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Summary 

This paper presents outcome of research on core competences of university graduates. 

The objective of this article is to compare different views of respondents on core 

competencies of graduates. For purposes of comparison we examined the opinions of 

university students and representatives of employers. We analyse the situation of graduates 

on current labour market. We lead our recommendations to the field of university career 

counselling. 

 

Absolventi vysokých škôl na trhu práce 

Každý rok vstupujú na trh práce noví absolventi vysokých škôl, ktorí zažívajú zložitú 

situáciu. Disponujú najnovšími poznatkami zo svojho odboru, sú proaktívni, nadšení, no 

na druhej strane im chýbajú pracovné skúsenosti. Často sa stáva, že zamestnávatelia 
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dávajú prednosť starším zamestnancom s väčšími skúsenosťami a často aj s nižšou 

kvalifikáciou. 

Zatiaľ čo v minulosti bolo vysokoškolské vzdelávanie založené na príprave na stabilné 

zamestnanie v jasne definovaných pracovných oblastiach či odboroch, v súčasnosti 

vysoké školy pripravujú absolventov pre neistý a nestabilný trh práce. Situácia je 

čiastočne vyvolaná procesom globalizácie a zmenami, ktoré zapríčinila svetová 

ekonomická kríza. Globalizácia neznamená len väčšie produkčné šance, väčší trh, viac 

príležitostí na úspech, ale nesie so sebou aj určitú deštrukciu sociálnych „istôt“. Nové 

technológie zvyšujú produktivitu práce, ale vyvolávajú taktiež menej sociálne dôsledky – 

nezamestnanosť a stratu sociálnych istôt. Nadnárodné koncerny a korporácie znamenajú 

veľký prínos pre regióny, v ktorých pôsobia a investujú, na druhej strane, k jednotlivým 

štátom a ich obyvateľom nepociťujú žiadne záväzky, a tak po svojom odchode, často po 

skončení obdobia daňových úľav či vyčerpaní dotácie, zanechávajú množstvo 

nezamestnaných koncentrovaných v jednom regióne. Tento proces prebieha v celej 

Európskej únii, keďže spoločnosti znižujú náklady presunom výroby do krajín s lacnejšou 

pracovnou silou. Nezamestnanosť na Slovensku atakovala na konci roka 2012 hranicu 

14% (V novembri 2012 bola na Slovensku miera evidovanej nezamestnanosti 13,94 %, čo 

je oproti novembru 2011 nárast o 0,61 %. Zdroj údajov: Ústredie práce, sociálnych vecí 

a rodiny, Nezamestnanosť – mesačné štatistiky) v Eurozóne sa blížila k 12% 

(Nezamestnanosť v krajinách, ktoré platia spoločnou menou euro, bola v októbri 2012 

11,7%. Zdroj údaju: Eurostat). 

Na dynamicky sa meniaci a relatívne nestabilný trh práce nastupujú aj absolventi 

vysokých škôl. Absolventi škôl sú podľa Matouška [2005: 203] znevýhodnení hlavne tým, 

že nemajú pracovné skúseností a prax v odbore, ktorý vyštudovali. Niektorí vložili 

množstvo energie do štúdia odboru, po absolvovaní ktorého je ťažké sa uplatniť, lebo po 

ňom nevládne dopyt. Absolvent začína svoju kariéru na novom pracovisku obvykle na 

nižšej pozícii. S nižšou pozíciou je spojený nižší sociálny status, obvykle aj nižší plat 

a spodné miesta vo firemnej hierarchii. Prvé zamestnanie nemusí mať dlhé trvanie, 

pretože je iba „pokusom“. Absolventi sú typickí vysokou fluktuáciou. Študenti a 

absolventi vysokých škôl majú lepšiu pozíciu ako absolventi stredných škôl, pretože, ak sa 

zamestnajú na kvalifikovanej pozícii, obvykle nie je spájaná s nízkym statusom. Zároveň 

majú väčšiu prax ako absolventi s nižším dosiahnutým vzdelaním, lebo ju nadobúdajú 

brigádami a prácou popri štúdiu. Na Slovensku nie je obmedzená práca na plný úväzok 

popri dennom štúdiu a slovenskí študenti toho využívajú. Niektoré si privyrábajú od 

počiatku štúdia, iní až vo vyšších semestroch, kedy si na vysokoškolské štúdium „zvyknú“ 

alebo kedy majú za sebou úspechy v podobe absolvovaných skúšok a dokážu si nájsť čas 
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na brigádu. Absolventi vysokých škôl niekedy neberú svoje prvé zamestnanie ako 

definitívne a taktiež v ňom väčšinou dlho nezotrvávajú.  

Nie každý absolvent vysokej školy má to šťastie, že sa po ukončení štúdia zamestná, 

mnohí zostávajú evidovaní na úradoch práce ako nezamestnaní. A. Žilová  uvádza 

ťažkosti, ktoré spôsobuje nezamestnanosť: „Nezamestnanosť znamená pre 

nezamestnaného často ťažkú psychickú záťaž. Pri dlhšom trvaní vedie k duševným a 

psychosomatickým poruchám, ako aj k trvalým zmenám v sociálnom živote. Depresie, 

nervozita a apatia spojené s nezamestnanosťou dokázateľne stúpajú[Žilová, 2003: 39].“ 

Keď absolvent vysokej škole zostane nezamestnaným, jeho pracovné návyky sa 

nerozvíjajú, niekedy dochádza k ich úpadku. 

Kompetencie absolventov vysokých škôl 

Zamestnávanie absolventov je spájané okrem negatív aj s mnohými pozitívami. 

V slovenskom výskume o  kompetenciách absolventov vysokých škôl pod názvom Uni 

2010 [In Chalupová, 2006], ktorý sa orientoval na zamestnávateľov, sú považované za 

najdôležitejšie nasledujúce kompetencie absolventov: 

• komunikácia (schopnosť efektívne komunikovať – ústne i písomne, v slovenčine 

i angličtine), 

• riešenie problémov (schopnosť identifikovať a riešiť problémy na základe 

kritického a tvorivého myslenia), 

• tímová práca (schopnosť efektívne pracovať s inými ľuďmi ako člen skupiny), 

• riadenie seba samého (schopnosť efektívne riadiť seba samého a organizovať svoje 

aktivity), 

• práca s informáciami (schopnosť získavať, analyzovať, usporadúvať, tvoriť a 

kriticky hodnotiť informácie s použitím výpočtovej techniky), 

• schopnosť učiť sa nové veci, 

• podnikavosť (schopnosť pretaviť myšlienky do aktivít a výsledkov), 

• zanietenie (schopnosť nadchnúť sa pre ideu a získať vnútornú motiváciu), 

• kultúrna citlivosť (schopnosť pochopiť, oceniť a využiť rozdielnosť), 

• zodpovednosť. 

O týchto kompetenciách sú zamestnávatelia presvedčení, že sú pre absolventov 

kľúčové a kvôli týmto kompetenciám ich zamestnávajú. Uvedené kompetencie 

podrobíme 6 rokov od zmieneného výskumu novému výskumu. Zároveň doplníme aj 

ďalšie kompetencie, ktoré bývajú často vznesené ako požiadavky zo strany 

zamestnávateľov: 

• znalosť práce s počítačom, 

• znalosť platnej legislatívy súvisiacej s pracovnou oblasťou, 
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• manuálna zručnosť (aj u vysokoškolsky vzdelaného absolventa). 

Je v záujme kariérového poradcu príslušnej vysokej školy zistiť, aké kompetencie si ce-

nia relevantní zamestnávatelia na absolventoch vysokej školy. Zároveň je potrebné, aby 

vedel, aký názor majú na kompetencie samotní študenti, prípadne či sami nepociťujú 

v niektorých kompetenciách nedostatky. Samozrejme, rozvoj odborných kompetencií je 

v pôsobnosti jednotlivých študijných programov, nás zaujímajú tzv. kľúčové kompeten-

cie. Kľúčové kompetencie sú kompetencie využiteľné v akýchkoľvek profesiách či situá-

ciách. OECD rozdeľuje kľúčové kompetencie do troch kategórií:  

1. interaktívne využívanie nástrojov (napr. jazykov alebo PC),  

2. autonómne konanie,  

3. interakcie v heterogénnych skupinách [DoSeCo Project, 2005: 5].  

Turek zaraďuje medzi kľúčové kompetencie učebné kompetencie, kognitívne kompe-

tencie (riešenie problémov), informačné kompetencie, komunikačné kompetencie, inter-

personálne a personálne kompetencie [Turek, 2004]. 

Výskum 

V roku 2012 sme realizovali výskum, v ktorom sme zisťovali názory na kľúčové kom-

petencie absolventov vysokých škôl vstupujúcich na trh práce u vzorky študentov vysok-

ých škôl a predstaviteľov zamestnávateľov. Úlohou výskumu bolo spoznať kľúčové kom-

petencie, ktoré študenti VŠ považujú pri vstupe na trh práce za najdôležitejšie. a taktiež 

odhaliť kľúčové kompetencie absolventov VŠ najviac cenené zamestnávateľmi. 

Objekt výskumu delíme na dve výskumné vzorky: jednou sú študenti a druhou pred-

stavitelia zamestnávateľov. V oboch vzorkách ide o výberový súbor zostavený zámerným 

výberom. Prvou výskumnou vzorkou sú študenti a študentky Katolíckej univerzity 

v Ružomberku (KU). Vybrali sme študentov Pedagogickej a Filozofickej fakulty, ktorí 

študujú dennou formou. Do výskumu boli zaradení študenti na bakalárskom, magister-

skom aj doktorandskom stupni štúdia, zastúpené sú všetky ročníky štúdia. Výskumnú 

vzorku tvorí 146 respondentov. Z výskumu sú vynechaní študenti KU študujúci externou 

formou, u ktorých sa predpokladá, že väčšina z nich má vstup na trh práce už za sebou. 

Druhou výskumnou vzorkou sú predstavitelia zamestnávateľov, ktorí rozhodujú 

o prijatí uchádzača o zamestnanie do pracovného pomeru. Očakávali sme nasledovné 

pracovné zaradenia respondentov: vlastník/-čka firmy, spoločnosti; riaditeľ/-ka 

organizácie alebo člen/-ka riadiaceho orgánu, vedúci/-a oddelenia, úseku, prevádzky;  iný 

nižší vedúci pracovník/pracovníčka. Ide teda aj o personalistov, personálnych riaditeľov, 

konateľov, riaditeľov škôl, generálnych riaditeľov firiem a ďalších zodpovedných 

pracovníkov na relevantných pozíciách. Do výskumu boli zaradení zamestnávatelia 

pôsobiaci vo všetkých samosprávnych krajoch Slovenskej republiky, avšak neoslovovali 
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sme ľubovoľných/náhodných zamestnávateľov. Pri výbere respondentov do výskumu sme 

stanovili nasledujúce kritériá:  

1. Firma či organizácia pôsobí v pracovnej oblasti, pre ktorú vzdeláva KU budúcich ab-

solventov vo svojich študijných programoch. 

2.  Firma či organizácia pôsobí v pracovnej oblasti, o ktorú študenti KU prejavujú zá-

ujem pri výbere zamestnania či brigády, aj keď pôsobí v inej pracovnej oblasti. Napríklad 

viacerí študenti si privyrábajú v cestovnom ruchu či automobilovom priemysle a vyjadrili 

vôľu zostať tam aj po ukončení štúdia. Preto nás zaujímali aj pohľady predstaviteľov 

z takýchto pracovných oblastí, keďže sa reálne stretávajú so študentmi a absolventmi KU. 

Vzorku predstavitelia zamestnávateľov tvorí 102 respondentov. 

V otázke dotazníka mali študenti aj predstavitelia zamestnávateľov vybrať tie kompe-

tencie absolventov vysokých škôl, ktoré považujú podľa svojho názoru za najdôležitejšie. 

Pýtali sme sa na štyri kompetencie absolventov VŠ, ktoré sú podľa respondentov najdô-

ležitejšie pre uplatnenie sa na trhu práce. Otázka bola otvorená s ponúknutými možno-

sťami, ale aj s možnosťou návrhu vlastnej odpovede. Na otázku odpovedali všetci respon-

denti, avšak nie všetci označili 4 možnosti. 146 študentov tak malo celkovo označiť 584 

odpovedí, ale označili len 572. Do možnosti Iné navrhovali také kompetencie, ktoré im 

boli ponúknuté vo vopred definovaných možnostiach, preto sme takéto odpovede vy-

hodnocovali ako výber z ponúknutých možností. 

Pokiaľ ide o respondentov z radov zamestnávateľov, odpovedali všetci respondenti, ni-

ektorí z nich sa tiež nedržali pokynov a neoznačili štyri možnosti, ale iba 3 či 2 možnosti, 

a preto sme získali 398 označených odpovedí. Šiesti respondenti nevybrali štyri, ale iba tri 

možnosti a jeden respondent označil iba dve možnosti. Nikto neuviedol možnosť Iné. Do 

nasledujúcej tabuľky vyberáme päť najčastejšie volených kompetencií, ktoré vyberali 

respondenti z oboch vzoriek. 

Tab. 1. Päť kompetencií absolventov VŠ, ktoré považujú za najdôležitejšie pre uplat-
nenie sa na trhu práce študenti a predstavitelia zamestnávateľov 

Poradie 
Študenti predstavitelia zamestnávateľov 

kľúčová kompetencia 
Percent. 
Podiel 

kľúčová kompetencia 
Percent. 
podiel 

1. 

komunikácia (schopnosť 
efektívne komunikovať – 
ústne i písomne, 
v slovenčine i angličtine) 

17,5 

komunikácia (schopnosť 
efektívne komunikovať - 
ústne i písomne, v 
slovenčine i angličtine) 

15,5 

2. 
práca s informáciami 
(schopnosť získavať, 

15,4 
riešenie problémov (sch-
opnosť nájsť a riešiť pro-

14,8 
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Poradie 
Študenti predstavitelia zamestnávateľov 

kľúčová kompetencia 
Percent. 
Podiel 

kľúčová kompetencia 
Percent. 
podiel 

analyzovať, tvoriť a kri-
ticky hodnotiť inform-
ácie) 

blémy na základe kritic-
kého a tvorivého mysle-
nia) 

3. 

riešenie problémov (sch-
opnosť nájsť a riešiť pro-
blémy na základe kriti-
ckého a tvorivého mysle-
nia) 

11 

Zodpovednosť 

14,3 

4. 

schopnosť učiť sa nové 
veci 

9,2 

práca s informáciami 
(schopnosť získavať, 
analyzovať, tvoriť a kri-
ticky hodnotiť inform-
ácie) 

10,1 

5. 
podnikavosť (schopnosť 
pretaviť myšlienky do 
aktivít a výsledkov) 

8,2 
zanietenie (schopnosť 
nadchnúť sa a získať 
vnútornú motiváciu) 

9,4 

Za najdôležitejšiu kompetenciu z ponúkaných v dotazníku považujú obe výskumné 

vzorky komunikáciu (schopnosť efektívne komunikovať – ústne i písomne, v slovenčine i 

angličtine). Medzi tri najčastejšie vyberané kompetencie zvolili študenti aj predstavitelia 

zamestnávateľov kompetenciu riešenie problémov (schopnosť nájsť a riešiť problémy na 

základe kritického a tvorivého myslenia). U študentov skončila na treťom, 

u predstaviteľov zamestnávateľov na druhom mieste. Študenti oproti predstaviteľom 

zamestnávateľov najviac precenili znalosť platnej legislatívy súvisiacej s pracovnou 

oblasťou, u nich sa umiestnila na 7. mieste, u zamestnávateľov na 12. mieste. Naopak, 

študenti najviac podcenili zanietenie (schopnosť nadchnúť sa a získať vnútornú 

motiváciu), odpoveď sa u študentov umiestnila na 10. mieste, pričom zamestnávatelia si 

ju cenia ako piatu najdôležitejšiu. Odlišné výsledky dosiahla aj odpoveď podnikavosť 

(schopnosť pretaviť myšlienky do aktivít a výsledkov), u študentov skončila na piatom, 

u predstaviteľov zamestnávateľov na ôsmom mieste. Konštatujeme, že kompetencia seba-

riadenia prekvapivo skončila vo výskume relatívne nízko umiestnená, u študentov aj 

predstaviteľov zamestnávateľov skončila v poradí na deviatom mieste. 

Výsledky ostatných kompetencií v rebríčku na prvých desiatich miestach sa medzi za-

mestnávateľmi a študentmi príliš nelíšia, rozdiel v poradí je iba o jedno alebo dve miesta. 

Zamestnávatelia sa so študentmi zhodli v umiestnení na prvom a deviatom mieste. 
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Medzi najpreferovanejšie sa ani v jednej zo skupín nedostali možnosti Iné odpovede, 

kultúrna citlivosť a manuálna zručnosť. U predstaviteľov zamestnávateľov sa medzi 10 

najčastejšie volených kompetencií nedostala znalosť platnej legislatívy súvisiacej s pracov-

nou oblasťou, u študentov znalosť práce s počítačom. V našom výskume teda sme zazna-

menali rozdielne názory na kľúčové kompetencie absolventov vysokých škôl medzi vzor-

kou študentov a vzorkou predstaviteľov zamestnávateľov.  

Záver 

Na vysokej škole si študenti osvojujú vedomosti a zručnosti, ktoré prislúchajú 

k študovanému študijnému odboru a sú podporované na prednáškach, cvičeniach 

a seminároch, počas odbornej praxe aj samoštúdia. Popri tom si samozrejme osvojujú aj 

kompetencie, ktoré môžeme zaradiť do neformálneho či skrytého kurikula. Tie nie sú 

explicitne pomenované v osnove či cieľoch žiadneho predmetu, ale absolvovaním 

vysokoškolského štúdia sa v nich študent rozvíja a u zamestnávateľov sú cenené. 

Z nášho výskumu sme zistili, že predstavitelia zamestnávateľov na popredné miesta za-

radili kompetencie, ktorých rozvoj u študentov je podmienený ich vlastnou aktivitou, a to 

buď v rámci štúdia, alebo aj popri štúdiu. Preto študentom odporúčame ešte počas štúdia 

na vysokej škole vyvinúť dobrovoľnú aktivitu nad rámec svojho štúdia. Vhodným mie-

stom, kde študenti môžu nadobudnúť väčšiu orientáciu ohľadom možností svojho rozvo-

ja počas vysokoškolského štúdia, sú pracoviská kariérového poradenstva na vysokej škole. 

Pracoviská kariérového poradenstva sú štandardnou súčasťou univerzít v Európe aj 

v Severnej Amerike. Kariérové poradne pribúdajú na slovenských univerzitách a 

vysokých školách každým rokom. Poradne môžu vznikať centralizovane pri rektorátoch 

vysokých škôl alebo decentralizovane v rámci poradenských služieb na fakultách. Nieke-

dy sú súčasťou oddelení celoživotného vzdelávania. Podľa našich zistení služby súvisiace 

s kariérovým poradenstvom poskytovalo v roku 2012 jedenásť vysokých škôl na Sloven-

sku. Kariérové poradenstvo sa považuje za dôležitý prvok pri predchádzaní nárastu ne-

zamestnanosti, pretože vytvára určité premostenie medzi svetom školy a svetom práce, 

zvyšuje tiež schopnosť adaptácie absolventov. Podľa Z. Palána [2007: 7] je kariérové pora-

denstvo pomocou k svojpomoci: „Kariérový poradca nezamestnanému pomáha, aby si 

dokázal pomôcť sám. Tým, že človek rozvíja vlastnú motiváciu, začína si uvedomovať 

seba samého a svoje hodnoty, vymedzuje si ciele do budúcnosti a prijíma sám za seba 

zodpovednosť.“ P. Nilsson a P. Åkerblom [2001: 7] sa na kariérové poradenstvo nepozer-

ajú ako na systém či pomoc, ale ako na proces. Podľa nich ide o „proces, v ktorom človek 

s pomocou podporných opatrení rozvíja svoje osobné zdroje tak, aby bol schopný stan-

oviť, uskutočniť, následne upraviť či zmeniť svoje životné ciele v dlhodobom aj krátkod-

obom hľadisku“. Návštevu kariérového poradcu nie je v žiadnom prípade vhodné nariadiť 
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študentom ako povinnú. Mala by byť dobrovoľná a závisieť od iniciatívy a aktivity jedno-

tlivca – tak sa môže stať výhodou jednotlivca na trhu práce. 
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