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METODIKA PRIESKUMU 
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Tento prieskum je  štvrtou  fázou dlhodobého cyklu prieskumov k tematike zvyšovania atraktivity stredných 
odborných škôl: 
 
   Prvá fáza v r. 2013 zisťovala najžiadanejšie pracovné profesie v podnikoch; 
  Druhá fáza  na jar  r. 2014 zisťovala motívy a kritériá výberu strednej školy u rodičov a žiakov; 
  V  tretej fáze v decembri 2014 išlo o  prvý a unikátny prieskum tohto druhu na Slovensku, kde 

 zamestnávatelia  zostavili  rebríčky kvality SOŠ; 
             V tomto prieskume zamestnávatelia stanovovali svoje očakávania od SOŠ a od jej absolventov. 
  
Z akej pracovnej pozície bol respondent:     pracovník, ktorý má v náplni práce výber zamestnancov na  
                    stredoškolské pracovné pozície (vo veľkých firmách personalista,                 
            v menších majiteľ, vedúci oddelenia, vedúci  majster, a pod.) 
 
Z ktorých rezortov boli respondenti:              zastúpenie všetkých rezortov priemyslu, kde je  predpoklad  
                  uplatnenia absolventov SOŠ (strojárenstvo, stavebníctvo,  
                   automobilový priemysel, chemický, textilný, elektrotechnický,  
                   potravinársky, sklársky, drevársky, obchod a služby, doprava a  
                   logistika, poľnohospodárstvo,  hoteliérstvo a stravovanie,  
                   zdravotníctvo, informačné technológie, geodézia a kartografia,  
                   starostlivosť o telo. 
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Z ktorých  regiónov boli respondentI:  reprezentatívne zo všetkých krajov (podľa sídla firmy  v OR SR) 

Metóda výberu respondentov:       randomizovaný (náhodný) výberový krok z celoslovenskej  
          databázy podnikov (len s.r.o.  a   a.s ) 

Veľkosť vzorky:         1000 

Databáza:          verejne dostupné firemné databázy (Obcodný register a pod.) 

Metódy zberu dát:         CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing);                                   
          InDepth (indviduálne hĺbkové rozhovory, kvalitatívne) 

Štatistika:          SPSS, Excel 
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Charakteristika výskumnej metódy: 

Kvantitatívna metóda CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing): 

Je to výskumná kvantitatívna metóda, ktorou je možné osloviť konkrétnu cieľovú skupinu. 
Zber dát sa uskutočnil telefonicky prostredníctvom špeciálneho call centra. Formulácia otázok 
bola schválená zadávateľom. 
 

Ide o telefonický zber odpovedí respondentov, ktoré sú zapisované priamo do elektronickej 
formy dotazníka. Kontaktovaní boli respondenti na pevných aj mobilných telefónnych číslach z 
celoslovenskej databázy podnikov (s.r.o. a a.s.) podľa zadaných priemyselných rezortov. 
Telefónne čísla sú vytáčané automatizovane. Respondentmi boli personalisti alebo pracovníci 
podniku, ktorí majú na starosti výber, resp. prijímanie nových zamestnancov. Audiozáznam z 
priebehu rozhovorov je archivovaný. Tele-anketári boli vopred zaškolení pre tento konkrétny 
dotazník.  
 

Pri zostavovaní dotazníka a najmä pri výbere hodnotených kritérií sme sa opierali o výsledky 
predchádzajúcich celoslovenských prieskumov o SOŠ.  

 

 



 

VÝSLEDKY 
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I. 
Prijímanie čerstvých absolventov SOŠ do podnikov 
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Pozn.:  Do výskumu neboli zaradené SZČO. 

Čo očakávajú zamestnávatelia od SOŠ?      December 2014 



Prijímanie čerstvých absolventov 

„Prijíma vaša firma v súčasnosti do pracovného pomeru ČERSTVÝCH absolventov SOŠ?“  

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

Teraz nie, ale v minulosti sme  prijímali

Áno

Nie

20,9% 

27,8% 

51,3% 



Prijímanie čerstvých absolventov  SOŠ  - analýza  podľa veľkosti firiem  

PRIJÍMA vaša firma v súčasnosti do pracovného pomeru ČERSTVÝCH absolventov 
stredných odborných škôl? 
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Prijímanie čerstvých absolventov SOŠ  - analýza  podľa krajov   

PRIJÍMA vaša firma v súčasnosti do pracovného pomeru ČERSTVÝCH absolventov 
stredných odborných škôl? 
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PRIEBEŽNÉ ZHRNUTIE: Prijímanie čerstvých absolventov SOŠ 
Pozn.:  Do výskumu neboli zaradené SZČO. 

• Čerstvých absolventov SOŠ prijíma v súčasnosti do zamestnania len cca každý štvrtý podnik (27,8%). 
 

• Prestalo prijímať čerstvých absolventov 20,9%  podnikov, hoci v minulosti ich prijímali. 
 

• U čerstvých absolventov SOŠ je problematickejším  vysoké riziko fluktuácie („ešte sa hľadajú“), ako 
chýbajúce pracovné návyky („pri  vhodnej osobnosti  a záujme sa pracovné návyky  dajú doučiť a 
získať“). 

 

• Čím menší podnik (podľa počtu zamestnancov), tým je menší podiel takých, ktorí prijímajú čerstvých 
absolventov. (Na Slovensku však v podnikoch do 50 zamestnancov pracuje 34% ľudí, do nich nie sú 
započítaní živnostníci) 
 

• Najčastejšie prijímajú čerstvých absolventov podniky s počtom zamestnancov 50 – 250 (až 40% z nich). 
 

• V najväčších firmách (250 – 500, resp. nad 500 zamestnancov) sa podiel takých, ktoré prijímajú 
absolventov SOŠ zase znižuje – tieto podniky si zrejme samé  zaúčajú iných záujemcov o zamestnanie. 
 

• Z regionálneho pohľadu sa podniky, ktoré prijímajú čerstvých absolventov, častejšie vyskytujú v 
Žilinskom, Košickom a Prešovskom kraji, najmenej často v Trnavskom, Banskobystrickom a 
Trenčianskom kraji. 
 



„Záleží to od prístupu školy. Sú školy, ktoré naozaj oslovujú zamestnávateľov, a sú školy,  ktoré sa na to 

vykašlali. Tá škola, ktorá bude mať záujem umiestňovať žiakov, asi bude aj oslovovať. Bola by som rada, 

keby sme s nejakou školou nadviazali spoluprácu, do budúcna. Ale museli by byť oni iniciatívni. Ja ani 

neviem, aká škola je v okolí, ktorá by nám vedela pomôcť. Bola v Trebišove jedna, ale či funguje ešte, to 

neviem. Máme málo informácií”. (Odpoveď personalistky z rezortu mäsopriemysel).  

  

 „Nedá sa to porovnať s minulosťou. Kvalita školstva ide celkovo dole z roka na rok. Školstvo produkuje 

kvantitu a nie kvalitu. Tlačia učiteľov na to, aby mali veľa žiakov, aby prežili a nemuseli sa spájať, aby si 

obhájili pozície. Učitelia musia dať prejsť aj žiakov, ktorí by pred 10 rokmi neprešli. Sú tu minimá pre 

triedy, ktoré musia mať. Potom ten žiak vie, že je pán a musia si ho udržať, lebo škola má potom 

problém. A kvalita ide dole.” (Odpoveď personalistky z rezortu Strojárstvo). 

PRIEBEŽNÉ ZHRNUTIE: Prijímanie čerstvých absolventov SOŠ 
Pozn.:  Do výskumu neboli zaradené SZČO. 



II. 
Pravidelná spolupráca podnikov so SOŠ 

 
Pozn.:  Do výskumu neboli zaradené SZČO. 



Pravidelná spolupráca so SOŠ 

SPOLUPRACUJE v súčasnosti vaša firma pravidelne s niektorou SOŠ?  

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0%

Teraz nie, ale v minulosti sme spolupracovali

Áno

Nie

12,0% 

22,3% 

65,7% 



Pravidelná spolupráca so SOŠ  - analýza podľa veľkosti firiem   

SPOLUPRACUJE v súčasnosti vaša firma pravidelne s niektorou SOŠ? 
 (Firmy podľa počtu zamestnancov)  
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Pravidelná spolupráca so SOŠ  - analýza podľa krajov   

SPOLUPRACUJE v súčasnosti vaša firma pravidelne s niektorou SOŠ? (Firmy podľa kraja)  
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PRIEBEŽNÉ ZHRNUTIE: Pravidelná spolupráca  podnikov so SOŠ  

Spolupráca zamestnávateľov  priamo so strednými školami pri výbere zamestnancov je len sporadická. 
Vyskytuje sa najmä u tých veľkých podnikov, kde aj v dávnejšej minulosti bola tradícia  úzkeho 
prepojenia školy s podnikom. Majstri odborného výcviku tam často fungujú aj v poradných orgánoch 
školy a podieľajú sa na úprave osnov, aj na podobe praktickej časti vyučovania.  

 
 Len každý piaty dotazovaný podnik (22,3%)  deklaroval pravidelnú spoluprácu s niektorou 

konkrétnou strednou odbornou školou. 
 

 V minulosti bola spolupráca zrejme častejšia, lebo  12,5%   ďalších podnikov uviedlo, že v minulosti 
spolupracovali, ale spoluprácu zrušili. 
 

 Analýza podľa veľkosti firiem (podľa počtu zamestnancov) ukázala, že čím je firma väčšia, tým je 
vyšší predpoklad, že spolupracuje s  niektorou konkrétnou firmou. (Treba však pripomenúť že na 
Slovensku pracuje v najväčších firmách nad 250 zamestnancov len malá časť zo všetkých 
zamestnaných Slovákov) . 
 

 Z hľadiska regiónov sa zistilo, že nadpriemerný podiel takých podnikov, ktoré  spolupracujú s 
konkrétnou SOŠ, je v krajoch Nitra a Prešov. Naopak – podpriemerný podiel spolupracujúcich 
podnikov je v krajoch  Bratislava, Žilina, Košice. 



PRIEBEŽNÉ ZHRNUTIE: Pravidelná spolupráca  podnikov so SOŠ  

„My obchádzame školy a vyberáme si, zasahujeme do plánov, tvoríme predmety, ktoré môže škola odsúhlasiť a 

zaradiť do plánu. Na škole potrebujeme teraz vyučiť  údržbárov, mechanikov, elektrikárov na meranie a regulácie, 

elektrotechnikov na automatizáciu. Začlenili by sme do učebných plánov potravinárske technológie, kde sa študuje 

aj cukrovarníctvo.” (Odpoveď personalistu z rezortu Výroba potravín) 
............................................................................................................. 

„Veľa sa píše a hovorí. Dám na vlastnú skúsenosť. Navštevujeme stredné školy pred maturitami, prezentujeme im 

o nás a ich možnostiach. Marec - apríl. Školy sú aktívne, len keď potrebujú žiakov upratať na exkurziu“ (Odpoveď 

personalistu z rezortu Výrobca automobilov) 
............................................................................................................. 

„Mal som ponuku od SOŠ, či by sme nechceli dávať praxe a vychovať si zamestnancov. Nemá to význam - 

nemyslím si, že 16-ročný človek vie, čo chce, ide kam ho vietor zaveje. Nevieš mu dať finančnú istotu, radšej pôjde 

inde. Školám pri hľadaní spolupráce ani tak nejde o budúce zamestnanie absolventov, ale hľadajú sponzora, 

požičať stroje atď. My zatiaľ nemáme na to podmienky, financie. Samotná  prax študentov je pre firmu záťaž. 

Potrebujeme dosahovať  určitý výkon. Ak sa niekto zaúča – prvé obdobie je na príťaž.“ (Odpoveď majiteľa stredne 

veľkého podniku z rezortu Papierenský priemysel). 



III. 
Počet škôl, s ktorými v súčasnosti firmy pravidelne spolupracujú 

 

V nasledujúcej kapitole ide o  
ODPOVEDE  

IBA TÝCH FIRIEM,  KTORÉ PRAVIDELNE SPOLUPRACUJÚ 
S NIEKTOROU ŠKOLOU 



Počet škôl, s ktorými v súčasnosti firmy 
pravidelne spolupracujú 

KRAJ Počet spolupracujúcich 
škôl  

   Nitriansky kraj  16 

   Žilinský kraj  13 

   Trnavský kraj   12 

   Bratislavský kraj  11 

   Košický kraj  11 

   Prešovský kraj  11 

   Trenčiansky kraj  11 

   Banskobystrický kraj  8 



IV. 

Majú absolventi z tých SOŠ, s ktorými podniky spolupracujú, 

 väčšiu šancu na prijatie do zamestnania? 

 

Odpovedali len tie firmy, ktoré pravidelne spolupracujú s niektorou SOŠ 



Prijali ste do vašej firmy absolventa zo SOŠ, s ktorými pravidelne 

spolupracujete?  

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%

Nevie nechce odpovedať

Nie

Áno

1,7% 

37,9% 

60,3% 

Odpovedali len tie firmy, ktoré pravidelne spolupracujú s niektorou SOŠ 



PRIEBEŽNÉ ZHRNUTIE:  
Prijímanie  absolventov z tých SOŠ, s ktorými podniky spolupracujú 

Výskum ukázal, že na získanie zamestnania majú omnoho väčšiu šancu čerství 
absolventi z tých SOŠ, ktoré pravidelne spolupracujú s niektorým podnikom: 

   - kým z podnikov, ktoré pravidelne spolupracujú so SOŠ, prijíma ich   
     čerstvých absolventov až 60,7%, 

   - z celej vzorky skúmaných podnikov prijíma čerstvých absolventov len 
     27,8% podnikov !!! 
 
„Budem preferovať absolventov zo školy, s ktorou spolupracujem. Nebudem brať 
z Nitry, lebo je to ďaleko, ľudia sa nebudú sťahovať. Je zmysluplné porovnávať 
absolventov, ale iba v rámci regiónu. Kritériom je úspešnosť vo vyštudovanom odbore. 
Ak produkujú 15 kuchárov, z ktorých 8 ide na VŠ a 2 niekde inde, je to veľmi zlé.“ 
(Výrobca komponentov pre autá ). 



PRIEBEŽNÉ ZHRNUTIE:  
Prijímanie  absolventov z tých SOŠ, s ktorými podniky spolupracujú 

„Ja som si hľadala keď som nastúpila, kde máme na ktorých pozíciách problémy a 
potrebujeme riešiť personálne rezervy. Zámerne som si definovala odbor, ktorý má mať 
ten zamestnanec vyštudovaný, zisťovala som, aké sú tu stredné školy podľa odboru 
(Sereď, Šaľa, Trnava, Galanta). Išla som tam, predstavila som sa, ako keby som robila ja 
ten job hunting na tých stredoškolákov. Keď som sa rozprávala s tými deckami – čakajú, 
že nebudú robiť nič a veľa zarobia. Je to šokujúce – ešte nerobili nič a  chcú veľa. 
Priemernú mzdu chcú 1500 Eur. Dali sme im dotazníky na naše voľné miesta, ale odozva 
bola minimálna – absolventi sa neozvali, ale nadviazali sme spoluprácu so školou. 
Budeme to robiť aj tento rok.” (Odpoveď personalistu z rezortu Výroba potravín). 

 

 „Máme dlhodobú spoluprácu s hotelovou akadémiou, ktorej žiaci u nás sú počas 
školského roka na praxi. Praxujú u nás aj zahraniční študenti – na recepcii 2 týždne. 
Momentálne sme v štádiu, keď to trochu stagnuje, ale náš záujem trvá naďalej. “ 
(Odpoveď majiteľa Hotela a reštaurácie). 



V. 
Získavajú si podniky iniciatívne informácie  

o stredných odborných školách? 
 



Aktívne získavanie informácií o SOŠ 

Získava si vaša firma  aktívne informácie o obsahu a forme výučby na SOŠ?  

0,60% 

19,90% 

79,50% 
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Nevie nechce odpovedať

Áno

Nie



Z akých zdrojov získavate tieto informácie?  

50,5% 49,5% 47,5% 

25,7% 
22,8% 

8,9% 
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od ich absolventov,
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webstránka SOŠ osobná návšteva Od známych,
príbuzných

deň otvorených dverí
SOŠ

Inak: ..................
(Ako?)

Možnosť viacerých odpovedí 

Aktívne získavanie informácií o SOŠ 

Odpovedali len tí, ktorí sami aktívne získavajú informácie o školách   



 PRIEBEŽNÉ ZHRNUTIE:  Aktívne získavanie informácií o SOŠ 

Treba sa vyrovnať so zisteným faktom, že personalisti (česť výnimkám) v súčasnosti sami nie sú 

mimoriadne aktívni pri vyhľadávaní informácií o SOŠ a čakajú iniciatívu od škôl !! Požadujú od SOŠ 

intenzívnejší marketing. Okrem marketingu, zameraného na žiakov ZŠ (resp. ich rodičov) odporúčajú 

robiť cielený marketing aj na cieľovú skupinu zamestnávateľov. 

 

Zo všetkých zúčastnených personalistov len každý piaty (19,9%)  deklaroval, že si sám aktívne získava 

informácie o obsahu a kvalite výučby na SOŠ . 

 

Tí  personalisti, ktorí si informácie o SOŠ sami aktíve získavajú, využívajú najmä tieto zdroje: 

  polovica ako zdroj týchto informácií využíva absolventov, ktorých v podniku zamestnajú, 

  taktiež polovica  z aktívnych personalistov navštevuje webstránky škôl,  

 a takmer polovica z aktívnych  personalistov už niekedy navštívila osobne niektorú zo SOŠ. 



 PRIEBEŽNÉ ZHRNUTIE:  Aktívne získavanie informácií o SOŠ 

Internet ako zdroj  informácií slúži zamestnávateľom najmä vtedy, keď sa rozhodujú 
o začatí spolupráce s niektorou SOŠ v ich regióne, neslúži však na získavanie informácií 
o škole, ktorú absolvoval absolvent, ktorý sa u nich uchádza o prácu predtým, ako sa 
rozhodnú o jeho prijatí. 
 
„Obsahová náplň predmetov by ma zaujímala – či vedia robiť s pokladňou, či majú predajné tréningy. Čo sa 
dá využiť zo školy do praxe.“  (Odpovede personalistu z rezortu Obchod s nábytkom) 
 

„Prax, zloženie odborných predmetov. Servisný technik je široký pojem, tak musím overovať, čo sa tam vlastne 
učia.“ (Odpoveď personalistu z rezortu Servis poľnohospodárskych strojov) 
 

„My máme v našom okrese len jednu školu, čo učí čašníkov, kuchárov, čiže nemám ani s čím porovnávať.“ 
(Odpoveď personalistu z rezortu Gastronómia) 
 
„Dať by tie školy mali do povedomia svoje odbory, aké sa dajú vyštudovať – mäsiarske sa už stratili, asi kvôli 
nezáujmu študentov. Všetko dôležité zverejniť. Spolupracovať so zamestnávateľmi  – nie konkrétne, ale 
prezentovať šikovnosť svojich študentov. Potrebujem kvalitných ľudí, ale neviem sa dostať k informáciám, že či 
sú v našom okrese ľudia, ktorí takú školu skončili.” (Odpoveď personalistu z rezortu Potravinársky priemysel). 
 

 „Nepotrebujem o škole informácie. Potrebujeme aby ich  pripravili na prax.“ (Personalista z rezortu 
Hotelierstvo). 



VI. 
Očakávania zamestnávateľov od  SOŠ  

 



Očakávania zamestnávateľov od SOŠ  
„Skúste teraz vlastnými slovami vyjadriť, čo očakávate vy ako zamestnávateľ od dobrej 
SOŠ?  Od slovenského odborného školstva?„ 
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Možnosť viacerých  odpovedí, preto súčet 
presahuje 100%. 



Dôležitosť jednotlivých parametrov SOŠ  z pohľadu zamestnávateľa 

Ktoré z týchto kritérií sú podľa vás pri hodnotení SOŠ vo všeobecnosti dôležitejšie, a 
ktoré menej? Percentuálne hodnotenie na škále 0% - 100% pre každé kritérium. 
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(Hodnotené parametre  boli vybrané na základe predchádzajúcich prieskumov o SOŠ). 
 



 Pri zisťovaní  toho, čo  podniky očakávajú od stredných odborných škôl a ich 
absolventov, uvádzali personalisti v spontánnych  odpovediach najmä  kvalitnú 
praktickú prípravu (očakáva ju ako prioritu 60% dotázaných podnikov). 

 
 Dostatočná dĺžka praxe, dobrá teoretická príprava a spolupráca s podnikmi – toto sú 

ďalšie rozhodujúce očakávania. (Z predchádzajúcich zistení sa však ukázalo, že so 
školami spolupracuje len každý piaty podnik) 
 

 Pri hodnotení  kvality stredných odborných škôl  uplatňujú personalisti rozličné 
kritériá, ktoré sa zisťovali v predchádzajúcich prieskumoch medzi zamestnávateľmi. 
Na ich základe sa v tomto prieskume zisťovalo, akú  váhu (dôležitosť) prikladajú 
personalisti v podnikoch jednotlivým kritériám. (Dôležitosť každého z 11  
ponúknutých kritérií  hodnotili na škále 0 až 100%). Všetky kritériá sa ukázali ako 
dôležité (aj to posledné získalo takmer 60%-nú dôležitosť). 
 

PRIEBEŽNÉ ZHRNUTIE: 
 Očakávania zamestnávateľov od SOŠ a dôležitosť jednotlivých 

parametrov školy z pohľadu zamestnávateľa 



 Najpodstatnejším kritériom hodnotenia kvality SOŠ sa ukázala celková pripravenosť absolventov pre prax. 
Prvú trojicu najdôležitejších kritérií pre dobrú SOŠ tvorí aj kvalita teoretickej prípravy absolventov, a to,  či 
škola drží krok s dobou. 
 

 Je pomerne prekvapujúcim zistením, že za relatívne najmenej dôležité  kritérium hodnotenia kvality SOŠ 
pokladajú zamestnávatelia iniciatívnosť školy pri hľadaní zamestnania pre svojich absolventov. (Takéto 
aktivity od školy očakávajú skôr rodičia, ako sa ukázalo v predchádzajúcich  fázach výskumu).    
 

„Veľmi málo informácií existuje. Minimálne z nášho okolia by nás školy mali informovať,  snažíme sa hľadať 
absolventov práve z nášho okolia.“ (Odpoveď personalistu z rezortu Stavebníctvo) 
 
“Potrebujeme informácie o tom, ako robia v škole prax. V minulosti to bolo dobré v tom, že tá prax bola priamo 
v závodoch a študenti už vedeli, čo ich čaká. Majú mladí  záujem sa u nás zamestnať,  my ich zoberieme a oni 
po 3 dňoch ujdú, pretože im to nevyhovuje – prostredie, pásová výroba. Majú falošnú predstavu“. (Odpoveď 
personalistu z rezortu Výroba potravín). 
 
„Zaujímať sa v regióne o zamestnávateľov musia školy, aktívne sa dopytovať spolupráce. Musí byť na to 
legislatíva – nemôžu byť normatívy, ktoré nútia školy prežiť a nenútia ich k efektivite, k potrebám trhu.“ 
(Odpoveď personalistu z rezortu Automobilový priemysel). 
 

PRIEBEŽNÉ ZHRNUTIE:  
Očakávania zamestnávateľov od SOŠ a dôležitosť jednotlivých 

parametrov školy  z pohľadu zamestnávateľa. 



 

CELKOVÉ ZÁVERY 
 



CELKOVÉ   ZÁVERY 

 Čerstvých absolventov SOŠ prijíma do zamestnania len 27,9 % podnikov. 
 

 S konkrétnymi SOŠ aktívne a pravidelne spolupracuje len 22,3% podnikov. 
 

 V minulosti bola spolupráca zrejme častejšia, lebo  12,5%   ďalších podnikov uviedlo, že v minulosti 
spolupracovali, ale spoluprácu zrušili. 

 
 Z tých podnikov, ktoré pravidelne spolupracujú so SOŠ, prijíma ich čerstvých absolventov až 60,7% 

podnikov. 
 
 Výskum ukázal, že na získanie zamestnania majú omnoho väčšiu šancu čerství absolventi z tých 

SOŠ, ktoré pravidelne spolupracujú s niektorým podnikom: 

  kým z podnikov, ktoré pravidelne spolupracujú s niektorou  SOŠ, prijíma jej čerstvých 

 absolventov až 60,7% podnikov, 

  z celej vzorky skúmaných podnikov prijíma čerstvých absolventov len 27,8% podnikov !!! 

 



CELKOVÉ   ZÁVERY 

 

 Analýza podľa veľkosti firiem (podľa počtu zamestnancov) ukázala, že čím je firma 

väčšia, tým je vyšší predpoklad, že spolupracuje s  niektorou konkrétnou firmou. 

(Treba však pripomenúť že na Slovensku pracuje v najväčších firmách nad 250 

zamestnancov len malá časť zo všetkých zamestnaných Slovákov)  

 

 Z hľadiska regiónov sa zistilo, že nadpriemerný podiel takých podnikov, ktoré  

spolupracujú s konkrétnou SOŠ, je v krajoch Nitra a Prešov. Naopak – 

podpriemerný podiel spolupracujúcich podnikov je v krajoch  Bratislava, Žilina, 

Košice. 



CELKOVÉ   ZÁVERY 

 
 Informácie o obsahu a kvalite výučby na SOŠ si aktívne vyhľadáva len 19,9% podnikov. 

 
 Najpoužívanejšími zdrojmi informácií o SOŠ sú samotní absolventi zamestnaní v podniku, 

webstránka školy a osobná návšteva školy. 
 

 Personalisti z podnikov očakávajú od SOŠ najmä kvalitnú praktickú prípravu (60,4%), 
dostatočne dlhú  praktickú prípravu (18,1%), a dobrú teoretickú prípravu (16.5%). 
 

 Personalisti z podnikov hodnotia kvalitu SOŠ  hlavne  podľa celkovej pripravenosti jej 
absolventov pre prax (85,4%), tiež podľa kvality teoretickej prípravy (84,3%)  a podľa toho, 
či škola drží krok s dobou (81,3%).   
 

 Parametre, podľa ktorých personalisti hodnotia kvalitu SOŠ najmenej, sú iniciatívnosť školy 
pri hľadaní práce pre absolventov (58,7%) a iniciatívnosť školy pri hľadaní spolupráce s  
podnikmi. (? ! ) 
 

*  *  *  * 



 
PRÍLOHY 

 



 

Štruktúra výskumnej vzorky 
 



Štruktúra výskumnej vzorky podľa počtu zamestnancov 
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VAŠO DOROBÍ MAPKU 

Štruktúra výskumnej vzorky podľa okresov 
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