
Trh práce v 

súčasnosti



?Podľa čoho žiaci vyberajú školu? 





Plány po ukončení štúdia



Ako chcú žiaci pracovať po 

ukončení štúdia



Najvyžadovanejšie kompetencie 

na trhu práce 



SOFT SKILLS – MÄKKÉ ZRUČNOSTI

Komunikácia
Emocionálna 
inteligencia

Prezentačné 
zručnosti

Time
management

Tímová 
spolupráca

Riešenie 
konfliktov a 
problémov

Asertivita
Zvládanie 

stresu
Flexibilita



JAZYKOVÉ 

ZNALOSTI



DIGITÁLNE 

ZRUČNOSTI





Ako sa orientujeme v IT pozíciách? 



IT pracovné pozície 

Business 
analytik

Product
manager

SAP 
specialist

Software 
architect

UX/UI 
designer

App
developer

Software 
tester

Backend
developer

Security
consultant



Najžiadanejšie IT pozície

počet ponúk/počet uchádzačov

Programátor

910/3

Softvérový 
inžinier 

636/2

IT konzultant

471/4

Správca inf. 
systému 

400/6

IT Tester

269/8

IT Architekt

246/3



TOP 3 najviac uchádzačov

počet ponúk/počet uchádzačov

Sekretárka (36/115)

Dokladač tovaru (79/108)

Promotér (30/98)





Generácie

STAVITELIA/MLČIACA GENERÁCIA (1925 – 1945)

POVOJNOVÁ GENERÁCIA/BABY BOOMERS (1946 – 1964)

GENERÁCIA X (1965 – 1979)

GENERÁCIA Y/MILENIÁLI (1980 – 1994)

GENERÁCIA Z (1995 – 2010)

GENERÁCIA ALFA (2011 – 2024)



Povojnová generácia

1946 - 1964

 V mladom veku rebeli, vo veku 30 – 40 rokov konzervatívnejší

 Vytvorili pojem workoholizmus

 Optimizmus, ambicióznosť, lojálnosť 

 Nevyčerpanosť a vytrvalosť v pracovnom prostredí

 Práca pre jedného zamestnávateľa po celý život/dlhé obdobie

 Najpočetnejšia súčasná generácia



Generácia X

1965 - 1979

 Vyrastali v ťažkom ekonomickom období, život zasvätený práci

 Samostatnosť, nezávislosť a sebestačnosť, ambicióznosť, 

prispôsobivosť

 Neochota pracovať na úkor rodiny

 Potreba pocitu zodpovednosti za vlastné úlohy

 Radšej volajú ako píšu

 Niekoľkoročné pracovné skúsenosti a prax



Generácia Y

1980 – 1994

 Mileniáli, Generácia Why

 Vyrastali spolu s digitálnymi technológiami

 Užšie vzťahy s rodičmi ako predošlé generácie, vnímali tvrdú prácu 

rodičov – hľadanie rovnováhy medzi prácou a voľným časom

 Leniví a rozmaznaní ? (názor spoločnosti) – optimistická výchova 

rodičov 

 Dobré možnosti na vzdelanie – sebaistota, ctižiadostivosť, vysoké 

očakávania

 Potreba jasného smerovania



Generácia Z

1995 - 2010

 Prvá generácia, ktorá má prístup k technológiám od narodenia

 Sociálne siete využívajú od skorého veku

 Pragmatickejší v oblasti financií

 Nevnímajú rozdiel medzi svetom online a offline

 Veľké zastúpenie písomnej formy komunikácie



Generácia Alfa

2011 - 2025

 Slobodnejší – nebudú mať radi hranice a pravidlá

 Dôležitosť súkromného vlastníctva

 Častejšie zmeny kariérneho pôsobenia ako dnes

 Ľahšie hľadanie uplatnenia v digitálnom svete

 Kreatívne myslenia sa dostane do popredia

 Automatizácia a technologický pokrok vytvorí viac času pre 

starostlivosť o seba, svoje záľuby a psychické zdravie

 Vychovávaní generáciou Y (kontakt s technológiami)


