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Predhovor riešiteľského tímu 

Vážený zamestnávateľ, pripravili sme pre Vás informačný materiál zhrňujúci prognózy vývoja na trhu 
práce z pohľadu dopytu a ponuky na tomto trhu. Nájdete v ňom informácie o vývoji zamestnanosti 
na Slovensku, informácie uplatnení a o plánoch študentov po ukončení štúdia, ako aj prognózy 
dodatočného dopytu na trhu práce do roku 2024 v jednotlivých krajoch, zamestnaniach, odvetviach 
ekonomických činností a štruktúry absolventov stredných a vysokých škôl prichádzajúcich na trh 
práce do roku 2024. Aj vďaka relevantným informáciám, ktoré ste nám o Vašich potrebách poskytli 
v minulom období, sme boli schopní vyvinúť najrozsiahlejší systém prognóz potrieb trhu práce v histórii 
samostatnosti SR. 

Vyvinuli sme komplexné matematické modely, ktoré prognózujú budúce štruktúry dopytu na trhu 
práce v kombinovaných členeniach až na úrovni jednotlivých krajov, odvetví ekonomických činností 
a jednotlivých podskupín zamestnaní (spolu viac než 300 tis. rôznych kombinovaných členení) 
s osobitnou determináciou dopytu vyvolaného expanziou a náhradou pracovných síl. Rovnako tak boli 
vytvorené prognostické modely budúcich štruktúr absolventov stredných a vysokých škôl 
prichádzajúcich na trh práce v jednotlivých odboroch vzdelania a regiónoch. Tieto informácie boli 
poskytnuté najvyšším decíznym úrovniam a postupne sú implementované do rozhodovacích procesov 
predovšetkým v rezorte práce a rezorte školstva.  

Určite ste aj Vy zaznamenali, že posledné roky sa na trhu práce v SR vyskytujú výrazné kvantitatívne, 
ale aj kvalitatívne disparity medzi ponukou a dopytom. Približne dve tretiny absolventov stredných a 
vysokých škôl pracuje mimo odbor vzdelania, ktorý vyštudovali a tretina absolventov vysokých škôl 
pracuje na pracovných pozíciách s postačujúcim nižším ako vysokoškolským vzdelaním. 

Mohli by sme ďalej pokračovať, ale dôležité je, že už nie len Vy, zamestnávatelia, si uvedomujete 
rozrastajúce problémy na trhu práce a v systéme vzdelávania, ale aj kompetentní na najvyšších 
decíznych úrovniach. Absolventi prichádzajúci na trh práce a nenachádzajúci si uplatnenie sa totiž 
stávajú problémom rezortu práce, ktorý tiež musí alokovať ďalšie významné finančné prostriedky 
do operatívneho riešenia týchto problémov formou aktívnych opatrení na trhu práce.  

Preto aj decízna sféra má eminentný záujem riešiť cielene tieto problémy na trhu práce, avšak k tomu 
potrebuje disponovať relevantnými a podrobnými informáciami o súčasnej a budúcej štruktúre trhu 
práce. Nie je totiž možné čokoľvek prispôsobiť potrebám trhu práce bez znalosti týchto potrieb. 
Jednotlivé rezorty týmito informáciami do súčasnosti nedisponovali v potrebnej detailnosti 
a relevancii.  

Až vďaka vývoju rozsiahlych prognostických modelov v rámci Národného projektu Prognózy vývoja 
na trhu práce v SR II a nadväzujúcimi aktivitami, boli aj za Vašej pomoci prvýkrát realizované prognózy 
v potrebných štruktúrach, ktoré položili základný kameň pre zefektívnenie rozhodnutí v systéme 
vzdelávania a prípravy pre trh práce. Vďaka dostatočnému časovému rámcu prognóz sa otvára dlhší 
reakčný čas, počas ktorého je možné identifikované kritické oblasti riešiť.  

Je však nevyhnutné ďalej rozvíjať prognostické modely, ako aj rozširovať spoluprácu s Vami, 
zamestnávatelia pri definovaní Vašich potrieb, nech sa Váš hlas pretaví do konkrétnych cielených 
opatrení, ktoré zabránia ďalšiemu negatívnemu vývoj na trhu práce. 

 

Ďakujeme 

Riešiteľský tím TREXIMA Bratislava 

  



3 
 

Metodika a vymedzenie pojmov 

Dopyt po pracovnej sile závisí hlavne od budúceho vývoja národnej ekonomiky a od súčasnej 
štruktúry zamestnanosti. Prvým faktorom ovplyvňujúcim budúcu potrebu zamestnancov na trhu práce 
je teda ekonomický vývoj. Rýchly a neustály vývoj telekomunikačných a informačných technológií 
a vysoký konkurenčný tlak na trhu ovplyvňuje aj inovačné aktivity zamestnávateľov aj živnostníkov. 
Snaha týchto ekonomických subjektov udržať, prípadne zlepšiť svoju pozíciu na trhu a splniť aj 
náročnejšie požiadavky spotrebiteľov na trhu sa prejavuje aj v zavádzaní nových technológií 
a výrobných postupov, raste produktivity, investovaní do automatizácie výroby. Všetky tieto inovácie 
ovplyvňujú sortiment ponúkaných výrobkov a služieb. Zmeny v sortimente – či už rozširovanie alebo 
zúženie – majú za následok vznik nových pracovných miest a zánik existujúcich, menej potrebných 
pracovných miest.  

Rozdiel medzi vzniknutými a zaniknutými pracovnými miestami predstavuje expanzný dopyt. 
Expanzný dopyt môže nadobúdať aj záporné hodnoty, v tom prípade ide o prebytok zamestnancov 
na trhu práce. Treba si všimnúť rozdiel medzi expanziou živnostníkov a expanziou u živnostníkov. 
Expanzia živnostníkov predstavuje dopyt po samotných živnostníkoch, t. j. budúcu potrebu 
živnostníkov v dôsledku meniacej sa štruktúry potrieb konečných spotrebiteľov aj subdodávok. 
Pod expanzným dopytom u živnostníkov sa rozumie vývoj štruktúry zamestnancov u živnostníkov. 
Pre určenie expanzného dopytu boli vyvinuté rozsiahle sústavy ekonometrických modelov, modely 
ich prepojenia s informáciami pochádzajúcimi od Vás, zamestnávateľov, ako aj od sektorových 
expertov v jednotlivých regiónoch. 

Je rovnako dôležité poznať aj vekovú štruktúru pracujúcich. Čím je viac zamestnancov v staršom 
produktívnom veku, tým je väčšia pravdepodobnosť odchodu zamestnancov do dôchodku. Počet 
pracovných miest uvoľnených osobami odchádzajúcimi z trhu práce v dôsledku demografických 
zmien (napr. odchod do starobného dôchodku, úmrtie,...) vytvára nahradzujúci dopyt. Nahradzujúci 
dopyt zvyčajne prestavuje dominantnú časť celkovej dodatočnej potreby zamestnancov na trhu práce. 
Súčet expanzného a nahradzujúceho dopytu tvorí celkovú dodatočnú potrebu pracovných síl 
v budúcnosti. Samozrejme veková štruktúra zamestnancov, ako aj ekonomický vývoj v jednotlivých 
sekciách ekonomických činností a v jednotlivých zamestnaniach nie je rovnaká. Je preto logické 
identifikovať očakávanú dodatočnú potrebu pracovných síl a takisto aj expanzný a nahradzujúci dopyt 
po zamestnancoch v každej sekcii ekonomických činností a zamestnaní. Takisto na odhalenie rozdielov 
v dopyte po pracovnej sile medzi jednotlivými regiónmi SR je nevyhnutné poznať budúcu dodatočnú 
potrebu aj jej zložky v každom kraji. 

Dodatočná potreba pracovných síl je tvorená tromi parciálnymi dodatočnými potrebami: 

Dodatočná potreba pracovných síl = Dodatočná potreba zamestnancov v podnikoch 
a organizáciách + Dodatočná potreba zamestnancov u živnostníkov + Dodatočná potreba 

živnostníkov 

Dodatočná potreba zamestnancov v podnikoch a organizáciách je tvorená súčtom 
nahradzujúceho a expanzného dopytu po zamestnancoch v podnikoch a organizáciách v jednotlivých 
podrobných členeniach a rokoch. Dodatočná potreba zamestnancov u živnostníkov pozostáva 
z nahradzujúceho a expanzného dopytu po zamestnancoch, ktorých budú živnostníci potrebovať 
na efektívne vykonávanie svojej činnosti v budúcnosti. Dodatočná potreba živnostníkov sa rovnako 
skladá z nahradzujúceho a expanzného dopytu jednotlivých živnostníkov v SR. Ide o potrebu 
samotných živnostníkov v národnom hospodárstve, resp. o celospoločenskú potrebu živnostníkov. 
Dodatočnú potrebu pracovných síl bude možné uspokojiť len zo známych zdrojov, ako sú 
nezamestnané osoby, absolventi prichádzajúci na trh práce alebo osoby zo zahraničia, kam patria 
Slováci pracujúci v zahraničí, ako i príslušníci iných krajín.  
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Obr. č. 1: Dodatočná potreba pracovných síl  
 

 

 

Absolventi prichádzajúci na trh práce v roku X predstavujú osoby, ktoré ukončia niektorý 
zo stupňov vzdelania v podmienkach SR v analyzovanom roku X a nebudú pokračovať v štúdiu v SR. 
Na účely determinácie prognóz absolventov prichádzajúcich na trh práce bol vyvinutý mikro-simulačný 
model odhadujúci pravdepodobnosť pokračovania jednotlivých žiakov stredných škôl a študentov 
vysokých škôl v štúdiu na ďalšom stupni vzdelania, ako aj pravdepodobnosti prechodu medzi ročníkmi. 
Aplikáciou týchto pravdepodobností na štruktúru študujúcich v jednotlivých ročníkoch na jednotlivých 
školách a v konkrétnych odboroch vzdelania v súčasnosti je možné simulovať budúci vývoj počtu 
študujúcich v jednotlivých odboroch vzdelania, školách i ročníkoch, ako aj vývoj počtu absolventov 
prichádzajúcich na trh práce. 
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1 Vývoj a aktuálne trendy zamestnanosti na Slovensku 

Trh práce na Slovensku prechádza za obdobie posledných 20 rokov viacerými zmenami. 
V ekonomike dochádza k viacerým štruktúrnym premenám a vývoj na Slovensku sa približuje vývoju 
v najvyspelejších krajinách sveta. Na Slovensku zaznamenávame rast zamestnanosti, posun 
od priemyslu k službám a nárast vysokokvalifikovaných pozícií. Zároveň začínajú na trh práce 
prichádzať početne najslabšie ročníky, tzv. miléniové deti a z trhu práce odchádzajú najsilnejšie 
povojnové ročníky a uvoľňujú množstvo pracovných miest.  

Počet zamestnancov v SR má v súčasnosti výrazné rastúce tendencie, z dlhodobého hľadiska však 
rastie len mierne. 

Napriek tomu, že v súčasnosti sme svedkami najvýraznejšej ekonomickej expanzie na trhu práce 
v histórii samostatnosti SR, z dlhodobého hľadiska možno sledovať len mierny nárast počtu 
zamestnaných osôb. V roku 2016 bola v podmienkach SR prekročená hranica 2 milióny zamestnancov1 
a výraznejší rast pokračoval do roku 2018. Ak sa však pozrieme ďalej do minulosti, zistíme, že už 
v treťom štvrťroku 1996 bol počet zamestnancov v SR takmer na úrovni 2 miliónov zamestnancov. 
Z dlhodobého hľadiska tak úroveň zamestnanosti vykazuje len mierny rast. 

Vývoj zamestnanosti v SR je potrebné chápať v dvoch rôznych časových obdobiach. Od roku 1996 
do roku 2004 bol v podmienkach SR identifikovateľný jasný klesajúci trend zamestnanosti a v prvom 
štvrťroku 2004 bol zaznamenaný historicky najnižší počet zamestnaných osôb na úrovni mierne 
presahujúcej 1 780 000. Dôležité reformy v rokoch 2003 – 2005, ako aj vstup SR do EÚ a NATO spôsobili 
obrat v negatívnom vývoji a od tohto obdobia nasleduje výrazný rastúci trend zamestnanosti, ktorý 
pretrváva do súčasnosti s jediným prerušením počas krízy v rokoch 2009 – 2010. 

 
Graf č. 1.1:  Vývoj počtu zamestnancov v Slovenskej republike v rokoch 1996 – 2018  

 
Zdroj: Zamestnanci (ESA 2010) – ŠÚ SR, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava 

 
Najviac zamestnancov je dlhodobo v Bratislavskom kraji, najmenej v Trnavskom kraji 

a Banskobystrickom kraji. Zamestnanosť však rastie vo všetkých krajoch. Najrýchlejšie sa zvyšuje 
počet zamestnancov v Nitrianskom a Bratislavskom kraji, najpomalšie sa trh práce rozširuje 
v Banskobystrickom kraji. 

 
1 Zamestnanci v rezidentských spravodajských jednotkách podľa metodiky ESA2010 
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Počet zamestnaných osôb bol v jednotlivých regiónoch Slovenskej republiky v 2018 vyšší ako v roku 
2008. Kým v roku 2008 bolo zamestnaných viac ako 1,9 milióna osôb, v roku 2018 to bolo už vyše 
2,1 miliónov.  

Všetky kraje majú v súčasnosti vyšší počet zamestnancov ako pred desiatimi rokmi, teda 
v porovnaní s rokom 2008. Tento rast však nie je rovnomerne distribuovaný, v najväčšej miere rastie 
počet zamestnancov v Nitrianskom kraji, kde je v súčasnosti o 17 % zamestnaných viac, ako tomu bolo 
v roku 2008. Po Nitrianskom kraji rastie najrýchlejšie Košický kraj s nárastom o 14 % zamestnancov 
za ostatných 10 rokov. Na druhej strane spektra sa nachádzajú Trenčiansky a Banskobystrický kraj, 
v ktorých vzrástla úroveň zamestnanosti len približne o 4, resp. 5 %. 

Usporiadanie krajov z hľadiska počtu zamestnancov sa za posledných 10 rokov výraznejšie 
nezmenilo. 

Bratislavský kraj aj naďalej dominuje v SR počtom zamestnancov, Košický kraj nahradil Žilinský kraj 
na poste tretieho najpočetnejšieho kraja. V blízkej budúcnosti sa však dá očakávať, aj vzhľadom 
na príchod dôležitého investora2, že Nitriansky kraj stane druhým najpočetnejším z hľadiska počtu 
zamestnancov. Na druhej strane, najnižšiu zamestnanosť v SR má dlhodobo Trnavský kraj. 

 
Graf č. 1.2:  Porovnanie zamestnanosti v jednotlivých krajoch SR v roku 2008 a 2018 

 
Zdroj: Zamestnanci (ESA 2010) – ŠÚ SR, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava 

 
Z dlhodobého hľadiska sa dopyt na trhu práce uberá od poľnohospodárstva, ťažby a priemyslu 
smerom k službám. 

Uplynulých 20 rokov dominuje slovenskému trhu práce priemyselná výroba, ktorá však postupne 
stráca svoje dominantné postavenie. Napriek rýchlemu rastu priemyslu v súčasnosti je počet 
zamestnaných osôb v priemysle stále pod predkrízovou úrovňou z roku 2008. Najvýraznejší pokles však 
zaznamenáva poľnohospodárstvo. V roku 1995 bolo poľnohospodárstvo ešte tretím najpočetnejším 
odvetvím s počtom zamestnancov dosahujúcim takmer 200 tisíc. V súčasnosti len s niečo cez 50 tisíc 
zamestnancami patrí medzi najmenej početné odvetvia v SR. Výraznejšie tiež dlhodobo klesá ťažobný 
priemysel. 

Na druhej strane, najvýraznejšie rastie obchod, v ktorom sa za ostatných 20 rokov počet 
zamestnancov takmer zdvojnásobil, ďalej nasledujú odvetvia charakteristické vysokým rastom ako 
ubytovacie a stravovacie služby, administratívne a podporné služby, odborné a vedecké činnosti, 
verejná správa a informačné technológie. Prakticky všetky odvetvia s najvyšším rastom zamestnanosti 

 
2 Jaguar Land Rover 



7 
 

v podmienkach SR sú z oblasti služieb. Jedná sa o prvú dôležitú štruktúrnu zmenu ekonomiky a trhu 
práce v SR od ťažkého priemyslu, ťažby a poľnohospodárstva, smerom k službám. Vývoj na Slovensku 
sa približuje vývoju v najvyspelejších krajinách sveta. 

 
 

Graf č. 1.3:  Zamestnanosť podľa sekcií SK NACE Rev. 2 v roku 1995 a 2018 

 
Zdroj: Zamestnanci (ESA 2010), ŠÚ SR, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava 

 
Štruktúra dopytu na trhu práce sa mení od nízkokvalifikovaných pozícií k pozíciám s potrebou 
vysokej kvalifikácie. 

Dôležitejšia štruktúrna zmena prebieha vo vnútri jednotlivých odvetví a spoločností. Vo všetkých 
odvetviach národného hospodárstva možno sledovať dlhodobý trend poklesu počtu zamestnancov na 
nízkokvalifikovaných pozíciách a nárast počtu zamestnancov na pozíciách s potrebou vysokej 
kvalifikácie. Tieto zmeny sa dejú tak v odvetviach zo sektoru služieb, ale aj v priemysle, či ťažbe. 
Dokonca aj v poľnohospodárstve, ktorého zamestnanosť za uplynulých 20 rokov klesla o takmer 75 %, 
vzrástol počet špecialistov. Druhou dôležitou štruktúrnou zmenou ekonomiky, ktorá v podmienkach 
prebieha, je preto prechod smerom k dopytu po vysokokvalifikovaných zamestnancoch. 

Napriek tomu, že v súčasnosti stále pretrváva názor, že sme priemyselnou montážnou linkou 
Európy, naša ekonomika sa mení relatívne rýchlo smerom k štruktúram z vyspelých krajín sveta. Táto 
štruktúrna zmena nám tiež hovorí o tom, kam sa bude prirodzene uberať náš trh práce v budúcnosti 
a ekonomika SR. 

Zamestnanci starnú a výrazne rastie priemerný vek zamestnancov vo všetkých krajoch. 
Zatiaľ čo na prelome milénií bol priemerný vek zamestnancov v SR na úrovni 39 rokov, v súčasnosti 

je to 42 rokov a stále rastie. Môžu za to predovšetkým výrazný pokles pôrodnosti v posledných 
desaťročiach minulého storočia a nárast veku odchodu do starobného dôchodku. Silné povojnové 
ročníky a tzv. Husákové deti3 sa presúvajú stále do vyšších vekových kategórií, pričom na trh práce 
začínajú prichádzať najslabšie populačné ročníky z posledného desaťročia minulého storočia. To 

 
3 generácia narodených v silnej populačnej vlne začiatkom 70 rokov 20. storočia. 
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spôsobuje výrazný rast priemerného veku zamestnancov a súčasne predpovedá výraznejšie problémy 
so systémom sociálneho zabezpečenia v SR v budúcnosti. Rastúci vek odchodu do dôchodku však tiež 
spôsobuje pretrvávanie osôb na trhu práce dlhšie ako tomu bolo v minulosti, čo je tiež významným 
faktorom starnutia zamestnaných osôb. 

Medzi najstaršie zamestnania v podmienkach SR patria predovšetkým vysokokvalifikované 
pracovné pozície vo vzdelávaní a poľnohospodárstve, ako napr. Riadiaci pracovníci vo výchove 
a vzdelávaní. Rovnako tak medzi najstaršie odvetvia patrí dodávka vody, čistenie a odvod odpadových 
vôd. Na pomocných a nízkokvalifikovaných pozíciách je však v súčasnosti tiež množstvo starších, 
ktorých odchod z trhu práce bude v budúcnosti vytvárať výrazný dopyt aj po nízkokvalifikovaných 
zamestnancoch. Z najpočetnejších zamestnaní v podmienkach SR je vysoký priemerný vek nad 48 rokov 
predovšetkým pri učiteľoch základných a stredných škôl, pracovníkoch v oblasti súkromnej 
bezpečnosti, vodičoch autobusov, trolejbusov, električiek, nákladných automobilov, či upratovačkách. 

 

Graf č. 1.4:  Priemerný vek zamestnancov v jednotlivých odvetviach v prvom polroku 2018 
v Slovenskej republike 

 

*2. štvrťrok 2018 

Zdroj: TREXIMA Bratislava 
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2 Podniky a fyzické osoby - podnikatelia a ich pohľad na trh práce 

Demografické zmeny na Slovensku a ekonomická expanzia prinášajú pre zamestnávateľov výzvu 
v podobe značného množstva voľných pracovných miest. Na jednej strane, táto situácia pozitívne 
vplýva na pokles nezamestnanosti a rast miezd, na druhej strane rastie počet voľných pracovných 
miest, na ktoré zamestnávatelia v súčasnosti nedokážu nájsť vhodného uchádzača. Značná časť 
podnikov očakáva ďalšiu expanziu do roku 2024, čo v konečnom dôsledku ovplyvní potrebu 
dodatočných pracovných síl.  

Podnikom trvá v priemere obsadiť jedno pracovné miesto 128 dní, čo je približne o 10 dní menej ako 
začiatkom roka 2018. Fyzickým osobám - podnikateľom trvá v priemere 214 dní obsadiť jedno 
pracovné miesto, čo je o 86 viac ako to trvá podnikom. V prípade podnikov až 47 % pracovných miest 
je náročné obsadiť v dôsledku nedostatku pracovných síl s požadovaným odborom vzdelania (41 % 
pri fyzických osobách - podnikateľoch) a 17 % v dôsledku neatraktivity pracovnej pozície.  

V súčasnosti prichádzajú na trh práce početne najslabšie ročníky (tzv. miléniové deti) a z trhu práce 
odchádzajú početne najsilnejšie povojnové ročníky. Súčasne zažívame najväčšiu ekonomickú expanziu 
predovšetkým na trhu práce v histórii samostatnosti SR. Dostupné použiteľné pracovné sily rýchlo 
ubúdajú a miera nezamestnanosti dosahuje historické minimá. To spôsobuje výrazné vrásky na tvárach 
zamestnávateľov, ktorí majú vďaka expanzii čoraz viac objednávok, avšak nedokážu nájsť dostatok 
pracovných síl na ich realizáciu. Zatiaľ čo v roku 2016 potrebovali zamestnávatelia v priemere 86 dní 
na obsadenie voľného pracovného miesta, v súčasnosti je to už viac ako 128 dní. Fyzickým osobám - 
podnikateľom trvá v priemere 214 dní obsadiť jedno pracovné miesto, čo je o 86 dní viac ako to trvá 
podnikom. Fyzické osoby - podnikatelia to majú na trh práce ešte výrazne komplikovanejšie ako 
podniky. Často je totiž ich priemerná vyprodukovaná pridaná hodnota nižšia a preto nemôžu 
konkurovať veľkým firmám investujúcim do nových technológií. Prejavuje sa to taktiež na trhu práce, 
kedy malý „živnostník“ len ťažko dokáže ponúknuť takú mzdu, ako veľké podniky. Z týchto dôvodov si 
fyzické osoby - podnikatelia často musia vystačiť z pracovných síl, ktoré na trhu práce ostali. 

Podnikatelia sú v súčasnosti pozitívne naladení. Viac ako polovica podnikov očakáva nárast úrovne 
produkcie do roku 2024 a len 5 % očakáva pokles úrovne vyprodukovaných tovarov a služieb. Takmer 
tretina fyzických osôb - podnikateľov očakáva nárast úrovne produkcie do roku 2024 a len 6 % 
očakáva pokles úrovne vyprodukovaných tovarov a služieb. 

Takmer 52 % podnikov očakáva do roku 2024 nárast úrovne produkcie. Najviac zamestnávateľov 
očakáva nárast úrovne produkcie v Bratislavskom a Prešovskom kraji (62 %, resp. 57 %). Na druhej 
strane len 40 % zamestnávateľov očakáva rast produkcie v Žilinskom kraji. Rastové očakávania sú 
zrejmé predovšetkým v odvetví informačných a komunikačných technológií, kde až 85 % 
zamestnávateľov očakáva nárast úrovne vyprodukovaných služieb do roku 2024. Výrazne pozitívne 
rastové tendencie očakávajú tiež zamestnávatelia v oblasti finančníctva a poisťovníctva 
a veľkoobchode a maloobchode (84 %). Na druhej strane spektra sa nachádza odvetvie ťažby 
a stavebníctva, kde očakáva rast produkcie len pätina, resp. štvrtina zamestnávateľov. Za nimi 
nasledujú odvetvia dopravy a poľnohospodárstva, lesníctva a rybolovu, v ktorých len približne tretina 
zamestnávateľov očakáva nárast.   
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Graf č. 2.1:  Produkčné očakávania podnikov do roku 2024 v jednotlivých odvetviach 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 
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3 Uplatnenie absolventov stredných a vysokých škôl na trhu práce  

Absolventi4 predstavujú popri nezamestnaných osobách významný zdroj pracovných síl, 
z ktorého môžu zamestnávatelia čerpať pri obsadzovaní voľných pracovných miest. Nedostatok 
kvalifikovanej pracovnej sily, ktorý v súčasnosti pociťujú zamestnávatelia, pramení aj z dôvodu 
nedostatočnej kvantitatívnej a kvalitatívnej zhody medzi systémom vzdelávania a trhom práce. 
Výsledkom je množstvo absolventov uplatňujúcich sa mimo vyštudovaný odbor vzdelania alebo 
v zamestnaniach, ktoré nekorešponduje s dosiahnutým stupňom vzdelania. Značná časť študentov 
v procese štúdia taktiež uvažuje po ukončení štúdia o práci v zahraničí, čo v konečnom dôsledku 
pre zamestnávateľov znamená nižší počet dostupných pracovných síl, s ktorými môžu rátať 
pri obsadzovaní voľných pracovných miest v budúcnosti.  

V roku 2018 pracovalo 63 % stredoškolsky vzdelaných zamestnancov a 52 % vysokoškolsky 
vzdelaných zamestnancov mimo odbor vzdelania, ktorý vyštudovali. Situácia sa pritom nezlepšuje. 

Podiely absolventov nepracujúcich v odbore vzdelania rastú. Zatiaľ čo v roku 2012 pracovalo mimo 
odbor vzdelania 57 % stredoškolsky vzdelaných osôb, v súčasnosti je to už viac ako 63 %. 
Pri zamestnancoch s vysokoškolským vzdelaním je nárast miernejší.  

Tento negatívny vývoj je pri stredoškolákoch hnaný predovšetkým mladšími absolventmi 
do 5 rokov od ukončenia štúdia, ktorí si stále v menšej miere nachádzajú uplatnenie v korešpondujúcej 
oblasti na trhu práce s vyštudovaným odborom vzdelania. Pri osobách s vysokoškolským vzdelaním 
rastie podiel starších osôb pracujúcich mimo odbor vzdelania na rozdiel od osôb so stredoškolským 
vzdelaním. 

Graf č. 3.1:  Štruktúra absolventov stredných a vysokých škôl z hľadiska optimálnosti 
vykonávaného zamestnania v Slovenskej republike v rokoch 2013 a 2018 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 

 
4 V analýze je pod pojmom absolvent chápaný každý človek, ktorý úspešne ukončil niektorý zo stupňov 
vzdelania v Slovenskej republike, a to bez ohľadu na dobu, ktorá uplynula od ukončenia jeho štúdia. Ide teda 
o odlišné chápanie tohto pojmu ako ho stanovuje zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, podľa ktorého 
je absolventom osoba, ktorá ukončila dennú formu štúdia pred menej ako dvomi rokmi. 
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Najvyšší nesúlad medzi vyštudovaným odborom vzdelania a vykonávanou profesiou je 
pri stredoškolákoch v Trenčianskom a Trnavskom kraji, pri vysokoškolákoch v Trnavskom a Košickom 
kraji. V najmenšej miere pracujú mimo odbor vzdelania vysokoškolskí absolventi v Žilinskom a 
Prešovskom kraji a stredoškolskí absolventi v Nitrianskom a Prešovskom kraji. 

  

Obr. č. 3.1:  Podiel absolventov s nekorešpondujúcim uplatnením (uplatnenie v inom ako 
vyštudovanom odbore vzdelania) v roku 2018 podľa krajov 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 

 

V najväčšej miere sa uplatňujú v odbore vzdelania absolventi zdravotníckych odborov vzdelania. 
V najmenšej miere pracujú vo vyštudovanom odbore vzdelania absolventi poľnohospodárskych 
a spoločenských vied. 

Medzi odbormi vzdelania s najvyššou mierou uplatnenia v odbore dominujú vysokoškolskí 
absolventi v oblasti zdravotníctva. Jedná sa o odbory vzdelania ako rádiologický asistent, všeobecná 
sestra, všeobecné lekárstvo, pôrodná asistencia a ošetrovateľstvo. Pri týchto odboroch vzdelania 
nepracuje v odbore len približne 10 % absolventov. Vo veľkej miere sa uplatňujú v odbore aj 
vysokoškolskí absolventi teologických smerov a absolventi z oblasti informatiky ako softvérové 
inžinierstvo, počítačové inžinierstvo, či informatika. Z týchto absolventov sa len približne jedna pätina 
neuplatňuje v obore vzdelania. Na druhej strane spektra sa nachádzajú vysokoškolské odbory 
vzdelania predovšetkým z poľnohospodárskych a lesníckych vied. Nízke uplatnenie v odbore 
vzdelania majú tiež niektoré učiteľské odbory vzdelania ako učiteľstvo náboženskej výchovy a etickej 
výchovy, športová edukológia, či neslovanské jazyky a literatúry. Z týchto absolventov nepracuje 
v odbore vzdelania ani jedna desatina. 

Len 22 % stredoškolských žiakov má v pláne po ukončení školy ostať pracovať v SR. 
Pri vysokoškolákoch je to až 69 %. V odbore vzdelania si pritom plánuje hľadať prácu 73 % 
stredoškolských žiakov a 92 % vysokoškolských študentov.  

Stredoškoláci majú omnoho nižšiu motiváciu ostať pracovať v SR po ukončení štúdia ako 
vysokoškoláci, pretože ich potenciálna práca je často menej perspektívna, ako aj s horšími pracovnými 
podmienkami. Aj preto si len približne 17 % stredoškolských absolventov plánuje po ukončení štúdia 
hľadať prácu v SR. Približne tretina chce pokračovať v štúdiu v SR, ďalšia tretina má v pláne hľadať si 
prácu v zahraničí. Je potrebné si uvedomiť, že stredoškolské pozície v zahraničí si často nevyžadujú 
výraznejšiu znalosť jazykov a preto je medzinárodný trh práce pre túto skupinu absolventov omnoho 
otvorenejší ako pri vysokokvalifikovaných pozíciách. Zárobok je tiež hlavnou motiváciou 
stredoškolákov pri hľadaní si práce. Uvedené skutočnosti majú výrazný vplyv na to, že až tak žalostne 
málo žiakov stredných škôl má v pláne ostať pracovať v SR po ukončení štúdia. Na druhej strane, 
vysokoškoláci sú v tomto úplne inou kategóriou. Pracovné pozície pre vysokoškolákov v SR umožňujú 
výraznejší kariérny postup, odborný rast a vytvorenie si zázemia v podmienkach SR. To vo väčšej miere 
motivuje študentov a absolventov hľadať si uplatnenie v SR. 
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Graf č. 3.2:  Plány žiakov stredných škôl a študentov vysokých škôl po ukončení štúdia 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 

 

Graf č. 3.3:  Záujem o prácu v odbore vzdelávania u žiakov stredných škôl a študentov vysokých 
škôl 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 
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4 Prognózy potrieb trhu práce do roku 2024  

V rokoch 2016 a 2017 bola v podmienkach SR zaznamenaná historicky najvyššia expanzia na trhu 
práce. Počet zamestnancov rástol o viac ako 50 tisíc ročne. V roku 2018 začal rast zamestnanosti 
mierne spomaľovať aj v dôsledku nedostatku vhodných pracovných síl. Výrazná ekonomická 
expanzia na trhu práce z predchádzajúcich rokov bude pokračovať aj v roku 2019. Od roku 2020 sa 
očakáva, že expanzia bude v dôsledku prehrievania ekonomiky mierne spomaľovať, stále však bude 
na vysokých úrovniach. Náhrada pracovných síl bude mierne dominovať pri tvorbe pracovných 
príležitostí a jej podiel na potrebách trhu práce bude každoročne do roku 2024 narastať. Absolventi 
prichádzajúci na trh práce nepokryjú dopyt po pracovnej sile na trhu práce, ktorý vznikne. 
Nedostatok pracovných síl, ktorí v súčasnosti zamestnávatelia pociťujú, bude pravdepodobne 
pokračovať.  

 
Dodatočná potreba trhu práce5 do roku 2024 bude na úrovni takmer pol milióna osôb. Takmer 90 % 
z nich budú potrebovať podniky a organizácie, 6 % bude tvoriť celospoločenská potreba fyzických 
osôb - podnikateľov a zvyšok bude predstavovať potreba zamestnancov u fyzických osôb - 
podnikateľov. 

 
Podniky budú do roku 2024 potrebovať dodatočne približne 430 tisíc osôb, ďalších 32 tisíc osôb 

bude predstavovať celospoločenské potreby fyzických osôb - podnikateľov a 28 tisíc zamestnancov 
budú dodatočne potrebovať fyzické osoby - podnikatelia. V rokoch 2019 – 2024 sa očakáva postupný 
pokles celkovej dodatočnej potreby trhu práce v SR. Zatiaľ čo v roku 2019 bude na trhu práce 
dodatočne potrebných takmer 91 tisíc osôb, v roku 2024 bude táto potreba menej ako 72 tisíc osôb. 
Tento pokles bude daný predovšetkým očakávaným poklesom ekonomickej expanzie od roku 2020. 

Pokles potrieb trhu práce bude podmienený predovšetkým poklesom dopytu po zamestnancoch 
v podnikoch a u fyzických osôb - podnikateľov. Naopak, celospoločenská potreba fyzických osôb - 
podnikateľov bude v dôsledku zvyšujúcej sa náhrady pracovných síl v rokoch 2019 – 2024 narastať 
z takmer 4 tisíc v roku 2019 na viac ako 7 tisíc osôb v roku 2024.  

Graf č. 4.1:  Vývoj dodatočnej potreby pracovných síl v období 2019 - 2024 v SR 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 

 
5 Dodatočné potreby trhu práce vyjadrujú budúci dopyt na trhu práce, ktorý vznikne nad rozsah v súčasnosti 
zamestnaných osôb. To znamená, že ich bude možné uspokojiť jedine z radov v súčasnosti nezamestnaných osôb, 
absolventov prichádzajúcich na trhu práce alebo osobami zo zahraničia (Slováci pracujúci v zahraničí a príslušníci 
iných krajín).Pozri metodika. 
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Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl na úrovni približne 82 tisíc osôb bude v období 
2019 - 2024 v Bratislavskom kraji. Vysoká potreba trhu práce bude tiež v Nitrianskom kraji na úrovni 
71 tisíc osôb. V ostatných krajoch bude štruktúra potrieb trhu práce vyrovnanejšia od 60 tisíc osôb 
v Košickom kraji po 49 tisíc osôb v Banskobystrickom kraji. 

 
Obr. č. 4.1:  Dodatočná potreba pracovných síl v období 2019 - 2024 podľa krajov SR 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 

 
Náhrada pracovných síl bude dominovať pri tvorbe pracovných príležitostí a jej podiel na potrebách 
trhu práce bude každoročne do roku 2024 narastať. 

Približne 51 % pracovných príležitostí v rokoch 2019 - 2024 bude tvorených náhradou pracovných 
síl, teda dopytom vyvolaným odchodom zamestnancov z trhu práce, predovšetkým do starobného 
dôchodku. Podiel náhrady pracovných síl na celkovej potrebe trhu práce bude medziročne rásť z 37 % 
v roku 2019 na 67 % v roku 2024. Je to spôsobené očakávaným postupným utlmovaním ekonomickej 
expanzie, ktorá je v súčasnosti na historických maximách a odchodom silných povojnových 
populačných ročníkov6 z trhu práce v SR práve v období najbližších 6-tich rokov. 

Dodatočná potreba pracovných síl v priemysle v období 2019 - 2024 bude na úrovni viac ako 110 tis. 
osôb. Obchod bude potrebovať takmer 60 tisíc osôb. Z relatívneho pohľadu však bude najvyšší dopyt 
v IT sektore a v činnostiach v oblasti nehnuteľností na úrovni približne 30 % súčasného počtu 
pracujúcich. 

Dve početne najdôležitejšie odvetvia v SR, priemysel a obchod, budú dominovať potrebám trhu 
práce v SR aj v budúcnosti. Približne tretina pracovných príležitostí vytváraných v budúcnosti bude 
práve v týchto dvoch odvetviach. V priemysle bude celková dodatočná potreba pracovných síl7 
v období rokov 2019 - 2024 na úrovni 111 tisíc osôb, v obchode bude polovičná na úrovni približne 
56 tisíc osôb. V oboch odvetviach bude rásť úroveň náhrady pracovných síl. V oboch týchto odvetviach 
bude približne polovica pracovných príležitostí tvorených náhradou pracovných síl.  

Významný počet pracovníkov bude tiež potrebovať sektor vzdelávania (40 tisíc osôb) 
a zdravotníctvo (34 tisíc osôb). Vo vzdelávaní bude tvoriť náhrada pracovných síl až 72 % celkovej 
potreby trhu práce, v zdravotníctve bude náhrada pracovných síl na úrovni 50 %. Vyšší podiel náhrady 

 
6 Najsilnejšie populačné ročníky z tejto kategórie sú osoby narodené v období rokov 1953-1958, ktoré dosiahli 
v roku 2018 59-64 rokov. Jedná sa o rodičov tzv. Husákových detí. Práve tieto silné populačné ročníky budú tvoriť 
prevažnú časť odchádzajúcich z trhu práce do roku 2024. 
7 vrátane potrieb zamestnancov u živnostníkov, v podnikoch, ako aj celospoločenských potrieb živnostníkov. 
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pracovných síl na potrebe trhu práce bude mať len ťažba s 100 % podielom, dodávka elektriny, plynu, 
pary a studeného vzduchu s 75 % podielom a poľnohospodárstvo s 85 % podielom a verejná správa 
s 80 % podielom náhrady pracovných síl na celkovej potrebe trhu práce. Na druhej strane, najnižšiu 
mieru náhrady pracovných síl na potrebách trhu práce na úrovni 16 % bude mať IT sektor, kde bude 
vo výraznej miere prevažovať ekonomická expanzia. 

Pri analýze potrieb trhu práce je však nevyhnutné zohľadniť aj relatívne hľadisko, pretože práve to 
vyjadruje akútnosť nájdenia vhodných pracovníkov. Najvyšší podiel dodatočnej potreby pracovných síl 
na zamestnanosti bude v IT sektore. Tento sektor so 70 tisíc pracujúcimi osobami nepatrí medzi 
najväčšie v podmienkach SR, preto ani jeho potreby trhu práce v absolútnom ponímaní nemôžu patriť 
medzi najvyššie. Dodatočné potreby pracovných síl v tomto sektore budú v období rokov 2019 – 2024 
na úrovni presahujúcej 20 tisíc osôb. V relatívnom vyjadrení tak približne ku každému tretiemu 
pracujúcemu v IT sektore bude potrebné do roku 2024 doplniť ďalšiu osobu. Potreby trhu práce budú 
v tomto sektore na úrovni približne 30 % jeho súčasnej zamestnanosti. Aj z týchto dôvodov je práve 
IT-sektor jeden z tých, ktorý pociťuje akútny nedostatok pracovných síl.  

Graf č. 4.2:  Prognóza celkovej dodatočnej potreby pracovných síl, nahradzujúceho dopytu 
a expanzného dopytu v období 2019 - 2024 v Slovenskej republike a podiel 
dodatočnej potreby na celkovej zamestnanosti roku 2018 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 
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Špecialisti, pracovníci v službách a operátori a montéri strojov a zariadení budú tvoriť polovicu 
celkovej potreby trhu práce do roku 2024. 

V období rokov 2019 – 2024 bude až pätina potreby trhu práce tvorená dopytom po špecialistoch. 
Ďalších 15 % celkovej potreby trhu práce bude pri pracovníkoch v službách a obchode, ako aj 
pri operátoroch strojov a zariadení. Tieto tri hlavné triedy zamestnaní tak budú tvoriť približne polovicu 
celkového dodatočného dopytu na trhu práce. Za nimi s dodatočnou potrebou na úrovni 70 tisíc osôb 
do roku 2024 a podielom 13 % na celkovej potrebe trhu práce nasleduje hlavná trieda zamestnaní 
kvalifikovaní pracovníci a remeselníci. 

Najvyšší, približne 50 % podiel expanzie na potrebe trhu práce bude pri špecialistoch, operátoroch 
strojov a zariadení a administratívnych pracovníkoch. Naopak, najvyšší podiel náhrady pracovných síl 
na potrebe trhu práce bude pri kvalifikovaných pracovníkoch v poľnohospodárstve na úrovni takmer 
65 % a technikoch a odborných pracovníkoch so 60 % podielom náhrady pracovných síl na potrebách 
trhu práce. 

Montážni pracovníci v strojárstve, vodiči nákladných automobilov a kamiónov, predavači, 
upratovačky a špecialisti v oblasti účtovníctva budú tvoriť 13 % celkovej potreby trhu práce do roku 
2024 v SR.  

Z vysokokvalifikovaných pozícií budú prevažovať špecialisti v účtovníctve a finančnej kontrole, 
učitelia v základných a stredných školách, špecialisti v ošetrovateľstve a stavební a strojárski 
špecialisti, aplikační programátori a vývojári softvéru, ktorí budú spolu tvoriť 8 % celkovej potreby 
trhu práce. 

V podmienkach SR sú 4 podskupiny zamestnaní, v ktorých celková dodatočná potreba trhu práce 
v rokoch 2019 – 2024 presiahne 10 tisíc osôb. Sú nimi upratovačky, montážni pracovníci v strojárskej 
výrobe, vodiči nákladných automobilov a kamiónov a predavači. Okrem montážnych pracovníkov 
v strojárskej výrobe vo všetkých týchto zamestnaniach bude výrazne dominovať náhrada pracovných 
síl. Predovšetkým pri upratovačkách bude náhrada pracovných síl tvoriť 70 % celkovej potreby trhu 
práce. 

Pri potrebe riadiacich pracovníkov budú dominovať riadiaci pracovníci v oblasti obchodu 
a marketingu, v administratívnych a podporných činnostiach, vo financiách a v priemysle. Dodatočná 
potreba pracovných síl v týchto podskupinách zamestnaní v rokoch 2019 - 2024 sa bude pohybovať 
na úrovni 2 000 až 3 000 osôb. Spolu budú tvoriť tretinu celkovej potreby riadiacich pracovníkov, avšak 
len 2,2 % celkových potrieb v SR. 

Zo špecialistov bude najväčšia potreba trhu práce pri špecialistoch v oblasti účtovníctva a finančnej 
kontroly na úrovni 9 tisíc osôb do roku 2024, tiež bude potrebných približne 5 tisíc učiteľov v základných 
školách a 4 tisíc učiteľov v stredných školách (predovšetkým v dôsledku náhrady pracovných síl). 
Výrazná potreba trhu práce na úrovni približne 4 tisíc osôb do roku 2024 sa očakáva tiež 
pri špecialistoch v ošetrovateľstve. Tiež bude potrebných približne 2 500 – 3 000 stavebných 
špecialistov, strojárskych špecialistov, aplikačných programátorov a vývojárov softvéru. Tieto 
zamestnania budú tvoriť približne 42 % dodatočnej potreby trhu práce pri špecialistoch a 8 % celkovej 
potreby trhu práce v SR. 

Technici vo fyzikálnych, technických vedách a doprave, odborní pracovníci v oblasti účtovníctva, 
obchodní zástupcovia, stavební technici a zdravotné sestry budú s potrebou trhu práce do roku 2024 
na úrovni 2,5 tisíc až 5 tisíc osôb dominovať v hlavnej triede zamestnaní technici a odborní pracovníci. 
Spolu budú tvoriť približne tretinu potrieb trhu práce v tejto hlavnej triede zamestnaní a takmer 4,1 % 
celkovej potreby trhu práce v SR. 

V kategórii administratívnych pracovníkov budú výrazne žiadaní predovšetkým pracovníci v sklade 
s potrebou trhu práce do roku 2024 na úrovni 7 tisíc osôb, ďalej administratívni pracovníci 
v účtovníctve a všeobecní administratívni pracovníci. Tieto podskupiny zamestnaní budú spolu tvoriť 
takmer 45 % dopytu po administratívnych pracovníkoch a 3,5 % celkového dopytu v SR. 
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Z pracovníkov v službách a obchode budú pri potrebe trhu práce najvýraznejší predavači, ktorých 
bude potrebných doplniť na trhu práce do roku 2024 viac ako 13 tisíc. Významný dopyt na úrovni 7 až 
8 tisíc osôb do roku 2024 bude tiež pri pracovníkoch v oblasti súkromnej bezpečnosti, pokladníkoch 
a predavačoch lístkov a kuchároch. Čašníci a someliéri, vedúci obchodnej prevádzky a správcovia 
objektov budú s potrebou na úrovni 4,5 - 6 tisíc osôb tiež dôležitým faktorom dopytu na trhu práce 
v budúcnosti. Tieto podskupiny zamestnaní pokrývajú až 65 % celkovej potreby pri pracovníkoch 
v službách a obchode a takmer 10 % celkovej potreby trhu práce v SR. 

Až 35 % dopytu po kvalifikovaných pracovníkoch v poľnohospodárstve a lesníctve bude 
pri chovateľoch hospodárskych zvierat a dojníc okrem hydiny (potreba na úrovni približne 2 tisíc osôb). 
Približne tisíc osôb bude tiež potrebné dodatočne doplniť na trh práce do roku 2024 v podskupine 
zamestnaní záhradníci a pestovatelia sadeníc. Vo všeobecnosti a dlhodobo je však daná hlavná trieda 
najmenej početnou v podmienkach SR. Potreba trhu práce za všetky podskupiny zamestnaní 
nachádzajúce v tejto hlavnej triede SK ISCO-08 bude tvoriť menej než 2 % celkovej potreby trhu práce 
v SR. 

Z kvalifikovaných pracovníkov a remeselníkov bude najvyššia potreba trhu práce pri nastavovačoch 
a obsluhe kovoobrábacích strojov a zámočníkoch, nástrojároch a podobných pracovníkoch. Dodatočná 
potreba pracovných síl v týchto dvoch podskupinách zamestnaní bude na úrovni 7,5 -8 tis. do roku 
2024. Významná potreba trhu práce bude tiež pri mechanikoch a opravároch motorových vozidiel, 
elektromechanikoch a autoelektrikároch na úrovni 3,5 tisíc osôb do roku 2024. Uvedené zamestnania 
tvoria približne 40 % celkovej potreby kvalifikovaných pracovníkov a remeselníkov do roku 2024 a budú 
predstavovať 5,5 % celkovej potreby trhu práce v SR. 

Montážni pracovníci v strojárskej výrobe a vodiči nákladných automobilov budú s dodatočnou 
potrebou pracovných síl na úrovni 13 tisíc osôb dominovať potrebe trhu práce v hlavnej triede 
zamestnaní operátori a montéri strojov a zariadení. Významný dopyt na úrovni 4 tisíc osôb bude tiež 
pri montážnych pracovníkoch elektrických a elektronických zariadení a vodičoch osobných motorových 
vozidiel, dodávok a taxíkov. Tieto štyri zamestnania budú tvoriť takmer polovicu celkovej potreby trhu 
práce v tejto hlavnej triede zamestnaní a 7 % celkovej dodatočnej potreby pracovných síl v SR. 

Najvýznamnejšia koncentrácia dopytu do niekoľkých zamestnaní je predovšetkým pri pomocných 
a nekvalifikovaných pracovníkoch, kde upratovačky s potrebou približne 17 tisíc osôb do roku 2024 
budú tvoriť až 32 % celkovej potreby trhu práce pre pomocných a nekvalifikovaných pracovníkov. 
Významný dopyt na úrovni 6 až 7 tisíc osôb do roku 2024 bude tiež pri pomocníkoch vo výrobe 
a pomocníkoch v kuchyni. Tieto zamestnania budú tvoriť 68 % celkového dodatočného dopytu po 
pomocných pracovníkoch v SR a 7,5 % celkového dodatočného dopytu v SR do roku 2024. 
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Graf č. 4.3:  Dodatočná potreba pracovných síl v podskupinách zamestnaní podľa hlavných tried 
SK ISCO-08 v období 2019 - 2024 (zobrazené iba podskupiny s najvyššou dodatočnou 
potrebou) 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 
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Absolventi pokryjú maximálne 56 % celkových dodatočných pracovných príležitostí. Až 69 % 
pracovných príležitostí bude vznikať na stredoškolských a nižších pozíciách, kde bude aj najväčší 
nedostatok pracovných síl. 

V období rokov 2019 – 2024 vznikne v SR spolu približne 490 tisíc dodatočných pracovných 
príležitostí, z ktorých bude približne 406 tisíc na pozíciách vhodných aj pre absolventov.8 V rovnakom 
období príde na trh takmer 270 tisíc absolventov. To znamená, že absolventi pokryjú v najlepšom 
prípade 56 % z celkového počtu dodatočných pracovných príležitostí, resp. 67 % dopytu na pozíciách 
vhodných pre absolventov. Aj v prípade zamestnania sa všetkých absolventov prichádzajúcich na trh 
práce zostane v období nasledujúcich šiestich rokov9 ďalších viac ako 200 tisíc pracovných príležitostí 
neobsadených. Na tieto pracovné príležitosti budú musieť zamestnávatelia hľadať vhodných 
pracovníkov z ďalších zdrojov pracovných síl, predovšetkým z nezamestnaných osôb a potenciálnych 
pracovníkov zo zahraničia10. Množstvo z týchto dodatočných pracovných príležitostí sa vzhľadom 
na nedostatok pracovných síl pravdepodobne premietne do rastu počtu voľných pracovných miest. 

Zatiaľ čo približne 69 % pracovných príležitostí v súčasnosti a v najbližších 6-tich rokoch bude 
na pozíciách určených pre stredoškolský alebo nižší stupeň vzdelania. Stredoškoláci budú pritom tvoriť 
približne dve tretiny z celkového počtu absolventov prichádzajúcich na trh práce. Je preto zrejmé, že 
nedostatok vhodných pracovných síl je a bude do roku 2024 citeľný v prvom rade na stredoškolských 
pozíciách, čo bude predovšetkým súvisieť s dopytom na trhu práce generovaným pretrvávajúcou 
priemyselnou štruktúrou ekonomiky.  

Na druhej strane pri vysokoškolských absolventoch je prítomný výrazne nižší nedostatok pracovných 
síl, ktorý však bude medziročne omnoho vyrovnanejší ako pri stredoškolákoch. Je to spôsobené 
odlišným vývojom dopytu po vysokokvalifikovaných pracovníkoch, ktorý bude od roku 2020 dokonca 
mierne rásť, zatiaľ čo pri stredoškolských pozíciách sa očakáva každoročný kontinuálny pokles počtu 
dodatočných pracovných príležitostí. Každoročne príde na trh práce o 4 až 5 tisíc absolventov vysokých 
škôl menej, ako trh práce bude potrebovať.  

Graf č. 4.4:  Disparity na trhu práce v Slovenskej republike do roku 2024 

 
 Zdroj: TREXIMA Bratislava 

 
8 Pozície, na ktoré sú pripravované osoby vo formálnom systéme vzdelávania. Táto kategória vylučuje predovšetkým nízkokvalifikované 

a pomocné pozície, ako aj vrcholový manažment. 
9 2019 – 2024 
10 či už príslušníkov iných krajín alebo Slovákov pracujúcich v zahraničí 
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Celkovo najvyšší nedostatok vhodných pracovných síl bude v strojárstve, kde absolventi 
prichádzajúci na trh práce pokryjú nanajvýš 28 % potrieb trhu práce. Zo stredoškolských pozícií bude 
tiež výrazný nedostatok pri predavačoch, ale tiež pri viacerých profesiách v oblasti obchodu, 
dopravy, pôšt a logistiky. Z vysokoškolákov bude v budúcnosti nedostatok špecialistov najmä v IT 
sektore a v účtovníctve. Výrazný prebytok absolventov bude v oblasti hotelierstva, ekonomiky 
a manažmentu podniku, žurnalistiky, psychológie, umenia, kultúry, ale aj kozmetiky 
a medzinárodných vzťahov. 

 
Graf č. 4.5:  Vybrané zhluky zamestnaní s nedostatkom absolventov prichádzajúcich na trh práce 

v období 2019 - 2024 v Slovenskej republike 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 

 

Graf č. 4.6:  Vybrané zhluky zamestnaní s prebytkom absolventov prichádzajúcich na trh práce 
v období 2019 – 2024 v Slovenskej republike 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  
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5 Vývoj, aktuálne trendy zamestnanosti a prognózy potrieb trhu práce do roku 
2024 v Bratislavskom kraji 

V roku 2006 bolo zo všetkých krajov najviac zamestnaných v Bratislavskom kraji, a to viac ako 
360 tisíc osôb. Počet zamestnancov v Bratislavskom kraji za ostatných 12 rokov vzrástol, a to na viac 
ako 417 tisíc v roku 2018, čo predstavuje nárast takmer o 16 %. Bratislavský kraj má najvyšší podiel 
na celkovej zamestnanosti v SR, zamestnanosť tvorí jednu pätinu celkovej zamestnanosti. V porovnaní 
s Trnavským alebo Banskobystrickým krajom v ňom pracoval v roku 2018 dvojnásobný počet osôb. 

 
Graf č. 5.1:  Vývoj zamestnanosti v Bratislavskom kraji od roku 2006 do roku 2018 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 

 

V roku 2018 najviac zamestnancov v Bratislavskom kraji pracovalo v sekcii G Veľkoobchod 
a maloobchod, a to viac ako 75 tisíc osôb. Druhou najpočetnejšou sekciou bola C Priemyselná výroba 
so zamestnanosťou na úrovni viac ako 53 tisíc, za ktorým nasleduje sekcia M Odborné, vedecké 
a technické činnosti, v ktorej pracovalo viac ako 41 tisíc zamestnancov. Zamestnanosť v uvedených 
troch sekciách tvorila takmer 41 % celkovej zamestnanosti Bratislavského kraja. 

Štruktúra zamestnanosti v Bratislavskom kraji sa za posledných 10 rokov zmenila. G Veľkoobchod 
a maloobchod a C Priemyselná výroba zostávajú aj naďalej najpočetnejšími sekciami, v porovnaní 
s rokom 2008 vzrástla zamestnanosť v týchto odvetviach o 14 %, avšak sekcia O Verejná správa 
a obrana sa presunula z tretieho miesta na piate miesto a nahradili ju sekcie M Odborné, vedecké 
a technické činnosti a N Administratívne a podporné služby.  

Výrazným tempom však rástli v Bratislavskom kraji sekcie L Činnosti v oblasti nehnuteľností, kde 
zamestnanosť narástla takmer dvojnásobne na súčasných 15 tisíc a sekcia J Informácie a komunikácia 
s nárastom zamestnanosti o 41 % na aktuálnych viac ako 19 tisíc. Na druhej strane zamestnanosť 
výraznejšie poklesla pri F Stavebníctve o 30 % na 13 tisíc zamestnaných.  
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Graf č. 5.2:  Zamestnanosť v Bratislavskom kraji v roku 2008 podľa sekcií SK NACE Rev. 2 (osoby 
v tisícoch) 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 
 
Graf č. 5.3:  Zamestnanosť v Bratislavskom kraji v roku 2018 podľa sekcií SK NACE Rev. 2 (osoby 

v tisícoch) 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 
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Celková dodatočná potreba pracovných síl v Bratislavskom kraji bude do roku 2024 na úrovni 
približne 82 tisíc osôb. Náhrada pracovných síl (t. j. odchod zamestnancov z trhu práce, predovšetkým 
do starobného dôchodku) bude v Bratislavskom kraji mierne dominovať pri tvorbe pracovných 
príležitostí a jej podiel na potrebách trhu práce bude každoročne do roku 2024 narastať.  

 
Graf č. 5.4:  Dodatočná potreba pracovných síl do roku 2024 v Bratislavskom kraji 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 

 

Z pohľadu ekonomických činností SK NACE Rev. 2 sa v Bratislavskom kraji do roku 2024 v sekcii 
s najväčším počtom pracujúcich osôb G Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel, 
motocyklov očakáva dodatočná potreba pracovných síl 14 tisíc osôb, ktorej podiel na celkovej 
zamestnanosti v Bratislavskom kraji v roku 2018 je 18 %. Podiel 27 % na celkovej zamestnanosti má 
druhá najpočetnejšia sekcia ekonomických činností C Priemyselná výroba. Treťou sekciou s najvyšším 
počtom pracujúcich osôb je sekcia M Odborné, vedecké a technické činnosti, v ktorej bude dodatočná 
potreba pracovných síl do roku 2024 na úrovni 9 tisíc osôb. 

Najvyšší expanzný dopyt do roku 2024 očakáva v sekcii G Veľkoobchod a maloobchod. Druhou 
sekciou ekonomických činností s vysokým expanzným dopytom je sekcia N Administratívne a podporné 
služby, ktorá je nasledovaná sekciou J Informácie a komunikácia. Najvyšší nahradzujúci dopyt do roku 
2024 sa očakáva tiež v sekcii ekonomických činností G Veľkoobchod a maloobchod. Ďalej bude vysoká 
náhrada pracovných síl aj v sekciách P Vzdelávanie a C Priemyselná výroba.  

Najväčší počet zamestnancov v podnikoch, zamestnancov u fyzických osôb - podnikateľov 
a fyzických osôb - podnikateľov samotných majú subjekty, ktoré podnikajú v sekcii ekonomických 
činností G Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel, motocyklov. V tejto sekcii bude 
najviac osôb potrebné doplniť v hlavnej triede zamestnaní 5 Pracovníci v službách a obchode, ktorá 
tvorí viac ako polovicu dodatočnej potreby. V sekcii ekonomických činností C Priemyselná výroba, ktorá 
sa v Bratislavskom kraji vyznačuje druhým najvyšším počtom pracujúcich osôb, bude táto dodatočná 
potreba najvyššia v hlavnej triede zamestnaní 8 Operátori a montéri strojov a zariadení. Treťou 
najpočetnejšou sekciou je M Odborné, vedecké a technické činnosti. V tejto sekcii budú podniky 
potrebovať najviac pracovníkov v hlavnej triede zamestnaní 2 Špecialisti. 
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Graf č. 5.5:  Prognóza celkovej dodatočnej potreby pracovných síl, nahradzujúceho dopytu 
a expanzného dopytu v období 2019 - 2024 v Bratislavskom kraji a podiel dodatočnej 
potreby na celkovej zamestnanosti roku 2018 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 

 

Celkovo bude v Bratislavskom kraji do roku 2024 vytvorených 82 tisíc dodatočných pracovných 
príležitostí, pričom 66 tisíc pracovných príležitostí bude vhodných pre absolventov stredných 
a vysokých škôl. Celkové disparity na trhu práce v Bratislavskom kraji v rokoch 2019 – 2024 budú 
záporné, čo znamená, že na trh práce bude prichádzať v tomto období nižší počet absolventov 
stredných a vysokých škôl než si trh práce vyžaduje. Nedostatok pracovných síl bude predovšetkým 
na stredoškolských pozíciách. Počet vysokoškolských absolventov však bude výrazne vyšší ako si trh 
práce vyžaduje. 

  



26 
 

Graf č. 5.6:  Disparity na trhu práce v Bratislavskom kraji do roku 2024 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 

 

 

Najvyšší nedostatok vhodných pracovných síl v Bratislavskom kraji bude pri predavačoch, kde bude 
chýbať viac ako 8 tisíc pracujúcich. Zo stredoškolských pozícií bude tiež výrazný nedostatok 
pri viacerých profesiách v oblasti obchodu a financií, strojárstva a pôšt a logistiky. Z vysokoškolákov 
bude v budúcnosti nedostatok špecialistov najmä v IT sektore. Výrazný prebytok absolventov bude 
v oblasti podnikovej ekonomiky a manažmentu obchodu, umenia, stavebníctva a umenia.  

 

Graf č. 5.7:  Zhluky zamestnaní s najvyšším nedostatkom absolventov prichádzajúcich na trh 
práce v období 2019 - 2024 v Bratislavskom kraji 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 
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6 Vývoj, aktuálne trendy zamestnanosti a prognózy potrieb trhu práce do roku 
2024 v Trnavskom kraji 

 
V Trnavskom kraji pracovalo v roku 2018 viac ako 213 tisíc zamestnancov, čím sa Trnavský kraj 

zaraďuje medzi kraje s najnižším počtom zamestnaných osôb. V porovnaní s rokom 2008 sa počet 
zamestnaných osôb zvýšil o viac ako 24,5 tisíc, čo predstavuje nárast o 13 %. Aj napriek tomu, že sa 
počet zamestnaných osôb za ostatných 12 rokov zvýšil, podiel Trnavského kraja na celkovej 
zamestnanosti Slovenska sa v porovnaní s rokom 2006 znížil o 0,1 p. b. na súčasných 10,2 %. Od roku 
2006 až do roku 2013 má vývoj zamestnanosti kolísavý charakter, od roku 2013 však zamestnanosť 
v Trnavskom kraji každoročne rastie.  
 
Graf č. 6.1:  Vývoj zamestnanosti v Trnavskom kraji od roku 2006 do roku 2018 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 

 

V roku 2018 najviac zamestnancov v Trnavskom kraji pracovalo v sekcii C Priemyselná výroba 
(takmer 57 tisíc osôb). Druhou najpočetnejšou sekciou bol G Veľkoobchod a maloobchod 
so zamestnanosťou na úrovni takmer 26 tisíc osôb, za ktorým nasleduje sekcia H Doprava a skladovanie 
s viac ako 21 tisíc zamestnancami. 49 % zamestnancov v Trnavskom kraji tak pracovalo v niektorej 
z vyššie uvedených troch sekcií.  

Štruktúra zamestnanosti v Trnavskom kraji sa v porovnaní s rokom 2008 zmenila. Sekcie 
C Priemyselná výroba a G Veľkoobchod a maloobchod zostávajú aj naďalej najpočetnejšími sekciami, 
v porovnaní s rokom 2008 poklesla zamestnanosť v priemysle o takmer 5 %, v obchode o 14 %. Sekcia 
H Doprava sa však početnosťou zamestnancov presunula zo siedmeho miesta v roku 2008 na tretie 
miesto v roku 2018. Celkovo zamestnanosť v tejto sekcii stúpla o 84 %. Dynamicky taktiež rástli sekcie 
N Administratívne a podporné služby, kde zamestnanosť stúpla na aktuálnych takmer 15,3 tisíc osôb 
a v sekcii I Ubytovacie a stravovacie služby zamestnanosť stúpla na súčasných 13 tisíc zamestnancov. 
Na druhej strane výrazne poklesla zamestnanosť v sekcii A Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov, kde 
sa zamestnanosť znížila o viac ako polovicu, na aktuálnych 4,9 tisíc osôb.  
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Graf č. 6.2:  Zamestnanosť v Trnavskom kraji v roku 2008 podľa sekcií SK NACE Rev. 2 (osoby 
v tisícoch) 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 

 

Graf č. 6.3:  Zamestnanosť v Trnavskom kraji v roku 2018 podľa sekcií SK NACE Rev. 2 (osoby 
v tisícoch) 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  
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Celková dodatočná potreba pracovných síl v Trnavskom kraji bude do roku 2024 na úrovni približne 
58 tisíc osôb. Ekonomická expanzia (t. j. nárast pracovných miest v dôsledku rastu zamestnanosti) bude 
v Trnavskom kraji mierne dominovať pri tvorbe pracovných príležitostí a jej podiel na potrebách trhu 
práce bude každoročne do roku 2024 klesať. 

Graf č. 6.4:  Dodatočná potreba pracovných síl do roku 2024 v Trnavskom kraji  

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 

 

Z pohľadu ekonomických činností SK NACE Rev. 2 sa v Trnavskom kraji do roku 2024 v sekcii 
s najväčším počtom pracujúcich osôb C Priemyselná výroba očakáva dodatočná potreba pracovných síl 
takmer 15 tisíc osôb, ktorej podiel na celkovej zamestnanosti v Trnavskom kraji v 2018 je 26 %. Podiel 
36 % na celkovej zamestnanosti v kraji má druhá najpočetnejšia sekcia ekonomických činností 
G Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel, motocyklov. Treťou sekciou s najvyšším 
počtom pracujúcich osôb je sekcia H Doprava a skladovanie, v ktorej bude dodatočná potreba 
pracovných síl do roku 2024 na úrovni 5,5 tisíc osôb. 

Najvyšší expanzný dopyt do roku 2024 očakáva v sekcii C Priemyselná výroba. Druhou sekciou 
ekonomických činností s vysokým expanzným dopytom je H Doprava a skladovanie, ktorá je 
nasledovaná sekciou N Administratívne a podporné služby. Najvyšší nahradzujúci dopyt do roku 2024 
očakáva v sekcii ekonomických činností C Priemyselná výroba. Ďalej bude vysoká náhrada pracovných 
síl aj v G Veľkoobchod a maloobchod a P Vzdelávanie. Pri pohľade na podiel dopytu hnaného expanziou 
dominuje sekcia J Informácie a komunikácia. 

Najväčší počet zamestnancov v podnikoch, zamestnancov u fyzických osôb - podnikateľov 
a fyzických osôb - podnikateľov samotných majú subjekty, ktoré podnikajú v sekcii ekonomických 
činností C Priemyselná výroba. V tejto sekcii bude najviac osôb potrebné doplniť v hlavnej triede 
zamestnaní 8 Operátori a montéri strojov a zariadení. V sekcii ekonomických činností G Veľkoobchod 
a maloobchod; oprava motorových vozidiel, motocyklov, ktorá sa v Trnavskom kraji vyznačuje druhým 
najvyšším počtom pracujúcich osôb, bude táto dodatočná potreba najvyššia v hlavnej triede 
zamestnaní 5 Pracovníci v službách a obchode. Treťou najpočetnejšou sekciou je H Doprava 
a skladovanie. V tejto sekcii budú podniky potrebovať najviac pracovníkov v hlavnej triede zamestnaní 
8 Operátori a montéri strojov a zariadení. 
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Graf č. 6.5:  Prognóza celkovej dodatočnej potreby pracovných síl, nahradzujúceho dopytu 
a expanzného dopytu v období 2019 – 2024 v Trnavskom kraji a podiel dodatočnej 
potreby na celkovej zamestnanosti roku 2018 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 

 

Celkovo bude v Trnavskom kraji do roku 2024 vytvorených 58 tisíc dodatočných pracovných 
príležitostí, pričom 47 tisíc pracovných príležitostí bude vhodných pre absolventov stredných 
a vysokých škôl. Celkové disparity na trhu práce v Trnavskom kraji do roku 2024 sú záporné, čo 
znamená, že na trh práce prichádza a v nasledujúcom období aj bude prichádzať nižší počet 
absolventov stredných a vysokých škôl ako bude potrebné. Nedostatok pracovných síl bude 
predovšetkým na stredoškolských pozíciách. Počet vysokoškolských absolventov bude taktiež nižší ako 
je potreba na trhu práce.  
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Graf č. 6.6:  Disparity na trhu práce v Trnavskom kraji do roku 2024 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 

 

Najvyšší nedostatok vhodných pracovných síl v Trnavskom kraji bude v strojárstve, kde bude 
chýbať približne 5,6 tisíc pracujúcich. Zo stredoškolských pozícií bude tiež výrazný nedostatok 
pri viacerých profesiách v oblasti dopravy, pôšt a logistiky, obchodu a financií a na pozíciách 
predavačov. Výrazný prebytok absolventov bude v oblasti žurnalistiky, cestového ruchu, psychológie 
a taktiež v oblasti práva.  

 

Graf č. 6.7:  Zhluky zamestnaní s najvyšším nedostatkom absolventov prichádzajúcich na trh 
práce v období 2019 – 2024 v Trnavskom kraji 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 

  



32 
 

7 Vývoj, aktuálne trendy zamestnanosti a prognózy potrieb trhu práce do roku 
2024 v Trenčianskom kraji 

V roku 2018 pracovalo v Trenčianskom kraji 233,4 tisíc zamestnancov a na celkovej zamestnanosti 
na Slovensku sa Trenčiansky kraj podieľal 10 %. V porovnaní s rokom 2006 vzrástol počet 
zamestnancov o 19 tisíc, čo predstavuje nárast o takmer 9 %. Vývoj zamestnanosti v Trenčianskom kraji 
ma kolísavý charakter, s poklesmi v rokoch 2009 – 2010 a 2012 – 2013, od roku 2014 však počet 
zamestnaných osôb kontinuálne rastie.  

 

Graf č. 7.1:  Vývoj zamestnanosti v Trenčianskom kraji od roku 2006 do roku 2018 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava 

 

V roku 2018 pracovalo najviac zamestnancov v Trenčianskom kraji v sekcii C Priemyselná výroba, 
a to viac ako 77,5 tisíc. Druhou najpočetnejšou sekciou bol G Veľkoobchod a maloobchod 
so zamestnanosťou na úrovni 34,6 tisíc osôb, za ktorým nasledovala sekcia P Vzdelávanie so 16,5 tisíc 
zamestnancami. Zamestnanosť v uvedených troch sekciách tvorila 55 % celkovej zamestnanosti 
Trenčianskeho kraja. 

Sekcie C Priemyselná výroba, G Veľkoobchod a maloobchod a P Vzdelávanie zostávajú v porovnaní 
s rokom 2008 aj naďalej najpočetnejšími sekciami, avšak vývoj v týchto sekciách je rôzny. Kým v sekcii 
C Priemyselná výroba zamestnanosť klesla o 9 %, v sekcii G Veľkoobchod a maloobchod zamestnanosť 
vzrástla takmer o 10 % a v prípade P Vzdelávanie o 8 %. V porovnaní s rokom 2008 však výrazne stúpla 
zamestnanosť v sekciách I Ubytovacie a stravovacie služby a to na súčasných viac ako 13,7 tisíc osôb 
(nárast o 91 %) a výrazný nárast bol zaznamenaný aj v sekcii N Administratívne a podporné služby, kde 
počet zamestnaných dosiahol v roku 2018 takmer 10,7 tisíc osôb (nárast o 80 %). Na druhej strane 
výrazný pokles zaznamenáva sekcia A Poľnohospodárstvo, kde zamestnanosť klesla na súčasných 
5,3 tisíc osôb, čo je v porovnaní s rokom 2008 pokles o takmer 20 %.  
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Graf č. 7.2:  Zamestnanosť v Trenčianskom kraji v roku 2008 podľa sekcií SK NACE Rev. 2 (osoby 
v tisícoch) 

 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava 

 

Graf č. 7.3:  Zamestnanosť v Trenčianskom kraji v roku 2018 podľa sekcií SK NACE Rev. 2 (osoby 
v tisícoch) 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 
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Celková dodatočná potreba pracovných síl v Trenčianskom kraji bude do roku 2024 na úrovni 
približne 55 tisíc osôb. Náhrada pracovných síl (t. j. odchod zamestnancov z trhu práce, predovšetkým 
do starobného dôchodku) bude v Trenčianskom kraji mierne dominovať pri tvorbe pracovných 
príležitostí a jej podiel na potrebách trhu práce bude každoročne do roku 2024 narastať. 

 

Graf č. 7.4:  Dodatočná potreba pracovných síl do roku 2024 v Trenčianskom kraji 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 

 

Z pohľadu ekonomických činností SK NACE Rev. 2 sa v Trenčianskom kraji do roku 2024 v sekcii 
s najväčším počtom pracujúcich osôb C Priemyselná výroba očakáva dodatočná potreba pracovných síl 
19,3 tisíc osôb, ktorej podiel na celkovej zamestnanosti v Trenčianskom kraji v roku 2018 je 25 %. Podiel 
18 % na celkovej zamestnanosti v kraji má druhá najpočetnejšia sekcia ekonomických činností 
G Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel, motocyklov. Treťou sekciou s najvyšším 
počtom pracujúcich osôb je sekcia P Vzdelávanie, v ktorej bude dodatočná potreba pracovných síl do 
roku 2024 na úrovni 4,2 tisíc osôb. 

Najvyšší expanzný dopyt do roku 2024 očakáva v sekcii C Priemyselná výroba. Druhou sekciou 
ekonomických činností s vysokým expanzným dopytom je G Veľkoobchod a maloobchod, ktorá je 
nasledovaná sekciou Q Zdravotníctvo a sociálna pomoc. Najvyšší nahradzujúci dopyt do roku 2024 
očakáva v sekcii ekonomických činností C Priemyselná výroba. Ďalej bude vysoká náhrada pracovných 
síl aj v G Veľkoobchod a maloobchod a P Vzdelávanie. Pri pohľade na podiel dopytu hnaného expanziou 
dominuje sekcia J Informácie a komunikácia. 

Najväčší počet zamestnancov v podnikoch, zamestnancov u fyzických osôb - podnikateľov 
a fyzických osôb - podnikateľov samotných majú subjekty, ktoré podnikajú v sekcii ekonomických 
činností C Priemyselná výroba. V tejto sekcii bude najviac osôb potrebné doplniť v hlavnej triede 
zamestnaní 8 Operátori a montéri strojov a zariadení. V sekcii ekonomických činností G Veľkoobchod 
a maloobchod; oprava motorových vozidiel, motocyklov, ktorá sa v Trenčianskom kraji vyznačuje 
druhým najvyšším počtom pracujúcich osôb, bude táto dodatočná potreba najvyššia v hlavnej triede 
zamestnaní 5 Pracovníci v službách a obchode. Treťou najpočetnejšou sekciou je P Vzdelávanie. V tejto 
sekcii budú podniky potrebovať najviac pracovníkov v hlavnej triede zamestnaní 2 Špecialisti. 
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Graf č. 7.5: Prognóza celkovej dodatočnej potreby pracovných síl, nahradzujúceho dopytu 
a expanzného dopytu v období 2019 – 2024 v Trenčianskom kraji a podiel dodatočnej 
potreby na celkovej zamestnanosti roku 2018 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 
 

Celkovo bude v Trenčianskom kraji do roku 2024 vytvorených 55 tisíc dodatočných pracovných 
príležitostí, pričom 46 tisíc pracovných príležitostí bude vhodných pre absolventov stredných 
a vysokých škôl. Celkové disparity na trhu práce v Trenčianskom kraji do roku 2024 sú záporné, čo 
znamená, že na trh práce prichádza a v nasledujúcom období aj bude prichádzať nižší počet 
absolventov stredných a vysokých škôl ako bude potrebné. Nedostatok pracovných síl bude 
predovšetkým na stredoškolských pozíciách. Počet vysokoškolských absolventov bude taktiež nižší ako 
si trh práce vyžaduje.  
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Graf č. 7.6:  Disparity na trhu práce v Trenčianskom kraji do roku 2024 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 

 

Najvyšší nedostatok vhodných pracovných síl v Trenčianskom kraji bude v strojárstve, kde bude 
chýbať približne 6,5 tisíc pracujúcich. Zo stredoškolských pozícií bude tiež výrazný nedostatok 
pri viacerých profesiách v oblasti chemickej výroby, obchodu a financií a dopravy, pôšt a logistiky. 
Nedostatkoví budú taktiež predavači. Výrazný prebytok absolventov bude v oblasti cestovného ruchu, 
personalistiky a ľudských zdrojov a taktiež pri grafikoch, fyzioterapeutoch a kaderníkoch.  

Graf č. 7.7:  Zhluky zamestnaní s najvyšším nedostatkom absolventov prichádzajúcich na trh 
práce v období 2019 – 2024 v Trenčianskom kraji 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 
 
  



37 
 

8 Vývoj, aktuálne trendy zamestnanosti a prognózy potrieb trhu práce do roku 
2024 v Nitrianskom kraji 

V Nitrianskom kraji pracovalo v roku 2018 viac ako 265 tisíc zamestnancov. Podiel Nitrianskeho 
kraja na celkovej zamestnanosti Slovenska sa v porovnaní s rokom 2006 zvýšil o 0,8 p. b. na súčasných 
12,7 %. Nitriansky kraj tak nahradil Žilinský kraj na poste tretieho najpočetnejšieho kraja z hľadiska 
zamestnanosti.  

Zamestnanosť v tomto kraji kontinuálne rastie od roku 2006, s výnimkou mierneho poklesu 
v období hospodárskej krízy, t. j. v rokoch 2009 – 2010. V porovnaní s rokom 2006 vzrástol počet 
zamestnancov o 48,5 tisíc, čo predstavuje nárast o 22 %. Miera rastu zamestnanosti v Nitrianskom kraji 
je pritom v porovnaní s ostatnými krajmi najvyššia. 

 

Graf č. 8.1:  Vývoj zamestnanosti v Nitrianskom kraji od roku 2006 do roku 2018 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 

 
V roku 2018 pracovalo najviac zamestnancov v Nitrianskom kraji v sekcii C Priemyselná výroba, a to 

viac ako 66,5 tisíc osôb. Druhou najpočetnejšou sekciou bol G Veľkoobchod a maloobchod s počtom 
zamestnancov na úrovni takmer 48 tisíc a za ním, s počtom takmer 20,5 tisíc, nasledovala sekcia 
P Vzdelávanie. Zamestnanosť v uvedených troch sekciách tvorila 50 % celkovej zamestnanosti 
Nitrianskeho kraja.  

Tri najpočetnejšie sekcie z hľadiska zamestnanosti rástli v porovnaní s rokom 2008 rôznym 
tempom. Kým zamestnanosť v sekcii C Priemyselná výroba sa v porovnaní s rokom 2008 mierne znížila, 
o 3 %, zamestnanosť v sekciách G Veľkoobchod a maloobchod a P Vzdelávanie rástla výraznejším, a to 
o 29 % (G), resp. o 7 % (P). Výrazne však stúpla zamestnanosť v sekciách I Ubytovacie a stravovacie 
služby z 4,9 tisíc na 11,3 tisíc zamestnancov (nárast o 130 %) a taktiež v sekcii M Odborné, vedecké 
a technické činnosti, nárast z 5,5 tisíc na 11,2 tisíc zamestnancov (nárast o 103 %). Na druhej strane 
výrazný úbytok v počte zamestnaných nastal v sekcii A Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov, kde 
počet zamestnancov klesol o 13 % na súčasných 11,6 tisíc osôb.  
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Graf č. 8.2:  Zamestnanosť v Nitrianskom kraji v roku 2008 podľa sekcií SK NACE Rev. 2 (osoby 
v tisícoch) 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 

 

Graf č. 8.3:  Zamestnanosť v Nitrianskom kraji v roku 2018 podľa sekcií SK NACE Rev. 2 (osoby v 
tisícoch) 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 
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Celková dodatočná potreba pracovných síl v Nitrianskom kraji bude do roku 2024 na úrovni 
približne 71 tisíc osôb. Ekonomická expanzia (t. j. nárast pracovných miest v dôsledku rastu 
zamestnanosti) bude v Nitrianskom kraji mierne dominovať pri tvorbe pracovných príležitostí a jej 
podiel na potrebách trhu práce bude každoročne do roku 2024 klesať. 

Graf č. 8.4:  Dodatočná potreba pracovných síl do roku 2024 v Nitrianskom kraji 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 

 

Z pohľadu ekonomických činností SK NACE Rev. 2 sa v Nitrianskom kraji do roku 2024 v sekcii 
s najväčším počtom pracujúcich osôb C Priemyselná výroba očakáva dodatočná potreba pracovných síl 
19 tisíc osôb, ktorej podiel na celkovej zamestnanosti v Nitrianskom kraji v roku 2018 je približne 28 %. 
Podiel 18 % na celkovej zamestnanosti v kraji má druhá najpočetnejšia sekcia ekonomických činností 
G Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel, motocyklov. Treťou sekciou s najvyšším 
počtom pracujúcich osôb je sekcia H Doprava a skladovanie, v ktorej bude dodatočná potreba 
pracovných síl do roku 2024 na úrovni 6 tisíc osôb. 

Najvyšší expanzný dopyt do roku 2024 očakáva v sekcii C Priemyselná výroba. Druhou sekciou 
ekonomických činností s vysokým expanzným dopytom je sekcia G Veľkoobchod a maloobchod, ktorá 
je nasledovaná sekciou H Doprava a skladovanie. Najvyšší nahradzujúci dopyt do roku 2024 očakáva 
v sekcii ekonomických činností C Priemyselná výroba. Ďalej bude vysoká náhrada pracovných síl aj 
v G Veľkoobchod a maloobchod a P Vzdelávanie. Pri pohľade na podiel dopytu hnaného expanziou 
dominuje sekcia J Informácie a komunikácia. 

Najväčší počet zamestnancov v podnikoch, zamestnancov u fyzických osôb - podnikateľov 
a fyzických osôb - podnikateľov samotných majú subjekty, ktoré podnikajú v sekcii ekonomických 
činností C Priemyselná výroba. V tejto sekcii bude najviac osôb potrebné doplniť v hlavnej triede 
zamestnaní 8 Operátori a montéri strojov a zariadení. V sekcii ekonomických činností G Veľkoobchod 
a maloobchod; oprava motorových vozidiel, motocyklov, ktorá sa v Nitrianskom kraji vyznačuje 
druhým najvyšším počtom pracujúcich osôb, bude táto dodatočná potreba najvyššia v hlavnej triede 
zamestnaní 5 Pracovníci v službách a obchode. Treťou najpočetnejšou sekciou je P Vzdelávanie. V tejto 
sekcii budú podniky potrebovať najviac pracovníkov v hlavnej triede zamestnaní 2 Špecialisti. 
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Graf č. 8.5:  Prognóza celkovej dodatočnej potreby pracovných síl, nahradzujúceho dopytu 
a expanzného dopytu v období 2019 – 2024 v Nitrianskom kraji a podiel dodatočnej 
potreby na celkovej zamestnanosti roku 2018 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 

 

Celkovo bude v Nitrianskom kraji do roku 2024 vytvorených 71 tisíc dodatočných pracovných 
príležitostí, pričom 60 tisíc pracovných príležitostí bude vhodných pre absolventov stredných 
a vysokých škôl. Celkové disparity na trhu práce v Nitrianskom kraji do roku 2024 sú záporné, čo 
znamená, že na trh práce prichádza a v nasledujúcom období aj bude prichádzať nižší počet 
absolventov stredných a vysokých škôl ako bude potrebné. Nedostatok pracovných síl bude 
predovšetkým na stredoškolských pozíciách. Počet vysokoškolských absolventov bude taktiež nižší ako 
si trh práce vyžaduje.  
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Graf č. 8.6:  Disparity na trhu práce v Nitrianskom kraji do roku 2024 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 

 

Najvyšší nedostatok vhodných pracovných síl v Nitrianskom kraji bude v obchode a financiách, kde 
bude chýbať 5 tisíc pracujúcich. Zo stredoškolských pozícií bude tiež výrazný nedostatok pri viacerých 
profesiách v oblasti strojárstva, logistiky, dopravy a pôšt. Nedostatkoví budú taktiež predavači. Výrazný 
prebytok absolventov bude v oblasti poľnohospodárstva a výživy, podnikovej ekonomiky 
a manažmentu obchodu, cestovného ruchu a žurnalistiky.  

 

Graf č. 8.7:  Zhluky zamestnaní s najvyšším nedostatkom absolventov prichádzajúcich na trh 
práce v období 2019 – 2024 v Nitrianskom kraji 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 
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9 Vývoj, aktuálne trendy zamestnanosti a prognózy potrieb trhu práce do roku 
2024 v Žilinskom kraji 

V Žilinskom kraji pracovalo v roku 2018 takmer 259 tisíc zamestnancov, čím sa tento kraj zaraďuje 
počtom zamestnancov na štvrté miesto v porovnaní s ostatnými krajmi. Za posledných 12 rokov stúpol 
počet zamestnancov o viac ako 40 tisíc, čo predstavuje nárast o 18,5 %. Miera rastu zamestnanosti 
v Žilinskom kraji je druhá najvyššia, hneď za Nitrianskym krajom. Podiel Žilinského kraja na celkovej 
zamestnanosti Slovenska sa v porovnaní s rokom 2006 zvýšil o 0,4 p. b. na súčasných 12,3 %. Od roku 
2006 bol zaznamenaný nárast zamestnanosti v kraji s výnimkou poklesu zamestnanosti súvisiacej 
s hospodárskou krízou (obdobie 2008 – 2010).  

 

Graf č. 9.1:  Vývoj zamestnanosti v Žilinskom kraji od roku 2006 do roku 2018 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 

 

V roku 2018 pracovalo najviac zamestnancov v Žilinskom kraji v sekcii C Priemyselná výroba, a to 
takmer 72 tisíc osôb. Druhou najpočetnejšou sekciou bol G Veľkoobchod a maloobchod 35,4 tisíc 
zamestnancami a za ním, s počtom viac ako 23 tisíc, nasledovala sekcia P Vzdelávanie. Zamestnanosť 
v uvedených troch sekciách tvorila takmer 50 % celkovej zamestnanosti Žilinského kraja.  

Tri najpočetnejšie sekcie z hľadiska zamestnanosti rástli v porovnaní s rokom 2008 rôznym 
tempom. Kým zamestnanosť v sekciách P Vzdelávanie a C Priemyselná výroba sa v porovnaní s rokom 
2008 zvýšila, o 5 % (P), resp. o 8 % (C), zamestnanosť v sekcii G Veľkoobchod a maloobchod klesla o 6 %. 
V porovnaní s rokom 2008 však výrazne stúpla zamestnanosť v sekciách I Ubytovacie a stravovacie 
služby a J Informácie a komunikácia. V sekcii I Ubytovacie a stravovacie služby stúpol počet 
zamestnaných o takmer dvojnásobne na súčasných 16,8 tisíc, čo je nárast o 98 %, v sekcii J Informácie 
a komunikácia bol zaznamenaný nárast počtu zamestnaných na súčasných 8,8 tisíc. Na druhej strane 
počet zamestnaných v sekcii A Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov klesol o 3 % na súčasných 
6,2 tisíc osôb.  
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Graf č. 9.2:  Zamestnanosť v Žilinskom kraji v roku 2008 podľa sekcií SK NACE Rev. 2 (osoby 
v tisícoch) 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 

 

Graf č. 9.3:  Zamestnanosť v Žilinskom kraji v roku 2018 podľa sekcií SK NACE Rev. 2 (osoby 
v tisícoch) 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 
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Celková dodatočná potreba pracovných síl v Žilinskom kraji bude do roku 2024 na úrovni takmer 
59 tisíc osôb. Náhrada pracovných síl (t. j. odchod zamestnancov z trhu práce, predovšetkým 
do starobného dôchodku) bude v Žilinskom kraji mierne dominovať pri tvorbe pracovných príležitostí 
a jej podiel na potrebách trhu práce bude každoročne do roku 2024 narastať. 

Graf č. 9.4:  Dodatočná potreba pracovných síl do roku 2024 v Žilinskom kraji 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 

 

Z pohľadu ekonomických činností SK NACE Rev. 2 sa v Žilinskom kraji do roku 2024 v sekcii 
s najväčším počtom pracujúcich osôb C Priemyselná výroba očakáva dodatočná potreba pracovných síl 
14 tisíc osôb, ktorej podiel na celkovej zamestnanosti v Žilinskom kraji do roku 2024 je 19 %. Podiel 
17 % na celkovej dodatočnej potrebe má druhá najpočetnejšia sekcia ekonomických činností 
G Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel, motocyklov. Treťou sekciou s najvyšším 
počtom pracujúcich osôb je sekcia Q Zdravotníctvo a sociálna pomoc a F Stavebníctvo, v ktorých bude 
dodatočná potreba pracovných síl do roku 2024 na úrovni 5 tisíc osôb. 

Najvyšší expanzný dopyt do roku 2024 očakáva v sekcii C Priemyselná výroba. Druhou sekciou 
ekonomických činností s vysokým expanzným dopytom je J Informácie a komunikácia, ktorá je 
nasledovaná sekciou G Veľkoobchod a maloobchod. Najvyšší nahradzujúci dopyt do roku 2024 očakáva 
v sekcii ekonomických činností C Priemyselná výroba. Ďalej bude vysoká náhrada pracovných síl aj 
v G Veľkoobchod a maloobchod a P Vzdelávanie. Pri pohľade na podiel dopytu hnaného expanziou 
dominuje sekcia J Informácie a komunikácia. 

Najväčší počet zamestnancov v podnikoch, zamestnancov u fyzických osôb - podnikateľov 
a fyzických osôb - podnikateľov samotných majú subjekty, ktoré podnikajú v sekcii ekonomických 
činností C Priemyselná výroba. V tejto sekcii bude najviac osôb potrebné doplniť v hlavnej triede 
zamestnaní 8 Operátori a montéri strojov a zariadení. V sekcii ekonomických činností G Veľkoobchod 
a maloobchod; oprava motorových vozidiel, motocyklov, ktorá sa v Žilinskom kraji vyznačuje druhým 
najvyšším počtom pracujúcich osôb, bude táto dodatočná potreba najvyššia v hlavnej triede 
zamestnaní 5 Pracovníci v službách a obchode. Treťou najpočetnejšou sekciou je P Vzdelávanie. V tejto 
sekcii budú podniky potrebovať najviac pracovníkov v hlavnej triede zamestnaní 2 Špecialisti. 
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Graf č. 9.5:  Prognóza celkovej dodatočnej potreby pracovných síl, nahradzujúceho dopytu 
a expanzného dopytu v období 2019 – 2024 v Žilinskom kraji a podiel dodatočnej 
potreby na celkovej zamestnanosti roku 2018 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 

 

Celkovo bude v Žilinskom kraji do roku 2024 vytvorených 58 tisíc dodatočných pracovných 
príležitostí, pričom 49 tisíc pracovných príležitostí bude vhodných pre absolventov stredných 
a vysokých škôl. Celkové disparity na trhu práce v Žilinskom kraji do roku 2024 sú záporné, čo znamená, 
že na trh práce prichádza a v nasledujúcom období aj bude prichádzať nižší počet absolventov 
stredných a vysokých škôl ako bude potrebné. Nedostatok pracovných síl bude predovšetkým 
na stredoškolských pozíciách. Počet vysokoškolských absolventov však bude taktiež nižší ako si trh 
práce vyžaduje.  
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Graf č. 9.6:  Disparity na trhu práce v Žilinskom kraji do roku 2024 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 

 

Celkovo najvyšší nedostatok vhodných pracovných síl v Žilinskom kraji bude pri strojároch, kde 
bude chýbať takmer 3 tisíc pracujúcich. Zo stredoškolských pozícií bude tiež výrazný nedostatok pri 
viacerých profesiách v oblasti obchodu a financií, na pozíciách predavačov, sociálno-výchovných 
pracovníkov a asistentov ako aj v oblasti IT technológií. Výrazný prebytok absolventov bude v oblasti 
cestovného ruchu, dopravy a logistiky, historických vied a na pozíciách kaderníkov a kozmetikov.  

 

Graf č. 9.7:  Zhluky zamestnaní s najvyšším nedostatkom absolventov prichádzajúcich na trh 
práce v období 2019 – 2024 v Žilinskom kraji 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 



47 
 

10 Vývoj, aktuálne trendy zamestnanosti a prognózy potrieb trhu práce do roku 
2024 v Banskobystrickom kraji 

 
Počet zamestnaných v Banskobystrickom kraji bol v roku 2018 viac ako 209 tisíc osôb. Z hľadiska 

počtu zamestnancov je Banskobystrický kraj krajom s najnižším počtom zamestnaných osôb. Podiel 
Banskobystrického kraja na celkovej zamestnanosti v SR bol v roku 2018 na úrovni 10 %, čo predstavuje 
pokles o 0,6 p. b. v porovnaní s rokom 2006. Za posledných 12 rokov vzrástol počet zamestnaných 
o 14,5 tisíc osôb, čo je nárast o 7,5 %. Zamestnanosť v Banskobystrickom kraji však porovnaní 
s ostatnými krajmi rástla najpomalším tempom.  

 

Graf č. 10.1:  Vývoj zamestnanosti v Banskobystrickom kraji od roku 2006 do roku 2018 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 

 

V roku 2018 najviac zamestnancov v Banskobystrickom kraji pracovalo v sekcii C Priemyselná 
výroba, a to viac ako 48 tisíc osôb. Druhou najpočetnejšou sekciou bol G Veľkoobchod a maloobchod, 
so zamestnanosťou na úrovni viac ako 25 tisíc, za ktorým nasleduje sekcia O Verejná správa a obrana, 
v ktorej pracovalo viac ako 23,8 tisíc zamestnancov. Zamestnanosť v uvedených troch sekciách tvorila 
44 % celkovej zamestnanosti Banskobystrického kraja. 

Poradie sekcií na prvých troch priečkach z hľadiska početnosti zamestnancov sa v porovnaní 
s rokom 2008 nič nezmenilo, sekcie C Priemyselná výroba, G Veľkoobchod a maloobchod a O Verejná 
správa a obrana sú aj v roku 2018 najpočetnejšími sekciami. Kým v prípade sekcie C Priemyselná 
výroba je zamestnanosť na približne porovnateľnej úrovni ako bola v roku 2008, v sekcii G Veľkoobchod 
a maloobchod došlo k poklesu počtu zamestnaných o 16 % na súčasných 25,2 tisíc. Na druhej strane 
počet zamestnaných v sekcii O Verejná správa a obrana stúpol o približne 4,8 tisíc, čo predstavuje 
nárast o 25 %. Medzi sekcie, pri ktorých došlo k výraznému nárastu počtu zamestnancov patrí aj sekcia 
I Ubytovacie a stravovacie služby, kde za ostatných 12 rokov stúpol počet zamestnancov o viac ako 
8 tisíc na súčasných 13,1 tisíc, čo je v relatívnom vyjadrení nárast o 138 %. Významný nárast bol 
zaznamenaný taktiež pri sekcii M Odborné, vedecké a technické činnosti, kde počet zamestnancov 
stúpol v porovnaní s rokom 2008 o 4 tisíc na súčasných 9,4 tisíc (nárast o 74 %).  
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Graf č. 10.2:  Zamestnanosť v Banskobystrickom kraji v roku 2008 podľa sekcií SK NACE Rev. 2 
(osoby v tisícoch) 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  

 

Graf č. 10.3:  Zamestnanosť v Banskobystrickom kraji v roku 2018 podľa sekcií SK NACE Rev. 2 
(osoby v tisícoch) 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 
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Celková dodatočná potreba pracovných síl v Banskobystrickom kraji bude do roku 2024 na úrovni 
približne 49 tisíc osôb. Náhrada pracovných síl (t. j. odchod zamestnancov z trhu práce, predovšetkým 
do starobného dôchodku) bude v Žilinskom kraji dominovať pri tvorbe pracovných príležitostí a jej 
podiel na potrebách trhu práce bude každoročne do roku 2024 narastať. 

Graf č. 10.4:  Dodatočná potreba pracovných síl do roku 2024 v Banskobystrickom kraji 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 

 

Z pohľadu ekonomických činností SK NACE Rev. 2 sa v Banskobystrickom kraji do roku 2024 v sekcii 
s najväčším počtom pracujúcich osôb C Priemyselná výroba očakáva dodatočná potreba pracovných síl 
10 tisíc osôb, ktorej podiel na celkovej zamestnanosti v Banskobystrickom kraji v roku 2018 je 21 %. 
Podiel 21 % na celkovej dodatočnej potrebe má druhá najpočetnejšia sekcia ekonomických činností 
G Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel, motocyklov. Treťou sekciou s najvyšším 
počtom pracujúcich osôb je sekcia O Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie, v ktorej 
bude dodatočná potreba pracovných síl do roku 2024 na úrovni 4 tisíc osôb. 

Najvyšší expanzný dopyt do roku 2024 očakáva v sekcii C Priemyselná výroba. Druhou sekciou 
ekonomických činností s vysokým expanzným dopytom je M Odborné, vedecké a technické činnosti, 
ktorá je nasledovaná sekciou G Veľkoobchod a maloobchod. Najvyšší nahradzujúci dopyt do roku 2024 
očakáva v sekcii ekonomických činností C Priemyselná výroba. Ďalej bude vysoká náhrada pracovných 
síl aj v G Veľkoobchod a maloobchod a P Vzdelávanie. Pri pohľade na podiel dopytu hnaného expanziou 
dominuje sekcia J Informácie a komunikácia. 

Najväčší počet zamestnancov v podnikoch, zamestnancov u fyzických osôb - podnikateľov 
a fyzických osôb - podnikateľov samotných majú subjekty, ktoré podnikajú v sekcii ekonomických 
činností C Priemyselná výroba. V tejto sekcii bude najviac osôb potrebné doplniť v hlavnej triede 
zamestnaní 7 Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci. V sekcii ekonomických činností G Veľkoobchod 
a maloobchod; oprava motorových vozidiel, motocyklov, ktorá sa v Banskobystrickom kraji vyznačuje 
druhým najvyšším počtom pracujúcich osôb, bude táto dodatočná potreba najvyššia v hlavnej triede 
zamestnaní 5 Pracovníci v službách a obchode. Treťou najpočetnejšou sekciou je O Verejná správa 
a obrana; povinné sociálne zabezpečenie. V tejto sekcii budú podniky potrebovať najviac pracovníkov 
v hlavnej triede zamestnaní 3 Technici a odborní pracovníci. 
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Graf č. 10.5:  Prognóza celkovej dodatočnej potreby pracovných síl, nahradzujúceho dopytu a 
expanzného dopytu v období 2019 – 2024 v Banskobystrickom kraji a podiel 
dodatočnej potreby na celkovej zamestnanosti roku 2018 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 

 

Celkovo v Banskobystrickom kraji bude do roku 2024 vytvorených 58 tisíc dodatočných pracovných 
príležitostí, pričom 49 tisíc pracovných príležitostí bude vhodných pre absolventov stredných 
a vysokých škôl. Celkové disparity na trhu práce v Banskobystrickom kraji do roku 2024 sú záporné, čo 
znamená, že na trh práce prichádza a v nasledujúcom období aj bude prichádzať nižší počet 
absolventov stredných a vysokých škôl ako bude potrebné. Nedostatok pracovných síl bude 
predovšetkým na stredoškolských pozíciách. Počet vysokoškolských absolventov však bude taktiež nižší 
ako si trh práce vyžaduje. 
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Graf č. 10.6:  Disparity na trhu práce v Banskobystrickom kraji do roku 2024 

 
 Zdroj: TREXIMA Bratislava 

 

Celkovo najvyšší nedostatok vhodných pracovných síl v Banskobystrickom kraji bude na pozíciách 
predavačov, kde bude chýbať približne 2,9 tisíc pracujúcich. Nedostatok bude taktiež v oblasti 
strojárstva, obchodu a financií, u sociálno-výchovných pracovníkov a asistentov ako aj u pracovníkov v 
administratíve. Výrazný prebytok absolventov bude v oblasti cestovného ruchu, podnikovej ekonomiky 
a manažmentu a umení, ako aj na pozíciách grafikov.  

Graf č. 10.7:  Zhluky zamestnaní s najvyšším nedostatkom absolventov prichádzajúcich na trh 
práce v období 2019 – 2024 v Banskobystrickom kraji 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  
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11 Vývoj, aktuálne trendy zamestnanosti a prognózy potrieb trhu práce do roku 
2024 v Prešovskom kraji 

V roku 2018 bolo v Prešovskom kraji viac ako 233 tisíc zamestnancov. V porovnaní s rokom 2006 
stúpol počet zamestnaných o 24 tisíc, čo predstavuje nárast o takmer 12 %. Tempom rastu 
zamestnanosti sa radí Prešovský kraj radí medzi kraje s najnižšou mierou rastu. Na celkovej 
zamestnanosti Slovenska v roku 2018 sa Prešovský kraj podieľal 11-timi %, v porovnaní s rokom 2006 
sa uvedený podiel znížil o 0,3 p. b. Celkovo zamestnanosť v Prešovskom kraji od roku 2009 kontinuálne 
rastie miernym tempom.  

 

Graf č. 11.1:  Vývoj zamestnanosti v Prešovskom kraji od roku 2006 do roku 2018 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 

 

V roku 2018 pracovalo najviac zamestnancov v Prešovskom kraji v sekcii C Priemyselná výroba, a to 
viac ako 57,5 tisíc. Druhou najpočetnejšou sekciou bol G Veľkoobchod a maloobchod 
so zamestnanosťou na úrovni takmer 39 tisíc osôb, za ktorým nasledovala sekcia P Vzdelávanie 
s počtom zamestnancov viac ako 25,5 tisíc. Zamestnanosť v uvedených troch sekciách tvorila 52 % 
celkovej zamestnanosti Prešovského kraja. 

Poradie sekcií na prvých troch priečkach z hľadiska početnosti zamestnancov sa v porovnaní 
s rokom 2006 nezmenilo, odvetvia C Priemyselná výroba, G Veľkoobchod a maloobchod 
a P Vzdelávanie sú aj v roku 2018 najpočetnejšími sekciami. Kým zamestnanosť v sekciách 
C Priemyselná výroba P Vzdelávanie sa v porovnaní s rokom 2008 zvýšila mierne, o 10 % (C), resp. o 7 % 
(P), zamestnanosť v sekcii G Veľkoobchod a maloobchod rástla výraznejším tempom, a to o 27 %. 
Medzi sekcie, v ktorých výrazne stúpol počet zamestnancov od roku 2008 patria aj sekcie 
N Administratívne a podporné služby (nárast 1,5 tisíc zamestnancov, t. j. nárast o 30 %) a M Odobrené, 
vedecké a technické činnosti (nárast o 1,3 tisíc, t. j. nárast o 29 %). Na druhej strane výrazný pokles 
v zamestnanosti v porovnaní s rokom 2008 bol v sekcii J Informácie a komunikácia, kde počet 
zamestnancov poklesol takmer o tisíc na súčasných 2,6 tisíc, čo predstavuje pokles o 24 %.  
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Graf č. 11.2:  Zamestnanosť v Prešovskom kraji v roku 2008 podľa sekcií SK NACE Rev. 2 (osoby 
v tisícoch) 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 

 

Graf č. 11.3:  Zamestnanosť v Prešovskom kraji v roku 2018 podľa sekcií SK NACE Rev. 2 (osoby 
v tisícoch) 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 
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Celková dodatočná potreba pracovných síl v Prešovskom kraji bude do roku 2024 na úrovni 
približne 60 tisíc osôb. Ekonomická expanzia (t. j. nárast pracovných miest v dôsledku rastu 
zamestnanosti) bude v Prešovskom kraji mierne dominovať pri tvorbe pracovných príležitostí a jej 
podiel na potrebách trhu práce bude každoročne do roku 2024 klesať. 

Graf č. 11.4:  Dodatočná potreba pracovných síl do roku 2024 v Prešovskom kraji 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 

 

Z pohľadu ekonomických činností SK NACE Rev. 2 sa v Prešovskom kraji do roku 2024 v sekcii 
s najväčším počtom pracujúcich osôb C Priemyselná výroba očakáva dodatočná potreba pracovných síl 
17 tisíc osôb, ktorej podiel na celkovej zamestnanosti v Prešovskom kraji v roku 2018 je približne 29 %. 
Podiel 41 % na celkovej zamestnanosti má druhá najpočetnejšia sekcia ekonomických činností 
G Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel, motocyklov. Treťou sekciou s najvyšším 
počtom pracujúcich osôb je sekcia P Vzdelávanie, v ktorej bude dodatočná potreba pracovných síl 
do roku 2024 na úrovni 6 tisíc osôb. 

Najvyšší expanzný dopyt do roku 2024 očakáva v sekcii C Priemyselná výroba. Druhou sekciou 
ekonomických činností s vysokým expanzným dopytom je F Stavebníctvo, ktoré je nasledované sekciou 
G Veľkoobchod a maloobchod. Najvyšší nahradzujúci dopyt do roku 2024 očakáva v sekcii 
ekonomických činností C Priemyselná výroba. Ďalej bude vysoká náhrada pracovných síl aj 
v P Vzdelávanie a G Veľkoobchod a maloobchod. Pri pohľade na podiel dopytu hnaného expanziou 
dominuje sekcia N Administratívne a podporné služby. 

Najväčší počet zamestnancov v podnikoch, zamestnancov u fyzických osôb - podnikateľov a 
fyzických osôb - podnikateľov samotných majú subjekty, ktoré podnikajú v sekcii ekonomických 
činností C Priemyselná výroba. V tejto sekcii bude najviac osôb potrebné doplniť v hlavnej triede 
zamestnaní 8 Operátori a montéri strojov a zariadení. V sekcii ekonomických činností G Veľkoobchod 
a maloobchod; oprava motorových vozidiel, motocyklov, ktorá sa v Prešovskom kraji vyznačuje druhým 
najvyšším počtom pracujúcich osôb, bude táto dodatočná potreba najvyššia v hlavnej triede 
zamestnaní 5 Pracovníci v službách a obchode. Treťou najpočetnejšou sekciou je P Vzdelávanie. V tejto 
sekcii budú podniky potrebovať najviac pracovníkov v hlavnej triede zamestnaní 2 Špecialisti. 
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Graf č. 11.5:  Prognóza celkovej dodatočnej potreby pracovných síl, nahradzujúceho dopytu a 
expanzného dopytu v období 2019 – 2024 v Prešovskom kraji a podiel dodatočnej 
potreby na celkovej zamestnanosti roku 2018 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 
 

Celkovo bude v Prešovskom kraji do roku 2024 vytvorených 60 tisíc dodatočných pracovných 
príležitostí, pričom 50 tisíc pracovných príležitostí bude vhodných pre absolventov stredných 
a vysokých škôl. Celkové disparity na trhu práce v Prešovskom kraji do roku 2024 sú záporné, čo 
znamená, že na trh práce prichádza a v nasledujúcom období aj bude prichádzať nižší počet 
absolventov stredných a vysokých škôl než si trh práce vyžaduje. Nedostatok pracovných síl bude 
predovšetkým na stredoškolských pozíciách. Počet vysokoškolských absolventov bude taktiež nižší ako 
si trh práce vyžaduje. 
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Graf č. 11.6:  Disparity na trhu práce v Prešovskom kraji do roku 2024 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 

 

Celkovo najvyšší nedostatok vhodných pracovných síl v Prešovskom kraji bude v strojárstve, kde 
bude chýbať približne 5,2 tisíc pracujúcich. Zo stredoškolských pozícií bude tiež výrazný nedostatok pri 
viacerých profesiách v oblasti obchodu a financií, dopravy, logistiky a pôšt, v textilnom a odevnom 
priemysle, ako aj na pozíciách sociálno-výchovných pracovníkov a asistentov. Výrazný prebytok 
absolventov bude v oblasti cestovného ruchu, podnikovej ekonomiky a manažmentu obchodu a na 
pozíciách grafikov, kaderníkov a kozmetikov.  

Graf č. 11.7:  Zhluky zamestnaní s najvyšším nedostatkom absolventov prichádzajúcich na trh 
práce v období 2019 – 2024 v Prešovskom kraji 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 
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12 Vývoj, aktuálne trendy zamestnanosti a prognózy potrieb trhu práce do roku 
2024 v Košickom kraji 

V roku 2018 bolo v Košickom kraji zamestnaných viac ako 263 tisíc osôb, čím sa Košický kraj 
zaraďuje medzi druhý najpočetnejší kraj z hľadiska počtu zamestnancov. V porovnaní s rokom 2008 
stúpol počet zamestnancov o 32 tisíc, čo predstavuje nárast o 14 %. Podiel Košického kraja na celkovej 
zamestnanosti Slovenska v roku 2018 tvoril 12,5 %, v porovnaní s rokom 2006 však poklesol o 0,02 p. b. 
Od roku 2009 zamestnanosť v Košickom kraji rastie, výnimkou je rok 2013, kedy zamestnanosť mierne 
poklesla a následne od roku 2014 opätovne stúpa.  

 

Graf č. 12.1:  Vývoj zamestnanosti v Košickom kraji od roku 2006 do roku 2018 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 

 

V roku 2018 pracovalo najviac zamestnancov v Košickom kraji v sekcii C Priemyselná výroba, a to 
takmer 56 tisíc. Druhou najpočetnejšou sekciou bol G Veľkoobchod a maloobchod so zamestnanosťou 
na úrovni takmer 41 tisíc osôb, za ktorým nasledovala sekcia P Vzdelávanie s počtom zamestnancov 
viac ako 26,5 tisíc. Zamestnanosť v uvedených troch sekciách tvorila 50 % celkovej zamestnanosti 
Košického kraja. 

Poradie sekcií na prvých troch priečkach z hľadiska početnosti zamestnancov sa v porovnaní 
s rokom 2008 nezmenilo, sekcie C Priemyselná výroba, G Veľkoobchod a maloobchod a P Vzdelávanie 
sú aj v roku 2018 najpočetnejšími sekciami. Kým zamestnanosť v sekciách C Priemyselná výroba 
a P Vzdelávanie sa v porovnaní s rokom 2008 zvýšila mierne, o 8 % (C), resp. o 11 % (P), zamestnanosť 
v sekcii G Veľkoobchod a maloobchod rástla výraznejším tempom, a to o 28 %. Výrazne rástli aj sekcie 
O Verejná správa a obrana (nárast o 5 tisíc osôb, t. j. o 23 %), J Informácie a komunikácia (nárast počtu 
zamestnaných o 5 tisíc, čo predstavuje nárast o 82 %), H Doprava a skladovanie (o 87 %). Na druhej 
strane najviac klesol počet zamestnaných osôb v sekcii B Ťažba a dobývanie (pokles o 50 %) 
a N Administratívne a podporné služby (pokles o 18 %).  
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Graf č. 12.2:  Zamestnanosť v Košickom kraji v roku 2008 podľa sekcií SK NACE Rev. 2 (osoby 
v tisícoch) 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 

 

Graf č. 12.3:  Zamestnanosť v Košickom kraji v roku 2018 podľa sekcií SK NACE Rev. 2 (osoby 
v tisícoch) 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 
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Celková dodatočná potreba pracovných síl v Košickom kraji bude do roku 2024 na úrovni približne 
55 tisíc osôb. Náhrada pracovných síl (t. j. odchod zamestnancov z trhu práce, predovšetkým do 
starobného dôchodku) bude v Košickom kraji dominovať pri tvorbe pracovných príležitostí a jej podiel 
na potrebách trhu práce bude každoročne do roku 2024 narastať. 

Graf č. 12.4:  Dodatočná potreba pracovných síl do roku 2024 v Košickom kraji 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 

 

Z pohľadu ekonomických činností SK NACE Rev. 2 sa v Košickom kraji do roku 2024 v sekcii 
s najväčším počtom pracujúcich osôb C Priemyselná výroba očakáva dodatočná potreba pracovných síl 
7 tisíc osôb, ktorej podiel na celkovej zamestnanosti v Košickom kraji do roku 2018 je 13 %. Podiel 25 % 
na celkovej zamestnanosti v kraji má štvrtá najpočetnejšia sekcia ekonomických činností H Doprava a 
skladovanie. Treťou sekciou s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl je P Vzdelávanie, v ktorej 
bude dodatočná potreba pracovných síl do roku 2024 na úrovni 6 tisíc osôb. 

Najvyšší expanzný dopyt do roku 2024 očakáva v sekcii J Informácie a komunikácia. Druhou sekciou 
ekonomických činností s vysokým expanzným dopytom je Q Zdravotníctvo a sociálna pomoc, ktorá je 
nasledovaná sekciou H Doprava a skladovanie. Najvyšší nahradzujúci dopyt do roku 2024 očakáva v 
sekcii ekonomických činností C Priemyselná výroba. Ďalej bude vysoká náhrada pracovných síl aj 
v P Vzdelávanie, H Doprava a skladovanie a G Veľkoobchod a maloobchod. Pri pohľade na podiel 
dopytu hnaného expanziou dominuje sekcia J Informácie a komunikácia. 

Najväčší počet zamestnancov v podnikoch, zamestnancov u fyzických osôb - podnikateľov a 
fyzických osôb - podnikateľov samotných majú subjekty, ktoré podnikajú v sekcii ekonomických 
činností C Priemyselná výroba. V tejto sekcii bude najviac osôb potrebné doplniť v hlavnej triede 
zamestnaní 8 Operátori a montéri strojov a zariadení. V sekcii ekonomických činností G Veľkoobchod 
a maloobchod; oprava motorových vozidiel, motocyklov, ktorá sa v Košickom kraji vyznačuje druhým 
najvyšším počtom pracujúcich osôb, bude táto dodatočná potreba najvyššia v hlavnej triede 
zamestnaní 5 Pracovníci v službách a obchode. Treťou najpočetnejšou sekciou je P Vzdelávanie. V tejto 
sekcii budú podniky potrebovať najviac pracovníkov v hlavnej triede zamestnaní 2 Špecialisti. 
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Graf č. 12.5:  Prognóza celkovej dodatočnej potreby pracovných síl, nahradzujúceho dopytu a 
expanzného dopytu v období 2019 – 2024 v Košickom kraji a podiel dodatočnej 
potreby na celkovej zamestnanosti roku 2018 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 

 

Celkovo v Košickom kraji bude do roku 2024 vytvorených 55 tisíc dodatočných pracovných 
príležitostí, pričom 47 tisíc pracovných príležitostí bude vhodných pre absolventov stredných 
a vysokých škôl. Celkové disparity na trhu práce v Košickom kraji do roku 2024 sú záporné, čo znamená, 
že na trh práce prichádza a v nasledujúcom období aj bude prichádzať nižší počet absolventov ako bude 
potrebné. Na stredoškolských pozíciách bude do roku 2024 menší nedostatok pracovných síl ako na 
pozíciách určených pre vysokoškolákov.  
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Graf č. 12.6:  Disparity na trhu práce v Košickom kraji do roku 2024 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 
 

 

Celkovo najvyšší nedostatok vhodných pracovných síl v Košickom kraji bude pri predavačoch, kde 
bude chýbať 3,4 tisíc pracujúcich. Výrazný nedostatok bude taktiež pri viacerých profesiách v oblasti 
strojárstva, obchodu a financií, IKT a dopravy, logistiky a pôšt. Prebytok absolventov bude v oblasti 
elektrotechniky, cestovného ruchu, textilného a odevného priemyslu a v drevospracujúcej výrobe, ako 
aj na pozíciách kaderníkov.  

 

Graf č. 12.7:  Zhluky zamestnaní s najvyšším nedostatkom absolventov prichádzajúcich na trh 
práce v období 2019 – 2024 v Košickom kraji 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 
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