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POROVNANIE FAKÚLT 
 
TOP 20  - fakulty, ktorých absolventi sa tešia najväčšiemu záujmu zamestnávateľov 
 

 fakulta univerzita index 
záujmu 

1. 
 

Fakulta informatiky a informačných 
technológií Slovenská technická univerzita 130,5% 

2. Fakulta riadenia a informatiky Žilinská univerzita 106,7% 

3. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzita Komenského 78,0% 

4. Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenská technická univerzita 77,1% 

5. Fakulta hospodárskej informatiky Ekonomická univerzita 74,5% 

6. Fakulta elektrotechniky a informatiky 
Technická univerzita (KOŠICE, 
PREŠOV) 71,1% 

7. Stavebná fakulta Slovenská technická univerzita 60,4% 

8. Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomická univerzita 54,8% 

9. Obchodná fakulta Ekonomická univerzita 49,2% 

10. Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzita Komenského 48,2% 

11. Stavebná fakulta 
Technická univerzita (KOŠICE, 
PREŠOV) 45,8% 

12. Fakulta manažmentu Univerzita Komenského 45,6% 

13. Fakulta prírodných vied Univerzita sv. Cyrila a Metoda 44,8% 

14. Fakulta ekonomiky a manažmentu 
Slovenská poľnohospodárska 
univerzita 44,6% 

15. Fakulta podnikového manažmentu Ekonomická univerzita 44,5% 

16. Stavebná fakulta Žilinská univerzita 44,3% 

17. Fakulta mechatroniky 
Trenčianska univerzita A. Dubčeka 
v Trenčíne 42,9% 

18. Fakulta prírodných vied Univerzita Konštantína Filozofa 42,8% 

19. Materiálovotechnologická fakulta Slovenská technická univerzita 41,1% 

20. Fakulta architektúry Slovenská technická univerzita 40,3% 
 

Už na prvý pohľad je zrejmé, že medzi fakultami s najvyšším indexom záujmu 
zamestnávateľov dominujú fakulty zamerané na informatiku, v prvej desiatke je ich 
sedem. Popri nich sa v TOP 20 objavujú aj stavebné fakulty a masívnejšie aj ekonomicky 
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Jednou z príčin môže byť celkovo nízky počet pracovných miest na slovenskom trhu 
práce v daných odboroch. Čo je ale pravdepodobnejšie, zrejme sa takéto pracovné miesta 
obsazdujú inými cestami. 

V prípade teológie to zrejme nie je až také prekvapujúce. Trh práce v tejto oblasti má 
odlišné mechanizmy, v prípade absolventov teológie  - laikov sú možnosti uplatnenia sa 
v odbore veľmi limitované.  V prípade absolventov umeleckých fakúlt bude navyše svoju 
úlohu zohrávať aj častejšie práca na živnosť alebo iná forma „sebazamestnávania“. 
 

INFORMATIKA  
 

Suverénne nalepšie postavenie na trhu práce majú absolventi fakúlt zameraných na 
informatiku. Takýto výsledok v súčasnosti, keď význam IT je citeľný v každej sfére, 
nemôže nikoho prekvapiť. Prvenstvo IT sektora ešte umocňuje veľký odstup od ostatných 
skupín fakúlt v dosahovaných hodnotách indexu záujmu. 
 

 
index záujmu 

Fakulta informatiky a informačných 
technológií Slovenská technická univerzita 130,5% 
Fakulta riadenia a informatiky Žilinská univerzita 106,7% 
Fakulta matematiky, fyziky a 
informatiky Univerzita Komenského 78,0% 
Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenská technická univerzita 77,1% 
Fakulta hospodárskej informatiky Ekonomická univerzita 74,5% 

Fakulta elektrotechniky a informatiky 
Technická univerzita (KOŠICE, 
PREŠOV) 71,1% 

Elektrotechnická fakulta Žilinská univerzita 36,2% 
 

STAVEBNÉ 
 

Takisto záujem o absolventov stavebných fakúlt zodpovedá boomu stavebníctva 
posledných rokov. Keďže sme analyzovali dáta, ktoré boli zozbierané k novembru 2008, 
dopad hospodárskej krízy a útlm stavebnej činnosti na celom Slovensku sa ešte nemohol  
premietnuť do výsledkov. Z tohto hľadiska bude zaujímave sledovať vývoj trhu práce 
v priebehu nasledujúceho roka. 
 

 
index záujmu 

Stavebná fakulta Slovenská technická univerzita 60,4% 

Stavebná fakulta 
Technická univerzita (KOŠICE, 
PREŠOV) 45,8% 

Stavebná fakulta Žilinská univerzita 44,3% 
Fakulta architektúry Slovenská technická univerzita 40,3% 
 




