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ABSTRAKT 
V súčasnosti množstvo ambicióznych a vzdelaných mladých ľudí odchádza do zahraničia, aby získali 
ďalšie vzdelanie, nové poznatky, zaujímavé pracovné miesta a spoznali svet. Z národohospodárskeho 
hľadiska je žiaduce, aby sa časť ľudí vrátila späť do vlasti, a to v krátkodobom, prípadne 
strednodobom horizonte. Na druhej strane príchod talentov zo zahraničia je obohatením pre domáce 
prostredie. Príspevok má za cieľ predstaviťpolohu atraktivity Slovenska v Európskej únii (EÚ) 
prostredníctvom hodnotiacich rebríčkov konkurencieschopnosti, univerzít i talentu. Poukazuje na 
záujem zahraničných študentov o vyššie vzdelávanie na slovenských vysokých školách,záujem cudzích 
štátnych príslušníkov pracovať na slovenskom pracovnom trhua ich vzdelanostnú a profesijnú 
štruktúra. Príspevok sa stručne zmieňuje o rôznychprogramoch, projektoch a politikách, ktorésú 
naviazané na podporu mobility. 
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ:atraktivita krajiny, medzinárodná mobilita, podmienky pre štúdium, prácu 
a život, mobilitné programy 
 
ABSTRACT 
Nowadays, many ambitious and educated young people are going abroad to gain further education, 
new knowledge,interesting jobs and to explore the world. From the national economic point of view, it 
is desirable for some people to return to their home countries in the short or medium term. On the 
other hand, the arrival of talent from abroad is rewarding for the domestic environment. The aim of 
the paper is to present the position of the attractiveness of Slovakia in the European Union (EU) 
through the rankings of competitiveness, universities and talent. It points out the interest of foreign 
students in higher education at Slovak universities, the interest of foreign nationals to work in the 
Slovak labour market and their educational and professional structure as well. The paper briefly 
mentions the various programs, projects and policies that are linked to promoting mobility. 
 
KEY WORDS: country attractiveness, international mobility, condition for study, job and life, 
mobility programmes 
 
ÚVOD 
 

Medzinárodná mobilita ľudských zdrojov, či už na úrovni štúdia alebo zamestnania, je 
v súčasnosti celosvetovým javom. V mobilite ľudských zdrojovprebieha súťaž medzi krajinami hlavne 
o získanie talentovaných a kreatívnych ľudí, nakoľko sa v mnohých členských štátoch prejavuje 
nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Medzinárodná mobilita talentov posilňuje 
konkurencieschopnosť prijímajúcej krajiny, čo sa na jednej strane môže prejaviť rastom inovácií, na 
druhej strane je stratou vo vysielajúcej krajine. Preto sa veľkou výzvou pre krajiny stáva poskytnutie 
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atraktívnejšieho prostredia ako pre študentov, tak aj pre tvorivých a inovatívnych pracovníkov. 
K tomuto cieľu si krajiny vytvárajú mobilitnépolitiky a podporné programy, prostredníctvom ktorých 
sa snažia poskytnúť príťažlivé prostredie ako pre študentov formou štipendií a grantov, tak aj pre 
tvorivých pracovníkov zaujímavými pracovnýmia platovýmipodmienkami, kariérnym rastom, 
dôchodkovým systémom a pod. 
 
ATRAKTIVITA KRAJINY A MOBILITA 
 

Atraktivitu krajiny možno hodnotiť z rôznych uhlov pohľadu – z pohľadu obyvateľov, 
podnikateľov, zákazníkov, turistov či talentovaných a kvalifikovaných pracovníkov. Podnikatelia 
zvažujú socio-politickú stabilitu s nízkym rizikom pre plánované investície, stupeň rozvoja ľudského 
kapitálu (vzdelaná pracovná sila, kvalita služieb, sociálne a kultúrne podmienky ako vzdelávací 
systém, zdravotná a sociálna starostlivosť, podmienky pre kultúru a šport, rekreáciu), všeobecne 
prostredie pre investovanie[7]. Ľudská mobilita je založená na individuálnej voľbe a existujú rôzne 
dôvody, pre ktoré sú niektoré krajiny uprednostňované pred inými. Študenti sa rozhodujú v súvislosti s 
kvalitou a flexibilitou štúdia, sociálnym vybavením prostredia školy a možnosťami mimoškolského 
vyžitia.Talentovaných ľudí motivuje uspokojenie z tvorivej práce, využitie jej výsledkov v praxi, 
spolupráca s odborníkmi, lepšie finančné ohodnotenie, resp. prírodné prostredie a lepšie životné 
podmienky. Teda o príťažlivosti krajiny rozhodujú nielen ekonomické a politické faktory (zahraničná 
politika a vnímanie cudzincov a všeobecné postoje k nim), ale  vplyv majú i nehmotné sociálne a 
environmentálne faktory.  

Pre uchopenie príťažlivosti krajín pre výber štúdiaa rozvoj kariéry je užitočným nástrojom 
hodnotenie krajín prostredníctvom indikátorov Svetového ekonomického fóra (WEF), ktoré 
každoročne zverejňuje Správu o globálnej konkurencieschopnosti. Krajiny sú hodnotené v dvanástich 
pilieroch konkurencieschopnosti prostredníctvom 98 indikátorov, ktoré vyúsťujú do globálneho 
indexu konkurencieschopnosti (GCI). V hodnotení roku 2019sa na prvých desiatich miestach 
umiestnili nasledovné krajiny: Singapur, USA, Hongkong,Holandsko, Švajčiarsko, Japonsko, 
Nemecko, Švédsko, Spojené kráľovstvo a Dánsko.  

Umiestnenie krajín Európskej únie znázorňuje graf 1. 
 

Graf 1: Krajiny Európskej únie hodnotené podľa GCI, rok 2019 
 

 
Prameň: GlobalCompetitiveness Report 2019 [11] 

 
 Do hodnotenia globálnym indexom konkurencieschopnosti bolo v roku 2019 zaradených 
141 ekonomík. Najvyššie možné dosiahnuté skóre predstavuje hodnotu 100 a krajina umiestnená na 1. 
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mieste  - Singapur - dosiahla skóre 84,8. Slovensko sa v rámci EU28 umiestnilo na 22. mieste so skóre 
66,8.Slabé stránky Slovenska podľa hodnotenia GCI spočívajú v stabilite vládnej politiky,dlhodobej 
vízii vlády,silnej regulácii,nezávislosti súdov,nedostatku kvalifikovaných pracovníkov, zložitosti 
prijímania zahraničných pracovníkov, vnútornej mobilite, kritickom myslení vo výučbe, deformačnom 
účinku daní a dotácií na hospodársku súťaž, sadzbe dane zo mzdy, postoji k podnikateľskému riziku  
a v dobe potrebnej na začatie podnikania.   

 
ATRAKTIVITA KRAJINY PRE ŠTUDENTOV 
 

Cesta do zahraničia za štúdiom je v európskych dejinách dlhodobou tradíciou. Existencia 
výmenných programov okrem tradičných kultúrnych a historických väzieb a geografickej blízkosti 
podporuje vnútroeurópsku mobilitu študentov. V posledných desaťročiach sa počet medzinárodných 
študentov výrazne zmenil, nakoľko medzinárodnú mobilitu študentov podporujú rôzne programy. 
Prvým významným bol program Sokrates1, založený v roku 1994 ako jednou z aktivít vzdelávacej 
politiky EÚ. 

Atraktivitu krajiny pre výber štúdia popisuje vo svojej výskumnej práci R. Kolster [5] 
prostredníctvom piatich pilierov: (1) ekonomickým, (2) politickým, (3) líderským, (4) svetovou 
kultúrou a (5) vnímaním. (1) Ekonomický pilier meria ekonomickú pozíciu krajiny, a to pomocou 
troch faktorov – hrubým domácim produktom (HDP) na obyvateľa, investíciami do vysokoškolského 
vzdelávania a nákladmi na vysokoškolské vzdelávanie. (2) Politický pilier meria rozsah, v akom hrá 
krajina politickú úlohu v globálnom spoločenstve. Meria sa dvomi faktormi - politickým vplyvom v 
kontexte účasti v  OSN, Svetovej banke, Medzinárodnom menovom fonde a OECD a ich kvótou na 
hlasovaní. Druhým faktorom je úroveň internacionalizácie systému vysokoškolského vzdelávania a s 
tým súvisiace politiky ako napríklad vízová a imigračná politika. (3) Líderský pilier popisuje úsilie 
krajín o udržanie svojej ekonomickej  a politickej vedúcej úlohy vo svetovej spoločnosti. Ako 
hodnotiace faktory sú uvedené propagácia, sociálne prostredie a rozmanitosť študentskej populácie. 
(4) Pilier svetovej kultúry opisuje úroveň angažovanosti krajiny v tejto oblasti. Meria sa tromi 
faktormi: uznanie vysokoškolského vzdelania určitej krajiny v zahraničí a jeho rozsah, akademický 
systém vzdelávania a jazyk výučby. (5) Pilier vnímania sa meria subjektívnymi faktormi 
sprostredkovanými študentmi, ktoré rozhodli o ich voľbe. Je to kvalita a povesť krajiny, systém 
vysokoškolského vzdelávania a kvalita univerzít. 

Pri výbere lokality na štúdium môže študentov motivovať globálny rebríček univerzít i už 
spomínané hodnotenie krajín Svetovým ekonomický fórom. Prestížny rebríček BestGlobalUniversities 
2019 zverejnil 1 250 najvýznamnejších svetových univerzít a jeho hodnotenie umožňuje študentom 
nadobudnúť prehľad o kvalitnomvyššom vzdelávaní za hranicami ich vlastných krajín[13]. 
Referenčným stupňom jeHarvardUniversity USA, ktorej skóre má hodnotu 100. V rámci Európskej 
úniesa medzi atraktívnymi univerzitami v prvej stovke umiestnilo 12 univerzít zo Spojeného 
kráľovstva(5.  miesto a skóre 87,5 dosiahla UnivesityofOxford, 7. miesto a skóre 85,8Universityof 
Cambridge), 7 univerzít z Holandska, ďalej univerzity zo Švajčiarska, Francúzska, Švédska, Belgicka 
a zástupcu majú i štáty ako Dánsko, Fínsko, Španielsko a Nórsko. Najvyššie v hodnotiacom rebríčku 
zo slovenských univerzít obstála Univerzita Komenského Bratislava s umiestnením na 533. mieste 
a so skóre 45,3. 

Údaje o mobilite študentov terciárneho vzdelávania sa získavajú z databáz OECD.  Prieskum 
OECD o mobilitných študentoch zo zahraničia v terciárnom vzdelávaní (úroveň ISCED 5 - 8)  z roku 
2016 preukázal, že  študenti preferovali štúdium vo Veľkej Británii, kde študovalo 26,4 % 

                                                           
1 Prvý program Socrates bol iniciovaný v roku 1994 a trval do roku 1999. Ako Socrates II. pokračoval do roku 
2000, kedy bol nahradený Programom celoživotného vzdelávania plynúcom v rokoch 2007 - 2013.  Program 
sprostredkovával spoluprácu medzi európskymi školami, študentmi, vzdelávacími inštitúciami a inými 
subjektmi, zapojenými do vzdelávacieho procesu.  Jeho významným podprogramom je Program Erasmus, ktorý 
je určený všetkým študentom vysokých škôl a niektorých vybraných vyšších odborných škôl. Jeho náplňou sú 
výmenné pobyty, štúdium na zahraničnej univerzite a iné formy spolupráce. Je to veľmi úspešný mobilitný 
program, ktorý pokračuje ako Erasmus+.    
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zahraničných študentov EÚ. Záujem bol aj o štúdium vo Francúzsku (15 %), Nemecku (14,9 %), 
v menšej miere v Taliansku (5,7 %), Holandsku (5,5 %), Rakúsku (5,4 %), v Belgicku (3,7 %) 
a Španielsku (3,3 %). Pri porovnaní rokov 2013 a 2016 možno konštatovať, že v krajinách,o ktoré bol 
vysokýzáujem zahraničných študentovo štúdium, dopytmierne vzrástol – v Nemeckuo 24 %, 
Francúzskuo7 %, Veľkej Britániio 4 %.Stagnácia zahraničných študentov v sledovanom období bola 
viditeľná v Rakúsku a Slovensku, pokles v Španielsku. U krajín, v ktorých bol zaznamenaný vysoký 
percentuálny nárast, bola však veľmi nízka východisková základňa. 

Významnejšie sa medzinárodná mobilita talentov2začína v čase doktorandského štúdia. 
Študenti majú záujem o doktorandské štúdium v zahraničí, kde vykonávajú svoj vedecký výskum 
v hostiteľskej krajine. Mobilita počas doktorandského štúdia má vplyv na postdoktorandskú mobilitu 
a postdoktorandskú kariéru. Štúdie OECD obsahujú taktiežúdaje o zahraničných doktorandoch 
(ISCED 6), udávané v percentách z celkového počtu doktorandov.Tento indikátor je dostupný podľa 
krajiny pôvodu a premietnutý je do grafu 2.  
 
Graf 2: Medzinárodná mobilita študentov krajín OECD, rok 2016 (%) 

Prameň: OECD, 2016 
Poznámka: Prílev študentov terciárneho vzdelávania ako %  z celkového počtu zapísaných študentov 
v krajine. 
 

Nevýhoda indikátora mobility doktorandov spočíva v tom,  že  síce zverejňujúpočty študentov 
terciárneho vzdelávania v zahraničí, avšak nie sú informácie o tom, či sa študenti vrátia späť do 
vysielajúcej krajiny alebo zostávajú v zahraničí.  
 

                                                           
2 V našom ponímaní pod talentami rozumieme III. stupeň vzdelania. 
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ATRAKTIVITA SLOVENSKA PRE ŠTUDENTOV AKVALIFIKOVANÝCH 
PRACOVNÍKOV 
 
Atraktivita Slovenska pre zahraničných študentov  

Slovensko patrí medzi krajiny s najvyšším podielom mladých ľudí, ktorí odchádzajú za 
vzdelaním do zahraničia. Podľa poslednej štúdie OECD až 15 % Slovákov študovalo na vysokej škole 
(VŠ) mimo domova. Študenti majú na Slovensku možnosť výberuštúdia na 36. vysokých školách, 
napriek tomu počet študentov študujúcich na slovenských vysokých školách neustále klesá. Príčiny 
štúdia v zahraničí sú rôzne – demografický vývoj, snaha získať titul na zahraničnej univerzite, čo 
môže odlíšiť absolventa na domácom pracovnom trhu, vyššia kvalita štúdia, slabá flexibilita štúdia, 
chýbajúce študijné odbory, neúspech na domácej vysokej škole, nie dobrý imidž slovenských 
vysokých škôl,neatraktívne ubytovanie a priestory pre štúdium a voľný čas. Najviac slovenských 
študentov odchádza do Českej republiky, populárna je Veľká Británia, Rakúsko, Nemecko, USA 
a Maďarsko. Štúdiu Slovákov v Českej republike napomáha obojstranná dohoda o bezplatnom štúdiu 
a kultúrna a jazyková blízkosť. Slovenskí študenti sa vo veľkej miere orientujú na štúdium v Brne, 
hlavne na Masarykovej univerzitenapriek tomu, že v rebríčku hodnotenia sa umiestnila iba málo 
vyššie ako UKBratislava (Masarykova univerzita 517. miesto, skóre 46,0, Univerzita Komenského 
533. miesto, skóre 45,3). Záujem o štúdium v Brne súvisí nielen s príťažlivosťou a inováciou výučby, 
ale aj s modernými priestormi hlavne pre vedu a výskum, na ktoré Brno v minulom programovacom 
období čerpalo prostriedky z eurofondov. Značnú úlohu má i geografická poloha, nakoľko Brno je 
prirodzenou spádovou oblasťou, ktorá zahŕňa západné a stredné Slovensko. Túto tézu potvrdzuje 
vysoká preferencia slovenských študentov pre Brno v porovnanís prestížnou Karlovou univerzitou 
umiestnenou v rebríčku na 204. mieste a so skóre 59,6. 

Negatívom pre Slovensko je skutočnosť, že časť študentov sa domov nevráti. Podľa štúdie M. 
Bahnu [1]sa na Slovensko do dvoch rokov po absolvovaní štúdia vráti približne polovica 
študentov.Častejšie sa naspäť domovvracajú študenti z ekonomicky silnejších rodín a tí študenti, ktorí 
odišli študovať až po absolvovaní vysokej školy na Slovensku doktorandské štúdium do 
zahraničia.Títo majú menší záujem zamestnať sa v zahraničí, doma majú rozbehnutú napr. vedeckú 
kariéru a aj silnejšie sociálne väzby ako študenti odchádzajúci po strednej škole. 

Na Slovensku študovalo k 31. 10. 2018 na I., II., a III. stupni vysokých škôl (verejných, 
súkromných a štátnych) celkom 136 874 študentov. Z uvedeného počtu zahraniční študenti tvorili 9,3 
% (12 706 študentov). Tabuľky1 a 2uvádzajú počty zahraničných študentov na slovenských VŠ podľa 
vybraných krajín a druhu vysokej školy. 
 
Tab. 1 - Študujúci cudzinci na slovenských VŠ v I. a II. stupnipodľa druhu školy a vybraných krajín 
(31. 10. 2018) 
VŠ/Krajina verejné súkromné štátne spolu % 
      
Celkom  8 521 3 160 327 12 008 100,0 
v tom:      
ČR 486 2 584 129 3 199 26,6 
Maďarsko 551 38 0 589 4,9 
Nemecko 538 0 66 604 5,0 
Nórsko 542 0 11 553 4,6 
Poľsko 403 0 0 403 3,4 
Srbsko 471 316 0 787 6,6 
Ukrajina 2 747 36 0 2 783 23,2 
Prameň: CTVI SR – Štatistická ročenka školstva 2018/2019[2] 

 
Najviac študentov I. a II. stupňa prišlo na Slovensko študovať z ČR (26,6 %) a z Ukrajiny 

(23,3 %). Zahraniční študenti študovali prevažne na verejných vysokých školách. Najviac študentov si 
zvolilo štúdium zdravotníctva – 3068 študentov na verejných VŠ (v tom lekárske vedy 2889 
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a farmaceutické vedy 102 študentov) a 516 na súkromných VŠ (nelekárske zdravotné vedy). 
Technické vedy a náuky študovalo na verejných VŠ 1 708 zahraničných študentov (508 strojárstvo, 
422 spracovanie dreva, 346 informačnú a výpočtovú techniku). O štúdium spoločenských vied, náuk a 
služieb bol záujem ako na verejných (1537 študentov), tak i na súkromných (582 študentov) vysokých 
školách. Nižší záujem prejavili zahraniční študenti  o poľnohospodárske, lesnícke a veterinárne vedy 
(538 študentov), vedy a náuky o umení (234 študentov) a prírodné vedy (185 študentov).    
 
Tab. 2 -Študujúci cudzinci na slovenských VŠ v III. stupnipodľa druhu školy a vybraných krajín (31. 
10. 2018) 
VŠ/krajina verejné súkromné štátne spolu % 
      
Celkom  631 64 3 698 100,0 
v tom:      
ČR 95 27 0 122 17,5 
India 18 0 0 18 2,6 
Poľsko 81 0 0 81 11,6 
Rusko 12 0 0 12 3,3 
Srbsko 23 0 0 23 3,3 
Ukrajina 61 1 0 62 8,9 
Nemecko 152 18 0 170 24,4 
Prameň: CTVI SR – Štatistická ročenka školstva 2018/2019[2] 

 
V doktorandskom štúdiu boli najviac zastúpení študenti z Nemecka (24,4 %), ČR (17,5 %),  

Poľska (11,6 %) a Ukrajiny (8,9 %). Pre doktorandské štúdium si na Univerzite Komenského 29 
študentov vybralo odbor matematika - fyzika, 36 prírodovedecký odbor, 97 manažment (externá 
forma) a  na UPJŠ v Košiciach22 prírodovedný odbor. Pre doktorandské štúdium si zvolilo 49 
externých študentovsúkromnú Paneurópsku vysokú školu v Bratislave. 

Slovensko potrebuje rozumnú vysokoškolskú politiku, čo by si vyžadovalo vyššie investície 
do školstva a v dlhšom časovom horizonte. Stálo by za úvahu vybudovať školu, ktorá by bola 
národnou elitnou univerzitou s dlhodobým cieľom lepšie sa umiestniť v  svetovom rebríčku 
a orientovať sa viacna zahraničných študentov. Takúto stratégiu majú napríklad britské či dánske 
univerzity, resp. školy v západnom svete.  Slovensko by sa mohlo inšpirovať Českou republikou, ktorá 
profituje z imidžu úspešnejšej a bohatšej krajiny a prilákať mladých ľudí študovať na slovenských 
vysokých školách s perspektívou talenty si udržať aj pre pracovný trh, napríklad vo vzťahu k Ukrajine. 
 
b/ Atraktivita Slovenska pre zahraničných pracovníkov 

 
Pre rozvoj znalostnej spoločnosti a s tým súvisiacim rastúcim významom poznatkov, vedy a 

výskumu, inovácií a nehmotných aktív sú dôležití talentovaní ľudia.Oni sú nositeľmi nových 
myšlienok, nápadov, zručností, inovácií a sú významným faktorom konkurencieschopnosti. Schopnosť 
krajín rozvinúť, prilákať a udržať si talentovaných ľudí v danej krajine vyhodnocuje Svetový rebríček 
talentu3, ktorý zahŕňa v súčasnosti 63 krajín hodnotených v dlhodobo vydávanej Svetovej ročenke 
konkurencieschopnosti[3]. V hodnotení roku 2019 sa na prvých desiatich miestach rebríčka umiestnilo 

                                                           
3Svetový rebríček talentov odzrkadľuje tri kľúčové faktory: 1/investície do rozvoja domácich talentov, 
odrážajúce úroveň verejných investícií do vzdelávania a kvality vzdelávacieho systému; 2/ atraktívnosť krajiny 
pre talentovaných ľudí, ukazujúca schopnosť krajiny udržať si domácich talentovaných ľudí a prilákať 
talentovaných ľudí zo zahraničia; 3/pripravenosť, vyjadrujúca schopnosť krajiny naplniť potreby trhu súčasným 
množstvom talentovaných ľudí v krajine. 
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Švajčiarsko, Dánsko, Švédsko, Rakúsko, Luxembursko, Nórsko, Island, Fínsko, Holandsko 
a Singapur. Slovensko sa umiestnilo na konci rebríčka na 57. mieste . Najlepšie umiestnenie v rebríčku 
malo Slovensko v roku 2016, kedy bolo na 39 mieste. Za tri roky sa jeho postavenie zhoršilo o 18 
miest, čo poukazuje na skutočnosť, že Slovensko nie je krajinou, ktorá je príťažlivá pre talentovaných 
ľudí.  

Celkové počty pracujúcich cudzincov na Slovensku nie sú v porovnaní s inými 
krajinamiEurópskej únie alebo s mnohými krajinami sveta vysoké. V porovnaní s EÚ28 je podiel 
pracujúcich cudzincov, ktorí plánujú pacovať v SR dlhšie ako 12 mesiacov alebo majú v SR centrum 
svojich ekonomických záujmov, nízky (0,3 %) [9, s. 10].Na základe údajov Ústredia práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR (ÚPSVR), resp. Štatistického úradu SR (ŠÚ SR), poznáme základné charakteristiky 
a štruktúru cudzincov v SR a niektoré informácie o ich ekonomickej participácii. Z uvedených štatistík 
sa môžeme dozvedieť nielen počty jednotlivých kategórií cudzincov na pracovnom trhu (štátni 
príslušníci tretích krajín s povolením na zamestnanie, občania Európskej únie a Európskeho 
hospodárskeho priestoru (EÚ/EHP) s informačnou kartou s povolením na zamestnanie, občania tretích 
krajín s informačnou kartou bez povolenia na zamestnanie), ale tiež štátnu príslušnosť, dĺžku trvania 
pracovného pomeru, vykonávanú profesiu,dosiahnutý stupeň vzdelania a mobilitu do okresov. 

Od vstupu Slovenska do Európskej únie do súčasnosti rástol každým rokom prílev cudzincov 
na pracovnom trhu veľmi dynamicky. Z celkového počtu 2 314 cudzincov v máji v roku 2004 vzrástol 
ich počet na 69 116 v decembri 2018 (k 31. októbru 2019 je evidovaný počet 76 946 osôb). Dynamiku 
tohto vývoja názorne ukazuje graf3, ktorý zároveň dokumentuje, že aniekonomická kríza v roku 2009 
zásadnejšie neovplyvnila prílev cudzincov do SR, iba miernespomalila medziročný nárast. 

 
 
 

Graf 3 - Zamestnávanie cudzincov v SR v rokoch 2004 − 2018 

 
Prameň: Vlastné spracovanie, dáta z ÚPSVR SR, 2018[12]. 
 

Do krajiny prichádza málo pracovníkov kategórie talentov. Práve talenty môžu postupne 
utvárať nový ekosystém, radikálne zlepšovať parametre školstva, vedy a výskumu a zvyšovať tak 
atraktívnosť krajiny.Tabuľky 3 a 4 prezentujú pracovnú mobilitu cudzincov na Slovensko podľa ich 
vzdelanostnej a profesijnej štruktúry. 
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Tab. 3 - Počet subjektov mobility podľa vzdelanostnej štruktúry cudzincov (k 31. 12. 2018) 
Kateg. a b c d e f g h i j k Spolu 
A 9 1 

052 
512 6 107 2 798 1 

921 
198 1 

534 
2 810 29 88 17 

064 
B 280 3 

511 
3 

251 
9 314 6 190 3 

081 
112 1 

159 
5 885 224 3 

258 
36 

265 
C 22 3 

691 
902 2 557 3 221 1 

152 
129 494 1 820 46 1 

753 
15 

787 
Spolu 308 8 

254 
4 

665 
17 978 12 

209 
6 

154 
439 3 

196 
10 515 299 5 

099 
69 

116 
% 0,4 11,9 6,7 26,0 17,7 8,9 0.6 4,6 15,2 0,4 7,4 100,0 

Prameň: Vlastné spracovanie, dáta z ÚPSVR SR, 2018[12]. 
Poznámky 
(1) A − štátni príslušníci tretích krajín s povolením na zamestnanie. 
B − občania EÚ/EHP s informačnou kartou s povolením na zamestnanie. 
C − občania tretích krajín s informačnou kartou bez povolenia na zamestnanie. 
% − percento subjektov mobility na celkovom počte cudzincov N (N = 69 116, údaj je k 31. 
12. 2018). 
(2) Skratky: (a) neukončené základné vzdelanie; (b) základné vzdelanie; (c) nižšie odborné 
vzdelanie;(d) stredné odborné vzdelanie; (e) úplné stredné odborné vzdelanie; (f) úplné 
stredné všeobecnévzdelanie; (g) vyššie odborné vzdelanie; (h) VŠ vzdelanie I. stupňa; (i) VŠ 
vzdelanie II. stupňa;(j) VŠ vzdelanie III. stupňa; (k) neurčené. 

 
Do krajiny prichádzajú pracovníci s nižším stupňom vzdelania a ich počty v kategóriách po 

hranicu vyššieho odborného vzdelania tvoria až 71,6 %. Cudzí vysokoškolsky vzdelaní pracovníci sa 
podieľajú iba jednou pätinou.  
 
Tab. 4 - Počet subjektov mobility podľa profesijnej štruktúry cudzincov (k 31. 12. 2018) 
Kateg. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Spolu 
A 0 495 1 

246 
341 390 964 124 2 

062 
10 348 1 093 1 17 

064 
B 0 1 

996 
3 

635 
2 

893 
2 

089 
2 

877 
98 4 

411 
11 996 4 319 1 

951 
36 

265 
C 0 306 1 

258 
570 535 1 

127 
76 1 

499 
3 627 6 479 310 15 

787 
Spolu 0 2 

797 
6 

139 
3 

804 
3 

014 
4 

968 
298 7 

972 
25 971 11 891 2 

262 
69 

116 
% 0 4,0 8,9 5,5 4,4 7,2 0,4 11,5 37,6 17,2 3,3 100,0 

Prameň: Vlastné spracovanie, dáta z ÚPSVR SR, 2018[12]. 
Poznámky 
(1) A − štátni príslušníci tretích krajín s povolením na zamestnanie. 
B − občania EÚ/EHP s informačnou kartou s povolením na zamestnanie. 
C − občania tretích krajín s informačnou kartou bez povolenia na zamestnanie. 
% − percento subjektov mobility na celkovom počte cudzincov N (N = 69 116, údaj je k 31. 
12. 2018). 
(2) Skratky: (0) príslušníci ozbrojených síl; (1) zákonodarcovia, riadiaci pracovníci; (2) 
špecialisti;(3) technici a odborní pracovníci; (4) administratívni pracovníci; (5) pracovníci 
v službách a obchode;(6) kvalifikovaní pracovníci v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve; 
(7) kvalifikovaní pracovníci a remeselníci; (8) operátori a montéri strojov a zariadení; (9) 
pomocní a nekvalifikovaní pracovníci; (10) neurčené. 
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 Profesijná štruktúra cudzincov naznačuje, akí pracovníci v prevažnej miere prichádzajú na trh 
práce. Sú to z väčšej časti profesie chýbajúce hlavne v automobilovom priemysle ako sú operátori 
a montéri strojov, špecialisti, technici a pomocní pracovníci, ktorí tvoria 80,1 % zamestnávaných 
cudzích štátnych príslušníkov. Cudzinci prichádzajú na slovenský pracovný trh z rôznych krajín sveta. 
Okrem najbližších susedov SR (Česká republika, Maďarsko a Poľsko) je z krajín Európskej únie 
najpočetnejšie zastúpené Rumunsko, Bulharsko a Chorvátsko, z tzv. tretích krajín Srbsko,  Ukrajina, 
Vietnam, Kórejská republika, Bosna a Hercegovina a Rusko. Najpočetnejšie sú krajiny zastúpené v 
kategórii občanov z krajín Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ a EHP), ktoré 
sa na celkovom počte pracujúcich cudzincov podieľali 98 %. 
 
PROGRAMY, PROJEKTY A POLITIKY ZAMERANÉ NA PODPORU MOBILITY NA 
SLOVENSKU 
 
V snahe prilákať do krajiny talentovaných študentov a vysokokvalifikovaných pracovníkov si krajiny 
vytvárajú rôzne programy, projekty a mobilitné politiky. Na Slovensku pôsobia napríklad tieto 
programy:   
 
Program Erasmus–je určený všetkým študentom vysokých škôl a niektorých vybraných vyšších 
odborných škôl. Jeho náplňou sú výmenné pobyty, štúdium na zahraničnej univerzite a iné formy 
spolupráce. Je to veľmi úspešný mobilitný program, ktorý pokračuje ako Erasmus+.    
 
Mobilitný program  SAV SASPRO4 je určený skúseným vedcom zo zahraničia, ktorí majú záujem 
pracovať v organizáciách SAV (pracovný pobyt od 12 do 36 mesiacov), pričom vedná oblasťnie je 
obmedzená.Rozdelený je na dve mobilitné schémy:Incoming a Reintegrácia. Program SASPRO 
pokračuje v spolupráci s Univerzitou Komenského a Slovenskou technickou univerzitou aj v roku 
2019 ako MoRePro – mobilitný a reintegračný program SAV.  
 
Grantový projekt „Návrat domov“(MŠVVŠ SR v spolupráci s MF SR)  bol realizovaný v rokoch 2015 
– 2018s ročným rozpočtom 1 mil. EUR. Cieľovou skupinou boli tvoriví pracovníci: 1/ mladí ľudia do 
30 rokov, ktorí vyštudovali prestížnu zahraničnú univerzitu, 2/ ľudia, ktorí pracovali v zahraničí na 
vedúcej pozícii viac ako 10 rokov.Projekt nemal veľký úspech, z predpokladaných 50 odborníkov 
ročne  sa na Slovensko vrátil minimálny počet.  
„Vráť sa na Slovensko“- pilotný projekt z iniciatívy Ministerstva hospodárstva SR a Slovenskej 
agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) odštartoval na jar 2019. Jeho zámerom je motivovať 
odborníkov schopných využiť svoje skúsenosti na skvalitnenie vedy, výskumu, verejných služieb a IT 
prostredia k návratu na Slovensko. Cieľovou skupinou sú primárne Slováci žijúci v Spojenom 
kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska spĺňajúci kvalifikačné predpoklady na vybrané pozície 
etablovaných centier podnikových služieb s vyššou pridanou hodnotou.  

Hlavným základným dokumentom rozoberajúcim pracovnú migráciu na Slovensku je 
Migračná politika SR s výhľadom do roku 20205. Dokument poukazuje na to, že slovenský trh práce je 
závislý od prílevu ľudského kapitálu zo zahraničia z dôvodu nepriaznivého demografického vývoja, 

                                                           
4Krátka štatistika programu SASPRO: celkový počet podaných prihlášok v rámci troch výziev (v roku 2014, 
2015) bol 138,z toho boli úspešní 43 uchádzači a financovaných bolo 38 projektov(Záverečný odborný seminár  
17.10.2018. ) 
 
5 Na politike pracovnej migrácie sa podieľajú viaceré inštitúcie. Za národnú politiku pracovnej migrácie je 
zodpovedné MPSVR SR, pod uvedené ministerstvo spadá ÚPSVR, ktoré politiku pracovnej migrácie 
implementuje spolu s jednotlivými úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. Riadená ekonomická migrácia na 
Slovensku je legislatívne upravená zákonom č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a zákonom č. 5/5004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 



 

 53 

pretoekonomická migrácia6 v najbližších rokoch musí byť založená na aktívnom a flexibilnom riadení 
prijímania cudzincov[14]. Pre zlepšenie situácie je potrebné implementovať politiky na aktívnu 
podporu prijímania ekonomických migrantov a ich zamestnávanie v súlade s potrebami národného 
hospodárstva a trhu práce s dôrazom na prijímanie a zamestnávanie vysokokvalifikovaných 
zamestnancov, vedeckých pracovníkov a podľa potreby ďalších kvalifikovaných migrantov.  

Zamestnávaniu cudzincov sa venuje aj Integračná politika SR, ktorá bola schválenáuznesením 
vlády SR č. 45/2014 [8]. Jej cieľom je zlepšiť multidimenzionálnyrozmer integrácie, prierezovo 
ovplyvňovať riadenie integrácie a jej skvalitneniev záujme pozitívneho vplyvu na ekonomický, 
demografický a spoločenský životcudzincov na Slovensku. Integračná politika poukazuje na to, že 
pokiaľ chce byť Slovensko dlhodobo úspešnoukrajinou nielen v ekonomickej oblasti, je potrebné, aby 
sa zapojilo do globálnehoboja o vysokokvalifikované, ako aj deficitné nižšie kvalifikované pracovné 
silypôvodom zo zahraničia. 

V kontexte s nedostatkom pracovnej sily na Slovensku vypracovalo MPSVR SRv roku 2018 
Stratégiu pracovnej mobility cudzincov v Slovenskej republike: Strategické plánovanie, riadenie 
a regulovanie pracovnej mobility cudzincov na trh práce v Slovenskej republike do roku 2020 
s výhľadom do roku 2030[9]. Cieľom stratégie je návrh opatrení, ktoré sa zameriavajú na riešenie 
nedostatku pracovnej sily na Slovensku v niektorých odvetviach. Opatrenia sú cielené na pracovnú 
mobilitu s dôrazom na preferovanie občanov z tretích krajín s požadovanou kvalifikáciou. Krátkodobé 
ciele stratégie majú kompenzovať nedostatok pracovnej sily pracovníkmi zo zahraničia, v dlhodobých 
cieľoch získavať kvalifikovaných a vysokokvalifikovaných cudzincov a štátnych príslušníkov tretích 
krajín vytvorením podpory ich riadenej legálnej migrácie (študenti, vedeckí a výskumní pracovníci, 
umelci, podnikatelia, i skupiny zahraničných Slovákov).   

Na ilustráciu motivácie k návratu domov, vnímanie Slovenska v zahraničí, jeho komparatívne 
výhody a problémy, uvádzame prieskum realizovaný neziskovou organizáciou LEAF v roku 2018 
(rámček 1).  
 
Rámček 1 - Prieskum Slovákov v zahraničí 2018 
Prieskum bol realizovaný medzi Slovákmi žijúcimi v zahraničí prostredníctvom on-line dotazníka v 
období 6. - 27. november 2018. Na otázky odpovedalo 4 044 Slovákov žijúcich v 72 krajinách sveta. 
Najviac respondentov žilo v Čechách (27%), Spojenom kráľovstve (13%) a v Nemecku (8%). Otázky 
sa týkali nasledujúcich tém:  návrat na Slovensko a motivácia k návratu, vnímanie Slovenska, práca, 
dobrovoľníctvo, slovenské komunity v zahraničí a organizácia LEAF. Ako najčastejší dôvod pre 
odchod zo Slovenska respondenti uviedli kvalitnejšie vzdelanie v zahraničí (36%) a lepšie platenú 
prácu v zahraničí, dočasnú alebo dlhodobú  (23%). Za komparatívnu výhodu Slovenska polovica 
považuje emocionálne puto, ktoré majú ku svojej domovine, ktoré sa javí byť dôležitejším ako 
pragmatické dôvody. 
Komparatívne výhody SR: 1/ návrat ku koreňom (49, 0 %), 2/ možnosť pomôcť (35, 9 %) , 3/ menej 
hektiky (24,1 %), 4/ nepresýtený trh (14,3 %) , 5/ prístup k príležitostiam (10,5 %).  
Motivačné faktory pre návrat: 1/ zmena politickej kultúry, (54,2 %) 2/ konkrétna ponuka (47,1 %), 
3/ lepšie štátne služby (44,9 %), 4/ kvalitnejšie podnikateľské prostredie (20,4 %), 5/ štátne podporné 
schémy (5,3 %), 6/ praktické rady o návrate (1,8 %).  
Faktory relevantné pri rozhodovaní medzi slovenským a zahraničným zamestnávateľom: 1/ 
pomer platu k životným nákladom (61,5 %), 2/ rovnováha medzi pracovným a súkromným životom 
(33,3 %), 3/ skúsenosti, ktoré sa môžu uplatniť (30,8 %), 4/ možnosti kariérneho rastu (13,9 %), 

                                                           
6 Riadená ekonomická migrácia na Slovensku je legislatívne upravená zákonom č. 404/2011 Z. z. o pobyte 
cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o pobyte cudzincov“), ktorý upravuje 
podmienkyudelenia prechodného pobytu na účel zamestnania štátnych príslušníkovtretích krajín na území SR a 
zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanostia o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalejlen „zákon o službách zamestnanosti“) 26, ktorý špecifikuje podmienky, za ktorýchsa môžu 
štátni príslušníci tretích krajín na území SR zamestnať. Zamestnávanieštátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí 
požiadali o udelenie azylu, ktorým bol udelený tolerovaný pobyt alebo priznaná doplnková ochrana, máosobitný 
právny režim. 
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vzdialenosť od rodiny (13,8 %), mimopracovné možnosti (13,1 %), pozícia vo firme (10,0 %), prestíž 
firmy (7,3 %).  
Pridaná hodnota, ktorú môžu poskytnúť Slováci v zahraničí pre Slovensko: 1/pozitívny prístup 
(„dá sa“), zmena mentálneho nastavenia, vyššie ambície (53,3 %), odborné vedomosti, know-how 
(48,9 %), 3/ zvýšenie štandardov kvality (29,7 %), citlivosť k multikulturalite a inakosti (27, 1%), 
premýšľanie v medzinárodnom kontexte (18,8 %), kontakty v zahraničí (11,8 %). 
Problémy Slovenska očami Slovákov žijúcich v zahraničí: 1/ korupcia, klientelizmus a rodinkárstvo 
(74,7 %), radikalizácia spoločnosti a intolerancia voči menšinám (24,2 %), životná úroveň (22, 0 %), 
vzdelávací systém (21, 3%), zdravotníctvo (18,5 %), vymožiteľnosť práva (14,0 %), nedostatok 
odborníkov v štátnej správe (6,1 %), podnikateľské prostredie (4,1 %), neochota menšín integrovať sa 
(2, 7 %).  
Ďalšie poznatky z prieskumu: čím častejšie sa Slováci v zahraničí stretávajú so svojimi krajanmi, 
tým silnejšia je ich vôľa vrátiť sa. Anaopak, tí, ktorí nie sú v zahraničí vôbec v kontakte s krajanmi, 
viac inklinujú k úplnémuodmietaniu návratu. Úlohu v návrate zohráva tiež národnosť partnera.   
Prameň: LEAF, n. o., 2018[6] 
 
ZÁVER 

 
V ére globalizácie a pri stále sa zvyšujúcej konkurencii, atraktívnosť krajiny zohráva 

významnú úlohu v úspešnosti krajiny v medzinárodnej súťaži o talentovaných ľudí. Vzhľadom na 
demografický vývoj európskej  spoločnosti európske krajiny využívajú príležitosti a výhody, ktoré 
prinášajú talentovaní, kvalifikovanía zruční zahraniční pracovníci, ktorých sa im podarí 
prilákať.Význam cirkulácie mozgov si Európska úniaplne uvedomuje a preto sa rôznymi programami 
snaží zvýšiť prílev kvalifikovanej a talentovanej pracovnej sily. Kľúč k zvládnutiu súčasnej situácie na 
pracovnom trhu je v uplatňovaní a zlepšovaní fungovania existujúcich nástrojov a mechanizmov ako 
sú rôzne projekty, programy a mobilitné politiky a vovypracovaní národných systémov pre udržanie 
kvalifikovaných pracovníkov vo vlastnej krajine. Do rozvojových stratégiíje potrebnépremietnuť 
tiežkoncepcie atraktívnosti krajiny a poukázať na jej silné stránky, príležitosti a výhľady do 
budúcnosti. 

Na rozdiel od západných krajín má Slovensko dve špecifiká, ktoré sú však špecifikami aj 
niektorých ďalších krajín strednej a východnej Európy: do krajiny prichádza študovať a pracovať malý 
počet ľudí z najvyspelejších krajín sveta a „starých“ členských krajín Európskej únie a tiež nízky počet 
pracovníkov vo všeobecnosti prichádza z krajín mimo Európskej únie v dôsledku pomerne prísnej 
imigračnej politiky krajiny. 
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