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NEZAMESTNANOSŤ 
ABSOLVENTOV

S prihliadnutím na stupeň vzdelania možno konštatovať, že iniciálna miera neza-

mestnanosti1 absolventov s vysokoškolským vzdelaním v Slovenskej republike bola  

v  roku 2017 výrazne vyššia než iniciálna miera nezamestnanosti stredoškolsky  

vzdelaných absolventov. V roku 2017 ukončilo denné štúdium 45 350 stredoškolských absol-

ventov, z ich celkového počtu pokračovalo štúdiom na vysokej škole približne 37 %. Miera neza- 

mestnanosti absolventov nepokračujúcich v štúdiu na vysokej škole dosiahla po piatich mesiacoch  

od ukončenia štúdia približne 11  %, pričom u absolventov roku 2013 bola na úrovni viac  

ako 30 %. V roku 2017 ukončilo denné vysokoškolské štúdium 18 369 absolventov 2. a 3. stup-

ňa, pričom ich počet oproti roku 2014 poklesol o približne 13 %. Miera nezamestnanosti vyso-

koškolských absolventov po piatich mesiacoch od ukončenia štúdia dosiahla v roku 2017 viac  

ako 13 %, pričom pri absolventoch roku 2013 bola na úrovni viac ako 16 %. Pre lepšie porovnanie 

absolventov stredných a vysokých škôl bola nezamestnanosť absolventov vysokých škôl v januári 

2018 na úrovni približne 7 % a u stredoškolských absolventov na už spomínanej úrovni 11 %.

Z hľadiska hlavných skupín odborov vzdelania najnižšiu mieru nezamestnanosti po 5 me-

siacoch od ukončenia štúdia v  Slovenskej republike zaznamenali v  roku 2017 stredoškol-

skí absolventi hlavnej skupiny odborov vzdelania Vedy a  náuky o  kultúre a  umení. Miera ne-

zamestnanosti týchto absolventov nepokračujúcich v štúdiu na vysokej škole bola 5 mesiacov  

od ukončenia štúdia na úrovni 7,8 %, čo je najnižšia nezamestnanosť v porovnaní s ostatnými rokmi 

tohto obdobia. V rámci štruktúry absolventov je to druhá najmenej početná skupina. Druhú najniž-

šiu mieru nezamestnanosti zaznamenali stredoškolskí absolventi hlavnej skupiny odborov vzde-

lania Spoločenské vedy, náuky a služby II, kedy miera nezamestnanosti dosiahla po 5 mesiacoch  

od ukončenia štúdia úroveň 10,9 %. Najvyššiu mieru nezamestnanosti dosiahli po 5 mesiacoch 

od ukončenia štúdia absolventi hlavnej skupiny odborov vzdelania Technické vedy a  náuky II. 

Z pohľadu štruktúry absolventov stredných škôl predstavujú štvrtú najpočetnejšiu skupinu od-

borov vzdelania. Spomedzi absolventov vysokých škôl, najnižšiu mieru nezamestnanosti v Slo-

venskej republike zaznamenali po 5 mesiacoch od ukončenia štúdia absolventi hlavnej skupiny 

odborov vzdelania Zdravotníctvo (5,2 %). Na druhej strane najvyššiu mieru nezamestnanosti  

po 5 mesiacoch od ukončenia štúdia evidovali absolventi hlavnej skupiny odborov vzdelania Poľ-

nohospodársko–lesnícke a  veterinárne vedy a  náuky (19,1 %), pričom v  tejto hlavnej skupine 

ukončilo denné štúdium približne 800 absolventov.

1 Iniciálna miera nezamestnanosti je miera nezamestnanosti, ktorá sa počíta bezprostredne po ukončení štúdia.
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Vývoj miery nezamestnanosti absolventov SŠ nepokračujúcich na VŠ 
bez pracovných skúseností v Slovenskej republike

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

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


