdiu na 

vysokej škole dosiahla v septembri roku 2017 približne 32,5 %, pričom pri absolventoch roku 2013 bola 

na úrovni 23,8 %. Jedná sa o iniciálnu mieru nezamestnanosti bezprostredne po ukončení štúdia. Na 

porovnanie úspešnosti absolventov z hľadiska miery nezamestnanosti je nevyhnutné brať do úvahy 

rozsiahlejšie obdobie od ukončenia školy a nie len okamihovú informáciu o iniciálnej miere 

nezamestnanosti. Na tieto účely bol vyvinutý ukazovateľ "intenzita nezamestnanosti". 4-mesačná 

intenzita nezamestnanosti dosiahla pri absolventoch roku 2017 úroveň 19 %, pri absolventoch roku 

2013 to bolo približne 24 %. Z uvedeného vyplýva, že súčasní absolventi si v prvých 4 mesiacoch od 

príchodu na trh práce nachádzajú zamestnanie skôr, ako absolventi roku 2013. Podrobný pohľad na 

vývoj miery a intenzity nezamestnanosti absolventov je obsahom nasledujúcej tabuľky a grafov. 

                       

Tab. č.  4.5:  Intenzita nezamestnanosti absolventov SŠ hlavnej skupiny odborov vzdelania 5 
Zdravotníctvo v Slovenskej republike 

5 Zdravotníctvo 

Intenzita nezamestnanosti  
Absolventi roku 

2013 2014 2015 2016 2017 

2 mesačná 22% 33% 27% 25% 23% 

3 mesačná 23% 31% 25% 23% 20% 

4 mesačná 24% 29% 23% 21% 19% 

5 mesačná 24% 28% 22% 20% 17% 

6 mesačná 24% 27% 21% 18% - 

7 mesačná 24% 26% 20% 17% - 

8 mesačná 23% 25% 18% 16% - 

9 mesačná 23% 24% 17% 15% - 

10 mesačná 22% 22% 16% 14% - 

11 mesačná 22% 21% 16% 14% - 

12 mesačná 21% 20% 15% 13% - 

13 mesačná 20% 19% 14% 12% - 

14 mesačná 20% 19% 13% 11% - 

15 mesačná 19% 18% 13% 11% - 

16 mesačná 18% 17% 12% 10% - 

17 mesačná 17% 16% 12% 10% - 

18 mesačná 17% 16% 11% - - 

19 mesačná 16% 15% 11% - - 

20 mesačná 16% 14% 10% - - 

21 mesačná 15% 14% 10% - - 

22 mesačná 15% 13% 9% - - 

23 mesačná 14% 13% 9% - - 

24 mesačná 14% 12% 9% - - 

Zdroj: ÚPSVaR, CVTI SR, konsolidácia databáz, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava 
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Graf č.  4.13: Vývoj miery nezamestnanosti absolventov SŠ hlavnej skupiny odborov vzdelania 5 Zdravotníctvo v Slovenskej republike 

 

Zdroj: ÚPSVaR, CVTI SR, konsolidácia databáz, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava 
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Graf č.  4.14: Vývoj miery nezamestnanosti absolventov SŠ nepokračujúcich na VŠ hlavnej skupiny odborov vzdelania 5 Zdravotníctvo v Slovenskej 
republike 

 

Zdroj: ÚPSVaR, CVTI SR, konsolidácia databáz, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava 
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Graf č.  4.15: Vývoj miery nezamestnanosti absolventov SŠ nepokračujúcich na VŠ bez pracovných skúseností hlavnej skupiny odborov vzdelania 
5 Zdravotníctvo v Slovenskej republike  

 

Zdroj: ÚPSVaR, CVTI SR, konsolidácia databáz, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava 
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4.1.5 Nezamestnanosť absolventov stredných škôl hlavnej skupiny odborov vzdelania  

6 Spoločenské vedy, náuky a služby I v Slovenskej republike 

V roku 2017 ukončilo denné štúdium v hlavnej skupine odborov vzdelania 6 Spoločenské vedy, 

náuky a služby I 12 249 stredoškolských absolventov, pričom ich počet oproti roku 2013 poklesol o 

približne 36 %. Z celkového počtu denných absolventov v roku 2017 pokračovalo na vysoké školy 

približne 27 %, pričom v roku 2013 to bolo 27 %. Miera nezamestnanosti absolventov stredných škôl 

nepokračujúcich v štúdiu na vysokej škole dosiahla v septembri roku 2017 približne 29,8 %, pričom pri 

absolventoch roku 2013 bola na úrovni 31,1 %. Jedná sa o iniciálnu mieru nezamestnanosti 

bezprostredne po ukončení štúdia. Na porovnanie úspešnosti absolventov z hľadiska miery 

nezamestnanosti je nevyhnutné brať do úvahy rozsiahlejšie obdobie od ukončenia školy a nie len 

okamihovú informáciu o iniciálnej miere nezamestnanosti. Na tieto účely bol vyvinutý ukazovateľ 

"intenzita nezamestnanosti". 4-mesačná intenzita nezamestnanosti dosiahla pri absolventoch roku 

2017 úroveň 19 %, pri absolventoch roku 2013 to bolo približne 33 %. Z uvedeného vyplýva, že súčasní 

absolventi si v prvých 4 mesiacoch od príchodu na trh práce nachádzajú zamestnanie skôr, ako 

absolventi roku 2013. Podrobný pohľad na vývoj miery a intenzity nezamestnanosti absolventov je 

obsahom nasledujúcej tabuľky a grafov.                 

Tab. č.  4.6:  Intenzita nezamestnanosti absolventov SŠ hlavnej skupiny odborov vzdelania 
6 Spoločenské vedy, náuky a služby I v Slovenskej republike 

6 Spoločenské vedy, náuky a služby I 

Intenzita nezamestnanosti  
Absolventi roku 

2013 2014 2015 2016 2017 

2 mesačná 31% 40% 36% 30% 23% 

3 mesačná 32% 38% 34% 28% 20% 

4 mesačná 33% 37% 33% 26% 19% 

5 mesačná 33% 36% 31% 24% 17% 

6 mesačná 33% 35% 30% 23% - 

7 mesačná 32% 34% 29% 22% - 

8 mesačná 32% 33% 27% 21% - 

9 mesačná 31% 31% 26% 20% - 

10 mesačná 30% 30% 25% 19% - 

11 mesačná 29% 29% 24% 18% - 

12 mesačná 29% 28% 23% 17% - 

13 mesačná 28% 27% 22% 16% - 

14 mesačná 27% 26% 21% 15% - 

15 mesačná 26% 25% 20% 14% - 

16 mesačná 25% 24% 19% 14% - 

17 mesačná 25% 23% 18% 13% - 

18 mesačná 24% 22% 18% - - 

19 mesačná 23% 22% 17% - - 

20 mesačná 23% 21% 16% - - 

21 mesačná 22% 20% 16% - - 

22 mesačná 21% 20% 15% - - 

23 mesačná 21% 19% 15% - - 

24 mesačná 20% 18% 14% - - 

Zdroj: ÚPSVaR, CVTI SR, konsolidácia databáz, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava 
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Graf č.  4.16: Vývoj miery nezamestnanosti absolventov SŠ hlavnej skupiny odborov vzdelania 6 Spoločenské vedy, náuky a služby I v Slovenskej republike 

 

Zdroj: ÚPSVaR, CVTI SR, konsolidácia databáz, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava 
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Graf č.  4.17: Vývoj miery nezamestnanosti absolventov SŠ nepokračujúcich na VŠ hlavnej skupiny odborov vzdelania 6 Spoločenské vedy, náuky a služby 
I v Slovenskej republike 

 

Zdroj: ÚPSVaR, CVTI SR, konsolidácia databáz, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava 
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Graf č.  4.18: Vývoj miery nezamestnanosti absolventov SŠ nepokračujúcich na VŠ bez pracovných skúseností hlavnej skupiny odborov vzdelania 
6 Spoločenské vedy, náuky a služby I v Slovenskej republike  

 

Zdroj: ÚPSVaR, CVTI SR, konsolidácia databáz, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava 
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4.1.6 Nezamestnanosť absolventov stredných škôl hlavnej skupiny odborov vzdelania  

7 Spoločenské vedy, náuky a služby II v Slovenskej republike 

V roku 2017 ukončilo denné štúdium v hlavnej skupine odborov vzdelania 7 Spoločenské vedy, 

náuky a služby II 13 103 stredoškolských absolventov, pričom ich počet oproti roku 2013 poklesol o 

približne 33 %. Z celkového počtu denných absolventov v roku 2017 pokračovalo na vysoké školy 

približne 66 %, pričom v roku 2013 to bolo 69 %. Miera nezamestnanosti absolventov stredných škôl 

nepokračujúcich v štúdiu na vysokej škole dosiahla v septembri roku 2017 približne 18,2 %, pričom pri 

absolventoch roku 2013 bola na úrovni 17,4 %. Jedná sa o iniciálnu mieru nezamestnanosti 

bezprostredne po ukončení štúdia. Na porovnanie úspešnosti absolventov z hľadiska miery 

nezamestnanosti je nevyhnutné brať do úvahy rozsiahlejšie obdobie od ukončenia školy a nie len 

okamihovú informáciu o iniciálnej miere nezamestnanosti. Na tieto účely bol vyvinutý ukazovateľ 

"intenzita nezamestnanosti". 4-mesačná intenzita nezamestnanosti dosiahla pri absolventoch roku 

2017 úroveň 13 %, pri absolventoch roku 2013 to bolo približne 19 %. Z uvedeného vyplýva, že súčasní 

absolventi si v prvých 4 mesiacoch od príchodu na trh práce nachádzajú zamestnanie skôr, ako 

absolventi roku 2013. Podrobný pohľad na vývoj miery a intenzity nezamestnanosti absolventov je 

obsahom nasledujúcej tabuľky a grafov.                

       

Tab. č.  4.7:  Intenzita nezamestnanosti absolventov SŠ hlavnej skupiny odborov vzdelania 
7 Spoločenské vedy, náuky a služby II v Slovenskej republike 

7 Spoločenské vedy, náuky a služby II 

Intenzita nezamestnanosti  
Absolventi roku 

2013 2014 2015 2016 2017 

2 mesačná 18% 21% 20% 17% 14% 

3 mesačná 18% 21% 20% 16% 13% 

4 mesačná 19% 21% 19% 15% 13% 

5 mesačná 20% 20% 19% 15% 12% 

6 mesačná 21% 21% 19% 15% - 

7 mesačná 22% 21% 19% 15% - 

8 mesačná 23% 22% 20% 15% - 

9 mesačná 23% 22% 20% 15% - 

10 mesačná 24% 22% 20% 15% - 

11 mesačná 24% 22% 19% 15% - 

12 mesačná 24% 22% 19% 14% - 

13 mesačná 23% 21% 18% 14% - 

14 mesačná 23% 20% 18% 13% - 

15 mesačná 22% 20% 17% 12% - 

16 mesačná 21% 19% 16% 12% - 

17 mesačná 20% 18% 15% 11% - 

18 mesačná 20% 18% 15% - - 

19 mesačná 19% 17% 14% - - 

20 mesačná 19% 17% 14% - - 

21 mesačná 19% 16% 14% - - 

22 mesačná 18% 16% 13% - - 

23 mesačná 18% 16% 13% - - 

24 mesačná 18% 15% 12% - - 

Zdroj: ÚPSVaR, CVTI SR, konsolidácia databáz, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava 
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Graf č.  4.19: Vývoj miery nezamestnanosti absolventov SŠ hlavnej skupiny odborov vzdelania 7 Spoločenské vedy, náuky a služby II v Slovenskej republike 

 

Zdroj: ÚPSVaR, CVTI SR, konsolidácia databáz, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava 
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Graf č.  4.20: Vývoj miery nezamestnanosti absolventov SŠ nepokračujúcich na VŠ hlavnej skupiny odborov vzdelania 7 Spoločenské vedy, náuky a služby 
II v Slovenskej republike 

 

Zdroj: ÚPSVaR, CVTI SR, konsolidácia databáz, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava 
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Graf č.  4.21: Vývoj miery nezamestnanosti absolventov SŠ nepokračujúcich na VŠ bez pracovných skúseností hlavnej skupiny odborov vzdelania 7 
Spoločenské vedy, náuky a služby II v Slovenskej republike  

 

Zdroj: ÚPSVaR, CVTI SR, konsolidácia databáz, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava 
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4.1.7 Nezamestnanosť absolventov stredných škôl hlavnej skupiny odborov vzdelania  

8 Vedy a náuky o kultúre a umení v Slovenskej republike 

V roku 2017 ukončilo denné štúdium v hlavnej skupine odborov vzdelania 8 Vedy a náuky o kultúre 

a umení 1 786 stredoškolských absolventov, pričom ich počet oproti roku 2013 poklesol o približne 

9 %. Z celkového počtu denných absolventov v roku 2017 pokračovalo na vysoké školy približne 26 %, 

pričom v roku 2013 to bolo 28 %. Miera nezamestnanosti absolventov stredných škôl nepokračujúcich 

v štúdiu na vysokej škole dosiahla v septembri roku 2017 približne 20,6 %, pričom pri absolventoch 

roku 2013 bola na úrovni 19,6 %. Jedná sa o iniciálnu mieru nezamestnanosti bezprostredne po 

ukončení štúdia. Na porovnanie úspešnosti absolventov z hľadiska miery nezamestnanosti je 

nevyhnutné brať do úvahy rozsiahlejšie obdobie od ukončenia školy a nie len okamihovú informáciu o 

iniciálnej miere nezamestnanosti. Na tieto účely bol vyvinutý ukazovateľ "intenzita nezamestnanosti". 

4-mesačná intenzita nezamestnanosti dosiahla pri absolventoch roku 2017 úroveň 13 %, pri 

absolventoch roku 2013 to bolo približne 21 %. Z uvedeného vyplýva, že súčasní absolventi si v prvých 

4 mesiacoch od príchodu na trh práce nachádzajú zamestnanie skôr, ako absolventi roku 2013. 

Podrobný pohľad na vývoj miery a intenzity nezamestnanosti absolventov je obsahom nasledujúcej 

tabuľky a grafov.                  

Tab. č.  4.8:  Intenzita nezamestnanosti absolventov SŠ hlavnej skupiny odborov vzdelania 8 Vedy 
a náuky o kultúre a umení v Slovenskej republike 

8 Vedy a náuky o kultúre a umení 

Intenzita nezamestnanosti  
Absolventi roku 

2013 2014 2015 2016 2017 

2 mesačná 19% 23% 23% 22% 15% 

3 mesačná 20% 22% 22% 20% 14% 

4 mesačná 21% 22% 22% 19% 13% 

5 mesačná 21% 21% 21% 18% 12% 

6 mesačná 21% 21% 20% 18% - 

7 mesačná 21% 20% 20% 17% - 

8 mesačná 21% 20% 19% 16% - 

9 mesačná 21% 19% 18% 16% - 

10 mesačná 20% 19% 18% 15% - 

11 mesačná 20% 18% 17% 14% - 

12 mesačná 20% 18% 17% 13% - 

13 mesačná 19% 17% 16% 13% - 

14 mesačná 18% 16% 15% 12% - 

15 mesačná 18% 16% 15% 11% - 

16 mesačná 17% 15% 14% 11% - 

17 mesačná 17% 15% 14% 10% - 

18 mesačná 16% 14% 13% - - 

19 mesačná 16% 14% 13% - - 

20 mesačná 15% 14% 12% - - 

21 mesačná 15% 13% 12% - - 

22 mesačná 15% 13% 11% - - 

23 mesačná 14% 12% 11% - - 

24 mesačná 14% 12% 11% - - 

Zdroj: ÚPSVaR, CVTI SR, konsolidácia databáz, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava 
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Graf č.  4.22: Vývoj miery nezamestnanosti absolventov SŠ hlavnej skupiny odborov vzdelania 8 Vedy a náuky o kultúre a umení v Slovenskej republike 

 

Zdroj: ÚPSVaR, CVTI SR, konsolidácia databáz, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava 
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Graf č.  4.23: Vývoj miery nezamestnanosti absolventov SŠ nepokračujúcich na VŠ hlavnej skupiny odborov vzdelania 8 Vedy a náuky o kultúre a umení v 
Slovenskej republike 

 

Zdroj: ÚPSVaR, CVTI SR, konsolidácia databáz, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava 
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Graf č.  4.24: Vývoj miery nezamestnanosti absolventov SŠ nepokračujúcich na VŠ bez pracovných skúseností hlavnej skupiny odborov vzdelania 8 Vedy 
a náuky o kultúre a umení v Slovenskej republike  

 

Zdroj: ÚPSVaR, CVTI SR, konsolidácia databáz, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava 
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5 Vývoj miery nezamestnanosti absolventov vysokých škôl podľa 

hlavných skupín, skupín a odborov vzdelania v Slovenskej 

republike  

5.1 Nezamestnanosť absolventov vysokých škôl v Slovenskej republike 

V roku 2017 ukončilo denné štúdium 18 369 vysokoškolských absolventov 2. a 3. stupňa štúdia, 

pričom ich počet oproti roku 2014 poklesol o približne 13 %. Miera nezamestnanosti absolventov 

vysokých škôl dosiahla v roku 2017 približne 42,6 %, pričom pri absolventoch roku 2014 bola na úrovni 

46,5 %. Jedná sa o iniciálnu mieru nezamestnanosti bezprostredne po ukončení štúdia. Na porovnanie 

úspešnosti absolventov z hľadiska miery nezamestnanosti je nevyhnutné brať do úvahy rozsiahlejšie 

obdobie od ukončenia školy a nie len okamihovú informáciu o iniciálnej miere nezamestnanosti. Na 

tieto účely bol vyvinutý ukazovateľ "intenzita nezamestnanosti".          

Tab. č.  5.1:  Intenzita nezamestnanosti absolventov VŠ v Slovenskej republike 

Slovenská republika 

Intenzita nezamestnanosti  
Absolventi roku 

2014 2015 2016 2017 

2 mesačná 42% 31% 36% 33% 

3 mesačná 40% 29% 33% 30% 

4 mesačná 38% 28% 31% 27% 

5 mesačná 35% 26% 28% 24% 

6 mesačná 33% 24% 26% 22% 

7 mesačná 31% 22% 24% 20% 

8 mesačná 29% 21% 22% 19% 

9 mesačná 27% 19% 21% - 

10 mesačná 26% 18% 19% - 

11 mesačná 24% 17% 18% - 

12 mesačná 23% 16% 17% - 

13 mesačná 22% 15% 16% - 

14 mesačná 21% 15% 15% - 

15 mesačná 20% 14% 14% - 

16 mesačná 19% 13% 13% - 

17 mesačná 18% 13% 13% - 

18 mesačná 17% 12% 12% - 

19 mesačná 16% 12% 11% - 

20 mesačná 16% 11% 11% - 

21 mesačná 15% 11% - - 

22 mesačná 14% 10% - - 

23 mesačná 14% 10% - - 

24 mesačná 13% 9% - - 

Zdroj: ÚPSVaR, CVTI SR, konsolidácia databáz, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava 
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Graf č.  5.1: Vývoj miery nezamestnanosti absolventov VŠ v Slovenskej republike 

Zdroj: ÚPSVaR, CVTI SR, konsolidácia databáz, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava 
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Graf č.  5.2: Vývoj miery nezamestnanosti absolventov VŠ bez pracovných skúseností v Slovenskej republike  

Zdroj: ÚPSVaR, CVTI SR, konsolidácia databáz, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava
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5.2 Nezamestnanosť absolventov vysokých škôl hlavnej skupiny odborov 

vzdelania 1 Prírodné vedy v Slovenskej republike 

V roku 2017 ukončilo denné štúdium v hlavnej skupine odborov vzdelania 1 Prírodné vedy 1 135 

vysokoškolských absolventov 2. a 3. stupňa štúdia, pričom ich počet oproti roku 2014 poklesol o 

približne 11 %. Miera nezamestnanosti absolventov vysokých škôl dosiahla v roku 2017 približne 44,4 

%, pričom pri absolventoch roku 2014 bola na úrovni 40,4 %. Jedná sa o iniciálnu mieru 

nezamestnanosti bezprostredne po ukončení štúdia. Na porovnanie úspešnosti absolventov z hľadiska 

miery nezamestnanosti je nevyhnutné brať do úvahy rozsiahlejšie obdobie od ukončenia školy a nie 

len okamihovú informáciu o iniciálnej miere nezamestnanosti. Na tieto účely bol vyvinutý ukazovateľ 

"intenzita nezamestnanosti". 4-mesačná intenzita nezamestnanosti dosiahla pri absolventoch 

vysokých škôl roku 2017 úroveň 28 %, pri absolventoch roku 2014 to bolo približne 35 %. Z uvedeného 

vyplýva, že súčasní absolventi si v prvých 4 mesiacoch od príchodu na trh práce nachádzajú 

zamestnanie skôr, ako absolventi roku 2014. Podrobný pohľad na vývoj miery a intenzity 

nezamestnanosti absolventov je obsahom nasledujúcej tabuľky a grafov.       

Tab. č.  5.2:  Intenzita nezamestnanosti absolventov VŠ hlavnej skupiny odborov vzdelania 1 
Prírodné vedy v Slovenskej republike 

1 Prírodné vedy 

Intenzita nezamestnanosti  
Absolventi roku 

2014 2015 2016 2017 

2 mesačná 37% 31% 36% 34% 

3 mesačná 37% 30% 35% 31% 

4 mesačná 35% 29% 32% 28% 

5 mesačná 34% 27% 29% 25% 

6 mesačná 32% 25% 27% 23% 

7 mesačná 30% 24% 25% 21% 

8 mesačná 29% 22% 23% 19% 

9 mesačná 27% 21% 21% - 

10 mesačná 26% 20% 19% - 

11 mesačná 24% 19% 18% - 

12 mesačná 23% 18% 17% - 

13 mesačná 22% 17% 16% - 

14 mesačná 21% 16% 15% - 

15 mesačná 20% 16% 14% - 

16 mesačná 19% 15% 13% - 

17 mesačná 18% 14% 13% - 

18 mesačná 17% 14% 12% - 

19 mesačná 16% 13% 11% - 

20 mesačná 16% 13% 11% - 

21 mesačná 15% 12% - - 

22 mesačná 15% 12% - - 

23 mesačná 14% 11% - - 

24 mesačná 14% 11% - - 

Zdroj: ÚPSVaR, CVTI SR, konsolidácia databáz, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava 
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Graf č.  5.3: Vývoj miery nezamestnanosti absolventov VŠ z hlavnej skupiny odborov vzdelania 1 Prírodné vedy v Slovenskej republike 

 

Zdroj: ÚPSVaR, CVTI SR, konsolidácia databáz, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava 
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Graf č.  5.4: Vývoj miery nezamestnanosti absolventov VŠ bez pracovných skúseností z hlavnej skupiny odborov vzdelania 1 Prírodné vedy v Slovenskej 
republike  

 

Zdroj: ÚPSVaR, CVTI SR, konsolidácia databáz, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava 
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5.3 Nezamestnanosť absolventov vysokých škôl hlavnej skupiny odborov 

vzdelania 2 Technické vedy a náuky I v Slovenskej republike 

V roku 2017 ukončilo denné štúdium v hlavnej skupine odborov vzdelania 2 Technické vedy a náuky 

I 2 767 vysokoškolských absolventov 2. a 3. stupňa štúdia, pričom ich počet oproti roku 2014 poklesol 

o približne 14 %. Miera nezamestnanosti absolventov vysokých škôl dosiahla v roku 2017 približne 38,4 

%, pričom pri absolventoch roku 2014 bola na úrovni 43,3 %. Jedná sa o iniciálnu mieru 

nezamestnanosti bezprostredne po ukončení štúdia. Na porovnanie úspešnosti absolventov z hľadiska 

miery nezamestnanosti je nevyhnutné brať do úvahy rozsiahlejšie obdobie od ukončenia školy a nie 

len okamihovú informáciu o iniciálnej miere nezamestnanosti. Na tieto účely bol vyvinutý ukazovateľ 

"intenzita nezamestnanosti". 4-mesačná intenzita nezamestnanosti dosiahla pri absolventoch 

vysokých škôl roku 2017 úroveň 23 %, pri absolventoch roku 2014 to bolo približne 33 %. Z uvedeného 

vyplýva, že súčasní absolventi si v prvých 4 mesiacoch od príchodu na trh práce nachádzajú 

zamestnanie skôr, ako absolventi roku 2014. 

Tab. č.  5.3:  Intenzita nezamestnanosti absolventov VŠ hlavnej skupiny odborov vzdelania 2 

Technické vedy a náuky I v Slovenskej republike 

2 Technické vedy a náuky I 

Intenzita nezamestnanosti  
Absolventi roku 

2014 2015 2016 2017 

2 mesačná 38% 29% 33% 29% 

3 mesačná 36% 27% 31% 27% 

4 mesačná 33% 25% 28% 23% 

5 mesačná 30% 22% 25% 20% 

6 mesačná 28% 21% 22% 18% 

7 mesačná 26% 19% 21% 17% 

8 mesačná 24% 17% 19% 15% 

9 mesačná 22% 16% 17% - 

10 mesačná 21% 15% 16% - 

11 mesačná 20% 14% 15% - 

12 mesačná 19% 13% 14% - 

13 mesačná 18% 12% 13% - 

14 mesačná 17% 12% 12% - 

15 mesačná 16% 11% 11% - 

16 mesačná 15% 11% 11% - 

17 mesačná 14% 10% 10% - 

18 mesačná 13% 10% 10% - 

19 mesačná 13% 9% 9% - 

20 mesačná 12% 9% 9% - 

21 mesačná 12% 8% - - 

22 mesačná 11% 8% - - 

23 mesačná 11% 8% - - 

24 mesačná 10% 7% - - 

Zdroj: ÚPSVaR, CVTI SR, konsolidácia databáz, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava 
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Graf č.  5.5: Vývoj miery nezamestnanosti absolventov VŠ z hlavnej skupiny odborov vzdelania 2 Technické vedy a náuky I v Slovenskej republike 

 

Zdroj: ÚPSVaR, CVTI SR, konsolidácia databáz, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava 
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Graf č.  5.6: Vývoj miery nezamestnanosti absolventov VŠ bez pracovných skúseností z hlavnej skupiny odborov vzdelania 2 Technické vedy a náuky I v 
Slovenskej republike  

 

Zdroj: ÚPSVaR, CVTI SR, konsolidácia databáz, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava 
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5.4 Nezamestnanosť absolventov vysokých škôl hlavnej skupiny odborov 

vzdelania 3 Technické vedy a náuky II v Slovenskej republike 

V roku 2017 ukončilo denné štúdium v hlavnej skupine odborov vzdelania 3 Technické vedy a náuky 

II 1 370 vysokoškolských absolventov 2. a 3. stupňa štúdia, pričom ich počet oproti roku 2014 poklesol 

o približne 20 %. Miera nezamestnanosti absolventov vysokých škôl dosiahla v roku 2017 približne 44,7 

%, pričom pri absolventoch roku 2014 bola na úrovni 47,7 %. Jedná sa o iniciálnu mieru 

nezamestnanosti bezprostredne po ukončení štúdia. Na porovnanie úspešnosti absolventov z hľadiska 

miery nezamestnanosti je nevyhnutné brať do úvahy rozsiahlejšie obdobie od ukončenia školy a nie 

len okamihovú informáciu o iniciálnej miere nezamestnanosti. Na tieto účely bol vyvinutý ukazovateľ 

"intenzita nezamestnanosti". 4-mesačná intenzita nezamestnanosti dosiahla pri absolventoch 

vysokých škôl roku 2017 úroveň 29 %, pri absolventoch roku 2014 to bolo približne 43 %. Z uvedeného 

vyplýva, že súčasní absolventi si v prvých 4 mesiacoch od príchodu na trh práce nachádzajú 

zamestnanie skôr, ako absolventi roku 2014. Podrobný pohľad na vývoj miery a intenzity 

nezamestnanosti absolventov je obsahom nasledujúcej tabuľky a grafov.       

Tab. č.  5.4:  Intenzita nezamestnanosti absolventov VŠ hlavnej skupiny odborov vzdelania 3 
Technické vedy a náuky II v Slovenskej republike 

3 Technické vedy a náuky II 

Intenzita nezamestnanosti  
Absolventi roku 

2014 2015 2016 2017 

2 mesačná 47% 33% 40% 35% 

3 mesačná 46% 32% 37% 32% 

4 mesačná 43% 30% 34% 29% 

5 mesačná 40% 28% 31% 26% 

6 mesačná 37% 26% 28% 24% 

7 mesačná 35% 24% 26% 22% 

8 mesačná 33% 22% 24% 20% 

9 mesačná 31% 21% 23% - 

10 mesačná 29% 19% 21% - 

11 mesačná 28% 18% 20% - 

12 mesačná 26% 17% 18% - 

13 mesačná 25% 16% 17% - 

14 mesačná 23% 16% 16% - 

15 mesačná 22% 15% 15% - 

16 mesačná 21% 14% 14% - 

17 mesačná 20% 13% 14% - 

18 mesačná 19% 13% 13% - 

19 mesačná 18% 12% 12% - 

20 mesačná 18% 12% 12% - 

21 mesačná 17% 11% - - 

22 mesačná 16% 11% - - 

23 mesačná 16% 10% - - 

24 mesačná 15% 10% - - 

Zdroj: ÚPSVaR, CVTI SR, konsolidácia databáz, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava 
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Graf č.  5.7: Vývoj miery nezamestnanosti absolventov VŠ z hlavnej skupiny odborov vzdelania 3 Technické vedy a náuky II v Slovenskej republike 

 

Zdroj: ÚPSVaR, CVTI SR, konsolidácia databáz, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava 
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Graf č.  5.8: Vývoj miery nezamestnanosti absolventov VŠ bez pracovných skúseností z hlavnej skupiny odborov vzdelania 3 Technické vedy a náuky II v 
Slovenskej republike  

 

Zdroj: ÚPSVaR, CVTI SR, konsolidácia databáz, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava 
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5.5 Nezamestnanosť absolventov vysokých škôl hlavnej skupiny odborov 
vzdelania 4 Poľnohospodársko–lesnícke a veterinárne vedy a náuky v 
Slovenskej republike 

V roku 2017 ukončilo denné štúdium v hlavnej skupine odborov vzdelania 4 Poľnohospodársko–

lesnícke a veterinárne vedy a náuky 800 vysokoškolských absolventov 2. a 3. stupňa štúdia, pričom ich 

počet oproti roku 2014 vzrástol o približne 2 %. Miera nezamestnanosti absolventov vysokých škôl 

dosiahla v roku 2017 približne 52,9 %, pričom pri absolventoch roku 2014 bola na úrovni 54,4 %. Jedná 

sa o iniciálnu mieru nezamestnanosti bezprostredne po ukončení štúdia. Na porovnanie úspešnosti 

absolventov z hľadiska miery nezamestnanosti je nevyhnutné brať do úvahy rozsiahlejšie obdobie od 

ukončenia školy a nie len okamihovú informáciu o iniciálnej miere nezamestnanosti. Na tieto účely bol 

vyvinutý ukazovateľ "intenzita nezamestnanosti". 4-mesačná intenzita nezamestnanosti dosiahla pri 

absolventoch vysokých škôl roku 2017 úroveň 33 %, pri absolventoch roku 2014 to bolo približne 47 

%. Z uvedeného vyplýva, že súčasní absolventi si v prvých 4 mesiacoch od príchodu na trh práce 

nachádzajú zamestnanie skôr, ako absolventi roku 2014. Podrobný pohľad na vývoj miery a intenzity 

nezamestnanosti absolventov je obsahom nasledujúcej tabuľky a grafov.        

Tab. č.  5.5:  Intenzita nezamestnanosti absolventov VŠ hlavnej skupiny odborov vzdelania 4 
Poľnohospodársko–lesnícke a veterinárne vedy a náuky v Slovenskej republike 

4 Poľnohospodársko–lesnícke a veterinárne vedy a náuky 

Intenzita nezamestnanosti  
Absolventi roku 

2014 2015 2016 2017 

2 mesačná 50% 39% 44% 40% 

3 mesačná 50% 38% 40% 37% 

4 mesačná 47% 36% 37% 33% 

5 mesačná 44% 33% 34% 30% 

6 mesačná 41% 31% 31% 28% 

7 mesačná 39% 30% 29% 26% 

8 mesačná 37% 28% 27% 24% 

9 mesačná 35% 26% 25% - 

10 mesačná 33% 25% 24% - 

11 mesačná 31% 24% 22% - 

12 mesačná 30% 22% 21% - 

13 mesačná 28% 21% 19% - 

14 mesačná 27% 20% 18% - 

15 mesačná 26% 19% 17% - 

16 mesačná 25% 18% 16% - 

17 mesačná 24% 17% 15% - 

18 mesačná 23% 17% 15% - 

19 mesačná 22% 16% 14% - 

20 mesačná 21% 15% 13% - 

21 mesačná 20% 15% - - 

22 mesačná 19% 14% - - 

23 mesačná 18% 14% - - 

24 mesačná 18% 13% - - 

Zdroj: ÚPSVaR, CVTI SR, konsolidácia databáz, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava 
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Graf č.  5.9: Vývoj miery nezamestnanosti absolventov VŠ z hlavnej skupiny odborov vzdelania 4 Poľnohospodársko–lesnícke a veterinárne vedy a náuky 
v Slovenskej republike 

 

Zdroj: ÚPSVaR, CVTI SR, konsolidácia databáz, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava 
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Graf č.  5.10: Vývoj miery nezamestnanosti absolventov VŠ bez pracovných skúseností z hlavnej skupiny odborov vzdelania 4 Poľnohospodársko–lesnícke 
a veterinárne vedy a náuky v Slovenskej republike  

 

Zdroj: ÚPSVaR, CVTI SR, konsolidácia databáz, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava 
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5.6 Nezamestnanosť absolventov vysokých škôl hlavnej skupiny odborov 

vzdelania 5 Zdravotníctvo v Slovenskej republike 

V roku 2017 ukončilo denné štúdium v hlavnej skupine odborov vzdelania 5 Zdravotníctvo 1 683 

vysokoškolských absolventov 2. a 3. stupňa štúdia, pričom ich počet oproti roku 2014 vzrástol o 

približne 4 %. Miera nezamestnanosti absolventov vysokých škôl dosiahla v roku 2017 približne 57,5 

%, pričom pri absolventoch roku 2014 bola na úrovni 50,3 %. Jedná sa o iniciálnu mieru 

nezamestnanosti bezprostredne po ukončení štúdia. Na porovnanie úspešnosti absolventov z hľadiska 

miery nezamestnanosti je nevyhnutné brať do úvahy rozsiahlejšie obdobie od ukončenia školy a nie 

len okamihovú informáciu o iniciálnej miere nezamestnanosti. Na tieto účely bol vyvinutý ukazovateľ 

"intenzita nezamestnanosti". 4-mesačná intenzita nezamestnanosti dosiahla pri absolventoch 

vysokých škôl roku 2017 úroveň 34 %, pri absolventoch roku 2014 to bolo približne 36 %. Z uvedeného 

vyplýva, že súčasní absolventi si v prvých 4 mesiacoch od príchodu na trh práce nachádzajú 

zamestnanie skôr, ako absolventi roku 2014.  

Tab. č.  5.6:  Intenzita nezamestnanosti absolventov VŠ hlavnej skupiny odborov vzdelania 5 
Zdravotníctvo v Slovenskej republike 

5 Zdravotníctvo 

Intenzita nezamestnanosti  
Absolventi roku 

2014 2015 2016 2017 

2 mesačná 46% 45% 43% 48% 

3 mesačná 42% 39% 37% 41% 

4 mesačná 36% 34% 31% 34% 

5 mesačná 31% 29% 26% 28% 

6 mesačná 27% 25% 22% 24% 

7 mesačná 24% 22% 19% 21% 

8 mesačná 22% 20% 17% 19% 

9 mesačná 20% 18% 16% - 

10 mesačná 18% 16% 14% - 

11 mesačná 17% 15% 13% - 

12 mesačná 15% 14% 12% - 

13 mesačná 14% 13% 11% - 

14 mesačná 13% 12% 10% - 

15 mesačná 13% 11% 10% - 

16 mesačná 12% 11% 9% - 

17 mesačná 11% 10% 9% - 

18 mesačná 11% 9% 8% - 

19 mesačná 10% 9% 8% - 

20 mesačná 10% 9% 7% - 

21 mesačná 9% 8% - - 

22 mesačná 9% 8% - - 

23 mesačná 8% 8% - - 

24 mesačná 8% 7% - - 

Zdroj: ÚPSVaR, CVTI SR, konsolidácia databáz, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava 
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Graf č.  5.11: Vývoj miery nezamestnanosti absolventov VŠ z hlavnej skupiny odborov vzdelania 5 Zdravotníctvo v Slovenskej republike 

 

Zdroj: ÚPSVaR, CVTI SR, konsolidácia databáz, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava 
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Graf č.  5.12: Vývoj miery nezamestnanosti absolventov VŠ bez pracovných skúseností z hlavnej skupiny odborov vzdelania 5 Zdravotníctvo v Slovenskej 
republike  

 

Zdroj: ÚPSVaR, CVTI SR, konsolidácia databáz, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava 



54 
 

5.7 Nezamestnanosť absolventov vysokých škôl hlavnej skupiny odborov 

vzdelania 6 Spoločenské vedy, náuky a služby I v Slovenskej republike 

V roku 2017 ukončilo denné štúdium v hlavnej skupine odborov vzdelania 6 Spoločenské vedy, 

náuky a služby I 5 119 vysokoškolských absolventov 2. a 3. stupňa štúdia, pričom ich počet oproti roku 

2014 poklesol o približne 19 %. Miera nezamestnanosti absolventov vysokých škôl dosiahla v roku 2017 

približne 39,7 %, pričom pri absolventoch roku 2014 bola na úrovni 48,2 %. Jedná sa o iniciálnu mieru 

nezamestnanosti bezprostredne po ukončení štúdia. Na porovnanie úspešnosti absolventov z hľadiska 

miery nezamestnanosti je nevyhnutné brať do úvahy rozsiahlejšie obdobie od ukončenia školy a nie 

len okamihovú informáciu o iniciálnej miere nezamestnanosti. Na tieto účely bol vyvinutý ukazovateľ 

"intenzita nezamestnanosti". 4-mesačná intenzita nezamestnanosti dosiahla pri absolventoch 

vysokých škôl roku 2017 úroveň 26 %, pri absolventoch roku 2014 to bolo približne 38 %. Z uvedeného 

vyplýva, že súčasní absolventi si v prvých 4 mesiacoch od príchodu na trh práce nachádzajú 

zamestnanie skôr, ako absolventi roku 2014.  

Tab. č.  5.7:  Intenzita nezamestnanosti absolventov VŠ hlavnej skupiny odborov vzdelania 6 
Spoločenské vedy, náuky a služby I v Slovenskej republike 

6 Spoločenské vedy, náuky a služby I 

Intenzita nezamestnanosti  
Absolventi roku 

2014 2015 2016 2017 

2 mesačná 42% 30% 34% 30% 

3 mesačná 40% 29% 32% 28% 

4 mesačná 38% 28% 30% 26% 

5 mesačná 36% 26% 28% 24% 

6 mesačná 35% 24% 26% 22% 

7 mesačná 33% 23% 24% 21% 

8 mesačná 31% 22% 23% 19% 

9 mesačná 29% 20% 21% - 

10 mesačná 28% 19% 20% - 

11 mesačná 26% 18% 18% - 

12 mesačná 25% 17% 17% - 

13 mesačná 24% 16% 16% - 

14 mesačná 22% 15% 15% - 

15 mesačná 21% 15% 14% - 

16 mesačná 20% 14% 14% - 

17 mesačná 19% 13% 13% - 

18 mesačná 19% 13% 12% - 

19 mesačná 18% 12% 12% - 

20 mesačná 17% 12% 11% - 

21 mesačná 16% 11% - - 

22 mesačná 16% 11% - - 

23 mesačná 15% 10% - - 

24 mesačná 15% 10% - - 

Zdroj: ÚPSVaR, CVTI SR, konsolidácia databáz, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava 
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Graf č.  5.13: Vývoj miery nezamestnanosti absolventov VŠ z hlavnej skupiny odborov vzdelania 6 Spoločenské vedy, náuky a služby I v Slovenskej republike 

 

Zdroj: ÚPSVaR, CVTI SR, konsolidácia databáz, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava 
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Graf č.  5.14: Vývoj miery nezamestnanosti absolventov VŠ bez pracovných skúseností z hlavnej skupiny odborov vzdelania 6 Spoločenské vedy, náuky 
a služby I v Slovenskej republike  

Zdroj: ÚPSVaR, CVTI SR, konsolidácia databáz, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava 
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5.8 Nezamestnanosť absolventov vysokých škôl hlavnej skupiny odborov 

vzdelania 7 Spoločenské vedy, náuky a služby II v Slovenskej republike 

V roku 2017 ukončilo denné štúdium v hlavnej skupine odborov vzdelania 7 Spoločenské vedy, 

náuky a služby II 4 552 vysokoškolských absolventov 2. a 3. stupňa štúdia, pričom ich počet oproti roku 

2014 poklesol o približne 4 %. Miera nezamestnanosti absolventov vysokých škôl dosiahla v roku 2017 

približne 39,9 %, pričom pri absolventoch roku 2014 bola na úrovni 44,1 %. Jedná sa o iniciálnu mieru 

nezamestnanosti bezprostredne po ukončení štúdia. Na porovnanie úspešnosti absolventov z hľadiska 

miery nezamestnanosti je nevyhnutné brať do úvahy rozsiahlejšie obdobie od ukončenia školy a nie 

len okamihovú informáciu o iniciálnej miere nezamestnanosti. Na tieto účely bol vyvinutý ukazovateľ 

"intenzita nezamestnanosti". 4-mesačná intenzita nezamestnanosti dosiahla pri absolventoch 

vysokých škôl roku 2017 úroveň 26 %, pri absolventoch roku 2014 to bolo približne 36 %. Z uvedeného 

vyplýva, že súčasní absolventi si v prvých 4 mesiacoch od príchodu na trh práce nachádzajú 

zamestnanie skôr, ako absolventi roku 2014.                

Tab. č.  5.8:  Intenzita nezamestnanosti absolventov VŠ hlavnej skupiny odborov vzdelania 7 
Spoločenské vedy, náuky a služby II v Slovenskej republike 

7 Spoločenské vedy, náuky a služby II 

Intenzita nezamestnanosti  
Absolventi roku 

2014 2015 2016 2017 

2 mesačná 40% 27% 35% 30% 

3 mesačná 39% 26% 33% 28% 

4 mesačná 36% 25% 30% 26% 

5 mesačná 33% 23% 28% 23% 

6 mesačná 31% 21% 26% 21% 

7 mesačná 29% 20% 24% 19% 

8 mesačná 27% 19% 22% 18% 

9 mesačná 26% 18% 21% - 

10 mesačná 24% 17% 19% - 

11 mesačná 23% 16% 18% - 

12 mesačná 22% 15% 17% - 

13 mesačná 21% 15% 16% - 

14 mesačná 20% 14% 15% - 

15 mesačná 19% 13% 14% - 

16 mesačná 18% 13% 14% - 

17 mesačná 17% 12% 13% - 

18 mesačná 16% 12% 12% - 

19 mesačná 16% 11% 12% - 

20 mesačná 15% 11% 11% - 

21 mesačná 14% 10% - - 

22 mesačná 14% 10% - - 

23 mesačná 13% 9% - - 

24 mesačná 13% 9% - - 

Zdroj: ÚPSVaR, CVTI SR, konsolidácia databáz, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava 
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Graf č.  5.15: Vývoj miery nezamestnanosti absolventov VŠ z hlavnej skupiny odborov vzdelania 7 Spoločenské vedy, náuky a služby II v Slovenskej 
republike 

 

Zdroj: ÚPSVaR, CVTI SR, konsolidácia databáz, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava 



59 
 

Graf č.  5.16: Vývoj miery nezamestnanosti absolventov VŠ bez pracovných skúseností z hlavnej skupiny odborov vzdelania 7 Spoločenské vedy, náuky 
a služby II v Slovenskej republike  

 

Zdroj: ÚPSVaR, CVTI SR, konsolidácia databáz, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava 
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5.9 Nezamestnanosť absolventov vysokých škôl hlavnej skupiny odborov 

vzdelania 8 Vedy a náuky o kultúre a umení v Slovenskej republike 

V roku 2017 ukončilo denné štúdium v hlavnej skupine odborov vzdelania 8 Vedy a náuky o kultúre 

a umení 562 vysokoškolských absolventov 2. a 3. stupňa štúdia, pričom ich počet oproti roku 2014 

poklesol o približne 16 %. Miera nezamestnanosti absolventov vysokých škôl dosiahla v roku 2017 

približne 29 %, pričom pri absolventoch roku 2014 bola na úrovni 35,5 %. Jedná sa o iniciálnu mieru 

nezamestnanosti bezprostredne po ukončení štúdia. Na porovnanie úspešnosti absolventov z hľadiska 

miery nezamestnanosti je nevyhnutné brať do úvahy rozsiahlejšie obdobie od ukončenia školy a nie 

len okamihovú informáciu o iniciálnej miere nezamestnanosti. Na tieto účely bol vyvinutý ukazovateľ 

"intenzita nezamestnanosti". 4-mesačná intenzita nezamestnanosti dosiahla pri absolventoch 

vysokých škôl roku 2017 úroveň 22 %, pri absolventoch roku 2014 to bolo približne 34 %. Z uvedeného 

vyplýva, že súčasní absolventi si v prvých 4 mesiacoch od príchodu na trh práce nachádzajú 

zamestnanie skôr, ako absolventi roku 2014.      

Tab. č.  5.9:  Intenzita nezamestnanosti absolventov VŠ hlavnej skupiny odborov vzdelania 8 Vedy 
a náuky o kultúre a umení v Slovenskej republike 

8 Vedy a náuky o kultúre a umení 

Intenzita nezamestnanosti  
Absolventi roku 

2014 2015 2016 2017 

2 mesačná 35% 20% 27% 24% 

3 mesačná 35% 21% 27% 24% 

4 mesačná 34% 21% 26% 22% 

5 mesačná 33% 20% 25% 21% 

6 mesačná 32% 19% 24% 19% 

7 mesačná 30% 18% 23% 18% 

8 mesačná 29% 17% 21% 17% 

9 mesačná 28% 16% 20% - 

10 mesačná 27% 15% 19% - 

11 mesačná 25% 15% 18% - 

12 mesačná 24% 14% 18% - 

13 mesačná 23% 14% 17% - 

14 mesačná 22% 13% 16% - 

15 mesačná 22% 12% 15% - 

16 mesačná 21% 12% 14% - 

17 mesačná 20% 12% 14% - 

18 mesačná 19% 11% 13% - 

19 mesačná 18% 11% 12% - 

20 mesačná 18% 10% 12% - 

21 mesačná 17% 10% - - 

22 mesačná 17% 10% - - 

23 mesačná 16% 9% - - 

24 mesačná 16% 9% - - 

Zdroj: ÚPSVaR, CVTI SR, konsolidácia databáz, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava 
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Graf č.  5.17: Vývoj miery nezamestnanosti absolventov VŠ z hlavnej skupiny odborov vzdelania 8 Vedy a náuky o kultúre a umení v Slovenskej republike 

 

Zdroj: ÚPSVaR, CVTI SR, konsolidácia databáz, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava 
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Graf č.  5.18: Vývoj miery nezamestnanosti absolventov VŠ bez pracovných skúseností z hlavnej skupiny odborov vzdelania 8 Vedy a náuky o kultúre 
a umení v Slovenskej republike  

 

Zdroj: ÚPSVaR, CVTI SR, konsolidácia databáz, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava 
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5.10 Nezamestnanosť absolventov vysokých škôl hlavnej skupiny odborov 

vzdelania 9 Vojenské a bezpečnostné vedy a náuky v Slovenskej 

republike 

V roku 2017 ukončilo denné štúdium v hlavnej skupine odborov vzdelania 9 Vojenské 

a bezpečnostné vedy a náuky 381 vysokoškolských absolventov 2. a 3. stupňa štúdia, pričom ich počet 

oproti roku 2014 poklesol o približne 40 %. Miera nezamestnanosti absolventov VŠ dosiahla v roku 

2017 približne 63,8 %, pričom pri absolventoch roku 2014 bola na úrovni 65,4 %. Jedná sa o iniciálnu 

mieru nezamestnanosti bezprostredne po ukončení štúdia. Na porovnanie úspešnosti absolventov z 

hľadiska miery nezamestnanosti je nevyhnutné brať do úvahy rozsiahlejšie obdobie od ukončenia školy 

a nie len okamihovú informáciu o iniciálnej miere nezamestnanosti. Na tieto účely bol vyvinutý 

ukazovateľ "intenzita nezamestnanosti". 4-mesačná intenzita nezamestnanosti dosiahla pri 

absolventoch vysokých škôl roku 2017 úroveň 38 %, pri absolventoch roku 2014 to bolo približne 48 

%. Z uvedeného vyplýva, že súčasní absolventi si v prvých 4 mesiacoch od príchodu na trh práce 

nachádzajú zamestnanie skôr, ako absolventi roku 2014.   

Tab. č.  5.10:  Intenzita nezamestnanosti absolventov VŠ hlavnej skupiny odborov vzdelania 9 
Vojenské a bezpečnostné vedy a náuky v Slovenskej republike 

9 Vojenské a bezpečnostné vedy a náuky 

Intenzita nezamestnanosti  
Absolventi roku 

2014 2015 2016 2017 

2 mesačná 54% 37% 53% 44% 

3 mesačná 51% 36% 50% 41% 

4 mesačná 48% 34% 47% 38% 

5 mesačná 46% 33% 44% 36% 

6 mesačná 43% 31% 42% 33% 

7 mesačná 41% 30% 40% 31% 

8 mesačná 39% 28% 38% 29% 

9 mesačná 37% 26% 36% - 

10 mesačná 35% 25% 34% - 

11 mesačná 34% 24% 32% - 

12 mesačná 32% 23% 31% - 

13 mesačná 31% 22% 29% - 

14 mesačná 29% 21% 27% - 

15 mesačná 28% 20% 26% - 

16 mesačná 27% 20% 25% - 

17 mesačná 25% 19% 23% - 

18 mesačná 24% 18% 22% - 

19 mesačná 23% 17% 21% - 

20 mesačná 23% 17% 20% - 

21 mesačná 22% 16% - - 

22 mesačná 21% 16% - - 

23 mesačná 20% 15% - - 

24 mesačná 20% 15% - - 
Zdroj: ÚPSVaR, CVTI SR, konsolidácia databáz, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava 
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Graf č.  5.19: Vývoj miery nezamestnanosti absolventov VŠ z hlavnej skupiny odborov vzdelania 9 Vojenské a bezpečnostné vedy a náuky v Slovenskej 
republike 

 

Zdroj: ÚPSVaR, CVTI SR, konsolidácia databáz, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava 
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Graf č.  5.20: Vývoj miery nezamestnanosti absolventov VŠ bez pracovných skúseností z hlavnej skupiny odborov vzdelania 9 Vojenské a bezpečnostné 
vedy a náuky v Slovenskej republike  

 

Zdroj: ÚPSVaR, CVTI SR, konsolidácia databáz, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava
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