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NEZAMESTNANOSŤ

Ku koncu decembra 2017:

 Slovensko – 5,94%

 Prešovský kraj – 9,68%

Okres Stará Ľubovňa – 6, 86%
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1. MEN – miera evidovanej nezamestnanosti
2. UoZ - uchádzač o zamestnanie



ZÁKLADNÉ UKAZOVATELE 
NEZAMESTNANOSTI V OKRESE STARÁ 
ĽUBOVŇA

 Ekonomicky aktívne obyvateľstvo – 24 445 obyvateľov

Disponibilný počet uchádzačov o zamestnanie – 1684 obyvateľov

Mladiství – 46 ; s ukončenou ZŠ - 39, po ukončení SŠ -7

Absolventi – 161; VŠ – 50, SŠ – 111



ŠTRUKTÚRA ZARADENÝCH UOZ PODĽA 
ODVETVIA POSLEDNÉHO 
ZAMESTNÁVATEĽA

 1. verejná správa a obrana

 2. stavebníctvo

 3. priemyselná výroba

 4. poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov



ŠTRUKTÚRA ZARADENÝCH UOZ PODĽA 
NAJVYŠŠIE DOSIAHNUTÉHO VZDELANIA

 Prešovský kraj:

1. Stredné odborné vzdelanie – 2208

2. Základné vzdelanie – 858

3. Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – 257 

4. Neukončené vzdelanie 235

 Okres Stará Ľubovňa:

1. Stredné odborné vzdelanie – 123

2. Základné vzdelanie – 66

3. Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa - 24



Odbory VŠ UoZ SR UoZ Prešovský 
kraj

UoZ okres SL

Prírodné vedy 139 42 3

Technické vedy a 
náuky

399 88 7

Poľnohospod.
lesníctvo a 
veterinárne vedy

145 18 3

Lekárstvo 137 44 1

Spoločenské vedy 1670 429 35

Vedy o umení 81 4 1

Vojenské a 
bezpečnostné vedy

117 45 0



ŠTRUKTÚRA ZARADENÝCH UOZ PODĽA 
VEKU

Okres Stará Ľubovňa:

1. Kategória 20.-24. ročných – 43

25.-29.ročných – 43

2. Kategória 35. – 39. ročných – 32

3. Kategória 50.-54. ročných – 26

4. Kategória 40.- 44.ročných - 25



ŠTRUKTÚRA UOZ PODĽA DOBY 
NEZAMESTNANOSTI

 Z celkového počtu 2211:

menej ako 7 mesiacov - 1012

 7 – 12 mesiacov – 321

 viac ako 12 mesiacov - 878



ŠTRUKTÚRA VOĽNÝCH PRACOVNÝCH MIEST

 1. murár, zvárač

 2. CNC nastavovač

 3. kuchár

 4. vodič MKD (medzinárodná kamiónová doprava)

 394 voľných pracovných miest 



ŠTRUKTÚRA PREBYTKOVÝCH PROFESII

 Stavebný robotník

Administratívny pracovník

 Pomocný stavebný pracovník

Manipulačný pracovník

 Predavač



PROGNÓZY VÝVOJA NA TRHU PRÁCE

V období rokov 2016‐2020 príde na trh práce v SR viac ako 320 t. absolventov
stredných a vysokých škôl, pričom dodatočná potreba zamestnancov bude
približne na rovnakej úrovni.

Kým vysokoškolských absolventov bude prebytok na úrovni približne
38,5 tis., tak stredoškolských absolventov bude chýbať takmer 36 tis.

 To je jedným z hlavných dôvodov, prečo sa veľká
časť vysokoškolsky vzdelaných absolventov uplatňuje na pracovných
pozíciách s postačujúcim stredoškolským vzdelaním (až 47% v roku 2016)



SŠ                                        VŠ                                                SPOLU

195 341                                    128 640                                        323 981

Absolventi

231 163                                     90 182                                       321 345

Dodatočná 

potreba 

Disparity               -35 822                                      38 458                                           2636



 Celková dodatočná potreba zamestnancov v SR do roku 2020 bude predstavovať
približne 321 tis. zamestnancov.

Najvyššia dodatočná potreba zamestnancov bude pri špecialistoch, a to na

úrovni takmer 73 tis. osôb. Z nich bude potrebných viac ako 30 % v

Bratislavskom kraji. Bratislavský kraj sa rovnako vyznačuje výraznou
potrebou technikov a odborných pracovníkov.

 Tieto dve hlavné triedy predstavujú významný podiel vo všetkých krajoch.

Výnimky: Nitriansky kraj s dopytom po kvalifikovaných pracovníkoch
a remeselníkoch a kraj s dominanciou pracovníkov v službách a obchode.



ZHRNUTIE OČAKÁVANÉHO VÝVOJA NA         
TRHU PRÁCE V PREŠOVSKOM KRAJI

V Prešovskom kraji sú celkové disparity na trhu práce kladné, teda na trh práce
v tomto kraji bude v nasledujúcom období 2016‐2020 prichádzať vyšší počet
absolventov ako bude potrebné.

 Stredoškolských absolventov bude prebytok vyše 5 200.

 Vysokoškolských absolventov bude chýbať približne 1 500.

 Prešovský kraj je jedným z 2 krajov, kde sa očakáva nedostatok vysokoškolsky
vzdelaných absolventov.



SŠ                                           VŠ                                             Spolu             

31 922                                     7557                                            39 497

Absolventi

26 715                                      9065                                            35 788

Dodatočná 

potreba

Disparity             5207                                       -1508                                           3699



Najvyššie počty absolventov stredných škôl budú prichádzať na trh práce do
roku 2020 z odborov vzdelania ako gymnázium a hotelová akadémia.

Medzi najpočetnejšími budú aj niektoré technické odbory ako autoopravár a
mechanik elektrotechnik.

Vysoký počet absolventov prichádzajúcich na trh práce v tomto kraji
zaznamenajú aj odbory kuchár, podnikanie v remeslách

a službách a výroba konfekcie.

 Pri absolventoch vysokých škôl prichádzajúcich na trh práce do roku 2020 budú
v Prešovskom kraji dominovať predovšetkým absolventi spoločenských vied
manažment, predškolská a elementárna pedagogika, sociálna práca, etika a
učiteľstvo predmetov.



MZDA

 Priemerná mzda v roku 2016 bola 800 EUR.

 Stredoškolsky vzdelaní zamestnanci poberali mzdu na úrovni 690 EUR,
priemerná hrubá mesačná mzda zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním
dosiahla úroveň 1 102 EUR.

Najlepšie zarábajúcimi stredoškolákmi sú všeobecne absolventi technických vied.

V priemere viac ako 900 EUR v hrubom zarábali napríklad stredoškolsky vzdelaní
zamestnanci s vyštudovaným odborom vzdelania tlačiar na polygrafických
strojoch, mechanik elektronik, dopravná prevádzka, mechanik v elektrotechnike, či
elektrotechnik

 U vysokoškolsky vzdelaných absolventov sú najlepšie zarábajúcimi taktiež
absolventi technických vied, strojárske technológie a

materiály, priemyselné inžinierstvo, ekonomika a manažment podniku a učiteľstvo.



DOPYT PRÁCE V PREŠOVSKOM KRAJI 

 dopyt na trhu práce v nasledujúcich 5-tich rokoch 
bude vytvárať predovšetkým pracovné príležitosti pre: 

 1. Upratovačky

 2. Učiteľov v základných školách

 3. Vodičov nákladných automobilov a kamiónov

 3. Technikov vo fyzikálnych, technických vedách a doprave

 4. Špecialistov v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly

 pracovné príležitosti budú
vytvárané predovšetkým v priemysle, ďalej bude nasledovať dopyt po pracovn
ých silách vo vzdelávaní a stavebníctve.



DUÁLNE VZDELÁVANIE

 účinná a efektívna spolupráca SOŠ so zamestnávateľmi – výučba pre
zamestnanie, zosúladenie výučby v školách s potrebami zamestnávateľov

 vzťah zamestnávateľ a žiak – definovaný vo forme učebnej zmluvy

 vzťah zamestnávateľ škola – zmluva o duálnom vzdelávaní, ktorá upravuje
rozsah, podmienky a koordináciu odborného vzdelávania žiaka

 za celé praktické vyučovanie zodpovedá a náklady spojené s realizáciou nesie
zamestnávateľ

www.dualnysystem.sk - kompletná ponuka učebných miest pre šk. rok
2018/2019

www.potrebyovp.sk - zoznam zamestnávateľov duálneho zamestnania
v regióne/kraji

 https://www.minedu.sk/system-dualneho-vzdelavania/

http://www.dualnysystem/
http://www.dualnysystem/
http://www.dualnysystem/
http://www.potrebyovp.sk/
http://www.potrebyovp.sk/
http://www.potrebyovp.sk/
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Ďakujem za pozornosť.


