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ÚVOD
Vážení čitatelia, 

dostáva sa vám do rúk krátka analytická publikácia Trh práce - Uplatnenie 
absolventov a potreby trhu práce do roku 2023, ktorej cieľom je priniesť 
zaujímavé údaje o vašom regióne. Vybrané štatistické informácie z oblasti 
vzdelávania a trhu práce vám priblížia aktuálny stav, ako aj očakávané vývojové 
tendencie. 

Prevažná časť výsledkov uvedených v publikácii je výstupom národného 
projektu Prognózy vývoja na trhu práce v SR II, ktorého cieľom je definovať  
a kvantifikovať potreby trhu práce v strednodobom horizonte a identifikovať, 
ako sa uplatňujú absolventi jednotlivých odborov vzdelania. Projekt je 
realizovaný pod gesciou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
v spolupráci so sociálnymi partnermi.



4

6 344 km2
je rozloha Nitrianskeho kraja.  
Zaberá 13 % územia Slovenskej republiky.

Zdroj: Štatistický úrad SR

Nitriansky kraj  
je rozlohou štvrtý 
najmenší kraj spomedzi 
všetkých krajov SR, 
avšak z pohľadu počtu 
zamestnaných osôb 
mu patrí tretie miesto 
v Slovenskej republike. 
Miera nezamestnanosti 
a mzdy sú v tomto kraji 
pod celoslovenským 
priemerom. Pracovná 
mobilita obyvateľov 
Nitrianskeho kraja  
(t. j. odchádzanie  
za prácou do iného 
kraja) je v porovnaní  
s ostatnými krajmi 
druhá najvyššia. 

Podobne ako vo 
väčšine krajov v 
Slovenskej republike, 
najviac zamestnancov 
v Nitrianskom kraji 
pracovalo v priemysle. 
Avšak zo všetkých 
zamestnancov v SR  
pracujúcich  
v poľnohospodárstve 
pracovalo v roku 2017 
najviac v Nitrianskom 
kraji. 

NITRIANSKY KRAJ V SKRATKE

Nitriansky 
kraj
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Zamestnanosť v Nitrianskom kraji
         

254 tis. 4,53 %
zamestnancov pracovalo v roku 2017 
v kraji (čo predstavuje 12 % všetkých 
zamestnancov v SR)

bola miera evidovanej  
nezamestnanosti  
v kraji v septembri 2018

Zdroj: Štatistický úrad SR, ESA 2010 Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Priemerné hrubé mesačné mzdy

1 138 € 990 € 
je priemerná hrubá mesačná mzda  
v Slovenskej republike

je priemerná hrubá mesačná mzda  
v Nitrianskom kraji

Zdroj: TREXIMA Bratislava  
ISCP (MPSVR SR) 1-04, 2Q 2018

Zdroj: TREXIMA Bratislava  
ISCP (MPSVR SR) 1-04, 2Q 2018

Pracovná mobilita v Nitrianskom kraji

9 % 22 % 14 %
zamestnancov  
pracujúcich  
v kraji má trvalé  
bydlisko v inom kraji

zamestnancov  
s trvalým pobytom  
v kraji odchádza za 
prácou do iného kraja

zo všetkých  
pracujúcich v zahraničí 
(do 1 roka)  
je z Nitrianskeho kraja 

Zdroj: TREXIMA Bratislava, 
ISCP (MPSVR SR) 1-04,  
2Q 2018

Zdroj: TREXIMA Bratislava, 
ISCP (MPSVR SR) 1-04,  
2Q 2018

Zdroj: Štatistický úrad SR, 
VZPS, 2017
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Uplatnenie absolventov v odbore  
vzdelania
Štruktúra absolventov do 5 rokov od ukončenia štúdia z hľadiska optimálnosti 
vykonávaného zamestnania v roku 2017 v Nitrianskom kraji

Absolventi stredných škôl Absolventi vysokých škôl

■  Alternatívne uplatnenie
■  Optimálne uplatnenie
■  Nekorešpondujúce uplatnenie

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Viac ako polovica stredoškolsky a vysokoškolsky vzdelaných absolventov do 5 rokov od ukončenia štúdia 
v Nitrianskom kraji si prácu nachádza mimo odbor vzdelania, ktorý vyštudovali. V prípade stredoškolských 
absolventov je nesúlad medzi vyštudovaným odborom vzdelania a oblasťou zamestnania pritom výraznejší.  
Kým 41 % vysokoškolských absolventov má optimálne uplatnenie, teda pracujú v oblasti, ktorá korešponduje  
s ich odborom vzdelania, v prípade stredoškolských absolventov je to iba 31 %.  Miera uplatnenia sa mimo odbor 
vzdelania (nekorešpondujúce uplatnenie) je pri stredoškolských absolventoch do 5 rokov od ukončenia štúdia  
v Nitrianskom kraji v porovnaní s ostatnými krajmi najnižšia.

11%

 

31%

 

58%

 

4%

 41%

 

55%
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V najväčšej miere pracujú vo vyštudovanom odbore:

■  Stredoškolskí absolventi odborov diplomovaná všeobecná sestra, sanitár, zdravotnícky asistent, obchodná akadémia, 
strojný mechanik

■  Vysokoškolskí absolventi odborov všeobecné lekárstvo, ošetrovateľstvo, katolícka teológia, urgentná zdravotná 
starostlivosť, elektrotechnika – elektrické stroje a prístroje 

814 € 1 133 €

Priemerné hrubé mesačné mzdy absolventov 
stredných a vysokých škôl v roku 2017

je priemerná hrubá mesačná 
mzda stredoškolských 
absolventov v Nitrianskom kraji  
do 5 rokov od ukončenia štúdia

je priemerná hrubá mesačná mzda 
vysokoškolských absolventov  
v Nitrianskom kraji do 5 rokov  
od ukončenia štúdia

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Priemerné mesačné hrubé mzdy absolventov stredných a vysokých škôl v Nitrianskom kraji sú mierne pod celoslovenským 
priemerom. Stredoškolskí absolventi v Slovenskej republike, ktorí ukončili štúdium pred menej ako 5 rokmi dosiahli v roku 
2017 priemernú hrubú mesačnú mzdu 852 EUR, absolventi vysokých škôl zarábali približne 1 212 EUR. Stredoškoláci  
v Nitrianskom kraji tak v priemere mesačne zarábali približne o 40 EUR menej a vysokoškoláci o 80 EUR menej v porovnaní 
s celorepublikovým priemerom za tieto vzdelanostné kategórie.  

Najlepšie zarábajúcou kategóriou v Nitrianskom kraji boli absolventi hlavnej skupiny odborov Technické vedy a náuky I. 
Stredoškolskí absolventi do 5 rokov od ukončenia štúdia zarábali v tejto skupine v priemere 904 EUR a vysokoškolskí 
absolventi 1 461 EUR. 

Zdroj: TREXIMA Bratislava

SR BA TT TN NR ZA BB PO KE

Podiel absolventov stredných a vysokých škôl do 5 rokov od ukončenia štúdia, ktorí pracujú 
v inom ako vyštudovanom odbore vzdelania podľa krajov (nekorešpondujúce uplatnenie)

 ABSOLVENTI SŠ 63% 62% 67% 71% 58% 62% 63% 58% 64% 
          

ABSOLVENTI VŠ 54% 54% 60% 55% 55% 55% 50% 44% 59% 
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TOP 5 odborov vzdelania s najvyššou priemernou hrubou 
mesačnou mzdou v roku 2017 v Nitrianskom kraji 

Absolventi stredných škôl do 5 rokov  
od ukončenia štúdia

Absolventi vysokých škôl do 5 rokov  
od ukončenia štúdia

TOP 5 odborov vzdelania s najnižšou priemernou hrubou 
mesačnou mzdou v roku 2017 v Nitrianskom kraji 

Absolventi stredných škôl do 5 rokov  
od ukončenia štúdia

Absolventi vysokých škôl do 5 rokov  
od ukončenia štúdia

2381 Strojárstvo - hydraulické 
systémy

3757 Dopravná prevádzka

2487 Autoopravár

2697 Mechanik elektrotechnik

2679 Mechanik - mechatronik 

  980 €

  976 €

 930 €

 930 €

918 €

2621 Automatizácia

2675 Elektrotechnika - elektrické 
stroje a prístroje 

5141 Všeobecné lekárstvo

2329 Výrobná technika

9245 Ochrana osôb a majetku

           1 689 €

         1 662 €

  1 484€

  1 452€

1 428 €

5371 Sanitár

6456 Kaderník

2964 Cukrár

3447 Grafik digitálnych médií

3355 Stolár

6161 Katolícka teológia

7536 Predškolská a elementárna 
pedagogika

7612 Učiteľstvo 
všeobecnovzdelávacích 

predmetov 

1536 Biológia

5611 Fyzioterapia

653 €

 656 €

 676 €

 729 €

  733 €

505 €

           812 €

           819 €

            839 €

             854 €

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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Uplatnenie absolventov učebných  
a študijných odborov na trhu práce
Najvyššie uplatnenie na trhu práce, v porovnaní s ostatnými stredoškolskými odbormi v Nitrianskom kraji, majú absolventi 
odboru diplomovaná všeobecná sestra. Je to dané vyššou mierou zamestnania sa a prácou v odbore.

Medzi vysokoškolské odbory vzdelania s najvyšším uplatnením absolventov na trhu práce v Nitrianskom kraji patrí odbor 
aplikovaná informatika, a to predovšetkým z hľadiska výšky miezd a perspektívy v budúcnosti.

Stredoškolské odbory vzdelania s najvyšším uplatnením absolventov na trhu práce1  
v roku 2017 v Nitrianskom kraji

5325Q 
Diplomovaná všeobecná 

sestra

2411K 
Mechanik nastavovač

2381M 
Strojárstvo – hydraulické 

systémy

100
bodov zo 100

100
bodov zo 100

99
bodov zo 100

1  Uplatnenie absolventov je definované ako viacrozmerný ukazovateľ skladajúci sa zo 4 základných kategórií (mzda, zamestnanie sa, uplatnenie v odbore, 
perspektíva v budúcnosti), pričom každá z týchto kategórií pozostáva z ďalších 5 až 10 konkrétnych kvantitatívnych ukazovateľov, ako napr. mzdy do 5 rokov 
a nad 5 rokov od ukončenia štúdia, nezamestnanosť do 3, 6, 9, 12 a 24 mesiacov od ukončenia štúdia, miera práce v odbore vzdelania do 5 a nad 5 rokov od 
ukončenia štúdia, miera nadkvalifikácie absolventov, previs dopytu nad ponukou na trhu práce v najbližších 6 rokoch, vplyv automatizácie a pod.

Zdroj: TREXIMA Bratislava

88 

99 

100 

91 

Mzdy

Zamestnanie
sa
Práca v
odbore

Perspektíva v
budúcnosti

89 

91 

97 

100 

Mzdy

Zamestnanie
sa

Práca v
odbore

Perspektíva v
budúcnosti

99 

72 

94 

100 

Mzdy

Zamestnanie
sa

Práca v
odbore

Perspektíva v
budúcnosti
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Vysokoškolské odbory vzdelania s najvyšším uplatnením absolventov na trhu práce  
v roku 2017 v Nitrianskom kraji

2511T
 Aplikovaná informatika

2305T 
Výrobné technológie

2329T  
Výrobná technika

100
bodov zo 100

99
bodov zo 100

95
bodov zo 100

Dodatočná potreba pracovných síl do roku 2023

71 tis.
je počet dodatočných pracovných 
príležitostí vytvorených  
v Nitrianskom kraji do roku 2023

61 tis.
je počet dodatočných pracovných 
príležitostí vhodných pre 
absolventov stredných a vysokých 
škôl v Nitrianskom kraji 

37 tis. 
je počet absolventov stredných  
a vysokých škôl prichádzajúcich  
na trh práce do roku 2023  
v Nitrianskom kraji 

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Zdroj: TREXIMA Bratislava

100 

86 

87 

100 

Mzdy

Zamestnanie
sa

Práca v
odbore

Perspektíva v
budúcnosti

89 

93 

84 

99 

Mzdy

Zamestnanie
sa

Práca v
odbore

Perspektíva v
budúcnosti

84 

86 

81 

99 

Mzdy

Zamestnanie
sa

Práca v
odbore

Perspektíva v
budúcnosti
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Na Slovensku bude do roku 2023 potrebné dodatočne doplniť na trh práce 514 tisíc osôb. Celková dodatočná potreba 
pracovných síl v Nitrianskom kraji bude v rokoch 2018 - 2023 na úrovni približne 71 tisíc osôb, pričom najviac osôb bude 
potrebných v priemysle (22 tis.)  a obchode (8 tis.). Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci, operátori a montéri strojov 
a zariadení a technici a odborní pracovníci budú tvoriť do roku 2023 viac ako polovicu celkovej dodatočnej potreby 
pracovných síl v Nitrianskom kraji.

Prognóza celkovej dodatočnej potreby pracovných síl v období 2018 - 2023 v Nitrianskom kraji  
v odvetviach hospodárstva (zobrazené iba odvetvia s najvyššou dodatočnou potrebou),  
údaje v tisícoch

Zdroj: TREXIMA Bratislava

C  Priemyselná výroba 
G  Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových 

vozidiel, motocyklov
F  Stavebníctvo
Q  Zdravotníctvo a sociálna pomoc
M  Odborné, vedecké a technické činnosti
H  Doprava a skladovanie

A  Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov
P Vzdelávanie
O Verejná správa a obrana; povinné sociálne 

zabezpečenie
J Informácie a komunikácia
N Administratívne a podporné služby

C  G F Q M H A P O J N

22,3

8,1

5,1 4,2 4,0 3,9 3,6 3,2 2,9 2,8 2,7
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Zdroj: TREXIMA Bratislava

Na trh práce v Nitrianskom kraji bude v rokoch 2018 - 2023 prichádzať nižší počet absolventov stredných a vysokých škôl, 
ako bude potrebné. Nedostatok pracovných síl bude predovšetkým na stredoškolských pozíciách. Počet vysokoškolských 
absolventov však bude vyšší ako si trh práce vyžaduje. 

Najvyšší nedostatok vhodných pracovných síl v Nitrianskom kraji bude v strojárstve. Výrazný prebytok absolventov bude  
v oblasti ekonomiky podniku a manažmentu, poľnohospodárstva a cestového ruchu. Prebytok absolventov v Nitrianskom 
kraji sa očakáva aj v oblasti pedagogiky a učiteľstva, avšak v rámci Slovenskej republiky bude v týchto oblastiach nedostatok 
pracovných síl.

Dodatočná potreba pracovných síl do roku 2023 v Nitrianskom kraji podľa hlavných tried  
SK ISCO-08 (údaje v tisícoch)

Zákonodarcovia,
riadiaci 

pracovníci

Špecialisti Technici 
a odborní
pracovníci

Administratívni
pracovníci

Pracovníci  
v službách
a obchode

Kvalifikovaní
pracovníci v 

poľnohospodárstve,  
lesníctve a rybolove

Kvalifikovaní  
pracovníci  

a remeselníci

Operátori  
a montéri strojov  

a zariadení

Pomocní  
a nekvalifikovaní 

pracovníci

 

 

3,2

9,1 9,3

4,6

8,0

1,4

15,4

13,2

6,7
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Disparity na trhu práce v Nitrianskom kraji do roku 2023 (údaje v tisícoch)

Dodatočné
pracovné

príležitosti na SŠ
pozíciách

Absolventi  
SŠ prichádzajúci  

na trh práce

Dodatočné pracovné 
príležitosti  

na VŠ pozíciách vhodné 
pre VŠ absolventov

Absolventi VŠ  
prichádzajúci  
na trh práce

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Oblasti2 s najväčším očakávaným nedostatkom absolventov prichádzajúcich na trh práce 
v období 2018 - 2023 v Nitrianskom kraji (údaje v tisícoch)

Strojárstvo  
(SŠ)

Obchod  
a financie (SŠ)

Predavači Stavebníctvo  
(SŠ)

Elektrotechnika 
(SŠ)

Zdroj: TREXIMA Bratislava

2  Pod oblasťou sa rozumie skupina príbuzných zamestnaní.

-6,7 -3,1 -2,7 -1,8 -1,6

47

21
14 15
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POZNÁMKY
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POZNÁMKY



KONTAKT:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava
02/ 2046 0000

www.employment.gov.sk

MINISTERSTVO PRÁCE,
SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY


