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Absolventi duálu sa lepšie uplatnia
PRÁCA
Žiaci, ktorí získavali
zručnosti priamo
vo firmách dosiahli
po škole zamestnanosť
na úrovni 82 percent,
zvyšní čerstvo
doštudovaní
iba 49 percent.

Od

školského roku
2015/2016 majú
študenti stredných
odborných škôl možnosť vzdelávať sa v systéme duálneho vzdelávania. Okrem všeobecného
a odborného teoretického učenia
študentom poskytuje aj praktickú prípravu na získanie vyžadovaných schopností a zručností
na výkon povolania priamo
u zamestnávateľov. Jedným
z hlavných cieľov pri zavádzaní
tohto systému bolo zvýšenie ich
uplatniteľnosti na trhu práce.

Prvá dáta
Donedávna nebolo možné exaktne kvantifikovať rozdiel medzi
absolventmi duálneho vzdelávania a ostatnými absolventmi.
Existovali len hypotézy o ich
lepšom uplatnení na trhu práce.
V súčasnosti existuje komplexný
informačný systém sledovania
uplatnenia absolventov, ktorý
v minulom roku spustilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky.
Integruje viaceré informačné
zdroje o absolventoch stredných
a vysokých škôl v Slovenskej
republike, napríklad z ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu, zo Sociálnej poisťovne,
z ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny a ďalších. Odborná,
ako i široká verejnosť, môže nájsť
užitočné informácie z tejto oblasti na stránke www.uplatnenie.sk.

ktoré ovplyvnili výšku priemernej mzdy v mesiacoch november
a apríl sledovaného obdobia. Absolventom duálneho vzdelávania
rástla mzda výraznejšie ako tým
mimo duálneho systému.
Od vstupu na trh práce v septembri 2018 v porovnaní s júnom 2020 zaznamenali absolventi mimo duálneho systému
nárast priemernej mzdy vo výške 17 percent. Výrazne viac rástli mzdy absolventom duálneho
vzdelávania, a to takmer až o 27
percent.

neho vzdelávania na počte ekonomicky aktívnych absolventov,
a to počas celého sledovaného
obdobia. Ihneď po prechode do
ekonomickej aktivity v septembri 2018 zaznamenávajú absolventi duálu zamestnanosť na
úrovni 82 percent, čo je výrazne
viac ako absolventi mimo duálneho systému (49 percent). Ich
prechod zo školského systému
na trh práce je tak výrazne plynulejší. V júni minulého roku,
takmer po dvoch rokoch na trhu
práce, dosiahli absolventi duálu
zamestnanosť 90 percent, teda
až o 20 percentuálnych bodov
vyššiu ako absolventi mimo duálneho systému.

Vyšší podiel pracujúcich
v odbore
Absolventi duálneho vzdelávania
sa uplatňujú na trhu práce lepšie ako absolventi mimo duálu,
a to počas celého sledovaného
obdobia. Hneď pri vstupe na
pracovný trh sa až tri štvrtiny
študentov, ktorí absolvovali duál,
uplatnia optimálne (u absolventov mimo duálu je to 58 percent).
Ku koncu sledovaného obdobia sa až 60 percent absolventov duálneho vzdelávania uplatňuje optimálne na trhu práce, čo
je opäť výrazne viac ako u absolventov mimo duálu (46 percent).

Zarábajú viac
Väčšiu pripravenosť na trh práce
indikuje aj porovnanie priemerných hrubých mesačných miezd.
Takmer po dvoch rokoch na trhu
práce absolventi duálneho vzdelávania zarábajú priemerne 1 062
eur, čo je až o 17 percent viac
ako absolventi mimo duálu (906
eur), pričom takisto platí, že mali
priemerný zárobok vyšší v celom
sledovanom období. U absolventov duálu je možné pozorovať aj
výraznejší výskyt napríklad 13.
a 14. platu, ako aj iných nadštandardných sezónnych odmien,
Študenti duálneho vzdelávania majú vo firmách zabezpečenú prax na obdobie troch rokov.

Zamestnanosť (v percentách)
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Miera nezamestnanosti (v percentách)

100

35
30

80

25
60

20

40

15

Absolventi duálneho vzdelávania

20

Absolventi mimo duálneho systému

10
5

0

0

9/2018

1/2019

5/2019

9/2019

1/2020

6/2020

Priemerná hrubá mesačná mzda (v eurách)

9/2018

1/2019

5/2019

9/2019

1/2020

6/2020

9/2019

1/2020

6/2020

Práca v odbore (v percentách)

1 500

90
72

1 275

54
1 050
35

Úspešnejší absolventi duálu
Z porovnania údajov o absolventoch roku 2018 je možné
sledovať výrazne vyšší podiel
zamestnaných absolventov duál-
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Nižšia miera
nezamestnanosti
Okamžite po vstupe do ekonomickej aktivity je až 31 percent
absolventov mimo duálneho systému nezamestnaných. Miera ich
nezamestnanosti postupom času
klesá až na úroveň 7,9 percenta
vo februári tohto roka, v ďalších
mesiacoch zaznamenáva rast,
ktorý veľmi úzko súvisí s nástupom pandémie koronavírusu.
U absolventov duálneho systému je po vstupe na pracovný
trh zaznamenaná výrazne nižšia miera nezamestnanosti na
úrovni deviatich percent. Podobne ako u absolventov mimo duálu má miera nezamestnanosti
v sledovanom období klesajúcu
tendenciu až po január 2020 (1,3
percenta). Vplyvom nastupujúcej
koronakrízy však v posledných
mesiacoch mierne rastie.
Michal Rostás,
TREXIMA Bratislava

Zdroj: Trexima
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Prácu nájdu najmä čerstvo doštudovaní technici a zdravotníci
Bratislava – Rok 2020 sa zapíše do dejín ako rok, keď prepukla pandémia koronavírusu. Tá
zastavila ekonomickú expanziu a vo veľkej miere ovplyvnila aj trh práce a uplatnenie absolventov. V období 2013 – 2019
zaznamenávalo ich uplatnenie
najlepšie roky. Podľa údajov portálu uplatnenie.sk mzdy stredoškolských v tomto období vzrástli o 49 percent, vysokoškolských
o 29. Prácu v odbore vzdelania si
v roku 2013 nachádzalo len približne 35 percent stredoškolákov a 45 percent vysokoškolákov. Dnes je to pri oboch o pätnásť percent viac. Pred piatimi
rokmi sa hneď po ukončení štúdia hlásilo na úrad práce 40 percent absolventov, v roku 2019 to
bolo 25 percent. Rok 2020 však
tieto pozitívne vývojové tendencie zmenil.

Prepad miezd
Mzdy absolventov klesli v roku
2020 prvýkrát za posledných 10
rokov. Stredoškoláci zarábali do
piatich rokov od ukončenia štúdia 1 021 eur, čo je o pol percenta menej ako rok predtým. Mzdy
vysokoškolákov sú síce o 40 percent vyššie na úrovni 1 407 eur,
avšak zaznamenali aj vyšší me-

doškolských absolventov technických smerov dosiahla v roku 2020
približne 1 100 eur a vysokoškolských 1 600 eur, absolventi umeleckých odborov vzdelania zarábali priemerne 900 (stredná škola), respektíve 1 100 eur (vysoká
škola).

v ťažkých časoch istotou výborného uplatnenia na trhu práce.

Návrat domov

Na konci roka 2019, teda pred vypuknutím pandémie, pracovalo
v zahraničí približne 12-tisíc absolventov, ktorí skončili štúdium
na Slovensku v roku 2018 a päťtisíc absolventov roka 2019. Z nich
Lídrom v platoch IT
Stredoškoláci, ktorí študovali nie- sa na Slovensko vrátilo v roku
2020 približne 17 percent, teda
ktorý z odborov ako mechanik
takmer tritisíc. Približne 70 pernastavovač, strojárstvo, elektrocent z toho sú stredoškoláci. Vratechnika, dopravná prevádzka,
cajú sa predovšetkým absolvenoperátor gumárskej a plastikárti odborov vzdelania hotelová
skej výroby alebo zdravotnícky záchranár, videli na svojej vý- akadémia, obchodná akadémia
platnej páske priemerne viac ako a kuchár. To úzko súvisí s obmedzením cestovného ruchu v za1 200 eur. Z vysokoškolákov zarábali viac ako dvetisíc eur absol- hraničí. Z vysokoškolákov prichádzajú späť na Slovensko hlavventi softvérového inžinierstva,
ne absolventi sociálnej práce, ale
strojárskych technológií, robotiky a kybernetiky, aplikovanej in- aj práva. Príchod zdravotníkov je
z týchto ročníkov len na úrovni
formatiky, ale aj medzinárodniekoľkých desiatok. Pandémia
Po absolventoch zdravotníckych škôl je v súčasnej situácii na trhu práce veľký dopyt.
SNÍMKA: TASR/E. ĎURČOVÁ ných ekonomických vzťahov.
nespôsobila len návrat pracovČím sú vyššie mzdy, tým je aj
Pri stredoškolských aj vysoko- vyššia motivácia absolventov hľa- níkov zo zahraničia, ale aj znídziročný prepad o 1,5 percenženie počtu absolventov odcháškolských absolventoch dlhodobo dať si prácu v odbore vzdelania.
ta. Podobné vývojové tendencie
dzajúcich za prácou do zahraniplatí, že najvyššie mzdy dosahu- Pri technických odboroch vzdemožno sledovať vo väčšine objú tí, ktorí ukončili štúdium tech- lania pracuje v odbore až 80 per- čia. Kým z absolventov roka 2018
lastí štúdia. Svetlou výnimkou
pracuje v súčasnosti v zahraniniky a v oblasti zdravotníctva. Na cent absolventov, v IT je to 90
sú absolventi v oblasti zdravotPERCENT
čí približne 10 percent, pri absoltom nezmenila nič ani pandémia. percent a v zdravotníctve viac
níctva, po ktorých pandémia, navysokoškolákov si vlani našlo
Na druhej strane spektra sú absol- ako 95 percent. Štúdium na tech- ventoch roka 2019 je to len šesť
opak, zvyšuje dopyt a ich mzdy
zamestnanie v odbore.
percent.
venti umeleckých smerov. Zatiaľ nických, zdravotníckych a lerástli aj v roku 2020 približne
Ivan Láska, TREXIMA Bratislava
čo priemerná hrubá mzda stre- kárskych školách tak zostáva aj
o tri percentá.

60

Pripravené v spolupráci s TREXIMA Bratislava.

