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Graf 1 Zamestnanosť absolventov študijného odboru agropodnikanie - agroturistika
Zdroj: {1}

1.1 Agromechanizátor opravár
Učebný odbor agromechanizátor, opravár bez maturity s výučným listom  
absolvovalo v roku 2018 iba 8 žiakov zo Žilinského samosprávneho kraja. 
Absolventmi daného učebného odboru boli muži, z ktorých ani jeden nepokračoval 
ďalej v štúdiu. Zamestnalo sa 88% a 13% bolo evidovaných ako pracujúcich na 
dohodu. 71% absolventov sa uplatnilo vo vyštudovanom odbore vzdelania, pričom 
polovica z nich mala priemernú mzdu približne 1 068€. {1}

1.2 Agropodnikanie agroturistika 
V roku 2018 bolo v danom odbore evidovaných 11 absolventov, z toho 82% 
absolventov tvorili muži a 18% ženy. Z absolventov sa zamestnalo 45% a v štúdiu 
pokračovalo 27% absolventov.Priemerná miera nezamestnanosti  absolventov v 
roku 2018 predstavovala 14%.

https://uplatnenie.sk/?stupen=SŠ&kraj_skola=5&skola=&odbor=4524H00&rok_ukoncenia=2018
https://uplatnenie.sk/?stupen=SŠ&kraj_skola=5&skola=&odbor=4524H00&rok_ukoncenia=2018


5

Graf 1 Zamestnanosť absolventov študijného odboru agropodnikanie - kynológia
Zdroj: {3}

1.3 Agropodnikanie – chov koní a jazdectvo
Úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou bez výučného listu v danom 
odbore získalo 6 absolventov, z ktorých 83% predstavovali ženy a 17% muži. 
83% absolventov sa, podľa údajov portálu uplatnenie.sk, po absolvovaní štúdia 
zamestnalo, no ani jeden zo zamestnaných absolventov sa neuplatnil v študovanom 
odbore a zvyšných 17% absolventov pracovalo v zahraničí alebo boli dobrovoľne 
nezamestnaní. Priemerná mzda absolventov odboru agropodnikanie – chov koní 
a jazdectvo predstavovala sumu 738€ {2}. 

1.4 Agropodnikanie kynológia
Študijný odbor agropodnikanie -  kynológia s úplným stredným odborným 
vzdelaním s maturitou a bez výučneho listu absolvovalo v roku 2018 podľa 
informácií portálu uplatnenie.sk 29 absolventov, z ktorých 69% bolo žien a 31% 
mužov. 45% absolventov sa po absolvovaní štúdia zamestnalo a 41% absolventov 
pokračovalo ďalej formou vysokoškolského štúdia {3}.

4

https://uplatnenie.sk/?stupen=SŠ&kraj_skola=5&skola=&odbor=4210M18&rok_ukoncenia=2018
https://uplatnenie.sk/?stupen=SŠ&kraj_skola=5&skola=&odbor=4210M17&rok_ukoncenia=2018
https://uplatnenie.sk/?stupen=SŠ&kraj_skola=5&skola=&odbor=4210M18&rok_ukoncenia=2018
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1.5 Ekonomika pôdohospodárstva
V roku 2018 bolo v študijnom odbore ekonomika pôdohospodárstva evidovaných 
8 absolventov, z toho 38% absolventov tvorili muži a 62% ženy. Z absolventov sa 
zamestnalo 25% a v štúdiu pokračovalo 75% absolventov {4}.

1.6 Lesníctvo – lesnícka prevádzka
V študijnom odbore lesníctvo – lesnícka prevádzka dosiahlo úplné stredné 
vzdelanie s maturitou bez výučného listu 41 absolventov, pričom 83% absolventov 
bolo mužského pohlavia. Po absolvovaní štúdia približne 62% absolventov 
pokračovalo ďalej v štúdiu a 26% absolventov sa zamestnalo.Zo zamestnaných 
absolventov sa 36% absolventov zamestnalo v odvetví poľnohospodárstva, 
lesníctva a rybolovu. Absolventi sa po absolvovaní štúdia zamestnali prevažne ako 
všeobecní administratívni pracovníci. Priemerná mzda absolventov dosahovala, 
na základe údajov dostupných z portálu uplatnenie.sk, v roku 2018 sumu 754€ {5}. 

Graf 3 Zamestnanosť absolventov študijného odboru lesníctvo lesnícka prevádzka
Zdroj: {5}

https://uplatnenie.sk/?stupen=SŠ&kraj_skola=&skola=100009214&odbor=4236M00&rok_ukoncenia=2018
https://uplatnenie.sk/?stupen=SŠ&kraj_skola=5&skola=&odbor=4219M01&rok_ukoncenia=2018
https://uplatnenie.sk/?stupen=SŠ&kraj_skola=5&skola=&odbor=4219M01&rok_ukoncenia=2018
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1.7 Mechanik opravár – lesné stroje a zariadenia
Učebný odbor mechanik opravár – lesné stroje a zariadenia s úplným stredným 
odborným vzdelaním bez maturity s výučným listom absolvovalo v roku 2018 
v Žilinskom kraji 10 absolventov, z toho všetkých mužského pohlavia. 10% 
absolventov sa po ukončení štúdia zamestnalo a 90% sa uplatnilo ako samostatne 
zárobkovo činná osoba {6}.

1.8 Mechanizácia pôdohospodárstva
V roku 2019 absolvovalo 9 absolventov študijný odbor mechanizácia 
pôdohospodárstva. 100% absolventov daného študijného odboru tvorili muži. 
Po absolvovaní štúdia sa 33% absolventov rozhodlo pokračovať ďalej v štúdiu, 
11% absolventov sa zamestnalo, 33% absolventov sa uplatnilo ako samostatne 
zárobkovo činná osoba a 22% absolventov pracovalo v zahraničí alebo sa zaradilo 
do skupiny dobrovoľne nezamestnaných {7}.

 
1.9 Mechanizátor lesnej výroby
Stredné odborné vzdelanie bez maturity s výučným listom v odbore mechanizátor 
lesnej výroby absolvovalo v roku 2018 v Žilinskom kraji 23 žiakov, z ktorých 
100% tvorili muži. Z absolventov daného učebného odboru sa 57% uplatnilo ako 
samostatne zárobkovo činná osoba.13% absolventov sa zamestnalo a 22% (ostatní) 
pracovalo v zahraničí .alebo sa zaradilo do skupiny dobrovoľne nezamestnaných 
{8}.

Graf 5 Zamestnanosť absolventov študijného odboru mechanizátor lesnej výroby
Zdroj: {8}

https://uplatnenie.sk/?stupen=SŠ&kraj_skola=5&skola=&odbor=2466H04&rok_ukoncenia=2018
https://uplatnenie.sk/?stupen=SŠ&kraj_skola=5&skola=&odbor=4243M00&rok_ukoncenia=2018
https://uplatnenie.sk/?stupen=SŠ&kraj_skola=5&skola=&odbor=4575H00&rok_ukoncenia=2018
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1.10 Operátor lesnej techniky
Študijný odbor operátor lesnej techniky s maturitou a výučným listom absolvovalo 
v roku 2018 v Žilinskom kraji 18 absolventov, z ktorých 100% absolventov tvorili 
muži. Absolventi daného študijného odboru sa zamestnali u zamestnávateľa, 
uplatnili ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo pokračovali ďalej v štúdiu 
{9}.

Graf 5 Zamestnanosť absolventov študijného odboru mechanizátor lesnej výroby
Zdroj: {9}

1.11 Poľnohospodárska technika poľnohospodárska výroba
Z dôvodu nízkeho počtu absolventov v danom odbore v Žilinskom kraji nebolo 
možné poskytnúť údaje o absolventoch a uplatnení absolventov.

https://uplatnenie.sk/?stupen=SŠ&kraj_skola=5&skola=&odbor=6444K00&rok_ukoncenia=2018
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1.12 Čašník, servírka
V Žilinskom samosprávnom kraji bolo v odbore čašník, servírka s úplným 
stredným odborným vzdelaním s maturitou a výučným listom zaznamenaných 
47 absolventov. 79% absolventov predstavovali ženy. Z absolventov sa podľa 
dostupných údajov z portálu uplatnenie.sk zamestnalo až 81% absolventov. 
11% absolventov pokračovalo ďalej v štúdiu a  4% absolventov pracovalo na 
dohodu {10} Priemerná mzda absolventov predstavovala v roku 2018 sumu 876€. 
Medzi top 3 zamestnania, v ktorých sa absolventi uplatnili patrili zamestnania 
ako napríklad predavač, kuchár ši pomocný pracovník vo výrobe {11}. Odbor 
čašník servírka so stredným odborným vzdelaním bez maturity s  výučným listom  
absolvovalo v roku 2018 v Žilinskom kraji 85 absolventov, z ktorých 72% boli ženy. 
Z evidovaných absolventov sa 42% zamestnalo, 38% pokračovalo ďalej v štúdiu 
a 6% absolventov sa zamestnalo na dohodu.V študovanom odbore sa uplatnilo 
14% absolventov, pričom priemerný plat všetkých absolventov daného učebného 
odboru predstavoval v roku 2018 sumu 875€. Medzi top 3 zamestnania, v ktorých 
sa zamestnaní absolventi uplatnili patrili zamestnania: kuchár (33%), predavač 
(14%) a pomocný pracovník vo výrobe (11%) {11}. 

Graf 6 Zamestnanosť absolventov študijného odboru čašník, servírka s maturitným vysvedčením
Zdroj: {10}

https://uplatnenie.sk/?stupen=SŠ&kraj_skola=5&skola=&odbor=6444K00&rok_ukoncenia=2018
https://uplatnenie.sk/?stupen=SŠ&kraj_skola=5&skola=&odbor=6444H00&rok_ukoncenia=2018
https://uplatnenie.sk/?stupen=SŠ&kraj_skola=5&skola=&odbor=6444H00&rok_ukoncenia=2018
https://uplatnenie.sk/?stupen=SŠ&kraj_skola=5&skola=&odbor=6444K00&rok_ukoncenia=2018
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Graf 7 Zamestnanosť absolventov študijného odboru čašník, servírka s výučným listom
Zdroj: {11}

https://uplatnenie.sk/?stupen=SŠ&kraj_skola=5&skola=&odbor=6444H00&rok_ukoncenia=2018
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1.13 Cukrár
Učebný odbor cukrár (stredné odborné vzdelanie bez maturity s výučným listom) v 
roku 2018 vyštudovalo 44 žiakov stredných odborných škôl či hotelových akadémií, 
z ktorých 98% absolventov tvorili ženy. Po absolvovaní štúdia sa zamestnalo 11% 
a 73% absolventov pokračovalo ďalej v štúdiu. Priemerný plat absolventov v roku 
2018 predstavoval sumu 734€  {12} .

Učebný odbor cukrárska výroba absolvovalo v Žilinskom kraji 10 žiakov, ktorí 
absolvovaním štúdia získali nižšie stredné odborné vzdelanie s výučným listom. 80% 
absolventov tvorili ženy, pričom v Slovenskej republike sa nezamestnal ani jeden z 
absolventov. 50% absolventov odišlo pracovať do zahraničia alebo predstavovali 
skupinu dobrovoľne nezamestnaných. 40% absolventov sa nezamestnalo a 10% 
absolventov pokračovalo ďalej v štúdiu {13}.

Graf 8 Zamestnanosť absolventov študijného odboru cukrárska výroba
Zdroj: {13}
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https://uplatnenie.sk/?stupen=SŠ&kraj_skola=5&skola=&odbor=2964H00&rok_ukoncenia=2018
https://uplatnenie.sk/?stupen=SŠ&kraj_skola=5&skola=&odbor=2985G00&rok_ukoncenia=2018
https://uplatnenie.sk/?stupen=SŠ&kraj_skola=5&skola=&odbor=2985G00&rok_ukoncenia=2018
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1.14 Hostinský, hostinská

Stredné odborné vzdelanie bez maturity s výučným listom dosiahlo v učebnom 
odbore hostinský, hostinská 16 absolventov, z ktorých 62% boli ženy. Z daných 
absolventov sa zamestnalo 44%, 25% pokračovalo ďalej v štúdiu a 14% 
absolventov sa nezamestnalo. 80% absolventov sa uplatnilo v Žilinskom kraji a 
20% v Bratislavskom kraji {14}.

Zo zamestnaných absolventov, až 43% pracovalo vo vyštudovanom odbore a 
priemerná mzda všetkých absolventov odboru Hostinský, hostinská predstavoval, 
na základe informácií z portálu uplatnenie.sk, sumu 765€ v roku 2018. Medzi 
zamestnania, v ktorých absolventi našli uplatnenie patrili kuchár, čašník/servírka a 
someliér/ka {14}.

Graf 9 Zamestnanosť absolventov študijného odboru hostinský, hostinská
Zdroj: {14}

https://uplatnenie.sk/?stupen=SŠ&kraj_skola=5&skola=&odbor=6489H00&rok_ukoncenia=2018
https://uplatnenie.sk/?stupen=SŠ&kraj_skola=5&skola=&odbor=6489H00&rok_ukoncenia=2018
https://uplatnenie.sk/?stupen=SŠ&kraj_skola=5&skola=&odbor=6489H00&rok_ukoncenia=2018
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1.15 Hotelová akadémia
Študijný odbor hotelová akadémia s úplným stredným odborným vzdelaním 
s maturitou a výučným listom absolvovalo v roku 2018 246 žiakov, z toho 75% 
žien. Po absolvovaní štúdia sa zamestnalo 52% absolventov a 23% absolventov 
pokračovalo v štúdiu. Zo zamestnaných absolventov našlo uplatnenie vo 
vyštudovanom odbore až 61%absolventov. Priemerná mzda absolventov bola 
na základe dostupných údajov z portálu uplatnenie.sk 763€. Z absolventov sa 
72% zamestnalo v Žilinskom kraji a približne 16% v Bratislavskom kraji. Približne 
28% absolventov sa zamestnalo ako čašníci, servírky a someliéri/someliérky. 25% 
absolventov sa zamestnalo ako predavači a 11% ako pokladníci a predavači 
lístkov. Miera nezamestnanosti absolventov študijného odboru hotelová akadémia 
sa v roku 2018 podľa zverejnených údajov pohybovala v Žilinskom kraji na úrovni 
4% a absolventom trvalo v priemere 49 dní nájsť si prvú prácu na trvalý pracovný 
pomer {15}

Graf 10 Zamestnanosť absolventov študijného odboru hostinský, hostinská
Zdroj: {15}

https://uplatnenie.sk/?stupen=SŠ&kraj_skola=5&skola=&odbor=6323K00&rok_ukoncenia=2018
https://uplatnenie.sk/?stupen=SŠ&kraj_skola=5&skola=&odbor=6323K00&rok_ukoncenia=2018
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1.16 Kuchár
Študijný odbor kuchár s úplným stredným odborným vzdelaním s maturitou a výučným 
listom absolvovalo v Žilinskom kraji 44 absolventov, z ktorých 64% predstavovali 
muži. 66% absolventov sa po ukončení štúdia zamestnalo.7% pracovalo na dohodu 
a 7% absolventov pokračovalo v štúdiu. 11% (ostatní) pracovalo v zahraničí 
alebo predstavovalo skupinu dobrovoľne nezamestnaných.82% absolventov 
sa zamestnalo v Žilinskom kraji a 18% v Bratislavskom kraji. Zo zamestnaných 
absolventov sa na základe informácií z portálu uplatnenie.sk zamestnalo v odbore 
až 38% absolventov a priemerný plat absolventov v roku 2018 predstavoval 
sumu 833€. Absolventom trvalo v priemere 40 dní nájsť si prvú prácu na trvalý 
pracovný pomer. A po ukončení štúdia pracovali absolventi študijného odboru 
Kuchár v priemere u 2 rôznych zamestnávateľov {16}. V učebnom odbore Kuchár 
so stredným odborným vzdelaním bez maturity s výučným listom bolo v roku 2018 
v Žilinskom kraji evidovaných 112 absolventov, z ktorých 77% absolventov boli 
muži {17}.

14

Graf 11 Zamestnanosť absolventov študijného odboru kuchár s maturitným vysvedčením
Zdroj: {17}

https://uplatnenie.sk/?stupen=SŠ&kraj_skola=5&skola=&odbor=6445H00&rok_ukoncenia=2018
https://uplatnenie.sk/?stupen=SŠ&kraj_skola=5&skola=&odbor=6445H00&rok_ukoncenia=2018
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Graf 12 Zamestnanosť absolventov študijného odboru kuchár bez maturitného vysvedčenia
Zdroj: {17}
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1.17 Mäsiar, lahôdkar
Daný učebný odbor bez maturity s výučným listom absolvovalo v roku 2018 v 
Žilinskom kraji 8 absolventov, z ktorých 100% bolo mužského pohlavia. Po 
absolvovaní štúdia sa 50% absolventov zamestnalo, 25% sa uplatnilo ako 
samostatne zárobkovo činná osoba, 13% absolventov pokračovalo ďalej v štúdiu 
a 13% (ostatní) pracovalo v zahraničí alebo predstavovalo skupinu dobrovoľne 
nezamestnaných {18}.

Graf 13 Zamestnanosť absolventov študijného odboru mäsiar, lahôdkár
Zdroj: {18}

http://https://uplatnenie.sk/?stupen=SŠ&kraj_skola=5&skola=&odbor=2955H00&rok_ukoncenia=2018
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