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ABSTRAKT 

Svetové dejiny sú dejinami ľudskej migrácie, pohybu a sťahovania ľudí, či už dôvodom je útek pred 
nebezpečenstvom alebo hľadanie nových príležitostí pre život. Migrácia je nevyhnutná pre rast 
a rozvoj, hrá kľúčovú úlohu vo vývoji spoločnosti. Pracovná migrácia patrí k intenzívne skúmaným 
spoločenským javom, nakoľko vytvára najvyššiu migračnú motiváciu. Cieľom príspevku je stručne 
priblížiť globálnu migráciu, migráciu na Slovensku a osobitne pracovnú migráciu s použitím údajov 
Medzinárodnej organizácie práce. Demografickú krízu, ktorej prejavom je i nedostatok pracovných 
síl, riešia krajiny prilákaním pracovníkov na svoj pracovný trh rôznymi motivačnými faktormi. 
V znalostnej spoločnosti sa uplatňujú hlavne vysokokvalifikovaní talentovaní pracovníci, o ktorých je 
na pracovnom trhu mimoriadny záujem. Pracovná migrácia má potencionálne negatívne i pozitívne 
dopady ako na krajinu pôvodu migranta, tak i na cieľovú krajinu. 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ:migrácia, migračné toky, pracovná migrácia, dopady migrácie 

 

ABSTRACT 
World history is a history of human migration, movement and migration of people, whether the reason 
is escape from danger or the search for new opportunities for life. Migration is essential for growth 
and development, playing a key role in the development of society. Labour migration is one of the 
intensively studied social phenomena as it creates the highest migration's motivation. The aim of the 
paper is to briefly describe global migration, migration in Slovakia and labour migration from the 
ILO data. Countries are addressing the demographic crisis, which is also manifested by 
labourshortage, by attracting workers to their labour market by various motivational factors.In the 
knowledge-based society is of particular interest highly skilled talented workers. Labour migration 
has both potential negative and positive impacts on the migrant's country of origin and the country of 
destination as well. 
KEY WORDS: migration, migration flows, labour migration, impacts of migration 
 
ÚVOD 

Migrácia vo svetových dejinách hrala a hrá významnú úlohu. Vo výraznej miere súvisí so 
širšími globálnymi, ekonomickými, sociálnymi, politickými a technologickými transformáciami, ktoré 
ovplyvňujú, prehlbujú a formujú životy ľudí či na pracovisku, v spoločenskom, duchovnom i 
v každodennom živote. Tým, že rastie počet ľudí, ktorí majú jednoduchý prístup k informáciám, 
tovarom a službám z celého sveta z dôvodu rozširovania informačných a komunikačných technológií, 
vzdialenosti medzi kontinentmi a krajinami sa znižujú. Rozsah a tempo medzinárodnej migrácie je 
ťažké presnejšie odhadnúť, pretože ju ovplyvňujú dlhodobé trendy súvisiace s demografickými 
a klimatickými zmenami, globálnym hospodárskym rozvojom, technologickými inováciami a 
technickým pokrokom,  prístupom k doprave, ale tiež s bezpečnostným ohrozením a hroziacimi 
konfliktami.   
GLOBÁLNA MIGRÁCIA  
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Súčasná mobilita ľudí je vyššia ako kedykoľvek predtým v novodobej histórii a naďalej 
prudko stúpa, čím sa stáva jednou z určujúcich globálnych otázok 21. storočia.  Z približne 200 štátov 
sveta skoro všetky sú zdrojové, tranzitné alebo cieľové územia pre migrantov. Z dlhodobých 
pozorovaní poznáme, že medzinárodná migrácia nie je v rámci celého sveta rovnomerná, ale je 
formovaná geografickými, demografickými, politickými, náboženskými a inými dôsledkami. 
Medzinárodná organizácia pre migráciu (International Organization for Migration – IOM)1 odhaduje, 
že v roku 2019 bolo na celom svete 272 miliónov medzinárodných migrantov, čo predstavovalo 3,5 % 
svetovej populácie [5, s. 21]. Z grafu 1 vidíme, že absolútny počet migrantov od roku 1970 neustále 
stúpa, ale narastá aj ich podiel na celkovej svetovej populácii. Za posledné roky vzrástol ich celkový 
počet z odhadovaných 152 miliónov v roku 1990 na 174 miliónov v roku 2000 a až na 272 miliónov 
osôb v roku 2019. Počet ľudí, ktorí migrovali do zahraničia, sa tak od roku 2000 do roku 2019 zvýšil o 
56 %, pričom percentuálny podiel migrantov na svetovej populácii vzrástol z 2,9 % v roku 1990 na 3,5 
% v súčasnosti. Napriek tomu, že sa podiel medzinárodných migrantov v sledovanom období globálne 
zvýšil, drvivá väčšina ľudí žije v tých krajinách, v ktorých sa narodili. 

 
Graf 1 – Medzinárodní migranti v rokoch 1970 až 2019  

 
Prameň: IOM, World migration report 2020 

 
V roku 2019 bola väčšina zahraničných migrantov (cca 74 %) v produktívnom veku, t. j. vo 

vekovej kategórii 20 – 64 rokov. V rozmedzí rokov 2000 až 2019 nastal mierny pokles migrantov 
mladších ako 20 rokov, a to zo 16,4 % v roku 2000 na 14 % v roku 2019.Podiel medzinárodných 
migrantov kategórie 65 a viac ročných zostáva v uvedených rokoch stabilizovaný na 12 %.  
Z rodového pohľadu 52 % medzinárodných migrantov tvorili muži. Dve tretiny všetkých 
medzinárodných migrantov žilo v roku 2019 v dvadsiatich krajinách. Najviac medzinárodných 
migrantov žije v súčasnosti v Spojených štátoch amerických (18,6 %), nasleduje Nemecko, Saudská 
Arábia, Ruská federácia, Veľká Británia, Spojené arabské emiráty, Francúzsko, Kanada, Austrália 
a Taliansko. V Európskej únii tvoria migranti 7,8 % celkovej populácie členských krajín, z toho tri 
štvrtiny migrantov (76 %) žije v piatich krajinách Európskej únie: v Nemecku (9,7 mil.), Veľkej 
Británii (6,3 mil.), Taliansku (5,1 mil.), vo Francúzsku (4,7 mil.) a v Španielsku (4,6 mil.) [5]. 
Najatraktívnejšou destináciou pre migrantov je Európa a v roku 2019 tu žila skoro jedna tretina (30,3 
%) z celkového počtu  medzinárodných migrantov. 
 
                                                           
1Medzinárodná organizácia práce (IOM) bola založená v roku 1951 a v súčasnosti má 172 členských a 8 
pozorovateľských krajín. Pridruženou organizáciou OSN sa stala v roku 2016. 
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MIGRÁCIA NA SLOVENSKU 
 

Slovensko nepatrí k tradičným cieľovým krajinám migrantov. Zatiaľ je kultúrne homogénnou 
krajinou, ktorej sa nedotkol dramatický nárast migrácie v priebehu 20. a začiatkom 21. storočia. Až 
donedávna bolo Slovensko takmer výlučne krajinou pôvodu migrantov, teda krajinou, z ktorej občania 
z rôznych dôvodov migrovali do cudziny. Nové možnosti pre migráciu, najmä  za prácou, sa 
Slovákom otvorili po roku 1989, aj keď pracovné trhy členských krajín Európskej únie im ostali 
oficiálne zatvorené až do roku 2004. Len veľmi obmedzený počet odborníkov, o ktorých bol 
v zahraničí záujem, dostal pracovné povolenie. Výraznejšie zmeny priniesol až vstup Slovenska do 
Európskej únie a schengenského priestoru. Typickým pre toto obdobie bol nielen brain-drain, únik 
mozgov, ale i brain-in-drain, t. j. vykonávanie nekvalifikovanej práce kvalifikovanými pracovníkmi 
[8, s. 16].  Vstupom do Európskej únie poklesla na Slovensku najmä nelegálna a azylová migrácia a 
legálna migrácia sa zvýšila šesťnásobne.  

Pokiaľ ide o migráciu na Slovensko, počas 27 rokov od vzniku republiky imigrácia cudzincov 
postupne narastala. Avšak medzi rokmi 1993 až 2004 téma zahraničnej migrácie nebola v záujme 
širšej diskusie, boom nastal až v posledných desiatich rokoch. Druhý najvyšší rast populácie 
cudzincov medzi všetkými členskými štátmi Európskej únie bol zaznamenaný na Slovensku v rokoch 
2004 – 2008.Napriek tomu zastúpenie cudzincov v porovnaní s inými štátmi Európskej únie zostáva 
na nízkej úrovni. Cudzinci dnes tvoria na Slovensku 2,2 percenta populácie a ich počet pomaly 
kontinuálne narastá. V roku 2018 žilo na Slovensku s povolením na pobyt 121 264 cudzincov. Nižší 
podiel cudzincov na celkovom počte obyvateľstva ako Slovensko má Chorvátsko (1,3 %), Bulharsko 
(1,2 %), Litva (1,0 %), Poľsko (0,6 %) a Rumunsko (0,5 %). Zo susedných krajín má vyšší podiel 
migrantov Česko (4,8 %) a Rakúsko (15,7 %).[6]. K 31.12. 2019 pracovalo na Slovensku 78 298 
cudzincov a ich počet oproti roku 2018 vzrástol o 13,3 %[10].Popri migrácii zo sociálnych dôvodov, 
akými sú napríklad zlúčenie rodiny či manželstvo migranta so slovenským občanom, v súčasnosti je 
najvýraznejším dôvodom legálnej migrácie na Slovensko práve migrácia za prácou, podnikaním a za 
štúdiom. 
 
MIGRÁCIA ZA PRÁCOU 
 

Medzinárodná migrácia sa považuje za jednu z fundamentálnych civilizačných výziev 21. 
storočia, pretože má závažné ekonomické, sociálne, populačné, kultúrne, politické, bezpečnostné, 
environmentálne a iné dopady. Vo všeobecnosti ju však odborníci vnímajú ako prirodzený, zväčša 
pozitívny a z mnohých hľadísk užitočný fenomén. Podľa rôznych autorov a podľa rozličných faktorov 
možno migráciu rozdeliť do štyroch základných skupín: a/ trvalá migrácia (zámerom je získať 
občianstvo a dlhodobý pobyt na území cieľového štátu); b/ ekonomická migrácia, zahŕňajúca pracovnú 
migráciu (dôvodom je zamestnať sa na pracovnom trhu v cieľovej krajine kvôli lepším ekonomickým 
podmienkam v porovnaní s domácou krajinou); c/ utečenecká migrácia (spôsobená zlými 
podmienkami na život v domácej krajine); d/ ilegálna migrácia. 

Kľúčovou motiváciou k migrácii je hľadanie pracovných príležitostí. Pracovná migrácia je 
motivovaná primárne práve ekonomickými faktormi, ako získanie vyššieho príjmu jednotlivca alebo 
domácnosti, v ktorej potencionálny migrant žije, alebo možnosť lepšieho uplatnenia sa v cieľovej 
krajine. Sú to tzv. „pull faktory“, ktoré sú skôr pozitívne a viažu sa na vyššiu životnú úroveň, prácu, 
možnosti vzdelávania, zlúčenie rodiny alebo slobodnejšia či bezpečnejšia spoločnosť v cieľovej 
krajine. Na rozdiel „push faktory“ sú vo všeobecnosti negatívne a predstavujú ich konflikty, 
prenasledovanie, politická nestabilita, sociálna nerovnosť, slabé ekonomické možnosti a pod.[8, s. 
9].„Push“ a „pull“  faktory možno vnímať ako dva aspekty vplyvov na rozhodovanie migranta o 
možných výhodách, nákladoch či rizikách odchodu do zahraničia. 

Posledné dostupné údaje Medzinárodnej organizácie práce odhadujú, že podiel pracovnej 
migrácie na celkovej migrácii vo svete tvoril v roku 2017takmer dve tretiny (64%).Z tohto podielu na 
Európu pripadlo 33 %, čo bol najvyšší podiel zo všetkých sledovaných regiónov[5, s.33]. Potrebné je 
však poznamenať, že uvedené globálne údaje sú z rôznych dôvodov pravdepodobne podhodnotené.  
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Podľa odhadov Medzinárodnej organizácie práce 68 % migrujúcich pracovníkov žilo v 
krajinách s vysokou úrovňou príjmov, 39 % v krajinách so strednou a 3,4 % v krajinách s nízkou 
úrovňou príjmov. 
 
Graf 2 - Migrujúci pracovníci podľa úrovne príjmov cieľovej krajiny, rok 2013 a 2017 
 

Prameň: IOM,World migration report 2020 
 
Spoľahlivo porovnávať počty pracujúcich migrantov v časovom priebehu nie je možné, predsa 

sa však dajú postrehnúť zmeny v ich proporcionálnom rozdelení. Napríklad v roku 2017 nastala 
výrazná zmena v objeme ľudí migrujúcich za prácou podľa kategórie príjmov v cieľových krajín. 
Krajiny s vysokými príjmami zaznamenali v rokoch 2013 až 2017 pokles migrujúcich pracovníkov o 7 
percentuálnych bodov - zo 75 % na 68%, zatiaľ čo krajiny s vyššími strednými príjmami zaznamenali 
nárast o 7 percentuálnych bodov - z 12 % na 19 % (graf 2). Tento zjavný posun mohol byť 
ovplyvnený hospodárskym rastom v krajinách so strednými príjmami alebo zmenami právnych 
predpisov v oblasti prisťahovalectva za prácou v krajinách s vysokými príjmami. Podiel migrujúcich 
pracovníkov na celkovej pracovnej sile bol vo všetkých príjmových skupinách pomerne malý 
v krajinách s nízkymi príjmami (1,9 %), s nižšími príjmami (1,4 %) a v krajinách s vyššími strednými 
príjmami (2,2%), ale oveľa vyšší v prípade krajín s vysokými príjmami (18,5 %) [5, s. 33]. Rodový 
pohľad na ľudí migrujúcich za prácou ilustruje tabuľka 1. 

 
Tab. 1 – Pracovní migranti podľa pohlavia a úrovne príjmov cieľových krajín, rok 2017 
 Nízke príjmy Nižšie stredné 

príjmy 
Vyššie stredné 

príjmy 
Vysoké príjmy Celkom 

 M Ž Ʃ M Ž Ʃ M Ž Ʃ M Ž Ʃ M Ž Ʃ 
P
M 
mil
. 

3.6 1.9 5.6 10.
9 

5.6 16.
6 

17.
4 

13.
1 

30.
5 

63.
7 

47.
5 

111.
2 

95.
7 

68.
1 

163
.8 

%  
 

2,2 1,2 3,4 6,7 3,4 10,
1 

10,
6 

8 18,
6 

38,
9 

29 67,9 58,
4 

41,
6 

100 

Prameň: IOM,World migration report2020 
Poznámka: M – muži; Ž – ženy; Ʃ – spolu; PM – pracovní migranti  

 
Z rodového aspektu tvorili pracujúci migranti muži 58 %, ženy 42 % a podobne muži tvorili 

vyšší podiel pracovných migrantov v produktívnom veku (54 %). Ako je zrejmé z údajov tabuľky 1, 
medzinárodná pracovná migrácia je v súčasnosti rodovo koncentrovaná v prípade mužov viac do 
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krajín s nízkymi a nižšími strednými príjmami na rozdiel žien, u ktorých je ich nižší podiel v krajinách 
s vysokými príjmami. 

 
Pohyb za prácou, teda ekonomický rozmer, má v celosvetovej migrácii dominantné postavenie 

a predstavuje hlavnú motiváciu pre odchod do zahraničia. Stále sa prehlbujúci rozdiel medzi bohatými 
a rozvojovými krajinami predurčuje znevýhodnené skupiny obyvateľstva k pohybu. Pestrejšie 
pracovné ponuky v zahraničí, lepšie platové podmienky a s tým súvisiace predpoklady pre transfer 
finančných prostriedkov do domovskej krajiny, sú silným lákadlom pre pracovnú migráciu. Práve 
remitencie zohrávajú významnú úlohu a stávajú sa jedným z hlavných argumentov rodín a domácností 
pri uvažovaní o pracovnej migrácii. 

 
Globálne údaje o medzinárodných prevodoch finančných prostriedkov zhromažďuje Svetová 

banka, a to aj s vedomím rôznych nedostatkov a rozdielov v definíciách a metodikách pri zostavovaní 
presných štatistických údajov. Skutočný objem globálnych remitencií je pravdepodobne vyšší ako 
dostupné odhady, nakoľko Svetová banka nezachytáva ich toky formálnymi a neformálnymi kanálmi. 
Napriek tomu dostupné údaje v posledných desaťročiach vyjadrujú zvýšenie remitencií zo 126 miliárd 
USD v roku 2000 na 689 miliárd USD v roku 2018. V porovnaní rokov 2017 a 2018 bol zaznamenaný 
nárast remitencií o 9 percentuálnych bodov [5, s. 35]. Krajiny s najvyššími príjmami sú takmer vždy 
najdôležitejším zdrojom remitencií. Rozhodujúcimi pôvodcami globálnych remitencií sú Spojené štáty 
americké, nasledované sú Spojenými arabskými emirátmi, Saudskou Arábiou, Švajčiarskom 
a Nemeckom. 
 
DOPADY PRACOVNEJ MIGRÁCIE 
 

Jedným z významných prostriedkov riešenia problému starnutia populácie, prejavujúci sa 
nedostatkom pracovných síl a zvýšeným dopytom po niektorých druhoch kvalifikácie, je pracovná 
migrácia. Podľa motivácie migrantov a miesta ich pobytu pracovná migrácia môže byť dopytová, 
ponuková, pobytová alebo cezhraničná. Kým dopytová migrácia vzniká na základe vlastného záujmu 
jednotlivca migrovať, ponukovou migráciou sa obvykle vyspelá krajina snaží získať na svoj pracovný 
trh vysoko kvalifikovaných a talentovaných pracovníkov. Na „prilákanie“ vysoko kvalifikovanej 
pracovnej sily má zvyčajne významný vplyv lepšie finančné ohodnotenie aké je v domácej krajine, 
rôzne benefity poskytované zamestnávateľom alebo možnosť kariérneho rastu pri užšej špecializácii. 
Pobytová migrácia je charakteristická dlhodobým zotrvaním v hostiteľskej krajine, ale môže ísť aj o 
presun na celý život, ktorý následne zahŕňa migráciu celých rodín, nielen jednotlivca. A nakoniec 
cezhraničná migrácia funguje tým spôsobom, že pracovník má trvalý pobyt vo svojej domovskej 
krajine a pracovať dochádza do zahraničia, najčastejšie do krajiny susediacej s jeho domovskou.  

 
Migrácia je kvalitatívne a kvantitatívne citlivým javom, ktorý sa následne odráža v spektre 

a intenzite jej efektov, resp. dopadov [4, s. 120].Vplyv pohybu pracovných síl na ekonomiku krajín (na 
krajinu pôvodu i na krajinu cieľovú) závisí prioritne od objemu migrantov, ich kvalifikácie, 
podmienkach na trhu práce, na ekonomickom vývoji danej krajiny, ale závisí aj od ďalších dôležitých 
faktorov –od dĺžky migrácie, legálnosti migrácie, demografickej situácie danej krajiny, ekonomického 
rastu, (ne)zamestnanosti, mzdovej úrovne atď. Potenciálne dopady pracovnej migrácie majú dosah ako 
na krajinu pôvodu, tak i na cieľovú krajinu a prejavujú sa negatívne i pozitívne2. 
 
Potencionálne dopady na krajiny pôvodu 
 
a/ negatívne 

                                                           
2 Potenciálne pozitívne a negatívne dopady migrácie uvádza IOM vo svojich odporúčaniach pre tvorcov politík 
[2]. 
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• odlev kvalifikovaných a talentovaných ľudí (brain-drain), ktorých motiváciou pre migráciu 
je hlavne vyššia mzda v zahraničí a lepšie uplatnenie sa na trhu práce; 

• nedostatok odborníkov v domovskej krajine, čo môže spôsobiť spomalenie rozvoja krajiny 
a hospodárskeho rastu; 

• zhoršenie štruktúry obyvateľstva - vekovej, vzdelanostnej, atď.; 
• strata potencionálnych daňových príjmov; 
• strata nákladov vynaložených na vzdelávanie obyvateľov a nižšia návratnosť investícií do 

vzdelávacieho systému; 
• riziko vzniku remitenčnej ekonomiky a vonkajšej závislosti na príjmoch zo zahraničia; 
• zvýšenie spotreby získaním remitencií môže prispieť k riziku zvýšenia inflácie;  
• prípadné využitie remitencií na migráciu ďalších členov rodiny. 

 
b/ pozitívne 

• redukcia miery nezamestnanosti v dôsledku vycestovania ľudí za prácou do zahraničia; 
• znižovanie nákladov vznikajúcich pri nezamestnanosti, ako sú rôzne podpory a dávky 

vyplácané zo štátneho rozpočtu; 
• príjem remitencií a zahraničnej meny zlepšuje životnú úroveň rodín migrantov; 
• pozitívny efekt remitencií v podobe zvýšenia dopytu po tovaroch a službách a zvýšenie 

spotreby;  
• remitencie zvyšujú národný dôchodok a môžu byť zdrojom financovania rozvojových 

investícií; 
• možnosť emigrácie môže stimulovať investície do vzdelávacieho systému a do ľudského 

kapitálu; 
• zvýšenie obchodu medzi prijímacou a domovskou krajinou migranta; 
• v prípade návratu migranta domov prínosom je zhodnotený ľudský kapitál a využitie jeho 

získaných skúseností, zručností aknow-how; 
• vytváranie rôznych väzieb medzi krajinami a prípadná podpora miestnych komunít.  

 
Potencionálne dopady na cieľové krajiny 
 
a/ negatívne: 

• príjem remitencií zhoršuje platobnú bilanciu, nakoľko predstavujú devízový náklad na 
pracovnú silu; 

• riziko oneskorenia štrukturálnych zmien a spoliehanie sa na lacnú pracovnú silu; 
• migrácia lacnej pracovnej sily môže prispieť k vytláčaniu vlastných pracovníkov z 

pracovných miest a vytvoriť mzdový a sociálny dumping; 
• finančné náklady na integráciu migrantov (sociálne dávky, vzdelávanie, bývanie, zdravotná 

starostlivosť); 
• neuspokojivá a pomalá integrácia migrantov;  
• obavy domáceho obyvateľstva z multikulturality; rozšírené vnímanie migrantov ako hrozby 

hlavne v oblasti nárastu kriminality a násilia; 
• prílev migrantov do určitého regiónu môže viesť k vysídľovaniu domáceho obyvateľstva do 

iných regiónov.   
b/ pozitívne 

• akumulácia ľudského kapitálu a vyrovnávanie nesúladu na trhu práce medzi ponukou 
a dopytom; 

• pracovná migrácia vytvára priestor pre žiaduci ekonomický rast; 
• profilovo rôznorodí migranti s odlišnou kvalifikáciou a vzdelaním dotvárajú komplexnosť 

pracovného trhu; 
• zisk kvalifikovanej pracovnej sily a talentov bez vynaloženia finančných prostriedkov na jej 

výchovu; 
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• potencionálne zlepšenie demografickej štruktúry a obohatenie domácej kultúry. 
 
 
ZÁVER 
 

Súčasná mobilita ľudí je rozsiahlejšia než v ktoromkoľvek období novodobej ľudskej histórie 
a považuje sa za jednu z určujúcich globálnych otázok dvadsiateho prvého storočia. Jej rozsah a tempo 
je ťažké predvídať, nakoľko súvisí s aktuálnymi globálnymi udalosťami a dlhodobými trendmi. 
V dnešnej dobe migrácia ako spoločenská téma, resp. problém naberá na dôležitosti a patrí medzi 
hlavné politické témy v mnohých krajinách – v Taliansku, Nemecku, vo Francúzsku, Veľkej Británii, 
ale i na Slovensku a v ďalších krajinách Európy a sveta [4, s. 114] . 

Migrácia osôb, predovšetkým pracujúcich, patrí aj napriek pretrvávajúcej existencii mnohých 
bariér, k hlavným charakteristikám moderného globálneho veku. V prípade ekonomických migrantov 
prebieha predovšetkým smerom zo zaostalejších a chudobnejších krajín do krajín so silnejšou 
ekonomikou, s väčšími možnosťami pre uplatnenie sa migranta a zlepšenie jeho životnej situácie. 
Kapitál získaný pomocou remitencií prispieva ku kvalitnejšiemu životu a k odbúravaniu chudoby 
rodiny migranta v krajine pôvodu. 

 Pracovná migrácia je určitý spôsob riešenia nedostatku pracovných síl na globálnom 
pracovnom trhu v konkrétnych sektoroch národného hospodárstva. Na krajiny pôvodu migrantov i na 
cieľové krajiny môže mať potencionálne negatívne, ale i pozitívne dopady a účinky. Ak je 
medzinárodná migrácia správne riadená, môže prispievať jednak k rastu a prosperite krajín pôvodu i 
cieľových krajín a byť prínosom aj pre samotných migrantov. 
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