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REFLEXIA STAVU SLOVENSKÉHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDELÁVANIA 

A UPLATNENIA JEHO ABSOLVENTOV NA TRHU PRÁCE

ALEBO

KADIAĽ VEDIE CESTA PREPÁJANIA VŠ S PRAXOU



VÝKONNOSŤ A ROZVOJ VŠ

 Očakávania voči zásadným zmenám vo VŠ vzdelávaní sú zrejmé

 Medzinárodné porovnania nevyznievajú priaznivo - zlepšujeme sa,
avšak pomaly

 Odborový a kvalifikačný nesúlad s trhom práce, podfinancovanosť
VŠ, odliv talentov sú najmarkantnejšie deficity

 Vznikajú prvé kroky k novým normatívnym podmienkam

 Ucelený koncept zmien – s merateľnými dopadmi a udržateľnou
štruktúrou stále absentuje

 Sme vo fáze „hľadania cesty“



POSTAVENIE V SVETOVÝCH REBRÍČKOCH

 V etablovaných medzinárodných rankingoch (ARWU, THE, QS) máme v
prvej svetovej tisícke menej univerzít ako porovnateľné krajiny
(Univerzitu Komenského vo všetkých, Slovenskú technickú univerzitu v
Bratislave a najnovšie aj Technickú univerzitu v Košiciach v niektorých).

 Kumulovaný CROSS ranking 2017 

uvádza medzi TOP 1000: 

 Rebríček The new Europe 2018 (THE)

- 13 nových členských krajín Únie

okrem Malty (spolu 54 univerzít):

 Rakúsko 8

 Česko,  Maďarsko, Poľsko 6

 Ukrajina 3

 Slovensko 1    (UK)

 Česko 13

 Poľsko 12

 Maďarsko 7

 Rumunsko 5

 Slovensko 3    (UK, STU, TUKE)



DOPAD NA KONKURENCIESCHOPNOSŤ 



DOPAD NA KOMPETENCIE ABSOLVENTOV



DOPAD NA KOMPETENCIE ABSOLVENTOV



ODLIV MOZGOV

 Skoro 15% 

maturantov odchádza 

na VŠ do zahraničia

 V SR študuje len cca 

5% zahraničných 

študentov 



RIZIKO – SÚČASNÁ SKÚSENOSŤ ŠTUDENTOV
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NA SLOVENSKU V ZAHRANIČÍ

Keby si si mal/a možnosť znovu slobodne zvoliť krajinu štúdia, 
vybral/a by si si štúdium

Zdroj: Profesia a Centrum edukačného manažmentu FM UK

Prieskum 2018 na vzorke vyše 5000 súčasných vysokoškolákov



PODFINANCOVANOSŤ VŠ
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Verejné výdavky Súkr.  výdavky

OECD priemer

(celkové výdavky

OECD priemer

(verejné výdavky

Výdavky na vysoké školstvo ako podiel z HDP 2014

(vrátane výdavkov na výskum a vývoj)

Zdroj: OECD Database



PODFINANCOVANOSŤ VŠ



RIADENIE A UZAVRETOSŤ

Menej unipolarity v prospech akademických senátov

Menej uzavretosti

Menej detailnej regulácie riadiacich mechanizmov

Väčšia participácia externých subjektov

Silnejšie postavenie manažmentu

Viac autonómie pri koncipovaní kurikúl

Zdroj: Konferencia v NR SR 24.5. 2018 ku Konceptu reformy terciárneho vzdelávania na Slovensku, návrh zamestnávateľov 



SPOLUPRÁCA S BIZNISOM A UZAVRETOSŤ

Bariéry
Čo sú prekážky Vašej spolupráce s univerzitami?

Bariéry, ktoré bránia UBC

Nedostatok vládneho financovania pre UBC

Nedostatok financovania UBC zo strany našej firmy 

Nedostatok ľudí s podnikateľskou znalosťou na univerzitách

Byrokracia v súvislosti s UBC na univerzitách

Orientácia na produkciu vedeckých výsledkov (napr. článkov) na univerzitách 

Univerzitám chýba povedomie o príležitostiach vyplývajúcich zo spolupráce s našou firmou 

Ťažkosti s hľadaním vhodného partnera na spoluprácu 

Nedostatočné povedomie našej firmy o výskumných aktivitách/ponuke univerzít

Rozdielne motivácie medzi univerzitami a našou firmou

Limitovaná absorpčná kapacita našej firmy 

Rozdielne časové horizonty medzi univerzitami a firmami

Nevhodná počiatočná kontaktná osoba na univerzite 

Nedostatok ľudí s vedeckými znalosťami v rámci našej firmy

Rozdielne spôsoby komunikácie a jazyka medzi univerzitou a našou firmou

Častá fluktuácia zamestnancov na univerzite alebo v našej firme

Byrokracia v súvislosti s UBC v našej firme

Priemer SR 

Európ. priemer

Žiadny Nízky Stredný Vysoký

Európsky prieskum University-Business Cooperation

Čo sú prekážky Vašej spolupráce s univerzitami?

Zdroj: Centrum 

edukačného manažmentu 

FM UK



SPOLUPRÁCA S BIZNISOM A UZAVRETOSŤ

Motivátory
Čo Vás motivuje spolupracovať s univerzitami?

Pohnútky stimulujúce UBC

Prístup ku kvalifikovanejším absolventom

Pozitívny vplyv na spoločnosť

Zlepšenie reputácie našej firmy

Získanie prístupu k novým technológiám a poznatkom

Zlepšenie našej inovačnej kapacity

Získanie na mieru šitého riešenia pre našu firmu

Prístup k novým objavom v prvotnom štádiu

Zlepšenie zručností súčasných zamestnancov prostredníctvom tréningov

Získanie financovania/zdrojov

Prístup k univerzitnému vybaveniu 

Priemer SR 

Európ. priemer

Žiadny Nízky Stredný Vysoký

Európsky prieskum University-Business Cooperation

Čo Vás motivuje spolupracovať s univerzitami?

Zdroj: Centrum 

edukačného manažmentu 

FM UK



SPOLUPRÁCA S BIZNISOM A UZAVRETOSŤ

Prostredie nápomocné UBC
Ako sú Vaša organizácia a prostredie nápomocné UBC?

Schopnosti a presvedčenia UBC 

Naša firma má kapacitu absorbovať poznatky a technológie prichádzajúce z 

univerzít

Naša fima má veľa čo ponúknuť univerzitám v rozvoji a poskytovaní vzdelávania 

a tréningov

Naša firma verí, že je našou zodpovednosťou spolupracovať s univerzitami na 

vzdelávaní 

Naša firma verí, že univerzity môžu hrať veľmi významnú úlohu v našom inovačnom 

úsilí

V našej firme je dostatočná podpora pre realizáciu UBC

Naša firma má dostatočné kontakty a vzťahy s univerzitou na to, aby sme mohli 

pristúpiť k spolupráci

Naša firma má vo výskume veľa čo ponúknuť univerzitám 

Naša firma verí, že je našou zodpovednosťou spolupracovať s univerzitami na 

výskume

Naša firma má dostatočné vedomosti o tom, čo univerzity chcú od spolupráce

Naša firma má dostatočné zručnosti a vedomosti o UBC (vrátane postupov a 

procesov)

Žiadny Nízky Stredný Vysoký

Priemer SR 

Európ. priemer

Európsky prieskum University-Business Cooperation

Čo Vás motivuje spolupracovať s univerzitami?

Zdroj: Centrum 

edukačného manažmentu 

FM UK



MASIFIKÁCIA BEZ DIVERZIFIKÁCIE



ZLÁ ŠTRUKTÚRA - KVALIFIKAČNÁ



ZLÁ ŠTRUKTÚRA - KVALIFIKAČNÁ

Vysokoškoláci pracujú na SŠ pozíciách

VŠ 
pozícia

64%

SŠ 
pozícia

35%

ZŠ 
pozícia
0,47%

VŠ 
pozícia

79%

SŠ 
pozícia

21%

ZŠ 
pozícia
0,28%

Do 5 rokov od ukončenia Nad 5 rokov od ukončenia

Zdroj: Prognózy vývoja na trhu práce v SR, TREXIMA Bratislava



ZLÁ ŠTRUKTÚRA - KVALIFIKAČNÁ

Takmer každý 
bakalár získa ešte 
ďalší titul

(Mgr., Ing.)

2. VŠ titul má:

91% SK

43% EU22

39% OECD
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Podiel absolventov - magistrov a viacnásobné absolvovanie
Vybrané krajiny OECD a EÚ 2014



ZLÁ ŠTRUKTÚRA - KVALIFIKAČNÁ
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ZLÁ ŠTRUKTÚRA – ODBOROVÁ 

Zdroj: CVTI SR, 

Národný projekt –

Vysoké školy ako 

motory rozvoja 

vedomostnej spoločnosti, 

2014

Prognóza nie 

je priaznivá



ZMENA PODIELU VYSOKOŠKOLÁKOV NA 
TRHU PRÁCE

Zdroj: Výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava, NP Prognózy vývoja na trhu práce
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ŠTRUKTÚRA NEZAMESTNANÝCH 
II. STUPEŇ VŠ

137

398

141

72
1434

92

prir tech polno zdrav spol voj

Zdroj: Prognózy vývoja na trhu práce v SR, TREXIMA Bratislava (marec 2018)



VYŠE 57% ABSOLVENTOV VŠ NEPRACUJE 
V ODBORE

Odhady hovoria o hodnote nekorešpondujúceho štúdia 170 - 240 mil. EUR ročne (?)

Nekorešpon
dujúce 

uplatnenie
57,4%

Alternatívne 
uplatnenie

18,9%

Optimálne 
uplatnenie

23,8%

Nekorešpondujúce 
uplatnenie

56,6%

Alternatívn
e 

uplatnenie
18,3%

Optimálne 
uplatnenie

25,0%

Do 5 rokov od ukončenia Nad 5 rokov od ukončenia

Zdroj: Prognózy vývoja na trhu 

práce v SR, TREXIMA Bratislava 

(marec 2018)



ODBOR ABSOLVENTOV „NESEDÍ“ 

Zdroj: Vlastné výpočty CEM 

FM UK z dát štúdií Reflex a 

NP CVTI SR – Vysoké školy 

ako motory rozvoja 

vedomostnej spoločnosti



KTO PRÁCU NÁJDE 



KTO PRÁCU NÁJDE

Odbor vzdelania

Softvérové inžinierstvo 100 99 100 84 100

Kybernetika 89 87 98 99 99

Počítačové inžinierstvo 94 89 97 90 99

Aplikovaná matematika 92 99 84 88 98

Informačné systémy 98 97 98 68 98

Automatizácia 96 88 83 92 97

Strojárske technológie a materiály 90 92 73 99 97

Elektronika 95 90 76 96 96

Informatika 90 94 95 66 96

Hospodárska informatika 99 61 88 100 95

Finančný manažment 86 86 81 94 94

Financie, bankovníctvo a investovanie 88 84 91 83 94

Financie 95 75 82 93 93

Chemické inžinierstvo 98 72 88 77 93

Účtovníctvo 84 73 84 94 92

Celkový ratingMzda Zamestnanosť Práca v odbore Perspektíva

Zdroj: Prognózy vývoja na trhu práce v SR, TREXIMA Bratislava



KTO PRÁCU NÁJDE



KTORÉ KOMPETENCIE 
SÚ POTREBNÉ

Úroveň rozvoja 

kompetencie 

vďaka VŠ (A)

 Úroveň 

kompetencie 

vyžadovaná v 

zamestnaní (B)

Diferencia A a 

B

Všeobecné znalosti a 

rozhľad
6,41 6,74 -0,34

Odborné teoretické a 

metodologické znalosti
6,46 6,59 -0,13

Schopnosť využívať odborné 

znalosti v praxi
5,77 6,99 -1,22

Znalosť podmienok, kedy je 

možné využiť odborné 

metódy a teórie v praxi

5,73 6,42 -0,69

Jazykové zručnosti v 

materinskom jazyku
6,45 6,89 -0,44

Jazykové zručnosti v 

cudzom jazyku
4,54 6,47 -1,93

Matematické zručnosti 5,37 5,2 0,17

Počítačové zručnosti 5,9 7,29 -1,39

Zručnosť pracovať s 

informáciami
7,02 7,83 -0,81

Schopnosť identifikovať a 

riešiť problémy
6,28 8,12 -1,84

Schopnosť tvorivého a 

pružného myslenia a konania
6,24 7,76 -1,52

Prezentačné zručnosti 6,63 7,01 -0,38

Zručnosť písomného prejavu 6,53 7,06 -0,53

Schopnosť samostatne sa 

rozhodovať
6,24 7,81 -1,57

Schopnosť tímovej práce 6,59 7,55 -0,96

Mať aktívny prístup 6,26 7,86 -1,6

Podnikavosť, mať „čuch“ 

na nové príležitosti
4,56 5,87 -1,31

Schopnosť zvládať 

záťažové situácie a 

prekážky

6,44 7,94 -1,51

Schopnosť niesť 

zodpovednosť
6,46 8,25 -1,79

Organizácia a riadenie, 

schopnosť viesť kolektív
5,15 6,52 -1,37

Schopnosť myslieť a konať 

ekonomicky / ekonomické 

spôsobilosti

5,34 6,72 -1,39

Zručnosť komunikovať s 

ľuďmi, vyjednávať
5,62 7,75 -2,13

Schopnosť prispôsobiť sa 

zmeneným okolnostiam
6,08 7,66 -1,58

Schopnosť pracovať v 

interkultúrnom / 

medzinárodnom prostredí

4,84 6,37 -1,53

Schopnosť vzdelávať sa a 

organizovať svoje učenie
6,85 6,98 -0,13

Právna spôsobilosť 5,21 6,02 -0,81

Kompetencie - porovnanie priemerných hodnôt

Priemer celkom

Vďaka VŠ najlepšie:

 Zručnosť práce s informáciami

 Prezentačné schopnosti

 Schopnosť vzdelávať sa

V zamestnaní sú vyžadované najintenzívnejšie:

 Schopnosť identifikovať a riešiť problémy

 Schopnosť zvládať záťažové situácie

 Schopnosť niesť zodpovednosť

Najväčší rozdiel:

 Zručnosť komunikovať a vyjednávať

 Schopnosť identifikovať a riešiť problémy

 Zručnosti v cudzom jazyku
Zdroj: CVTI SR, NP – Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti



KTORÉ KOMPETENCIE 
SÚ POTREBNÉ

Zdroj: Centrum edukačného manažmentu FM UK z dát CVTI SK

FAKTOROVÁ    ANALÝZA

Vďaka VŠ príprave Požadované v zamestnaní

Komponent Komponent

1 2 3 4 1 2 3 4

Všeobecné znalosti 0,742 0,747

Odborné znalosti 0,778 0,83

Využívať odborné v praxi 0,713 0,808

Znalosť podmienok 0,712 0,797

Materinský jazyk

Cudzí jazyk 0,622 0,819

Matematické zručnosti 0,877

Počítačové zručnosti 0,733

Pracovať s informáciami

Riešiť problémy 0,653 0,734

Tvorivé myslenie 0,685 0,685

Prezentačné zručnosti 0,637

Písomný prejav 0,605

Samostatne sa rozhodovať 0,753 0,72

Tímová práca 0,699

Aktívny prístup 0,744 0,723

Podnikavosť 0,666

Záťažové situácie 0,691 0,736

Niesť zodpovednosť 0,744 0,753

Organizácia - riadenie 0,653 0,619

Ekonomické myslenie 0,704

Komunikovať s ľuďmi 0,659

Prispôsobiť sa okolnostiam 0,704 0,658

Pracovať v medzinárodnom    

prostredí
0,727 0,813

Schopnosť vzdelávať sa

Právna spôsobilosť 0,624 0,711



KTORÉ KOMPETENCIE 
SÚ POTREBNÉ

Zdroj: Centrum edukačného manažmentu FM UK z dát CVTI SK

FAKTOROVÁ    ANALÝZA

Požadované v zamestnaní

Komponent

1 2 3 4

Všeobecné znalosti 0,747

Odborné znalosti 0,83

Využívať odborné v praxi 0,808

Znalosť podmienok 0,797

Materinský jazyk

Cudzí jazyk 0,819

Matematické zručnosti

Počítačové zručnosti

Pracovať s informáciami

Riešiť problémy 0,734

Tvorivé myslenie 0,685

Prezentačné zručnosti

Písomný prejav

Samostatne sa rozhodovať 0,72

Tímová práca

Aktívny prístup 0,723

Podnikavosť 0,666

Záťažové situácie 0,736

Niesť zodpovednosť 0,753

Organizácia - riadenie 0,619

Ekonomické myslenie 0,704

Komunikovať s ľuďmi

Prispôsobiť sa okolnostiam 0,658

Pracovať v medzinárodnom    

prostredí
0,813

Schopnosť vzdelávať sa

Právna spôsobilosť 0,711

 Všeobecné znalosti a 
odbornosť, schopnosť 
aplikovať ich v praxi

 Osobnostné a všeobecné 
rozumové dispozície

 Manažérske a 
podnikateľské dispozície

 Spôsobilosť pre 
medzinárodné prostredie



KTORÉ KOMPETENCIE?   T-PROFESIONÁL



KTORÉ KOMPETENCIE?   T-PROFESIONÁL

 Spôsobilosť pre medzinárodné prostredie

 Osobnostné a všeobecné rozumové dispozície

 Manažérske a podnikateľské dispozície
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1. znalosť jedného cudzieho jazyka na úrovni B2

2. informačná gramotnosť

3. znalosť ekonomiky produktu a procesu

4. technológ ovláda základy konštrukcie, konštruktér ovláda základy 

technológie, konštrukcia v 2D a 3D

5. znalosť projektového riadenia, časový manažment 

6. znalosť základov psychológie, komunikácie a práce s ľuďmi 

7. znalosť analytického riešenia problémov, schopnosť rozhodovať

8. prezentačné  schopnosti– schopnosť identifikovať, sformulovať a odovzdať 

dôležité informácie prijímateľovi

9. samostatnosť a zodpovednosť

10. absolvovanie praxe vo výrobe počas štúdia

POŽIADAVKY ZAP SR - PROFIL ABSOLVENTA

 Viac ako teoretické poznatky chýbajú zručnosti



POŽIADAVKY ZAP SR - PROFIL ABSOLVENTA

 Analytické myslenie rozhodovanie Základy psychológie, komunikácie

 Prezentačné schopnosti  Samostatnosť a zodpovednosť

 Cudzí jazyk  Projektové riadenie Informačná gramotnosť

 Prax
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PRIORITY ZMIEN VŠ - BIZNIS POHĽAD

 Zvýšenie podielu praktického vzdelávania, najmä priamo
u zamestnávateľov

 Posilnenie zvládania prenositeľných kompetencií (vrátane
zručností pre medzinárodné pôsobenie)

 Zvýšenie kvality vyučujúcich (lepšie zaplatených) s dôrazom na
praktickú skúsenosť zo spolupráce alebo z pôsobenia
v organizáciách mimo akademickej pôdy, pre ktoré škola
pripravuje absolventov



PROFESIJNÉ VZDELÁVANIE VO SVETE

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Clear focus on academic-related
knowledge and fundamental

research

Clear focus on academic and
profession-related knowledge and

research

Focus on  practice relevant
knowledge and applied research

mainly

Programme delivery includes
cooperation with employers

Education focuses primarily on
employability in a wider meaning

(ability of employment over a
lifetime)

Profession-oriented education and
training

Focus on groundbreaking research
(fundamental research)

Education focuses on knowledge
and its development

Ako sa vidia inštitúcie

University (academic) PHE Institutions

Jasné zameranie na 

akademické poznatky a 

základný výskum

Jasné zameranie na 

akademické a odborne 

zamerané poznatky a výskum

Zameranie na prakticky 

orientované poznatky a 

najmä aplikovaný výskum

Realizácia programu zahŕňa 

spoluprácu so 

zamestnávateľmi

Vzdelávanie sa zameriava najmä na 

zamestnateľnosť v širšom význame 

(schopnosť zamestnávať sa počas 

celého života)

Profesijne orientované 

vzdelávanie a tréning

Zameranie na prelomové poznatky 

vo výskume (základný výskum) 

Vzdelávanie sa zameriava na 

poznatky a ich rozvoj

Univerzity

(akdemicky orientované)

Inštitúcie profesijného, 

odborného vyššieho vzdelávanie

Inštitúcie 

vzdelávanie

Zdroj: HAPHE, 2012 – 2014 

(Harmonising Approaches to Professional 

Higher Education), koordinovalo 

EURASHE

Ako sa vidia VŠ inštitúcie 



PROFESIJNÉ VŠ VZDELÁVANIE V SR  

3 možnosti reagovania na požiadavky business komunity: 

1. Profesijný bakalár 

(trvanie 4 roky; z toho 1 semester praxe)   

2. 5 ročné kontinuálne štúdium 

(z toho1-2 semestre praxe)

3. Univerzitné „duálne vzdelávanie“ 

(modulárne štúdium, časť v škole a časť v podniku)



LEGISLATÍVNY POKROK

Smeruje najmä k profesijnému bakalárovi

2013 – Odlíšenie profesijných bakalárskych programov od
akademických

2018 – Akreditačná komisia môže tvoriť osobitné kritériá pre
profesijne orientované bakalárske študijné programy

2018 – Vznik Akreditačnej agentúry a zmeny v spôsobe akreditácie



FAKTORY ÚSPECHU – BUSINESS

Indikuje potrebu profesijne orientovnaých absolventov

Trpí nedostatkom absolventov STEM odborov – najmä IT, 

technických, inžinierskych a z časti prírodovedných

Je pripravená participovať na tvorbe a implementácii VŠ 

programov

Nekomunikuje jednoznačne ochotu finančnej participácie na 

programoch a súvisiacich zmenách

Naprieč business komunitou je náročné dosahovanie dohôd, 

konsenzu a kolaborácie

Nerozumie plne interným procesom vysokých škôl

_

Aktuálna ponuka na trhu práce nijako neindikuje potrebu 

profesijne orientovaných bakalárov



FAKTORY ÚSPECHU – VŠ

Potrebuje viac bakalárov odchádzajúcich na trh práce

Odborné vysoké školstvo a profesijné programy nemajú tradíciu

Absentuje personálne zabezpečenie inovovaných programov – aj 

väzby na externých partnerov

Riadenie VŠ v súčasnom modeli financovania a akreditácií sa neopiera 

o  motiváciu orientovať sa na profesijné programy 

Implementácia profesijných programov nie je sprevádzaná orientáciou 

na aplikovaný výskum a zmenou misií VŠ

VŠ nerozumejú fungovaniu relevantných sektorov biznisu

_Chýbajú nové kompetenčné profily absolventov – problémy aj s tzv. 

„jadrom odboru“

Podfinancovanosť VŠ  bráni preklenúť tranzitné obdobie

Technicky orientované univerzity komunikujú s biznis komunitou



FAKTORY ÚSPECHU – PROSTREDIE

Legislatívny priestor sa otvára

Akreditácia inovovaných programov nemá tradíciu ani precedens

Verejná mienka stále preferuje „úplné vysokoškolské vzdelanie“ (2. st.)

Politická reprezentácia ani exekutíva nepodporuje zmeny aktívne

_
Poškodený imidž VŠ podporuje nedôveru verejnosti (aj uchádzačov)  

k inováciám z ich strany

Štruktúra uchádzačov o štúdium, ochudobnená o väčšinu

najtalentovanejších, je vhodná pre profesijne orientované programy

Vývoj štruktúry pozícií a kvalifikácií (kompetencií) na trhu práce

potenciálne rozširuje priestor pre profesijne orientovaných bakalárov

Absentuje komunikačná kampaň – zmeny vo vnímaní verejnosti 

Čakanie na financovanie z EÚ fondov devastuje iniciatívu



ZÁVER

 Profesijne orientované vysokoškolské vzdelávanie u nás len
vstupuje na scénu

 Má dostatočné zahraničné vzory a skúsenosti, z ktorých môže
čerpať

 Kontext reformného nastavenia vysokoškolského školstva u nás
však pred konkrétne implementačné kroky kladie celý rad
otáznikov

 Nie sme ďalej ako vo fáze „hľadania cesty“



ĎAKUJEM ZA VAŠU POZORNOSŤ

Peter.Obdrzalek@fm.uniba.sk


