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Chcete byť ekológ či filozof? Máte problém 
Najlepšia škola. Minister školstva Eugen Jurzyca zverejnil, kto má problém nájsť si prácu po 
vysokej škole. Najhoršie sú na tom poľnohospodári či ekológovia, najlepšie zase absolventi 
architektúry či farmácie. 

 

 
 
Strojnícka fakulta bratislavskej Slovenskej technickej univerzity otvorila vlani v 
spolupráci 

s automobilkou Volkswagen študijné zameranie automobilová výroba. "Naši odborníci 
sa podieľali na príprave syláb a chodia na školu prednášať, študenti majú zase možnosť 
prísť do závodu a vidieť teóriu v praxi,“ vysvetľuje hovorca Volkswagenu Vladimír 
Machalík. Študenti majú prístup k moderným technológiám a poznatkom, a vysokú 
šancu na získanie práce okamžite po skončení školy, automobilka zase získa stabilný 
prísun odborníkov "šitých na mieru“.  
 
Zo školy do firmy  
Toto je príbeh úspešného prepojenia vzdelávania a trhu práce. Bratislavská "technika“ 



sa objavili v rebríčku škôl s najnižšou nezamestnanosťou absolventov. Informácie o 
uplatniteľnosti vysokoškolákov v praxi začal práve v týchto dňoch zverejňovať rezort školstva 
pod vedením Eugena Jurzycu (SDKÚ-DS). Tie majú pomôcť študentom pri výbere správnej 
školy. "Nesúlad medzi štruktúrou absolventov a potrebami trhu práce je dlhodobý problém. 
Aj táto analýza 
prispeje k tomu, aby sa potreby trhu práce premietli do vzdelávacieho systému,“ hovorí 
výkonný riaditeľ Podnikateľskej aliancie Slovenska Róbert Kičina. 

Úplne iný problém ako bratislavskí technici má Michal. Ten vyštudoval ekológiu. Chyba. 
Ochrana životného prostredia patrí do prvej päťky programov, ktorých absolventi si hľadajú 
prácu najťažšie. Najviac nezamestnaných je ešte medzi čerstvými lesníkmi, poľnohospodármi 
či filozofmi. Vyplýva to zo štatistiky zamestnanosti, ktorú uverejnilo ministerstvo školstva. 

"Je to pravda 

, podobne ako veľa mojich bývalých spolužiakov mám problém si nájsť prácu v odbore,“ 
hovorí Michal, ktorý po dvoch rokoch hľadania napokon vycestoval za prácou do Holandska. 

Ekológ Michal zakotvil za hranicami v logistickej firme. Pravidelne sa však vracia domov 

, aby tu zas a znova skúsil šťastie. "Na Slovensku je málo inštitúcií, ktoré potrebujú takých 
absolventov ako som ja,“ hovorí o márnej snahe uplatniť sa v ekológii. Dodáva, že spolu s 
ním vyštudovalo ochranu prírody na zvolenskej Technickej univerzite asi 80 študentov. V 
odbore sa uplatnilo len pár najlepších, ďalší našli prácu v chemických firmách, mnohí sú 
doposiaľ na úradoch práce. Podľa Jurzycovej štatistiky je to presne 34 zo 196 absolventov, 
ktorí skončili štúdium vlani a predvlani. "Práve v poľnohospodárstve a ďalších odvetviach, v 
ktorých majú absolventi problém so získaním práce, je všeobecne nízka produktivita práce,“ 
tvrdí Kičina. Ministerská analýza podľa neho potvrdzuje, že vyššiu šancu nájsť si prácu majú 
absolventi odborov s vysokou pridanou hodnotou - informatici, strojári, chemici.  
 
Aký máš titul?  
V uplynulom desaťročí by ste vysokoškoláka bez práce hľadali len ťažko. Úrady práce 
uvádzali ich nezamestnanosť v desatinách a stotinách percenta a nepracovali azda len tí, ktorí 
naozaj nechceli. Výber školy podľa kvality či programu na prvý pohľad nedával žiadny 
zmysel - firmy brali všetko, čo prišlo na trh práce a absolventov si podľa potreby doškolili 
samy. Až do krízy. "Ponuka voľnej pracovnej sily na trhu sa zvýšila, podniky majú širší 
výber, snažia sa vybrať tých najlepších, a preto sprísnili požiadavky na prijímacích 
pohovoroch,“ hovorí Kičina. Personalisti potvrdzujú, že už takmer dva roky je možné na 
konkurzoch viac vyberať. Kvalita školy a vyštudovaný odbor začínajú naberať na váhe. Na 
vlastnej koži by to mali cítiť najmä architekti, farmaceuti a umelci 
. Práve tieto odbory vedú štatistiky zamestnanosti. "Umelci či architekti bežne fungujú ako 
samozamestnávatelia, a aj preto sa veľmi nevyskytujú v evidenciách úradov práce,“ dopĺňa 
Kičina.  
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