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1. Hlavné zistenia 

 

 
 

 

 

 

 

2. Úvod 

Požiadavka na znalosť cudzích jazykov je dnes na slovenskom trhu práce 

vysoko rozšírená a predstavuje jednu z najčastejších požiadaviek na 

uchádzača. Z 11 826 pracovných ponúk na portáli Profesia, ktoré sme 

analyzovali, nepožadovala cudzí jazyk len jedna tretina inzerátov na 

všetky pracovné miesta – od manažérov po upratovačky (36,9 %).  

Angličtina má pritom dominantné postavenie. Zamestnávatelia preferujú 

znalosť angličtiny viac ako trojnásobne pred nemčinou. Tento 

najčastejšie používaný cudzí jazyk EÚ bol vyžadovaný v 49,2 % všetkých 

inzerátov, ktoré sa na Profesii nachádzali 18. mája 2015, zatiaľ čo 

nemčina bola žiadaná v 14,5 % inzerátov.  

Angličtina sa vyžaduje na vysokošpecializovaných a na Slovensku 

zároveň najlepšie platených pozíciách súvisiacich s IT, kde je explicitná 

požiadavka znalosti angličtiny uvedená vo viac ako štyroch pätinách 

prípadov. Podobné je to tiež s manažérskymi pozíciami či audítormi, ale 

aj na pozíciách pracovníkov recepcie, asistentov, technických 

manažérov, personalistov alebo marketingových pracovníkov. 

 

 

 

 Znalosť cudzieho jazyka nepožadovalo len 36,9 % z 11 826 

analyzovaných inzerátov. 

 Dominuje vyžadovanie angličtiny, ktorá bola medzi požiadavkami 

v 49,2 % všetkých prípadov. 

 Až na niekoľko výnimiek sa potvrdil vzťah medzi znalosťou 

angličtiny a možnosťou získať zamestnanie požadujúce vyššiu 

kvalifikáciu. 

 Zvýšenie úrovne znalosti angličtiny zväčšuje sumu dostupných 

pracovných pozícií výrazne viac ako znalosť ďalších jazykov. 

 Lepšie platy sú pri povolaniach, ktoré žiadajú angličtinu 

častejšie. 

Len tretina ponúk 

nepožadovala znalosť 

cudzieho jazyka 

Pri vysokošpecializovaných 

IT pozíciách je potrebné 

ovládať angličtinu 



 
 

2 
 
 

3. Znalosť angličtiny je pre získanie dobrej 

práce veľmi dôležitá. Výnimky existujú 

Závisí exkluzívnosť zamestnania od toho, či pracovník ovláda angličtinu? 

Odpoveď je jednoznačné áno. Súvislosť sme preukázali kategorizovaním 

povolaní podľa medzinárodnej štandardizovanej klasifikácie povolaní 

ISCO (na stupnici 1-9 sú pozície 1 vyžadujúce najvyššie kompetencie a 

špecializáciu, 9 sú profesie vyžadujúce minimálnu kvalifikáciu) a pridelili 

k nim percentuálny počet inzerátov, ktoré vyžadovali znalosť angličtiny. 

Veľkou výnimkou z tohto vzťahu sú finanční a poisťovací poradcovia, 

ktorí sú síce v klasifikácii ISCO povolaním vyžadujúcim vysoké 

kompetencie, ale cudzí jazyk je pri nich pri prijímaní do zamestnania 

najmenej potrebný. Opačná situácia je, keď samotná vysoká požiadavka 

na znalosť jazykov ešte nezaručuje sofistikované zamestnanie  – od 86 % 

pracovníkov recepcie je vyžadovaná angličtina a od 23 % nemčina. 

Podobne sú na tom asistenti a asistentky, ktorí potrebujú angličtinu v 

2/3 prípadov.  

Bez angličtiny je možné napríklad robiť šičku. Pri výberových konaniach 

na toto povolanie požadovali angličtinu celkom 0-krát. Ale už na 

upratovacie pozície nie je istota prijatia, v 10 % prípadov angličtinu 

požadovali. Pri hľadaní práce skladníka, nástrojára, pracovníka 

bezpečnostnej služby, zvárača alebo vodiča je šanca 9 z 10 inzerátov, že 

cudzí jazyk zamestnávateľ vyžadovať nebude. 

Existuje šanca získať zamestnanie v službách bez nutnosti manuálne 

pracovať, keď nemá uchádzač znalosť jazyka? Z množiny duševných 

povolaní sa dá bez angličtiny s veľkou istotou uplatniť na pozícii 

finančného a poisťovacieho poradcu, realitného makléra alebo 

hypotekárneho špecialistu. Prekvapením môže byť aj oblasť 

zdravotníctva. Pri povolaní farmaceuta bol anglický jazyk požadovaný 

len približne v tretine prípadov. Taktiež v 82 výberových konaniach na 

lekárov chceli len od 19,5 % z nich angličtinu, čo je ešte o percento 

menej ako požiadavka na angličtinu od sestier. U tých sa dokonca viac 

ako u lekárov vyžaduje aj nemecký jazyk – a to až v tretine prípadov, čo 

je možné vysvetliť ich rekrutáciou zo Slovenska do zahraničia. 

Znalosť viacerých jazykov je spoločensky oceňovaná, ale poskytuje 

multilingválnosť aj vysokú konkurenčnú výhodu na trhu práce? Počet 

pozícií, ktoré vyžadovali viac ako jeden cudzí jazyk, bol 6,7 % zo 

všetkých. Ak je profesijnou motiváciou pre učenie sa druhého cudzieho 

jazyka snaha získať prácu na Slovensku, čas a nemalé peniaze 

vynaložené na štúdium ďalších jazykov sa prekvapivo nemusia vždy 

Aj menej sofistikovaná 

práca vyžaduje znalosť 

angličtiny 

Bez angličtiny sa dá 

uplatniť na pozícií 

finančného poradcu 

alebo realitného 

makléra 
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oplatiť. Napríklad ovládanie francúzštiny môže priniesť vytúžené 

zamestnanie v špecifickom sektore alebo na špecifickom mieste. 

Konkrétne, najľahšie uplatnenie frankofónnych zamestnancov je na 

helpdesku, kde sa tento jazyk využije až na pätine týchto pracovných 

oddelení.  

Zato zlepšenie znalosti angličtiny na vysokú úroveň môže sumu 

dostupných pracovných pozícií rozšíriť podstatne viac. Prechodom z 

pasívnej znalosti angličtiny jej doučením sa na vysokú komunikatívnu 

úroveň môže zamestnanec získať pri väčšine povolaní lepšiu šancu 

uplatniť sa ako so znalosťou ďalšieho jazyka. Postup z mierne pokročilej 

angličtiny na aktívnu úroveň jazyka otvorí prístup k asi 3500 pracovným 

miestam, zatiaľ čo znalosť francúzštiny len k 142.  

Odlišná situácia je v dopravnom sektore a čiastočne v priemysle. 

Angličtina je najdôležitejšia aj tam, ale význam nemčiny tu narastá. 

Pozícia špeditéra v priemere vyžadovala znalosť angličtiny v 70,69 % 

výberových konaní a v 56,9 % to bola znalosť nemčiny. Vysoký význam 

má nemčina aj pri povolaní dispečera, čo je dané našou vzájomnou 

obchodnou aktivitou a pozíciou Nemecka ako jedného z najväčších 

slovenských obchodných partnerov a investorov. 

4.  Čím viac angličtiny žiadajú, o to lepší plat 

sa dá očakávať 

Ak sa pri výbere povolaní rozhodujete primárne podľa výšky platu, 

dobrým indikátorom, ktoré povolanie si vybrať, môže byť aj miera 

vyžadovania angličtiny. Medzi frekvenciou požiadavky na znalosť 

angličtiny a výškou platu totiž existuje priamy vzťah. Z dát 

medzinárodného porovnania platov Wageindicator sme vypočítali 

mediánovú mzdu pre jednotlivé povolania a zistili, že výška platu stúpa 

v závislosti od percenta inzerátov, ktoré angličtinu vyžadujú. Konkrétne, 

medzi mediánovou mzdou povolaní, ktoré v 50% vyžadujú angličtinu a 

ktoré ju vyžadujú  v 60% prípadov, je rozdiel  v mesačnom plate 53 eur.  
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5. Šance Slovákov na domácom trhu práce a 

jazyková politika 

Ukázali sme, že angličtina je pre úspešné získanie dobrej práce veľmi 

dôležitá. Aj sami Slováci si intenzívne uvedomujú dôležitosť angličtiny 

pre budúcnosť svojich detí. Až 87 % podľa prieskumu British Council 

verí, že angličtina je pre ich deti najužitočnejším jazykom, čo je dokonca 

o 8 % viac ako priemer EÚ.  

Pohľad rodičov je v ostrom rozpore s návrhmi bývalého ministra 

školstva Dušana Čaploviča, ktorý chcel povinnú výuku angličtiny na 

základných školách zrušiť, a na jej úkor posilniť pracovné vyučovanie a 

chémiu. Krok vlády sa v roku 2013 podarilo zvrátiť vďaka tisícom 

podpisov rodičov pod hromadnú pripomienku, ktorú inicioval Miroslav 

Beblavý. Povinná angličtina tak zostala zachovaná.  

Napriek tomuto pozitívnemu vývoju neustále zaostávame v počte 

vyučovacích hodín cudzích jazykov. V krajinách OECD majú žiaci vo veku 

12 až 14 rokov v rámci povinného obsahu v priemere 13 percent hodín 

výučby cudzích jazykov, u nás len 10. Podľa Eurobarometra nám v 

mimoškolskom vzdelávaní najviac bráni práve vysoká cena jazykových 

kurzov angličtiny. Šancou na efektívne zlepšenie jazykových znalostí 

Slovákov teda zostáva najmä školské prostredie.  

Jazykové schopnosti požadované na pracovných miestach na 

slovenskom trhu práce zodpovedajú sebahodnoteniu Slovákov, ale nie 

ich skutočným znalostiam. Nedávny prieskum British Council na 

Graf č. 1: 

Vzťah medzi percentom 

inzerátov v jednotlivých 

povolaniach, ktoré vyžadujú 

angličtinu a výškou 

mediánového platu. 

Slováci o potrebe 

znalosti cudzieho jazyka 

vedia 

V počte povinných hodín 

cudzích jazykov na 

školách sme pod 

priemerom EÚ 
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Slovensku ukázal, že hoci tretina Slovákov deklaruje znalosť angličtiny, 

len 14 % rozumie spravodajstvu vysielanému na BBC, čo je 9 

percentuálnych bodov pod priemerom EÚ.  

V roku 2011 sme na Slovensku zaviedli povinnú angličtinu, ale praktická 

výučba angličtiny na školách trpí nedostatkom učebníc aj 

kvalifikovaných učiteľov, ktorých školy nevedia zaplatiť. V tomto 

kontexte pôsobí smutne, že ministerstvo školstva sa rozhodlo namiesto 

riešenia skutočných problémov dohodiť biznis spriazneným IT firmám 

cez zbytočných 20 miliónov eur na online cvičenia  z angličtiny, ktoré má 

viac ako 90 % učiteľov aj žiakov k dispozícii zadarmo. Na vyradenie 

svetovo renomovaných firiem z tejto súťaže navyše ministerstvo použilo 

bizarnú požiadavku, aby inštrukcie k cvičeniam boli po slovensky. 

Zdôvodnilo ju tým, že slovenskí učitelia angličtiny nevedia po anglicky. 

Skvalitnenie výučby angličtiny by malo byť pre budúcu vládu prioritou. 

Našu predstavu, ako to spraviť, predstavíme onedlho. 

  

Slovenské školstvo trpí 

plytvaním prostriedkov 

a neriešením problémov 


