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Úvod 
 
S ambíciou prispieť k úspešnému rozvoju regiónu CENTROPE, ktorý determinuje spoločný 
priestor pre život a hospodárstvo v prihraničnom regióne, bol v rámci „Európskej teritoriálnej 
spolupráce“ v programe cezhraničnej spolupráce Slovenská republika –Rakúsko na roky 
2007-2013 realizovaný projekt „Monitorovanie kvalifikovaných pracovných síl (FAMO) 
pravidelný prieskum dopytu a ponuky kvalifikovaných pracovných síl v prihraničnom regióne 
medzi východným Rakúskom a západným Slovenskom“. 
 
Cieľom projektu, ktorý bol zameraný na zmapovanie dopytu po kvalifikovaných pracovných 
silách zo strany podnikateľských subjektov, zhodnotenie migračných sklonov obyvateľov 
prihraničného regiónu, zmapovanie kvalifikačnej úrovne pracovných síl v skúmaných 
regiónoch Viedeň – Bratislava - Trnava, podporu internacionalizácie a spolupráce podnikov 
s akcentom na cezhraničnú pracovnú mobilitu, bolo vytvoriť zdroj štruktúrovaných údajov 
pre všetkých zainteresovaných aktérov, ktoré môžu byť nápomocné pri tvorbe politík 
zameraných na harmonický rozvoj regiónu.  
 
Projekt sa realizoval v dvoch etapách (v rokoch 2008/2009 FAMO I a v rokoch 2010/2011 
FAMO II). Predkladaná súhrnná správa predstavuje komplexné, analyticky spracované 
výsledky z druhej etapy projektu. Vzhľadom na časové ohraničenie etapy projektu bolo 
umožnené identifikovať zmeny v migračnej orientácii obyvateľov prihraničného regiónu pod 
vplyvom globálneho ekonomického spomalenia spôsobeného finančnou krízou ako aj 
percepciu jej dôsledkov na obyvateľov a zamestnávateľov. Ukončenie projektu je previazané 
s ukončením etapy prechodných období, počas ktorých Rakúsko obmedzilo voľný prístup na 
svoj pracovný trh pre pracovné sily z nových členských štátov EU.  
 
Vyčerpávajúci okruh nastolených problémov, ktorý bol predmetom skúmania počas realizácie 
projektu FAMO bude publikovaný v spoločnej medzinárodnej publikácii v záverečnej fáze 
projektu, v prvom polroku 2012. 
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1. Metodológia a deskripcia výskumných súborov 
Empirický výskum projektu FAMO II sa realizoval v rakúskom a slovenskom regióne 
CENTROPE prostredníctvom rozsiahleho dotazníkového zisťovania v súboroch domácností 
a zamestnávateľov. Súčasťou výskumu bola aj realizácia expertných rozhovorov. 
 
Na Slovensku sa prieskum realizoval v Bratislavskom a Trnavskom kraji. V uvedenom 
regióne v rámci prieskumu domácností bolo oslovených 1502 ekonomicky aktívnych osôb 
v prihraničnom regióne Slovenska. Súbor zamestnávateľov tvorilo 1500 prevádzok.  
Výsledky prieskumu boli spracované v štatistickom softvéri SPSS for Windows verzia 15.0 
a vyhodnotené štatistickou analýzou. 
 
1.1 Popis výskumného súboru domácností v Bratislavskom a Trnavskom 
kraji 
V rámci prieskumu domácností bolo oslovených 1502 ekonomicky aktívnych osôb 
v prihraničnom regióne Slovenska (v Bratislavskom a Trnavskom kraji)  
Rozloženie súboru z hľadiska veku uvádza nasledujúca tabuľka: 
 
Tabuľka 1: Vek respondentov 

 POČET % 
15-24 301 20,0 
25-34 361 24,0 
35-44 288 19,2 
45-54 317 21,1 
55 a viac 235 15,6 
Total 1502 100,0 
 
Priemerný vek respondentov bol v čase realizácie prieskumu 39 rokov. Detailné údaje v 
tabuľke A v prílohe. Z hľadiska rodovej príslušnosti súbor bol jemne vychýlený k vyššiemu 
zastúpeniu žien 51,1% oproti mužom 48,9%, vid nasledujúci graf.  
 
Graf 1: Štruktúra súboru podľa rodovej príslušnosti 

 
 
Veková štruktúra a štruktúra podľa rodovej príslušnosti kopíruje diferenciáciu populácie v 
Bratislavskom a Trnavskom kraji. 

49%51% Muži

Ženy
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Drvivá väčšina respondentov sa hlásila k slovenskému občianstvu (96,6%), k maďarskému 
občianstvu sa hlásilo 3,1% respondentov a v absolútnom vyjadrení 4 respondenti sa hlásili k 
českému občianstvu.  
 
Tabuľka 2: Štátne občianstvo respondentov zo SR 
 POČET % 
Česká republika 4 0,3 
Maďarsko 47 3,1 
Slovensko 1451 96,6 
Total 1502 100 

 
Viac ako polovica respondentov žila buď v manželskom alebo partnerskom (55,1%) zväzku. 
Bez životného partnera bolo v čase realizácie prieskumu 44,9% respondentov. Najvyšší podiel 
medzi nimi mali slobodní (tvorili 31,4% z celého súboru),. Štruktúru respondentov podľa 
rodinného stavu znázorňuje nasledujúci graf. 
 
Graf 2: Rodinný stav respondentov 

 
 
Podľa dosiahnutého vzdelania vo výberovom súbore boli v najvyššej miere boli zastúpení 
respondenti so stredným vzdelaním s maturitou (43,5%). Necelú štvrtinu tvorili vyučení 
(23,4%) a viac ako desatinu (14,2%) respondenti so základným vzdelaním. Magisterský 
stupeň vysokoškolského štúdia dosiahlo 11,9% respondentov a 4% respondentov malo 
absolvovaný prvý stupeň vysokoškolského štúdia. Detailnú štruktúru respondentov podľa 
vzdelania prináša nasledujúca tabuľka. 
 
  

31,4%

49,9%

5,3%

9,1%
3,7%

0,7%

Slobodný/á Ženatý, vydatá Žijem s partnerom/kou

Rozvedený/á Vdovec, vdova Žijem oddelene
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Tabuľka 3: Štrukúra respondentov podľa najvyššieho ukončeného vzdelania 
 POČET % 

Základné 214 14,2 

Vyučený/á 352 23,4 

Stredná škola bez maturity 21 1,4 

Stredná škola s maturitou 653 43,5 

Vyššia odborná škola 17 1,1 

VŠ/Univerzita - Bc. 60 4,0 

VŠ/Univerzita - Mgr., Ing. 178 11,9 

Postgraduálne štúdium 7 ,5 

Spolu 1502 100,0 

 
1.2 Popis výskumného súboru zamestnávateľov v Bratislavskom 
a Trnavskom kraji 
 
Do výberového súboru bolo zaradených 1500 podnikov, podstatne viac z Bratislavského než 
z Trnavského kraja (podrobné počty viď v tabuľke nižšie). 
 
Tabuľka 4: Počty podnikov v regiónoch zahrnutých do prieskumu 

 BA TT SPOLU VIEDEŇ 
Počet podnikov 1098 402 1500 1501 
Podiel v % 73,2 26,8 100,0 100,0 
 
Rozhovory na Slovensku (tabuľka 5) sa realizovali predovšetkým v samostatných podnikoch 
(92,7%) a boli vykonané (tabuľka 6) najmä s vedúcimi predstaviteľmi podnikov (61,8%). 
V súbore rakúskych podnikov z Viedne časť rozhovorov bola vykonaná v centrálach 
podnikov (18,9%). Z respondentov bolo v Rakúsku mierne viac vedúcich personálnych 
oddelení (20,0%) než na Slovensku (8,6%). 
 
Tabuľka 5: Charakter prevádzky (v % odp.) 

 BA TT BA+TT  VIEDEŇ 
- samostatný podnik / prevádzka / inštitúcia 91,7 95,5 92,7 73,3 
- kmeňový podnik / centrála 3,8 2,2 3,4 18,9 
- pobočka / filiálka 4,5 2,2 3,9 7,5 
- neodpovedal - - - 0,3 
Spolu 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
Tabuľka 6: Informácia o respondentoch - Funkcia respondenta v podniku (v % odp.) 
 BA TT BA+TT  VIEDEŇ 
- vedúci personálneho oddelenia 8,2 9,7 8,6 20,0 
- najvyššia zodp. osoba za personál (alebo zást.) 10,7 7,5 9,8 11,8 
- vedúci prevádzky resp. majiteľ, konateľ, preds. predst. 63,2 58,0 61,8 56,4 
- ostatné 17,9 24,9 19,8 11,9 
Spolu 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Prevažná väčšina slovenských podnikov (80%) mala domácich vlastníkov (tabuľka 7). Podiel 
zahraničných vlastníkov podnikov bol vyšší v Trnavskom kraji. Viedenské podniky naopak 
mali v nižšej miere zahraničných vlastníkov.  
 
Tabuľka 7: Vlastníctvo podnikov (v % odp.) 

 BA TT BA+TT  VIEDEŇ 
Domáci vlastník 82,7 72,6 80,0 88,3 
Zahraničný vlastník 11,8 26,9 15,9 9,6 
Aj domáci, aj zahr. vl. 5,5 0,5 4,1 1,7 
- neodpovedal - - - 0,4 
Spolu 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
Slovenské podniky sú „mladé“, väčšinou právne zakladané po roku 1990, polovica z nich 
dokonca po roku 2000 (tabuľka 8). Rakúske podniky sú staršie. 
 
Tabuľka 8: Počet rokov existencie podniku (v % odp.) 
ROK ZALOŽENIA  BA TT BA+TT  VIEDEŇ 
- do r. 1950 0,5 0,5 0,5 15,4 
- do r. 1990 6,7 7,7 7,0 36,0 
- do r. 2000 39,5 48,0 41,8 29,2 
- do r. 2010 53,3 43,8 50,7 16,2 
Spolu 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
Vo výberovom súbore sa ocitol veľký súbor malých podnikov s 1, najviac s 5 zamestnancami 
– spolu na slovenskej strane bolo 36,9% a na rakúskej strane 37,4% takýchto podnikov (viď 
tabuľka 9). Podniky s 250 a viac zamestnancami tvorili na slovenskej strane 5,6% a na 
rakúskej strane 3,1% z celku podnikov. 
 
Tabuľka 9: Počet zamestnancov v podniku (v % odp.) 
POČET ZAMESTNANCOV  BA TT BA+TT  VIEDEŇ 
- 1 zamestnanec 26,6 22,1 25,4 6,2 
- 2 až 5 zam. 10,7 13,9 11,5 31,2 
- 6 – 20 zam. 12,7 14,7 13,3 32,6 
- 21 – 30 zam. 15,5 19,7 16,6 9,3 
- 31 – 50 zam. 9,7 11,2 10,1 6,8 
- 51 – 100 zam. 11,0 2,0 5,2 5,5 
- 101 – 250 zam. 5,8 7,5 6,3 4,3 
- 251 – 500 zam. 9,2 7,5 2,7 1,6 
- 501 a viac zam. 3,4 1,5 2,9 1,5 
Spolu 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Informáciu o obrate podniky väčšinou neposkytli. Z dostupných údajov (tabuľka 10) možno 
usúdiť, že na slovenskej strane bol nižší podiel kapitálovo silnejšie vybavených podnikov než 
na rakúskej strane. 
 
Tabuľka 10: Obrat v roku 2009 (v EUR) 

 BA TT BA+TT  VIEDEŇ 
- do 1 mil. EUR 12,6 7,2 11,1 14,6 
- nad 1 mil. EUR 5,1 3,2 4,5 14,5 
- neuvedené 82,4 89,6 84,3 71,0 
Spolu 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
Vzhľadom na pomerne vysoké zastúpenie podnikov s nízkym počtom (do 5) zamestnancov je 
štruktúra podnikov podľa hospodárskych sektorov výrazne posunutá k sektoru obchodu (v 
Bratislavskom kraji) a k sektoru pohostinstiev a ubytovní (v Trnavskom kraji). Početne 
silnejšie je aj zastúpenie podnikov v sektore spracujúceho priemyslu, zdravotníctva 
a sociálnej pomoci, v sektore stavebníctva a v sektore služieb (najrozličnejších druhov). 
Podrobnejšie viď tabuľka 11a a tabuľka 11b.  
 
Tabuľka 11a: Sektor hospodárstva – zaradenie podnikov (v % odp.) 

SEKTOR  BA TT BA+TT  VIEDEŇ 
Poľnohosp. a lesníctvo. rybárstvo 0,7 3,7 1,5 0,8 
Spracujúci priemysel / výroba tovaru 3,9 11,2 5,9 11,0 
Stavebný priemysel / stavebníctvo 6,9 1,7 5,5 4,4 
Obchod; údržba a oprava motor. voz. 37,4 2,2 28,0 12,7 
Doprava a skladové hospodárstvo 1,5 4,2 2,2 4,5 
Pohostinstvá / ubytovanie a gastronómia 7,4 16,7 9,9 10,9 
Informácie a komunikácia 0,5 4,2 1,5 6,4 
Poskytovanie finančných a poistných služieb 2,8 6,5 3,8 3,3 
Poskyt. odbor., vedec. a technic. služieb  4,1 4,2 4,1 4,0 
Administratívne a podporné služby 2,7 6,7 3,8 16,7 
Verejná správa a obrana; povinné soc. zabezp. 2,4 0,2 1,8 0,1 
Zdravotníctvo a sociálna pomoc 7,6 9,2 8,0 4,7 
Umenie, zábava a rekreácia 0,2 0,0 0,1 2,1 
Poskytovanie ostatných služieb 21,9 29,1 23,9 11,6 
Iné  - - - 6,8 
Spolu 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Tabuľka 11b: Kategórie sektorov (v % odp.) 
KATEGÓRIA  BA TT BA+TT  VIEDEŇ 

- poľnohospodárstvo a lesníctvo 0,7 3,7 1,5 0,8 
Priemysel, živnosti, stavebníctvo 
- automobilový priem a dodávatelia 1,0 3,2 1,6 1,0 
- chémia, plast, sklo, kameň 0,5 3,2 1,3 1,2 
- potravinársky priemysel 1,2 5,2 2,3 0,8 
- kovy a strojárstvo 0,2 1,5 0,5 3,1 
- strojárstvo 1,5 0,0 1,1 0,6 
- úprava a spracov. prírodného kameniva 0,3 1,7 0,7 0,4 
- výroba oceľových (a iných) konštrukcií 0,7 1,0 0,8 0,9 
- medicínska a spravodajská technika, elektrotech. 0,0 7,2 1,9 2,0 
- stavebníctvo a vedľajšie stavebné činnosti 6,6 0,0 4,9 3,7 
- nakladateľstvá, tlačiarne 0,2 0,0 0,1 1,7 
- iné 0,5 2,5 1,1 5,5 
Služby 
- bankovníctvo, poskytovanie úverov a poisťov. 1,4 5,7 2,5 3,0 
- obchod (vrátane obchodných reťazcov) 37,4 2,2 28,0 17,1 
- turizmus 7,4 16,7 9,9 11,0 
- doprava / transport, prenos informácií 7,6 15,2 9,6 5,6 
- čistenie budov, inventár a dopravné prostriedky 2,7 0,5 2,1 1,2 
- strážne a bezpečnostné služby 2,9 0,0 2,1 0,3 
- poradenstvo a consulting 12,2 18,7 13,9 11,7 
- ostatné súkromné služby 2,3 1,5 2,1 4,9 
- zdravotníctvo 5,5 3,7 5,0 4,0 
- sociálna sféra  2,1 5,5 3,0 1,0 
- kultúra, šport, zábava - - - 2,7 
- iné 5,1 1,0 4,0 15,8 
Spolu 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
Aktuálna ekonomická situácia podnikov bola identifikovaná aj cez subjektívne hodnotiace 
postoje respondentov (viď údaje v tabuľke 12). Celkove prevláda skôr pozitívny názor na 
situáciu, i keď za uplynulé dva roky táto nálada poklesla, najmä v podnikoch Trnavského 
kraja. Ukázalo sa, že horšie vnímajú svoju situáciu menšie podniky – podniky s malým 
počtom zamestnancov: ako skôr zlú až veľmi zlú hodnotí svoju situáciu 36,4% podnikov s 1 
zamestnancom a 33,1% podnikov s 2 až 5 zamestnancami (CC=0,161 pri appr. sign. 0,001). 
Výrazne pozitívnejšia nálada – čo sa týka aktuálnej ekonomickej situácie – prevláda vo 
viedenských podnikoch.  
 
Tabuľka 12: Sebaocenenie momentálnej ekonomickej situácie podniku 
SITUÁCIA JE : BA TT BA+TT  VIEDEŇ FAMO  I.  - SR 
- veľmi dobrá 2,5 2,0 2,3 13,1 7,6 
- skôr dobrá 57,8 58,5 58,0 74,6 71,7 
- skôr zlá 28,6 31,6 29,4 10,5 18,7 
- veľmi zlá 4,4 3,7 4,2 0,7 2,0 
Spolu 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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2. Podmienky života v Bratislavskom a Trnavskom kraji 
 
Ekonomická situácia sa po vstupe Slovenska do Európskej únie 1.5.2004 vyvíjala veľmi 
dynamicky až do roku 2008, následne však bola poznamenaná finančnou globálnou krízou 
s následkami útlmu činností. 
Podľa údajov Národnej banky Slovenska (NBS) prírastky Hrubého domáceho produktu 
(HDP) Slovenska (SR) v rokoch 2005 – 2008 boli každoročne vyššie ako 5%. Avšak v roku 
2009 HDP nerástol, naopak poklesol o 4,8%, aby následne v roku 2010 vzrástol o 4% 
s výhľadom zmierňovania rastu v roku 2011 (3,3%). Na rok 2012 zatiaľ platná prognóza NBS 
hovorí o 3,8% rastu HDP, avšak výhľadovo sa hovorí o znížení tejto prognózy. Kým v roku 
2008 HDP na Slovensku dosiahol v bežných cenách objem 67 miliárd EUR, v následnom 
roku 2009 to bolo výrazne menej 63,05 miliárd EUR, v roku 2010 potom 65,91 miliárd EUR.  
Regionálny HDP podľa Štatistického úradu (ŠÚ) v roku 2008 dosiahol v BA 17,5 miliárd 
EUR (26,2% z HDP v SR) a v TT to bolo 7,9 miliárd EUR (11,9% z HDP v SR). 
 
Čo sa týka inflácie, táto podľa NBS v období rokov 2009 – 2010 bola na nízkej úrovni 
(hodnoty inflácie meranej HICP v roku 2008 dosiahli 3,9%, v roku 2009 potom 0,9%, v roku 
2010 to bolo 0,7% avšak v júli 2011 inflácia vystúpila na 3,8%). 
 
Dôsledky krízy však boli a sú nepriaznivé v oblasti zamestnanosti. Podľa ŠÚ po rokoch rastu 
zamestnanosti, keď v roku 2008 táto dosiahla na Slovensku úroveň 2,43 milióna pracujúcich 
(zamestnanci + samostatne zárobkovo činné osoby), v ďalších rokoch zaznamenávame pokles 
– v roku 2009 na 2,37 milióna pracujúcich, v roku 2010 na 2,32 milióna pracujúcich. Až 
v prvom polroku 2011 sa situácia stabilizovala, keď v 2. kvartáli 2011 pracovalo 2,36 milióna 
osôb. Celosvetová kríza spôsobila, že v tom období pracovná sila zo Slovenska menej 
odchádzala za prácou do zahraničia, naopak časť sa vrátila domov, a posilnila rady 
nezamestnaných. Podľa Štatistického úradu rástla v posledných rokoch na Slovensku miera 
nezamestnanosti veľmi výrazne – kým v roku 2008 táto bola po rokoch poklesu na úrovni 
9,6%, už v roku 2009 narástla na úroveň 12,1%, v roku 2010 na úroveň 14,4%, aby v 2. 
kvartáli 2011 mierne klesla na úroveň 13,1%.  
 
V regióne slovenskej časti CENTROPE, najmä v Bratislavskom kraji, je situácia na trhu práce 
lepšia než v ostatnej časti Slovenska – je tu aj vyššia zamestnanosť, aj nižšia nezamestnanosť. 
Čo sa týka zamestnanosti, v Bratislavskom kraji počet pracujúcich v roku 2008 bol na úrovni 
333,4 tis. osôb, aby v roku 2009 poklesol na 331,9 tis. osôb a v roku 2010 na 321,6 tis. osôb 
(zníženie o 11,8 tis- osôb); v Trnavskom kraji potom zaznamenávame pokles pracujúcich 
z 278,6 tis. osôb v roku 2008 cez 273,3 tis. osôb v roku 2009 na 267,5 tis. osôb v roku 2010 
(pokles o 11,1 tis. osôb). Začiatkom roku 2011 nastáva mierny rast zamestnanosti (v 1. 
štvrťroku 2011 v Bratislavskom kraji sa zvýšil počet pracujúcich na 328,1 tis. osôb 
a v Trnavskom na 270,7 tis. osôb). Treba doplniť, že miera zamestnanosti v Bratislavskom 
kraji a aj v Trnavskom kraji je oproti priemeru Slovenska výrazne vyššia (hoci počas krízy 
taktiež poklesla). Konkrétne miera zamestnanosti 15-64 ročných v 4. štvrťroku 2008 v BA 
kraji bola na úrovni 72,6%, v TT kraji na úrovni 68,5%, kým priemer Slovenska bol 62,9%. 
Postupne tento ukazovateľ v 1. štvrťroku 2011 za Slovensko klesol na 59%. V BA kraji tento 
ukazovateľ klesol na 68,4% v 4. štvrťroku 2010, aby mierne vzrástol na 69,4% v 1. štvrťroku 
2011. V TT kraji sa miera zamestnanosti osôb vo veku 15 až 64 rokov ustálila koncom roku 
2009 a následne v roku 2010 i v 1. štvrťroku 2011 na úrovni vyše 65%.  
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Aj nezamestnanosť sa tu zhoršila, keď miera nezamestnanosti v Bratislavskom kraji narástla - 
v roku 2009 bola na úrovni 4,7%, v roku 2010 na úrovni 6,1%, aby mierne klesla v 1. 
štvrťroku 2011 na 5,9%. V Trnavskom kraji to bolo horšie – v roku 2009 miera 
nezamestnanosti dosiahla 12,1%, v roku 2010 potom 14,4%, aby tiež mierne klesla v 1. 
štvrťroku 2011 na 13,1%. Počty nezamestnaných v Bratislavskom kraji sa zvýšili z 12,4 tis. 
osôb v roku 2008 na 16,3 tis. osôb v roku 2009 a na 20,9 tis. osôb v roku 2010, aby klesli v 1. 
štvrťroku 2011 na 20,4 tis. osôb. V Trnavskom kraji bolo v roku 2008 priemerne 18,3 tis. 
nezamestnaných, v roku 2009 už 27,5 tis. nezamestnaných, v roku 2010 priemerne už 36,6 tis. 
nezamestnaných a v 1. polroku 2011 to bolo o niečo menej 31,7 tis. nezamestnaných. 
 
Podmienky života obyvateľov prihraničného regiónu Bratislavského a Trnavského kraja boli 
podrobnejšie sledované dotazníkovým zisťovaním v domácnostiach1. Respondenti 
vyjadrovali mieru spokojnosti so situáciou v oblasti bývania, dopravy, príjmu a životnej 
úrovne. 
 
2.1 Bývanie 
 
Obyvatelia prihraničného regiónu Bratislavského a Trnavského kraja sú pomerne „usadení“ 
vo svojich bydliskách, keď takmer ¾ ich za posledných 10 rokov nezmenilo bydlisko. 
Väčšina domácností respondentov býva v bytoch (najmä vlastných). Veľkosť domácností je 
najčastejšie 2 až 3 členná, ale nezanedbateľný je aj počet 4 členných domácností. Občania sú 
až v 36 % prípadov veľmi spokojní so svojím bývaním a ďalších 56,4 % je spokojných so 
svojím bývaním. Spolunažívanie v rodine je pre občanov veľmi dobré – takmer v 2/3 
prípadov sú s rodinou veľmi spokojní a len 4,6 % je s rodinou nespokojných.  
 
Zistenia ukázali, že v regióne majú stabilnejšie bydlisko obyvatelia Bratislavského kraja 
(80,2% respondentov sa za posledných 10 rokov nesťahovalo), kým v Trnavskom kraji 
zaznamenávame relatívne vyššiu mieru sťahovania sa v rámci mesta či obce bydliska. 
Zároveň treba konštatovať, že oproti výskumu pred 2 rokmi sa mierne znížilo percento 
občanov, ktorí menili svoje bydlisko. 
 
Tabuľka 13: Zmena bydliska respondenta v priebehu posledných 10 rokov (v % odp.) 
 FAMO  II. BA TT FAMO  I. 
Nie 74,4 80,2 68,0 68,5 
Presťahoval sa v rámci obce, kde býva 18,7 14,1 23,7 23,3 
Prisťahoval sa do obce, kde teraz býva 6,9 5,7 8,3 8,2 
Spolu 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
Ukázalo sa, že „dynamickejší“ sú v tomto prípade tak respondenti s vyšším vzdelaním 
(CC=0,191, kde u respondentov s vysokoškolským vzdelaním je 15,2% prisťahovaných), ako 
aj respondenti s vyšším postavením v zamestnaní (CC=0,219 – 19,2% prisťahovaných 
vedúcich zamestnancov). Menej sa sťahovali najmladší (do 24 rokov) a najstarší (55–64 
roční) respondenti. Z respondentov pracujúcich v zahraničí však vyše polovica zmenila 
v poslednom čase svoje bydlisko – buď sa presťahovali v rámci domovského mesta či obce 
(32,5%), alebo sa sem prisťahovali (20% z nich). 
 
Z hľadiska spôsobu bývania väčšina respondentov – ako už bolo uvedené – býva v bytoch, 
pričom v Bratislavskom regióne vo vlastných bytoch býva 59,1% respondentov a ďalších 

                                                 
1 Súbory respondentov v oboch prieskumoch dosiahli počet 1500 respondentov. 
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15% respondentov býva v bytoch vlastnených ich rodičmi. V Trnavskom regióne býva vo 
vlastných bytoch 29,2 % respondentov, v bytoch svojich rodičov potom 12,4 % respondentov 
a v obecných nájomných bytoch 17,8 % respondentov. Oproti prieskumu pred 2 rokmi mierne 
poklesol podiel bývajúcich v rodinných domoch a v nájomných bytoch a narástol podiel 
bývajúcich vo vlastných bytoch. 
 
Tabuľka 14: Miesto bývania respondentov (v % odp.) 

 FAMO  II.  BA TT FAMO  I. 
- vo vlastnom rodinnom dome 18,8 13,7 24,3 21,3 
- v rodinnom dome s rodičmi 8,2 6,2 10,3 10,5 
- vo vlastnom byte 44,9 59,1 29,2 39,5 
- v byte rodičov 13,8 15,0 12,4 13,3 
- v obecnom nájomnom byte 8,8 0,6 17,8 5,6 
- v inom nájomnom byte 5,3 5,2 5,5 9,1 
- v služobnom či inom byte 0,3 0,1 0,4 0,7 
Spolu 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
Respondenti so základným vzdelaním častejšie bývajú v byte svojich rodičov (29%), vo 
vlastnom byte (24,8%) i v obecnom nájomnom byte (13,6%). Vyučení častejšie bývajú vo 
vlastných bytoch (43,2%) a vo vlastných rodinných domoch (21%). Respondenti so strednou 
školou vzdelania často bývajú vo vlastných bytoch (46,6%), v bytoch rodičov (14,2%) i vo 
vlastných rodinných domoch (16,7%). Vysokoškolsky vzdelaní respondenti bývajú buď vo 
vlastných bytoch (59,6%), alebo vo vlastných rodinných domoch (29,8%). Z hľadiska 
postavenia v zamestnaní častejšie bývajú v rodinných domoch vedúci zamestnanci (39,2% 
z nich takto býva) a vyučení robotníci (20,1% z nich) a v obecných nájomných domoch 
nekvalifikovaní robotníci (30,9% z nich). S rastom veku rastie aj bývanie vo vlastných 
rodinných domoch (z mladých vo veku 25-34 rokov veku takto býva 12,5% respondentov, zo 
starších vo veku 55-64 rokov tak býva 34,9% respondentov); v obecných nájomných domoch 
bývajú skôr respondenti mladší do 34 rokov veku (9,3% do 24 r. a 11,4% 25-34 ročných). 
Respondenti pracujúci v zahraničí v domovskom regióne bývajú najčastejšie vo vlastných 
bytoch (25% z nich), v iných nájomných bytoch (25% z nich), vo vlastných rodinných 
domoch (17,5%) či v rodinných domoch svojich rodičov (12,5% z nich). 
 
Tabuľka 15: Počet osôb v domácnosti (v % odp.) 
V BYTE BÝVA -  FAMO  II.  BA TT FAMO  I. 
1 osoba 11,6 9,3 14,1 14,1 
2 osoby 30,7 29,7 31,7 30,4 
3 osoby 30,9 33,7 27,8 27,5 
4 osoby 23,6 25,4 21,7 22,1 
5 osôb 2,9 1,7 4,3 5,2 
6 – 7 osôb 0,3 0,3 0,2 0,6 
Spolu 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
Zaľudnenosť domácností prihraničného regiónu je 2,76 obyvateľa na 1 domácnosť, pričom 
časté prípady sú od 1 po 4 obyvateľov. Situácia oproti roku 2008-09 sa nezmenila, keď 
priemerný počet obyvateľov na 1 domácnosť aj vtedy bol 2,76. 
Zaľudnenosť domácností je vyššia u respondentov so základným vzdelaním (4 až 5 osôb 
v domácnosti uvádza 36,4% respondentov), nižšia u respondentov so stredoškolským 
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vzdelaním (1 až 2 osoby v domácnosti uvádza 38,4% respondentov). Zaľudnenosť klesá 
s vekom respondenta (CC=0,423 pri signifikancii 0,000). 
 
Respondenti najčastejšie bývajú so svojím manželským partnerom (či partnerom) – takéto 
spolužitie vykazuje 2/3 respondentov. Asi u polovice respondentov (51,6%) býva v ich 
domácnostiach vlastný syn či dcéra a značná časť (najmä mladších) respondentov býva spolu 
s otcom či matkou. 10,8 % respondentov uviedlo, že v ich domácnosti spolu s nimi býva aj 
ich súrodenec (brat či sestra). Iní príbuzní sa v domácnostiach respondentov vyskytujú 
zriedkavo (ide napríklad o starých rodičov, deti partnera, tety či strýkov a nájde sa aj niekoľko 
prípadov spolužitia respondentov s priateľmi či známymi). 
 
Tabuľka 16: Príbuzenské vzťahy v domácnostiach respondentov 

RESPONDENT BÝVA S: PODIEL 

DOMÁCNOSTÍ  
- manželom / partnerom 66,6 
- otcom / matkou 42,9 
- synom / dcérou 51,6 
- bratom / sestrou 10,8 
 
Respondenti sú vcelku spokojní so svojím bydliskom – veľmi spokojných a spokojných je 
vyše 92 %, pričom viac spokojnejší sú respondenti z Bratislavského kraja než respondenti 
z Trnavského kraja. Celková spokojnosť s bydliskom oproti predchádzajúcemu prieskumu 
mierne vzrástla. 
 
Tabuľka 17: Spokojnosť s bydliskom (v % odp.) 

 FAMO  II.  BA TT FAMO  I. 
- veľmi spokojný 36,0 39,8 31,7 27,5 
- spokojný 56,4 55,9 56,9 62,0 
- nespokojný 7,3 4,3 10,6 9,4 
- veľmi nespokojný 0,3 0,0 0,7 1,1 
Spolu 100,0 100,0 100,0 100,0 
  
Ukázalo sa, že spokojnejší s bydliskom sú respondenti s lepším postavením v zamestnaní 
(CC=0,255 pri signifikancii 0,000), keď vedúci zamestnanci sú veľmi spokojní až v 60,8% 
prípadov, odborní zamestnanci v 40,2 % prípadov a majstri v 48% prípadov.  

  



 

12 
 

2.2 Doprava 
 
Čo sa týka dopravy, v prieskume boli zisťované jednak individuálne možnosti osobnej 
automobilovej dopravy a jednak spokojnosť s verejnou dopravou v mieste bydliska. 
 
Respondenti deklarovali pomerne vysokú mieru vybavenosti svojich domácností osobnými 
autami (80,7 % respondentov má auto k dispozícii) a vcelku sú spokojní s miestnou verejnou 
dopravou. 
 
Tabuľka 18: Počet osobných automobilov, ktoré má domácnosť k dispozícii – v % odp. 
K DISPOZÍCII MÁ DOMÁCNOS Ť -  FAMO  II.  BA TT FAMO  I. 
- 1 auto 64,1 58,3 70,5 62,0 
- 2 autá 16,2 19,7 12,4 14,3 
- 3 a viac áut 0,4 0,5 0,1 0,4 
- nemá auto 19,3 21,5 16,9 23,3 
Spolu 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
Ukázalo sa, že domácnosti sa postupne dovybavujú osobnými automobilmi, keď za 2 roky od 
predchádzajúceho prieskumu sa mierne zvýšila táto vybavenosť. Naďalej platí, že domácnosti 
disponujú najčastejšie 1 automobilom (takmer 2/3 domácností), avšak rastie podiel 
domácností s 2 automobilmi – najmä v Bratislavskom regióne (skoro 20%). 
Relatívne lepšie sú vybavené automobilmi najmä domácnosti vedúcich zamestnancov, keď až 
31,5 % z nich má k dispozícii 2 autá a potom domácnosti zahraničných pracovníkov, ktoré 
majú 2 autá k dispozícii až v 37,5 % prípadov.  
 
Spokojnosť s verejnou dopravou sa v prihraničnom regióne Bratislava – Trnava zvyšuje 
a patrí k priemerným záťažovým faktorom v živote obyvateľov. Oproti prieskumu pred 2 
rokmi sa výrazne zvýšil podiel veľmi spokojných (z 9,5% na 18 %) a znížil podiel 
nespokojných (z 26% na 20,3%). Spokojných a veľmi spokojných s verejnou dopravou 
v mieste bydliska je v súčasnosti 74,8% respondentov, hoci tých veľmi spokojných je 
menšina (18%). Ešte stále zostáva vyše 1/5 respondentov (20,3%) nespokojných a 3,1 % 
veľmi nespokojných občanov s verejnou dopravou, a teda je čo naprávať aj v tomto smere. 
Ukazuje sa, že relatívne spokojnejší s verejnou dopravou sú obyvatelia Trnavského kraja 
a mierne nespokojnejší obyvatelia Bratislavského kraja.  
 
Tabuľka 19: Spokojnosť s verejnou dopravou v mieste bydliska – v % odp. 

 FAMO  II.  BA TT FAMO  I. 
- veľmi spokojný 18,0 16,5 19,7 9,5 
- spokojný 56,8 55,8 57,9 56,3 
- nespokojný 20,3 21,9 18,6 26,0 
- veľmi nespokojný 3,1 4,7 1,4 4,5 
- nevie / neodp. 1,7 1,1 2,4 3,7 
Spolu 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
Mierne rozdiely v spokojnosti s dopravou boli zaznamenané v súvislosti s postavením 
respondenta v zamestnaní (CC=0,275) a relatívne malé v súvislosti so vzdelaním respondenta 
(CC=0,163). Relatívne viac spokojní sú vedúci zamestnanci (31,5% veľmi spokojných) 
a občania s vysokoškolským vzdelaním (25,3% veľmi spokojných); na druhej strane vyššiu 
mieru kritiky na verejnú dopravu vyslovujú úradnícki zamestnanci (9% veľmi nespokojných 
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a ďalších 23,2% nespokojných) a tiež občania so základným vzdelaním (25,2% nespokojných 
a ďalších 2,8% veľmi nespokojných). Zahraniční pracovníci patria skôr k tým spokojnejším 
s verejnou dopravou v mieste bydliska (27,5% veľmi spokojných a 60% spokojných). 
 
2.3 Príjem a mzda 
 
Z údajov ŠÚ SR i MPSVR SR je možné dlhodobo sledovať nadpriemerné príjmy na 
západnom Slovensku oproti ostatnej časti Slovenska. Zároveň v sledovanom období rástli 
nielen nominálne, ale aj reálne mzdy obyvateľstva. 
 
Tabuľka 20: Vývoj nominálnych priemerných miezd v SR (v EUR) 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
SR 525 573 623 669 723 744 769 
BA 698 770 825 877 944 970 991 
TT 487 534 584 636 676 689 705 
Zdroj: ŠÚ SR, Regionálna databáza 

 
Tabuľka 21: Indexy reálnej mzdy v SR  
(v %, keď rovnaké obdobie predchádzajúceho roku = 100%)  

 2006 2007 2008 2009 2010 
SR 103,3 104,3 103,3 101,4 102,2 
Poznámka: index reálnej mzdy je vypočítaný ako podiel indexu nominálnej mzdy a indexu spotrebiteľských cien 
Zdroj: ŠÚ SR, Ukazovatele ekonomického vývoja SR 

 
V našom prieskume respondenti dobrovoľne uvádzali sumy svojich čistých osobných 
mesačných príjmov a tiež čistých mesačných príjmov celých svojich domácností.  
 
Tabuľka 22: Čistý osobný mesačný príjem (v % odp.) 

 FAMO  II.  BA TT FAMO  I. 
- do 166 EUR (do 5 tis. SKK) 7,2 4,3 10,3 10,2 
- do 332 EUR (do 10 tis. SKK) 6,1 2,7 9,8 10,6 
- do 500 EUR (do 15 tis. SKK) 19,7 15,8 24,1 23,5 
- do 664 EUR (do 20 tis. SKK) 19,3 16,8 22,1 23,4 
- do 830 EUR (do 25 tis. SKK) 15,0 16,3 13,6 11,9 
- do 1162 EUR (do 35 tis. SKK) 7,9 7,9 8,0 6,9 
- nad 1162 EUR (nad 35 tis. SKK) 7,9 8,1 7,7 6,8 
- neodpovedal 16,9 28,2 4,5 6,7 
Spolu 100,0 100,0 100,0 100,0 
Priemerný príjem v EUR 648 696 608 570* 
* odhad 

 
V roku 2010 bola priemerná mesačná hrubá mzda na Slovensku 769 EUR (viď Štatistický 
úrad SR), čo v „čistom“ - teda po odrátaní sociálnych odvodov (103 EUR) a daní (70 EUR) – 
činí 596 EUR. Deklarovaný príjem (v priemere za výberový súbor 648 EUR mesačne) je teda 
v oboch krajoch nad priemerom celoslovenskej mzdy, čo odráža reálnu situáciu. Údaje 
ukazujú, že príjmová situácia občanov sa oproti predchádzajúcemu obdobiu zlepšila a že 
príjmová situácia je lepšia v Bratislavskom než v Trnavskom kraji. Ďalšie analýzy potvrdzujú 
aj v podmienkach prihraničného regiónu zaostávanie príjmov žien oproti príjmom mužov 
(CC=0,345), výrazne lepšiu príjmovú situáciu vzdelanejších kategórií populácie (CC=0,703), 
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výrazne vyššie príjmy u odborných a vedúcich zamestnancov (CC=0,799) a registrujeme aj 
príjmovú diferenciáciu podľa veku (CC=0,633) s vyššími príjmami u občanov v strednom 
veku. Až 50% zahraničných pracovníkov deklarovalo mesačný čistý príjem vyšší ako 1300 
EUR. 
Treba však doplniť, že časť respondentov najmä z Bratislavského kraja odmietla zverejniť 
výšku svojich mesačných príjmov, a teda že naše údaje sú neúplné. Problém bol tiež s údajmi 
za predchádzajúci výskum, keď k dispozícii boli len príjmy podľa príjmových kategórií a nie 
primárne údaje respondentov. 
 
Príjmová situácia domácností naznačuje kumuláciu príjmov v domácnostiach, keď osobný 
príjem respondenta činí len časť celkových príjmov domácností (v priemere cca 47 %) 
a príjmový model slovenských domácností stále odráža potrebu dvoch osobných príjmov, 
prípadne dopĺňanie mzdy sociálnymi príjmami. Priemerných 1393 EUR príjmu mesačne za 
domácnosť je však počítaných bez 37,9% respondentov z Bratislavského kraja a bez 8,5% 
respondentov z Trnavského kraja, ktorí odmietli uviesť príjmy svojich domácností. 
Podrobnejšie viď údaje nižšie. 
 
Tabuľka 23: Čistý mesačný príjem domácnosti (v % odp.) 

 FAMO  II.  BA TT FAMO  I. 
- do 166 EUR (do 5 tis. SKK) 0,3 0,4 0,1 0,3 
- do 332 EUR (do 10 tis. SKK) 0,7 0,4 1,0 1,9 
- do 500 EUR (do 15 tis. SKK) 2,5 1,5 3,5 4,9 
- do 664 EUR (do 20 tis. SKK) 4,7 1,7 8,0 9,1 
- do 830 EUR (do 25 tis. SKK) 6,8 2,7 11,3 14,9 
- do 1162 EUR (do 35 tis. SKK) 14,8 11,7 18,3 21,9 
- nad 1162 EUR (nad 35 tis. SKK) 46,3 43,9 49,2 37,9 
- neodpovedal 23,9 37,9 8,5 9,1 
Spolu 100,0 100,0 100,0 100,0 
     
V tom – 1162 EUR – 1500 EUR 21,2 20,5 22,1  
V tom – 1500 EUR – 2000 EUR 16,0 14,9 17,3  
V tom – nad 2000 EUR 9,1 8,5 9,8  
Priemerný príjem v EUR 1393 1488 1322  
 
Zvýšenie príjmov oproti minulosti sa pravdepodobne prejavilo aj v miernom zlepšení 
spokojnosti so súčasným príjmom oproti príjmu pred 2 rokmi – viď údaje v nasledovnej 
tabuľke. Celkove nižšia úroveň príjmov oproti príjmom napríklad v susednom Rakúsku či 
Česku sa však prejavuje v pretrvávaní vyše 40% podielu respondentov nespokojných so 
svojím príjmom (viac v Trnavskom kraji).  
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Tabuľka 24: Spokojnosť s príjmom (v % odp.) 
 FAMO  II.  BA TT FAMO  I. 

- veľmi spokojný 12,8 13,5 12,2 8,5 
- spokojný 42,7 46,8 38,3 43,0 
- nespokojný 35,5 31,9 39,4 38,1 
- veľmi nespokojný 5,4 3,7 7,3 5,7 
- nevie / neodp. 3,5 4,2 2,8 4,7 
Spolu 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
Príjmová situácia na Slovensku i v prihraničnom regióne Bratislavského a Trnavského kraja 
dáva tušiť, že časť občanov sa vo svojej spotrebe musí obmedzovať. Osobitne bolo teda 
zisťované, či a nakoľko obyvatelia vystačia so svojimi príjmami. V dotazníku bola k tomu 
položená otázka „Ako ste vychádzali so svojím mesačným príjmom v uplynulom roku ?“ 
Rozloženie odpovedí ukazuje, že takmer pre 1/3 obyvateľov ich príjmy nestačia. Oproti 
situácii pred 2 rokmi sa toho veľa nezmenilo, len sa znížil podiel občanov, ktorí využívali aj 
„jednorazové príjmy“ (asi dôsledok celosvetovej krízy premietnutý do reality hospodárenia 
slovenských domácností). Aj tu sa ukazuje lepšia pozícia Bratislavského regiónu oproti 
Trnavskému regiónu. 
 
Tabuľka 25: Ako vychádzal so svojím mesačným príjmom v uplynulom roku – v % odp. 

 FAMO  II. BA TT FAMO  I. 

- na konci mesiaca vždy peniaze zostali 16,6 20,8 12,0 14,3 

- na konci mesiaca často peniaze zostali 32,1 28,7 35,8 32,3 
- niečo zostalo vtedy, ak boli aj dodatočné 
jednorazové príjmy 

18,8 18,2 19,4 22,9 

- na konci mesiaca peniaze veľakrát nestačili 22,6 23,6 21,4 20,6 

- na konci mesiaca peniaze nikdy nestačili 9,9 8,6 11,3 9,8 

Spolu 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Lepšie hospodárenie vykázali osoby s lepším postavením v zamestnaní (CC=0,402), s vyšším 
vzdelaním (CC=0,287), starší (CC=0,354) a najmä zahraniční pracovníci (keď 95% z nich 
deklarovalo dostatok príjmov – dokonca u 47,5% z nich vždy na konci mesiaca peniaze 
zostali.) 
 
Vzhľadom na povahu prieskumu so zameraním na cezhraničné vzťahy boli namieste aj otázky 
porovnávajúce situáciu v cudzine (má sa na mysli krajiny s vysokými mzdami). Prvá otázka 
zisťovala, či respondent má „kontakt“ na reálnu mzdovú zahraničnú situáciu. Teda, či niekto 
z jeho príbuzných alebo známych má príjmy plynúce zo zahraničia. Bolo zistené, že 28% 
dospelých obyvateľov Bratislavského regiónu a vyše 55% dospelých obyvateľov Trnavského 
regiónu majú príbuzných, ktorí majú zahraničné príjmy. Dokonca zahraničné príjmy boli 
v ešte vyššej miere deklarované u známych či priateľov našich respondentov, opätovne viac 
v Trnavskom kraji (vyše 53%) než v Bratislavskom kraji (vyše 25%). Situácia sa pritom 
prakticky za dva posledné roky veľmi nezmenila (snáď sa len znížil podiel príbuzných 
a známych s „pravidelným“ príjmom z cudziny). 
 
Aj keď pre takmer 3/4 respondentov práca v zahraničí „nepripadá do úvahy“, predsa menšie 
množstvo občanov by sa pri finančne veľmi lákavých ponukách odhodlalo pracovať 
v zahraničí. Ukázalo sa, že sa mierne znížila finančná motivácia pre odchod za prácou do 
zahraničia – kým pred 2 rokmi by zobralo pracovné zahraničné ponuky s mzdami asi dvakrát 
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a viac vyššími než je aktuálny domáci zárobok približne 19% občanov prihraničného regiónu 
Bratislava a Trnava, dnes by tak učinilo menej – 12,4% respondentov. Na veľmi vysoké 
zárobky (4 a viackrát prevyšujúce domáce mzdy) by sa aj v súčasnosti dalo zlákať cca 9,2% 
dospelých obyvateľov Bratislavského kraja a 6,9% Trnavského kraja, viac muži (10,7%) než 
ženy (5,6%), viac nekvalifikovaní robotníci (17,2%) i odborní zamestnanci (11,7% z nich) 
a pochopiteľne že „skúsení“ zahraniční pracovníci – až 65% z nich. 
 
Čo sa týka názorov obyvateľov sledovaného regiónu ohľadne mzdového vývoja v budúcich 
rokoch, tu je badať určitý súčasný pokles optimizmu badateľného ešte pred finančnou krízou. 
Zatiaľ čo pred 2 rokmi vyše tretiny občanov verilo, že mzdy porastú, dnes je to už len pätina, 
ktorá deklaruje rast miezd do budúcnosti. Dosť skeptickí sú obyvatelia Trnavského kraja, keď 
skoro štvrtina z nich dokonca očakáva pokles miezd.  
 
Tabuľka 26: Aké zmeny možno očakávať vo vývoji miezd v regióne v budúcich rokoch (v % 
odp.) 

MZDY - FAMO  II.  BA TT FAMO  I. 
- porastú 20,5 21,6 19,3 34,1 
- zostanú rovnaké 56,3 58,3 54,1 41,7 
- poklesnú 16,2 8,9 24,3 17,5 
- nevie, neodp. 6,9 11,2 2,2 6,7 
Spolu 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
Optimistickejšie očakávania ohľadne budúceho rastu miezd majú občania vzdelanejší 
(CC=0,288) a v lepšom pracovnom postavení (CC=0,336). Napríklad rast miezd v regióne do 
budúcna predpokladá 43,3% osôb s vysokoškolským vzdelaním, 43,8% vedúcich 
zamestnancov a 35% zahraničných pracovníkov, ale len 19,4% vyučených robotníkov, 11,1% 
nekvalifikovaných robotníkov, 17,9% mladých vo veku do 24 rokov a 15,7% starších nad 55 
rokov veku.  
 
2.4 Spokojnosť so životnou úrovňou  
 
Pohľad do životnej úrovne obyvateľov prihraničného regiónu Bratislavského a Trnavského 
kraja umožňujú otázky týkajúce sa subjektívnych pocitov respondentov s ich aktuálnym 
životným štandardom a ich očakávania do budúcna.  
 
Aktuálnu spokojnosť so svojím súčasným životným štandardom vyjadrilo 72,6% opýtaných, 
čo je údaj znamenajúci mierne zlepšenie oproti situácii pred 2 rokmi, keď najmä poklesol 
podiel nespokojných z cca 31,6% na 27%. Mierne diferencovanejšia je situácia v Trnavskom 
kraji, kde oproti Bratislavskému kraju je viac aj „veľmi spokojných so životným štandardom“ 
(18,6% oproti 14,9%), ale aj „nespokojných a veľmi nespokojných“ (28,5% oproti 25,6%). 
 
Tabuľka 27: Spokojnosť so životným štandardom (v % odp.) 

 FAMO  II.  BA TT FAMO  I. 
- veľmi spokojný 16,6 14,9 18,6 12,8 
- spokojný 56,0 59,0 52,7 55,0 
- nespokojný 25,6 23,9 27,4 28,8 
- veľmi nespokojný 1,4 1,7 1,1 2,8 
- nevie, neodpovedal 0,4 0,6 0,1 0,6 
Spolu 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Vyššiu mieru spokojnosti so svojou životnou úrovňou uvádzajú občania v lepšom pracovnom 
zaradení (CC=0,292) – z vedúcich zamestnancov je spokojných 50% a veľmi spokojných 
37,7% a z odborných zamestnancov je spokojných 60,8% a veľmi spokojných 22,5%. 
Prieskum tiež potvrdil mierny rast spokojnosti so svojou životnou úrovňou u vyšších 
vzdelanostných kategórií obyvateľov sledovaných regiónov (CC=0,198), ale aj nižšiu mieru 
spokojnosti starších – ktorí z 31,9% sú nespokojní so svojou životnou úrovňou. Zahraniční 
pracovníci patria k tým spokojnejším – 30% z nich je „veľmi spokojných“ s aktuálnym 
životným štandardom a ďalších 50% je „spokojných“. 
Rezervy v miere spokojnosti so životnou úrovňou evokovali spýtať sa na ďalšie okolnosti 
s tým súvisiace. Jednou z nich je odhadovaný čas priblíženia sa k žiaducej životnej úrovni, 
inými slovami ako dlho bude trvať než občan dosiahne spokojnosť so svojou životnou 
úrovňou. Ukázalo sa, že oproti situácii pred 2 rokmi sa výhľad obyvateľov v tomto smere 
mierne zhoršil – kým predtým odhadovalo potrebný čas „do 2 rokov“ cca 30,8% opýtaných 
(keď zoberieme do úvahy aj tých už aktuálne spokojných), dnes tak činí len 25,2% 
opýtaných; na druhej strane sa posúva výhľad na zlepšenie životnej úrovne za horizont 6 
a viac rokov z 25,2% na 27,6% opýtaných. Taktiež mierne pribudlo „skeptikov“ – že sa nikdy 
nepodarí dosiahnuť žiaducu životnú úroveň (z 10,2% na 16,4% respondentov). Zlepšeniu 
životnej úrovne v horizonte do 5 rokov viac veria obyvatelia Trnavského než Bratislavského 
regiónu (48% oproti 33,4%). 
 
Tabuľka 28: Odhad času potrebného na dosiahnutie optimálneho životného štandardu (v % 
odp.) 

 FAMO  II.  BA TT FAMO  I. 
- už je spokojný 18,8 16,9 21,0 20,9 
- 1 až 2 roky 6,4 4,4 8,5 9,9 
- 3 až 5 rokov 15,1 12,1 18,5 18,0 
- 6 až 10 rokov 15,1 16,8 13,3 12,9 
- viac ako 10 rokov 12,5 9,8 15,4 12,3 
- nikdy 16,4 16,4 16,5 10,2 
- nevie, neodp. 15,6 23,6 6,9 15,7 
Spolu 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
Mierne optimistickejší v časových vyhliadkach na zlepšenie svojej životnej úrovne sú 
vzdelanejšie kategórie obyvateľov sledovaných regiónov (CC=0,298), tí v lepšom pracovnom 
postavení (CC=0,400) a starší (CC=0,459). Napríklad už teraz či do 2 rokov dosiahne 
uspokojivú životnú úroveň (aspoň si to myslí) 43,2% vysokoškolsky vzdelaných (oproti 
28,4% vyučených), 47,7% vedúcich a 44,1% odborných zamestnancov (oproti 28,4% 
nevyučených a 25,6% vyučených robotníkov), alebo 44,3% občanov 55-64 ročných a 37,8% 
občanov 45-54 ročných (oproti 4,7% občanov do 24 rokov a 15% občanov 25-34 ročných). 
Avšak s rastom veku pribúda tých, ktorí rezignujú a priznávajú nemožnosť dosiahnutia 
optimálnej životnej úrovne (z 10% mladších do 24 rokov veku až po 30,2% občanov 55-64 
ročných). Zahraniční pracovníci patria skôr k optimistom – už teraz považuje aktuálnu 
životnú úroveň za dostatočnú 27,5% z nich, pre ďalších 32,5% je to otázka maximálne 5 
rokov a do 10 rokov ich (vraj bude) „spokojných so svojou životnou úrovňou“ spolu 97,5%.  
 
Vnímanie vlastnej životnej úrovne bolo „podrobené“ aj porovnávaniu s minulosťou a okolím, 
aby sa plastickejšie ukázali postoje obyvateľov. Respondenti mali za úlohu na škálach od 1 po 
11 bodov (čím viac bodov, tým horšie) zhodnotiť jednak svoje aktuálne životné podmienky, 
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zhodnotiť podmienky pred 5 rokmi, posúdiť aké budú o 5 rokov a tiež sa vyjadriť ako 
hodnotia životné podmienky svojich priateľov a známych.  
 
Tabuľka 29: Hodnotenie úrovne životných podmienok – v bodoch  
(1=najlepšie, 11=najhoršie) 

 FAMO  II.  BA TT FAMO  I. 
- vlastná situácia pred 5 rokmi 5,68 5,66 5,70 6,10 
- vlastná aktuálna situácia 5,15 5,04 5,28 5,50 
- aktuálna situácia známych 4,86 4,60 5,15 4,94 
- vlastná situácia po 5 rokoch 4,25 4,01 4,52 4,32 
 
Ukázalo sa, že obyvatelia skôr veria budúcnosti a horšie hodnotia minulosť – potvrdzujú to 
priemerné hodnoty, keď najhoršie skóre získalo hodnotenie situácie pred 5 rokmi (5,68 bodu), 
o niečo lepšie skóre získalo hodnotenie aktuálnej situácie (5,15 b.) a relatívne najlepšie 
hodnotenie budúcej situácie o 5 rokov (4,25 b.). Avšak aktuálnu situáciu svojich známych 
vidia ako lepšiu než svoju vlastnú. Tiež sa ukázalo, že mierne optimistickejší sú obyvatelia 
Bratislavského kraja než Trnavského kraja, keď napr. odhad budúcej úrovne „životných 
podmienok“ je u Bratislavčanov o vyše pol bodu lepší (4,01 bodu oproti 4,52 bodu). Oproti 
prieskumu pred 2 rokmi sa pohľad obyvateľov sledovaných regiónov na svoje životné 
podmienky vo všetkých vyššie uvedených ukazovateľoch mierne zlepšil. 
Podrobnejšie analýzy ukazujú na prakticky vyrovnané postoje mužov a žien. 
Z hľadiska veku je varujúce, že hodnotenie životných podmienok prakticky vo všetkých 
sledovaných ukazovateľoch je najhoršie u mladších respondentov; naopak u strednej vekovej 
kategórie (35-44 ročných) je „budúcnosť“ vnímaná najlepšie. 
Z hľadiska vzdelania platí, že s rastom vzdelania rastie aj spokojnosť či už s aktuálnymi, 
minulými, budúcimi i „okolitými“ životnými podmienkami. Pritom výrazne optimistickejší sú 
vysokoškolsky vzdelaní a pesimistickejší občania so základným vzdelaním. 
Diferenciácia spokojnosti so svojimi minulými, aktuálnymi, budúcimi i „okolitými“ 
životnými podmienkami platí aj v prípade porovnávania postojov občanov rozličného 
postavenia v zamestnaní. Najmenej spokojní sú (a budú) nekvalifikovaní robotníci 
a zamestnaní úradníci, naopak najviac sú (a budú) spokojní vedúci zamestnanci. 
 
Podrobnejšie analýzy ukazujú na prakticky vyrovnané postoje mužov a žien. 
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Graf 3: Hodnotenie životných podmienok podľa pohlavia  
(1=najlepšie; 11=najhoršie) 

 
 
Z hľadiska veku je varujúce, že hodnotenie životných podmienok prakticky vo všetkých 
sledovaných ukazovateľoch je najhoršie u mladších respondentov; jedine u strednej vekovej 
kategórie (35-44 ročných) je „budúcnosť“ vnímaná najlepšie. 
 
Graf 4: Hodnotenie životných podmienok podľa veku  
(1= najlepšie; 11=najhoršie) 

 

Z hľadiska vzdelania platí, že s rastom vzdelania rastie aj spokojnosť či už s aktuálnymi, 
minulými, budúcimi i „okolitými“ životnými podmienkami. Pritom výrazne optimistickejší sú 
vysokoškolsky vzdelaní a pesimistickejší občania so základným vzdelaním. 
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Graf 5: Hodnotenie životných podmienok podľa vzdelania  
(1=najlepšie; 11=najhoršie) 

 

Diferenciácia spokojnosti so svojimi minulými, aktuálnymi, budúcimi i „okolitými“ 
životnými podmienkami platí aj v prípade porovnávania postojov občanov rozličného 
postavenia v zamestnaní. Najmenej spokojní sú (a budú) nekvalifikovaní robotníci 
a zamestnaní úradníci, naopak najviac sú (a budú) spokojní vedúci zamestnanci. 
 
Graf 6: Hodnotenie život podmienok podľa postavenia v zamestnaní  
(1=najlepšie; 11=najhoršie) 
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3. Spokojnosť s pracovnými podmienkami 
 
Medzi tzv. push-faktory, faktory, ktoré môžu determinovať rozhodovanie o odchode za 
prácou do zahraničia patrí aj spokojnosť s podmienkami práce v domovskej krajine. Mieru 
spokojnosti s postupovými šancami, s pracovným miestom, pracovnou dobou a pracovnými 
podmienkami vyjadruje nasledujúci graf. 
 
Graf 7: Spokojnosť s podmienkami práce 

 
Legenda:  
A= Spokojnosť s postupovými šancami v zamestnaní 
B= Spokojnosť s pracoviskom (pracovným miestom) 
C= Spokojnosť s pracovnou dobou (pracovným časom) 
D= Spokojnosť s pracovnými podmienkami (časový tlak, stres) 
 
Respondenti v prevažnej miere boli spokojní s jednotlivými aspektmi pracovných podmienok. 
Relatívne najviac boli spokojní s pracovným miestom (63,5% spokojných alebo veľmi 
spokojných) a relatívne najmenej so svojimi postupovými šancami v zamestnaní (avšak stále 
viac ako polovica: 53,1% spokojných alebo veľmi spokojných). Treba však vidieť aj cca 1/3 
tých respondentov, ktorí deklarovali nespokojnosť s pracovnými podmienkami. 
 
Ako vyzerá podrobnejšia analýza spokojnosti s pracovnými podmienkami? 
 
Relatívne nižšia miera spokojnosti je s postupovými šancami v zamestnaní. Ukazuje sa však, 
že miera spokojnosti tu mierne vzrástla oproti prieskumu spred 2 rokov a teraz je podstatne 
vyššia v Bratislavskom regióne (59%) než v Trnavskom regióne (kde je veľmi spokojných 
a spokojných spolu 46,6% respondentov).  
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Tabuľka 30: Spokojnosť s postupovými šancami v zamestnaní (v % odp.) 
 TOTAL  BA TT 2008 

veľmi spokojný 12,1 13,3 10,8 8,4 
spokojný 41,0 45,7 35,8 42,1 
nespokojný 32,0 26,6 37,9 31,1 
veľmi nespokojný 4,3 4,2 4,3 4,7 
nevie, neodp. 10,7 10,2 11,2 13,7 
Spolu 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
O niečo viac sú kritickejšie ženy (nespokojných je 38,8% žien oproti 33,5% mužov). S rastom 
vzdelania rastie aj spokojnosť s postupovými šancami v zamestnaní: len 31,3% respondentov 
so základným vzdelaním, ale až 79,8% s vysokoškolským vzdelaním je s týmto spokojných 
(korelačný koeficient CC má hodnotu 0,311 pri 0,000 Approx. Signifikancii); väčšia 
spokojnosť v tejto oblasti je u majstrov (72%), vedúcich (77,7%) a odborných zamestnancov 
(80,3%) než u robotníkov (CC je tu veľmi vysoký - až 0,510). Menšia miera spokojnosti je 
u najmladších (39,2% spokojných či veľmi spokojných respondentov do 24 rokov so 
svojimi postupovými šancami v zamestnaní) a potom u najstarších 55 – 64 ročných (43,4%), 
keď CC = 0,279. Je zaujímavé, že svoje postupové šance v zamestnaní vidia optimistickejšie 
tí respondenti, ktorí pracujú v zahraničí (až 27,5 % veľmi spokojných a ďalších 42,5% 
spokojných). 
 
Spokojnosť s pracoviskom (pracovným miestom) je relatívne najvyššia spomedzi 
porovnávaných aspektov práce a oproti predchádzajúcemu hodnoteniu spred 2 rokov ešte 
mierne stúpla. Aj tu platí vyššia spokojnosť v Bratislavskom regióne (67,8%) než v 
Trnavskom regióne (58,9%).  
 
Tabuľka 31: Spokojnosť s pracoviskom (pracovným miestom) (v % odp.) 

 TOTAL  BA TT 2008 
veľmi spokojný 15,0 15,8 14,3 11,5 
spokojný 48,5 52,0 44,6 50,7 
nespokojný 23,8 18,6 29,7 21,9 
veľmi nespokojný 4,0 4,2 3,8 3,2 
nevie, neodpovedal/a 8,7 9,5 7,7 12,6 
Spolu 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
Rozdiely v spokojnosti s pracoviskom sú medzi rozličnými vzdelanostnými kategóriami 
respondentov pomerne vysoké (CC má hodnotu 0,330 pri 0,000 App. signifikancii), keď 
menej spokojní sú respondenti so základným vzdelaním a viac zas spokojní respondenti so 
stredným či vysokoškolským vzdelaním. Napr. u vysokoškolsky vzdelaných je spokojných 
a veľmi spokojných so svojím pracovným miestom až 84,9% respondentov a nespokojných 
a veľmi nespokojných je len 10,1% respondentov. Najväčšie rozdiely v miere spokojnosti 
s pracovným miestom sú však podľa postavenia v zamestnaní, keď CC má tu hodnotu až 
0,544 (napr. až 39,5% nekvalifikovaných robotníkov je so svojím pracovným miestom 
nespokojných, kým podiel nespokojných so svojím pracovným miestom je u vedúcich 
zamestnancov 13,1% a u odborných zamestnancov 13,8%). Z hľadiska veku sú so svojím 
pracovným miestom relatívne viac spokojní tí v stredných vekových kategóriách, než mladí 
alebo starší respondenti (CC = 0,316). Výrazne vyššiu mieru spokojnosti so svojím 
pracovným miestom vykazujú občania regiónu pracujúci v zahraničí (30% veľmi spokojných 
a ďalších 50% spokojných).  
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Spokojnosť s pracovnou dobou je opätovne vyššia v Bratislavskom regióne (64,2% 
spokojných a veľmi spokojných) než v Trnavskom regióne (52,6%). 
 
Tabuľka 32: Spokojnosť s pracovnou dobou (pracovným časom) (v % odp.) 

 TOTAL  BA TT 
veľmi spokojný 14,6 17,9 10,9 
spokojný 44,1 46,3 41,7 
nespokojný 25,7 21,0 30,9 
veľmi nespokojný 7,2 5,5 9,1 
nevie, neodpovedal/a 8,5 9,4 7,9 
Spolu 100,0 100,0 100,0 
 
Rozdiely v spokojnosti s pracovným časom medzi mužmi a ženami prakticky nie sú. Avšak 
spokojnosť s pracovným časom rastie tak so vzdelaním (CC= 0,324), a najmä s postavením 
v zamestnaní (CC=0,545). Z hľadiska veku sú relatívne spokojnejší s pracovným časom 
respondenti v stredných vekových kategóriách (CC=0,314). S pracovným časom sú mierne 
spokojnejší respondenti pracujúci v zahraničí (70%) než respondenti pracujúci na Slovensku. 
 
Aj pre oblasť spokojnosti s pracovnými podmienkami čo sa týka časového tlaku, stresu a pod. 
platí, že miera spokojnosti mierne vzrástla oproti situácii pred 2 rokmi a taktiež v súčasnosti 
sú mierne viac spokojní obyvatelia Bratislavského regiónu než Trnavského regiónu.  
 
Tabuľka 33: Spokojnosť s pracovnými podmienkami (časový tlak, stres) (v % odp.) 

 TOTAL  BA TT 2008 
veľmi spokojný 12,6 14,2 10,9 10,1 
spokojný 45,1 45,0 45,2 43,5 
nespokojný 26,6 22,4 31,2 29,8 
veľmi nespokojný 6,9 8,5 5,2 5,3 
nevie, neodpovedal/a 8,8 9,9 7,6 11,3 
Spolu 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
Ani tu nie sú rozdiely v spokojnosti mužov a žien. Taktiež registrujeme, že miera spokojnosti 
rastie so vzdelaním (CC=0,306 pri Appr. Signifikancii 0,000) a najmä s postavením 
v zamestnaní (CC=0,531). Z hľadiska veku sú pomerne spokojnejší respondenti v stredných 
vekových kategóriách (napr. 68% resp. vo veku 35 – 44 rokov je spokojných alebo veľmi 
spokojných, kým u mladých do 24 rokov veku je len 42,2% spokojných) než mladší alebo 
starší respondenti. U respondentov pracujúcich v zahraničí však pozorujeme kritickejšie 
hodnotenie tohto aspektu pracovných podmienok, keď veľmi nespokojných je 15 % a ešte 
stále nespokojných je ďalších 27,5 % takýchto občanov. 
 
Mierny optimizmus v oblasti podmienok práce potvrdzujú aj vyjadrenia respondentov 
o vývoji pracovných miest v regióne. Pozri tabuľku nižšie. 
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Tabuľka 34: Aké zmeny možno očakávať vo vývoji pracovných miest v regióne v budúcich 
rokoch (v % odp.) 
PRACOVNÉ MIESTA  TOTAL  BA TT 2008 
porastú 18,4 19,1 17,8 18,2 
zostanú rovnaké 55,9 51,5 60,7 32,9 
poklesnú 17,8 16,9 18,9 42,7 
nevie, neodpovedal/a 7,9 12,6 2,7 6,1 
Spolu 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
Ukázalo sa, že kým v čase krízy bola v tomto smere pomerná skepsa – až 42,7 % 
respondentov na prelome rokov 2008-2009 sa vyjadrilo, že počty pracovných miest v regióne 
v budúcich rokoch poklesnú, teraz to konštatovalo podstatne menej – 17,8 % respondentov. 
Mierne optimistickejší sú v tomto smere obyvatelia Bratislavského kraja, respondenti 
vzdelanejší a s lepším postavením v zamestnaní. Z občanov, ktorí pracujú v zahraničí takmer 
1/3 (32,5 %) predpokladá, že v budúcnosti porastie v domácom regióne zamestnanosť.  
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4. Migrácia a potenciál obyvateľov prihrani čného slovenského 
regiónu CENTROPE 
 
4.1 Motivácia a rozsah pracovnej migrácie v prihraničnom regione SR –
roky 2008-2010 
 
V rámci zahraničnej migrácie Slovenskej republiky k najdynamickejšie sa rozvíjajúcim 
komponentom, po vstupe Slovenska do EU, patrila pracovná migrácia. Vstup krajiny do 
Európskej únie mal vplyv na rozsah, štruktúru a atribúty pracovnej sily migrujúcej za prácou 
do zahraničia. Mapovanie migračných tokov za prácou do zahraničia, v rámci projektu 
FAMO, roky 2008-2010 bolo zakomponované do obdobia, ktoré sprevádzal postupný pokles 
migrujúcich pracovníkov (viď nasledujúci graf.)  

 
Graf 8: Migrácia za prácou do zahraničia po vstupe SR do EU (počty osôb v tis.)  

 
Zdroj: VZPS (In: Rodina a práca, 5, 2011, s. 47)  
 
Od roku 2007, keď odlev pracovnej sily do zahraničia bol signifikantne najvyšší, medziročne 
poklesla zahraničná pracovná migrácia občanov Slovenska o 8 p.b. v roku 2008 a v roku 2010 
o 27 p. b. Podľa údajov Výberového zisťovania pracovných síl (VZPS) načrtnutý 
kvantitatívny vývoj odlivu pracovnej sily do zahraničia sa premietol, s výnimkou Košického 
a Trenčianskeho kraja, do všetkých krajov Slovenska. Najnižšia zahraničná pracovná 
migrácia dlhodobo pretrváva v Bratislavskom a Trnavskom kraji (viď nasledujúca tabuľka). 
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Tabuľka 35: Migrácia za prácou do zahraničia z krajov SR v rokoch 2004-2011 (v tis. osôb) 
 BA TT TN NR ZA BB PO KE SR 

2004 3,6 10,2 10,9 9,7 18,4 8,9 32,2 9,7 103,6 
2005 4,9 8,8 10,6 19,9 22,5 12,5 35,1 11,1 125,4 
2006 5,2 10,3 12,9 26,3 25,9 16,9 44,7 15,8 158,1 
2007 5,1 10,7 13,7. 33,1 27,1 17,3 52,8 18,3 177,2 
2008 4,6 8,0 14,4 30,4 22,8 17,3 45,9 21,6 163,0 

2009 3,2 5,3 9,8 28,7 20,2 12,1 34,1 18,4 131,7 

2010 4,1 5,1 11,3 28,7 20,1 9,1 31,5 15,0 124,7 
 118,1 10,1 31,6 10,7 17,2 28,1 11,5 4,2 4,6 ٭2011
Skratky krajov: BA - Bratislavský, TT – Trnavský, TN - Trenčiansky, NR - Nitriansky, ZA - Žilinský, BB -
Banskobystrický, PO - Prešovský, KE - Košický 
Zdroj: VZPS ŠÚ SR (In: Rodina a práca, 5, 2011, s. 48) 
Poznámka: od roku 2010 uvádzaná krátkodobá migrácia za prácou do 1 roka  

 
4.1.1 Migrácia za prácou do Rakúska v prihraničnom regióne SR v rokoch 2008 – 
1.Q 2011  
 
Trend poklesu počtu migrujúcich za prácou do zahraničia po roku 2007 sa nepremietol 
v migračných tokoch za prácou do Rakúska. Cieľová pracovná destinácia, Rakúsko, 
v sledovanom období, signifikantne vzrástla. Podľa dostupných údajov z VZPS počet 
Slovákov, ktorí odišli pracovať do Rakúska po roku 2007 sa zvýšil o viac ako tretinu. Okrem 
samotného vstupu krajiny do Európskej únie na akcelerácii tokov migrantov za prácou do 
Rakúska, v sledovanom období, sa synergicky podieľalo viacej faktorov, ktoré priamo 
súviseli so zjednodušením prístupu na rakúsky trh práce a legalizáciou niektorých pracovných 
pozícii. Rakúsko od 1.1.2008 zjednodušilo prístup na svoj pracovný trh pre 50 vybraných 
profesii. Následne od 1.7. 2008 vstúpil do platnosti spolkový zákon rakúskeho ministerstva 
hospodárstva a práce č.224/2008 na základe, ktorého sa zoznam pôvodných 50 
nedostatkových profesii rozšíril o ďalších pätnásť. (išlo najmä o robotnícke profesie z oblasti 
stavebníctva, zámočníkov, inštalatérov, účtovníkov, servisných technikov). Predpokladáme, 
že k zvýšeniu záujmu o Rakúsko prispelo aj očakávané ukončenie prechodných období 
koncom apríla 2011. 
 
Z hľadiska regionálnej štruktúry, Rakúsko ako cieľová krajina, je najvýraznejšie zastúpená 
občanmi z Nitrianskeho kraja (takmer štvrtina pracujúcich občanov SR v Rakúsku je 
z Nitrianskeho kraja). V Bratislavskom kraji, ktorý patrí dlhodobo ku krajom s najnižšou 
pracovnou migráciou do zahraničia, v sledovanom období záujem o Rakúsko ako cieľovú 
destináciu pracovnej migrácie, rastie (viď nasledujúca tabuľka) 

 
Tabuľka 36: Občania SR, ktorí pracujú v Rakúsku podľa krajov (v tis. osôb) 

 BA TA TC NI ZI BC PV KI SPOLU 
4Q2008 1,8 2,0 2,1 3,1 1,7 2,5 3,3 1,7 18,2 
4Q2009 1,4 2,4 2,8 4,0 2,6 3,2 2,8 3,1 22,2 
4Q2010 2,5 2,4 1,4 5,4 2,8 3,1 2,6 4,6 24,9 
1Q 2011 2,9 1,8 2,5 4,5 2,6 4,6 2,9 3,3 25,0 
Zdroj: VZPS SR ŠÚ (In: Rodina a práca, 5, 2011, s. 50) 
Rok 2010, 2011 krátkodobá migrácia za prácou (do 1 roka), rok 2011 1.Q 
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4.1.2 Migračný potenciál obyvateľov prihrani čného regiónu Slovenska, na 
základe výsledkov prieskumu FAMO I a FAMO II  

 
Migračné postoje obyvateľov prihraničných regiónov sledované v horizonte rokov 2008-
20102 potvrdili, že drvivá väčšina občanov prihraničného regiónu Slovenska o práci 
v zahraničí neuvažuje. Podiel potenciálnych migrantov (t.j. respondentov s kladným postojom 
k pracovnej migrácii) v dvojročnom období klesol o 4,4 p.b. Záujem pracovať v zahraničí 
v roku 2008 vyjadril približne každý siedmy respondent žijúci v prihraničnom regióne 
Bratislava, Trnava, v roku 2010 len každý jedenásty. 
 
Záujem o vycestovanie do zahraničia za prácou prezentovali takmer dve tretiny mužov 
(59,7%) a necelá polovica žien (40,3%). Aj keď naďalej platí, že slobodný muž so 
stredoškolským vzdelaním predstavuje typického pracovného migranta zo Slovenského 
prihraničného regiónu, výskumné poznatky upozorňujú na skutočnosť, že oproti 
predchádzajúcemu obdobiu vzrástol podiel žien so záujmom o prácu v zahraničí. Kým v roku 
2008 vyjadrila záujem pracovať v zahraničí tretina žien a dve tretiny mužov, v dvojročnom 
časovom horizonte sa rozdiely zmenšili. Veková štruktúra záujemcov o pracovnú migráciu 
zostala nezmenená. Záujem o pracovnú migráciu s a kumuloval v mladších vekových 
skupinách do 34 rokov, najsilnejší potenciál predstavujú mladí ľudia od 15 do 24 rokov. 
V súbore na druhej strane vekovej osy bol záujem o prácu v zahraničí ojedinelý. Pre 
záujemcov o pracovnú migráciu v prihraničnom regióne Slovenskej republiky je 
najpríťažlivejšie Rakúsko (36,4%) a Nemecko (24,0%) krajiny, ktoré do mája roku 2011 
uplatňovali obmedzenia vo forme prechodných období. Medzi dôvodmi uprednostnenia 
cieľových krajín prevládali ekonomické argumenty (dobre platia) a geografická blízkosť. 
 
Tabuľka 37: Záujem respondentov z Bratislavského a Trnavského kraja o pracovnú migráciu 
do zahraničia 

PRÁCA V ZAHRANI ČÍ  FAMO  I FAMO  II 
Áno 195 13,0% 129 8,6% 
Nie  1196 79,7% 1250 83,2% 
Neviem, bez odpovede 109 7,3% 123 8,1% 
Spolu 1500 100,0% 1502 100,0% 
 

Potenciál zahraničnej pracovnej mobility sa významne redukuje vo vzťahu 
k vykonaným realizačným aktivitám, vyjadreným mierou pravdepodobnosti a reálnosti 
deklarovaného záujmu. Realizačné migračné aktivity rozdeľujú potenciálnych migrantov do 
viacerých skupín. Prvú skupinu predstavujú skôr deklaratívni migranti, ktorí síce prejavili 
záujem o prácu v zahraničí ale pre svoj zámer nepodnikli žiadne kroky (približne dve tretiny 
respondentov). Výskyt vyššieho stupňa pravdepodobnosti zahraničnej pracovnej migrácie je 
charakteristický pre skupinu respondentov, ktorí síce zatiaľ nepodnikli žiadne kroky, ale majú 
to v pláne (viac ako tretina respondentov so záujmom o pracovnú migráciu). Reálny migračný 
potenciál zahŕňa výhradne osoby, ktoré už podnikli konkrétne kroky k realizácii pracovnej 
aktivity v zahraničí, to znamená absolvovali stretnutie so zamestnávateľom v zahraničí, 
uchádzali s a o pracovnú pozíciu, požiadali o pracovné povolenie, majú prísľub pracovného 
miesta3.  

                                                 
2 Zber údaj prebehol na rozhraní rokov 2008/2009 a opakoval sa v rokoch 2010/2011. Pre zber údajov bol využitý rovnaký 
dotazník doplnený modulmi o nelegálnej práci v roku 2008 a modulom a percepcii hospodárskej krízy v roku 2010. 
Reprezentatívna vzorka domácností v roku 2008 bola 1500 a 1502 respondentov v roku 2010.  
3 Počas siedmych rokov uplatňovania prechodných období potrebovali Slováci na to, aby mohli v Rakúsku legálne pracovať 
pracovné povolenie. 
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V roku 2010 z celkového počtu záujemcov, ktorí deklarovali záujem a ochotu 
vycestovať do zahraničia za prácou len každý siedmy respondent z prihraničného regiónu 
Slovenska (13,2%) uskutočnil konkrétne kroky aby prácu v zahraničí získal4. 

Prieskum potvrdil, že rozsah zahraničnej pracovnej migrácie je naďalej do značnej 
miery determinovaný úrovňou príjmov dosahovaných v zahraničí v porovnaní s domovskou 
krajinou (pull - faktory). Odhadovaný potenciál zahraničnej pracovnej migrácie zvyšujú 
záujemcovia, ktorí ochotu vycestovať za prácou do zahraničia podmieňujú niekoľko násobne 
vyšším príjmom v cieľovej krajine. 
 
Graf 9: Migračný potenciál v Bratislavskom a Trnavskom kraji 

 
 
Podľa výskumných zistení hranica výšky príjmu v zahraničí, ktorá by splnila úlohu 
motivátora pracovnej migrácie v prihraničnom regióne, niekoľko násobne presahuje príjem 
v tuzemsku. Zahraničné ekonomické štúdie upozorňujú, že sklon k potenciálnej i realizovanej 
mobilite potenciuje troj - a viacnásobne vyššia hladina príjmov v cieľovej krajine. V prípade 
ak úroveň príjmov nepresiahne hladinu 40% motivácia k odchodu za prácou do zahraničia 
výrazne klesá. 

Výšku akceptovateľného príjmu získaného z práce v zahraničí a jeho porovnanie 
s rokom 2008 uvádza nasledujúca tabuľka: 
  

                                                                                                                                                         
  
4 Autori Fassmann, Hintermann, 1997 uvádzajú širší okruh aktivít, ktoré zreálňujú migračný potenciál. Medzi 
aktivity resp. činnosti vyjadrujúce reálny záujem o prácu v zahraničí, autori zahŕňajú: hľadanie zamestnania 
pomocou špecializovanej agentúry, vyhľadanie pomoci od príbuzných, kolegov či známych, ktorí žijú 
v zahraničí, oslovenie potenciálneho zahraničného zamestnávateľa, alebo vybavovanie potrebných formalít víza, 
sociálne a zdravotné poistenie v prípade potreby pracovné povolenie. (In: Rodina a práca, 2011, s. 52) 
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Tabuľka 38: Výška akceptovateľného príjmu získaného z práce v zahraničí v porovnaní 
s rokom 2008 
 FAMO  I FAMO  II 
aj rovnaký 2 0,6% - - 
o polovicu vyšší 25 8,0% 13 6,5% 
 cca dvojnásobný 75 24,0% 23 11,5% 
dva až tri krát vyšší 105 33,6% 42 21,5% 
štyri až päťkrát vyšší 71 22,7% 66 33,2% 
viac ako päťnásobný 34 10,9% 55 27,6% 
spolu 312 100,0 199 100,0 
Poznámky: 
Podľa údajov ŠÚ SR v roku 2010 priemerná mesačná mzda v hospodárstve SR dosiahla úroveň 769€.  
Podľa prieskumu Profesia.sk najvyššie platy v nadväznosti na konkrétnu pozíciu očakávajú v Bratislavskom kraji 806 EUR 
mesačne a následne v kraji Trnavskom 756€ mesačne. Najvyššie sú očakávania vysokoškolákov 960€. Záujemcovia o prácu 
so základným vzdelaním očakávajú plat 567€ a stredoškoláci plat o 155 € vyšší. Zdroj: UoZ by chceli mať v priemere 769 
EUR, Pravda 18.4.2011 (In: Rodina a práca, 5, 2011, s. 54) 

 
Kým v roku 2008 záujem o prácu v zahraničí podmieňoval vyšším zárobkom každý 

piaty respondent z prihraničného regiónu, v roku 2010 len každý ôsmy. Na druhej strane 
v priebehu dvoch rokov sa výrazne zvýšila motivačná výška očakávanej mzdy v cieľovej 
krajine. Mzdu vo vyšších mzdových pásmach preferovali prevažne pracovníci, ktorí 
v pôvodnom zamestnaní vykonávali profesiu vyučených robotníkov5.U pracovníkov, s vyššou 
kvalifikáciou popri mzdových motivačných faktoroch významnú úlohu zohrávali aj faktory 
súvisiace s výkonom práce; lepšie pracovné podmienky, možnosti ďalšieho vzdelávania  

Odhad migračného potenciálu zreálňuje plánovaný časový horizont odchodu do 
zahraničia. Poznatky z predchádzajúcich výskumov upozorňujú na skutočnosť, že čím kratší 
je plánovaný odchod do zahraničia tým reálnejšia je migrácia a naopak. Tri štvrtiny 
respondentov (75,3%) so záujmom o pracovnú migráciu v čase realizácie prieskumu na 
otázku kedy plánujú odchod do zahraničia uviedli neskôr, ešte neviem. Len každý šestnásty 
potenciálny pracovný migrant uvažoval o odchode do zahraničia v horizonte 6 mesiacov 
a každý desiaty do jedného roka. Rozloženie odpovedí o predpokladanom odchode za prácou 
do zahraničia uvádza nasledujúci graf. 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Kvalifikačná úroveň (odbornosť) podľa autorov (Ujházy 2005, Kostelecká 2007) pôsobí ako faktor, ktorý ovplyvňuje 
promigračnú motiváciu. Migrácia motivovaná vyšším príjmom z práce v zahraničí je nepriamo úmerná kvalifikačnej úrovni 
(odbornosti) migrantov. U migrantov s nižšou kvalifikáciou, odbornosťou, ktorí vykonávajú jednoduchšie, menej náročné 
práce, záujem o prácu s vyšším finančným ohodnotením v zahraničí je obvykle jediným stimulom k odchodu do zahraničia. 
S rastúcou kvalifikáciou a odbornou úrovňou migrantov a náročnosťou práce, ktorú vykonávajú sa zvyšuje váha 
mimozárobkových stimulov zahraničnej pracovnej migrácie. Rastie záujem o zvyšovanie odbornej úrovne na základe práce 
vo vysoko erudovaných odborných tímoch, ktoré riešia náročné úlohy a projekty, ktoré sú vybavené vrcholovou 
technológiou. Významným impulzom je rozšírenie jazykových kompetencii a získanie pracovných kontaktov, ktoré sú 
dôležité pre pracovnú kariéru odborných pracovníkov ako v zahraničí tak aj po návrate domov. (In: Rodina a práca, 2011, s. 
54) 
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Graf 10: Očakávaný odchod za prácou do zahraničia 

 
Potenciál pracovných migrantov s reálnym záujmom o prácu v zahraničí, resp. pokračovanie 
práce v zahraničí, dopĺňa skupina tých, ktorí už v zahraničí pracujú. Podľa údajov 
z prieskumu každý ôsmy respondent s deklarovaným záujmom získať prácu v zahraničí resp. 
pokračovať v práci v zahraničí (12,1%) v čase realizácie prieskumu 2010/2011 už v zahraničí 
pracoval (N=40). Išlo prevažne o mladých ľudí vo veku do 34 rokov, mužov, kvalifikačne a 
odborne pripravených na robotnícke povolanie a povolania v odvetví poskytujúcom služby 
(čašník/čka, kaderník/čka, opatrovateľ/ka). 
 
4.1.3 Cieľová krajina 
V rebríčku krajín do ktorých sú nasmerované migračné toky pracovnej migrácie občanov 
z prihraničného regiónu, dominujú Nemecko a Rakúsko - krajiny, ktoré až do mája tohto roku 
uplatňujú obmedzenia vo forme prechodných období. Z celkového počtu potenciálnych 
pracovných migrantov (N=328) viac ako tretina 35,3% za cieľovú krajinu pracovnej migrácie 
považuje práve tieto krajiny. Geografická blízkosť patrí medzi determinujúce faktory 
a Rakúsko patrí medzi krajiny o ktoré je v tomto regióne najväčší záujem. Z ďalších krajín 
štatisticky významnejší je záujem o Veľkú Britániu Holandsko, Taliansko. Porovnanie 
migračných tokov obyvateľov z Bratislavského a Trnavské kraja s predchádzajúcim obdobím 
nezaznamenalo výraznejšie zmeny na prvých miestach. Pripravované opatrenia vo forme 
zrušenia prechodných období v máji tohto roku posilnili záujem o Nemecko a Rakúsko.  
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Tabuľka 39: Cieľová krajina záujemcov o prácu v zahraničí 
 POČET  % 
Rakúsko 75 22,9  
Nemecko 41 12,5 
Veľká Británia 33 10,1 
Taliansko 12 3,6 
Holandsko 10 3,0 
USA 8 2,4 
ČR 6 1,8 
Škandinávia 6 1,8 
Kanada 6 1,8 
Maďarsko 4 1,2 
Francúzsko 2 0,6 
Poľsko 1 0,3 
Iná EU krajina 2 0,6 
Iná krajina 6 1,8 
 
Medzi dôvodmi, pre ktoré by uprednostnili cieľovú krajinu prevládali ekonomické 
argumenty (dobre platia 148) a geografická poloha krajiny (geografická blízkosť 86). 
Nezanedbateľné z hľadiska zastúpenia početností boli dôvody týkajúce s a zdokonalenia 
jazykových znalostí.  
Oblasť do ktorej by chceli migrovať v rámci cieľovej krajiny . Podľa výsledkov 
prieskumu takmer polovica záujemcov o prácu do zahraničia by chcela dochádzať, migrovať 
do hlavného mesta (44,1%) skoro pätina (19,7%) do prihraničnej oblasti, každý ôsmy 
(12,6%)do vidieckych oblastí a každý štrnásty (15 respondentov do iného mesta, nie do 
hlavného). 
 
Časový horizont vycestovania za prácou do zahraničia, tých čo majú záujem  
Deklarácia záujmu je sprevádzaná vysokým počtom odpovedí typu ešte neviem. V priebehu 
tohto polroku by chcelo odísť za prácou do zahraničia 8,5% respondentov z prihraničného 
regiónu. Väčší počet respondentov, každý šiesty so záujmom o prácu v zahraničí odhadoval 
čas odchodu v rozpätí 1-2 rokov. Rozloženie časového odhadu očakávanej pracovnej migrácie 
ukazuje nasledujúca tabuľka. 
 
Tabuľka 40: Očakávaný odchod za pracou do zahraničia 

N= 129  POČET %  
Už v zahraničí pracujem 40 31,0 
V budúcich 6 mes. 11 8,5 
Behom 6-12 mes. 13 10,1 
Behom 1-2 rokov 21 16,3 
Behom 3-5 rokov 12 9,3 
Neskôr  5 3,9 
Ešte neviem 27 20,9 
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Tabuľka 41: Očakávaná dĺžka pracovnej migrácie - časový odhad 
N= 189 POČET  %  

Max. 1 rok 25 13,2 
1-2 roky 13 6,9 
3-5 rokov 15 7,9 
6-10 rokov 24 12,7 
 Tak dlho ako to bude možné 62 32,8 
Až do dôchodku 10 5,3 
Až do nároku na soc. dôchodok 7 3,7 
Chcem s tým prestať hneď, ako to bude možné 3 1,6 
Neviem žiadna odpoveď 54 28,6 
 
4.1.4 Migrácia alebo pendlerstvo 
Z hľadiska definičného vymedzenia denné a týždenné dochádzanie za prácou je klasifikované 
ako pendlovanie, zatiaľ čo mesačné dochádzanie do práce z domovskej krajiny a zámer 
v zahraničí pracovať a žiť, charakterizuje už stav pracovnej migrácie.  
Z hľadiska formy pracovnej migrácie v súbore domácností prevládali respondenti, ktorí 
by uprednostnili migráciu pred pendlovaním. Záujem o prácu v zahraničí formou 
pendlovania prezentovala necelá tretina (32,3%) respondentov z prihraničného regiónu, zatiaľ 
čo forma migrácie reprezentovaná mesačným dochádzaním resp. trvalým pobytom v zahraničí 
bola zdôraznená viac ako dvomi tretinami (67,1%) súboru potenciálnych migrantov. 
 
Tabuľka 42: Pendleri a migranti 
 POČET % 
Pendleri spolu  70 100,0 
Z nich   
Denné dochádzanie do práce z domovskej obce 33 47,1 
Týždenné dochádzanie do práce z domovskej obce 37 52,8 
Migranti spolu 143 100,0 
Z nich   
Mesačné dochádzanie do práce z domovskej obce 80 55,9 
V zahraničí pracovať a žiť 63 44,0 
 
Oproti roku 2008 vzrástol počet osôb rozhodnutých migrovať do zahraničia o 15,4 
percentuálnych bodov a poklesol počet pendlerov. 
 
4.1.5 Pendlovanie za prácou 
Z celkového počtu potenciálnych migrantov (N=328) viac ako pätina (21,3%) by za prácou 
dochádzala denne resp. týždenne, čo napĺňa podstatu pendlovania.  
Väčšina pendlerov na cestu do práce by uprednostnila vlastné motorové vozidlo a čas, ktorý 
by boli ochotní akceptovať na cestu do práce pri dennom pendlovaní by nemal byť dlhší ako 
hodina a pri týždennom pendlovaní by nemal presiahnuť 2,5 hodiny.  
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4.1.6 Charakteristika práce potenciálnych pendlerov z hľadiska formy a odvetvia 
činnosti 
Z hľadiska formy zamestnania väčšina potenciálnych pendlerov by si predstavovala prácu na 
čiastočný úväzok resp. prácu formou zmluvy o dielo. Z respondentov, ktorí sa vyjadrili k tejto 
otázke len každý ôsmy by chcel pracovať na plný úväzok. 
Oblasti pracovného začlenenia potenciálnych pendlerov: ubytovacie a reštauračné služby, 
spracovateľský priemysel výroba tovaru, poľnohospodárstvo lesníctvo stavebníctvo 
a zdravotníctvo a sociálna oblasť 
Z hľadiska územného prevažná väčšina pendlerov mala záujem o dochádzanie z a prácou do 
hlavného mesta  
 
4.1.7 Dôvody odchodu za prácou do zahraničia  
Ekonomické dôvody patria stále k rozhodujúcim faktorom odchodu za prácou do zahraničia. 
Možnosťou v zahraničí viac zarobiť argumentovala drvivá väčšina (90%) respondentov, 
záujemcov o prácu v zahraničí (N=213). Aj ďalšie dôvody, ktoré zohrávajú významnú úlohu 
pri rozhodovaní sa o práci v zahraničí súviseli s možnosťou viac zarobiť, získať vyšší životný 
štandard, lepšie pracovné podmienky. Dôvody podľa dôležitosti uvádza nasledujúca tabuľka 
 
Tabuľka 43: Dôvody odchodu za prácou do zahraničia podľa dôležitosti (%) 

N=213 
VEĽMI 

DÔLEŽITÉ, 
DÔLEŽITÉ 

MENEJ 
DÔLEŽITÉ, 

NEZOHRÁVA 
ROLU 

V zahraničí môžem viac zarobiť 90,1 9,8 
Lepšie pracovné podmienky 80,3 19,7 
Lepší životný štandard 76,5 23,5 
Dobré možnosti zamestnať sa pre ľudí ako ja 73,7 26,3 
Žiadne ekonomické zlepšenie v domovine 70,4 29,6 
Lepšie šance k vzostupu 65,2 34,8 
Dobré skúsenosti iných ľudí 64,3 35,7 
Chcem niečo nové zažiť 64,3 35,7 
Hospodárska situácia u nás je zlá 63,8 36,2 
V zahraničí mam priateľov známych 49,8 50,2 
Možnosti ďalšieho vzdelania sú v zahraničí lepšie 49,7 50,3 
Väčšia osobná a politická sloboda 48,8 51,2 
V zahraničí mám rodinných príslušníkov 46,9 53,1 
Strata zamestnania 46,9 53,1 
Životné prostredie v mojej vlasti je zlé 39,4 60,6 
Diskriminácia z dôvodu príslušnosti k etnickej skupine 38,5 61,5 
Iné dôvody 24,9 75,1 
 
Miera optimizmu pri hľadaní resp. nájdení práce v zahraničí je pomerne vysoká takmer tretina 
záujemcov o prácu v zahraničí odhaduje svoje šance ako dobré a viac ako štvrtina ako 
priemerné. Každý osemnásty respondent hodnotí svoje šance ako veľmi dobré. Ide väčšinou 
o mužov pripravených na povolanie remeselník(stavebné profesie, kovorobotníci, mechanici 
tlačiari, pekári krajčíri, truhlári a obuvníci) vo veku do 34 rokov.  
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Tabuľka 44: Odhad šancí nájsť si prácu v zahraničí  
(N=230) POČET % 
Veľmi dobré 12 5,6 
Dobré 64 30,0 
priemerné 59 27,7 
malé 9 4,2 
Veľmi malé 9 3,9 
Už pracujem v zahraničí 40 17,4 
Neviem žiadna odpoveď 20 9,4 
 
Odhad šancí nájsť si zamestnanie v zahraničí v komparácii so spôsobom hľadania práce 
potvrdil tak ako v o všetkých predchádzajúcich výskumoch, že respondenti sa spoliehajú 
väčšinou na známych a priateľov a referencie ľudí, ktorí už v zahraničí pracujú. V rámci 
komunikačných kanálov, ktoré umožňujú sprostredkovanie zamestnania vo väzbe na šance 
zamestnanie aj reálne získať, významné miesto patrí internetu. Nezanedbateľné postavenie 
patrí agentúram, ktoré sprostredkujú zamestnanie za úhradu (Podľa správy ktorá bola 
poskytnutá MPSVR „Neštátni poskytovatelia služieb zamestnanosti“6), k preferovaným 
krajinám sprostredkovania zamestnania za úhradu do zahraničia patrí na prvom mieste 
Rakúsko (takmer štvrtina (24,0%) sprostredkovaných zamestnaní za úhradu do zahraničia) 
V štruktúre sprostredkovaných zamestnaní za úhradu do Rakúska dominujú krátkodobé 
zamestnania do 6 mesiacov spravidla sezónneho charakteru 
 
Tabuľka 45: Záujemcovia o prácu v zahraničí podľa spôsobu hľadania práce a odhadu šancí 
SPÔSOB HĽADANIA PRÁCE 1 2 3 
Úrad PSVR 3 10 1 
SZU 14 19 4 
Oznamy na vhodnom mieste 3 3 1 
Cez známych priateľov 27 15 3 
Cez niekoho kto tam už pracuje 18 10 1 
Cez firmu 6 1 - 
Novinový inzerát 2 1 2 
Osobné kontakty 5 8 1 
Internet 22 13 2 
Inou cestou - 1 2 
Vysvetlivky: šance nájsť prácu v zahraničí: 1 veľmi dobré a dobré, 2 priemerné, 3 malé, veľmi malé 

 
4.1.6 Akceptácia práce v zahraničí vzhľadom na dosiahnutú kvalifikáciu, 
pracovné podmienky 
Väčšina respondentov z prihraničného regiónu, ktorí plánujú vycestovať za prácou do 
zahraničia očakáva prácu, ktorá zodpovedá ich kvalifikácii. Napriek porovnateľnému 
rozloženiu odpovedí s rokom 2008, kvantitatívne narástol podiel tých, ktorí by boli 
ochotní prijať prácu vyžadujúcu nižšiu kvalifikáciu ako majú. Kým v roku 2008 to bolo 
len o niečo viac ako pätina v druhej etape projektu FAMO II ,takmer tretina by pristúpila na 
tieto podmienky. Môžeme predpokladať, určité súvislosti s nárastom nezamestnanosti v SR a 
sťaženým prístupom mladých ľudí na trh práce. 
 

                                                 
6 E., Hanzelová, Z.,Kostolná: „Neštátni poskytovatelia služieb zamestnanosti“ IVPR, Bratislava, február 2011 
(In: Výskumná správa domácností, 2011, s. 15)  
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Tabuľka 46: S ohľadom na Vašu kvalifikáciu, akú prácu by ste v zahraničí akceptovali 
PRÁCA KTORÁ  2010 2008 

zodpovedá mojej kvalifikácii 71,3 87,2 
je pod mojou kvalifikáciou 31,0 22,4 
je nad mojou kvalifikáciou 8,5 10,5 
 
Respondenti, ktorí by boli ochotní prijať prácu aj pod ich kvalifikačnou úrovňou sú prevažne 
(51,6%) stredoškoláci s ukončeným stredným vzdelaním s maturitou. Medzi tými čo by prijali 
prácu vyžadujúcu nižšiu úroveň kvalifikácie sú popri občanoch s nižším stupňom vzdelania 
(základné a vyučení) aj 5-ti vysokoškoláci - bakalári. Respondenti s ukončeným 
stredoškolským vzdelaním s maturitou boli z hľadiska akceptácie práce vo väzbe na ukončené 
vzdelanie najviac flexibilnou skupinou. Každý druhý by prijal prácu vyžadujúcu nižšiu 
úroveň vzdelania a viac ako polovica (55,5%) by si trúfala na prácu, vyžadujúcu vyššiu 
kvalifikáciu, akou oni disponujú. 
Len veľmi malý počet respondentov (absolútne 10) by v zahraničí prijal horšiu prácu 
z hľadiska pracovných podmienok. Nízka miera akceptácie horších pracovných podmienok 
v zahraničí, oproti podmienkam doma bola prezentovaná aj v predchádzajúcom výskume, 
v roku 2008. 
 
4.2 Inhibítory pracovnej migrácie do zahraničia: dôvody uprednostnenia 
práce v domovskej krajine 
 
Odmietavý postoj k zahraničnej pracovnej migrácii väčšiny obyvateľov prihraničného regiónu 
Bratislavského a Trnavského kraja potvrdil legitimitu otázky zameranej na identifikáciu 
faktorov, ktoré determinujú rozhodovanie proti odchodu za prácou do zahraničia. 
Na otázku prečo niekto nechce žiť a pracovať v zahraničí a chcel by zostať pracovať 
v tuzemsku odpovedali len tí respondenti, ktorí neuvažujú o možnosti vycestovať do 
zahraničia za prácou a nepredstavujú potenciál pracovných migrantov (N=1373).  
Analýza potvrdila, že na rozhodovanie respondentov pracovať a žiť v zahraničí pôsobí celý 
rad faktorov v rôznej intenzite. Najvyšší pocit dôležitosti pri odmietaní vycestovať za prácou 
do zahraničia priradili respondenti rovnako ako aj v roku 2008 tvrdeniam „som tu doma, 
vyznám sa tu“; „mám tu rodinu, priateľov a známych“. Medzi závažné argumenty, ktoré 
ovplyvňujú migračné správanie patria aj dôvody „mám tu dobré zamestnanie, práca 
v zahraničí ma neláka“. Oproti roku 2008 bol signifikantne nižšie zastúpený dôvod „nemôžem 
žiť v zahraničí z dôvodu veku, zo zdravotných alebo osobných dôvodov“ V predchádzajúcom 
výskume tomuto dôvodu prikladali respondenti veľký význam, čo mohlo byť ovplyvnené 
zložením výberového súboru V roku 2008 takmer tri štvrtiny súboru odmietala myšlienku 
pracovať v zahraničí práve z tohto dôvodu.  
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Tabuľka 47: Dôvody uprednostnenia práce v domovskej krajine 

 VEĽMI 
DÔLEŽITÉ DÔLEŽITÉ 

MENEJ 
DÔLEŽITÉ 

NEHRÁ 
ÚLOHU 

Som tu doma, tu sa vyznám 54,9 24,4 6,1 0,3 
Mám tu rodinu, priateľov  55,1 26,3 4,0 0,4 
Vlastním dom iný majetok 42,6 23,7 12,5 7,0 
Mám tu dobré zamestnanie 35,7 28,5 14,5 7,1 
Nemám v cudzine žiadne kontakty 34,6 26,3  17,7 7,3 
Formality sú príliš komplikované 29,0 26,9 21,8 8,1 
Neovládam cudzí jazyk 28,4 25,6 24,0 7,8 
Náklady spojené s prácou a životom 
v zahraničí sú príliš vysoké 

29,6 25,5 21,6 9,1 

Práca v zahraničí ma neláka 31,6 31,1 19,8 3,3 
Nemôžem žiť v zahraničí z dôvodu veku, zo 
zdravotných a osobných dôvodov 

27,7 28,2 20,8 9,1 

Je ťažké získať pracovné povolenie 23,4 27,4 24,5 10,6 
Náklady sú príliš vysoké 27,5 26,8 22,4 9,1 
Strach z cudzieho prostredia 24,6 28,1 25,0 8,1 
Príbuzní a známy majú zo zahraničia zlé 
skúsenosti 

18,6 22,7 28,6 16,0 

Nepriateľstvo voči cudzincom ma odrádza 17,4 23,7 28,1 16,5 
Necítim s a dosť kvalifikovaný aby som si 
našiel prácu v zahraničí 

18,6 24,5 29,5 13,2 

 
V štruktúre odpovedí rovnako ako v predchádzajúcom výskume, za najmenej dôležité označili 
respondenti dôvody súvisiace s atmosférou nepriateľstva voči cudzincom „nepriateľstvo voči 
cudzincom ma odrádza“; „príbuzní a známi majú zo zahraničia zlé skúsenosti“. 
 
Tabuľka 48: Poradie dôvodov pre odmietanie práce a života v zahraničí (podľa dôležitosti) 

 

VEĽMI 
DÔLEŽITÝ  

- 
DÔLEŽITÝ 

Mám tu rodinu priateľov 81,4 
Som tu doma tu sa vyznám  78,3 
Vlastním dom iný majetok 66,3 
Mám tu dobré zamestnanie 64,2 
Práca v zahraničí ma neláka 62,7 
Nemám v cudzine žiadne kontakty 60,9 
Formality sú príliš komplikované 55,9 
Nemôžem žiť v zahraničí z dôvodu veku, zo zdravotných a osobných dôvodov 55,9 
Náklady spojené s prácou a životom v zahraničí sú príliš vysoké 54,3 
Neovládam žiaden cudzí jazyk 54,0 
Strach z cudzieho prostredia 52,7 
Je ťažké získať pracovné povolenie 50,8 
Necítim s a dosť kvalifikovaný aby som si našiel prácu v zahraničí 43,1 
Príbuzní a známy majú zo zahraničia zlé skúsenosti 41,3 
Nepriateľstvo voči cudzincom ma odrádza 41,1 
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Napriek tomu, že poradie argumentov, ktoré významným spôsobom ovplyvňujú osobné 
rozhodovanie respondentov pre resp. proti odchodu do zahraničia jednoznačne dôvody 
súvisiace s xenofóbiou a nepriateľstvom voči cudzincom odsúva na posledné, menej dôležité 
miesta, nezanedbateľný je podiel respondentov (41,1%), ktorí obavám nepriateľstva voči 
cudzincom pripisujú význam a považujú ich za dôležité. 

 
5. Postoje slovenských zamestnávateľov k zahraničnej pracovnej 
sile 

 
Väčšina zamestnávateľov neuvažuje o tom, že by pristúpili k nahrádzaniu 

domácich pracovníkov zahraničnými. V prípade záujmu nahrádzať jednotlivých našich 
pracovníkov pracovníkmi z iných štátov, jednoznačne prevláda ochota nahradiť 
pracovníkov kvalifikovanými pracovníkmi  (z otázky nie je jasné, či ide o náhradu nášho 
kvalifikovaného pracovníka iným kvalifikovaným pracovníkom z iných štátov, alebo náhradu 
pracovníka s nižšou kvalifikáciou alebo nižším stupňom ukončeného vzdelania 
kvalifikovaným pracovníkom). Z hľadiska dosiahnutého vzdelania, je vyššia ochota 
nahrádzať domáckych pracovníkov zamestnancami z iných štátov s vyšším stredným 
ukončeným vzdelaním s maturitou alebo s ukončeným vysokoškolským vzdelaním. 
 
Tabuľka 49: Ktorých domácich pracovníkov/čky by nahradili pracovníkmi z nasledujúcich 
štátov  

 RAKÚSKO  
INÉ 

STARÉ 
ŠTÁTY EU 

NOVÉ 
ŠTÁTY EU 

INÉ 
ŠTÁTY 

učni 7 15 19 8 
pomocné sily zaučení a nevyučení  18 24 38 33 
kvalifikovaní 90 99 129 92 
zamestnanci bez maturity 16 19 24 18 
zamestnanci s maturitou 34 24 40 32 
vysokoškoláci 38 38 41 34 
nenahradia 1223 
 
Štruktúra ochoty nahrádzať našu pracovnú silu zahraničnými pracovníkmi sa oproti 
FAMO I výraznejšie nezmenila. Rovnako ako v minulosti i teraz prevláda ochota 
zamieňať domácku pracovnú silu za kvalifikovanú pracovnú silu resp. pracovnú silu 
s ukončeným stredoškolským, vysokoškolským vzdelaním. Postoje zamestnávateľov 
k nahrádzaniu domácich pracovníkov pracovníkmi z iných štátov potvrdili jemné vychýlenie 
ochoty prijímať pracovnú silu z nových štátov EU. 
 
Charakteristika podnikov z hľadiska prijímania resp. prepúšťania počtu zamestnancov u 
dvoch tretín zamestnávateľov (60,9%) signalizuje stabilitu, vyjadrenú nezmeneným počtom 
zamestnancov. Zmeny v počtoch zamestnancov v priebehu dvoch rokov oscilovali na úrovni 
20%. Viac ako tretina zamestnávateľov (34,9%), ktorí sa ocitli v zlej ekonomickej situácii, 
pristúpila k zníženiu počtu pracovníkov. K znižovaniu pristúpili najmä menšie podniky do 
100 zamestnancov bez vonkajšieho vplyvu regiónu. 
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Tabuľka 50: Vývoj počtu zamestnancov pracujúcich v podnikoch v ostaných dvoch rokoch  
(N=1500) POČET % 
narástol 279 18,6 
zostal rovnaký 914 60,9 
klesol 307 20,5 
 
Drvivá väčšina zamestnávateľov 1430 nezamestnáva pracovníkov/čky z iných štátov. Len 
každý dvadsiaty tretí zamestnávateľ z prihraničného regiónu SR zamestnáva pracovníkov /čky 
z Rakúska alebo iného štátu EU (v abs. vyjadrení 69 zamestnávateľov).  
 
Tabuľka 51: Zamestnávanie pracovníkov /čiek z iných štátov (%) 
 2010 2008 
Áno  4,6 4,7 
Nie 95,3 92,2 
 
Tabuľka 52: Prehľad zamestnávania pracovníkov /čiek z iných štátov (počty) 
Z  
Rakúska 9 
iných starých štátov EU 23 
Česka 122 
Maďarska 29 
Poľska 11 
Slovinska 1 
Ukrajiny 44 
Rumunska 90 
Bulharska 1 
Z iných štátov 58 
  
Z celkového počtu (N=69) zamestnávateľských subjektov, ktoré zamestnávajú pracovníkov 
/čky z Rakúska, viac ako tri štvrtiny (79,7%) sa nevedeli vyjadriť k otázke spokojnosti, resp. 
nespokojnosti s touto pracovnou silou. Miera spokojnosti so zahraničnou pracovnou silou 
vyjadrená veľmi spokojný, spokojný bola vyššia ako miera nespokojnosti (nespokojní, veľmi 
nespokojní). Spokojnosť vyjadrila takmer pätina respondentov z tých, ktorí zamestnávajú 
pracovnú silu z Rakúska. Nespokojnosť len dvaja respondenti. Veľkosť podniku neovplyvnila 
mieru spokojnosti resp. nespokojnosť s pracovníčkami z Rakúska. 
 
Tabuľka 53: Spokojnosť s pracovníkmi/čkami z Rakúska  
 2010 (N=69) 2008 (N=84) 
Veľmi spokojní 7 10,1% 6% 
spokojní 5 7,2% 4,8% 
nespokojní 1 1,4% 0% 
veľmi nespokojní 1 1,4% 0% 
neviem 55 79,7% 89,3% 
 
Porovnanie údajov s predchádzajúcim prieskumom naznačuje vyšší stupeň angažovanosti 
zamestnávateľov v oblasti vyjadrenia spokojnosti s Rakúskymi pracovníkmi. Vyššie percento 
zamestnávateľov vyjadrilo spokojnosť s pracovníkmi z Rakúska, dvaja zamestnávatelia 
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vyjadrili nespokojnosť a nižší podiel zamestnávateľských subjektov vyjadril ambivalentný 
postoj. 
V prípade ponuky domácich pracovníkov so zodpovedajúcou kvalifikáciou 
a zručnosťami by viac ako tri štvrtiny (76,0%) zamestnávateľských subjektov 
uprednostnili domácu pracovnú silu. Každý deviaty zamestnávateľ (11,0%) by ani 
v prípade zodpovedajúcej kvalifikačnej a odbornej ponuky, domácich pracovníkov prednostne 
neprijal. Každý ôsmy zamestnávateľ (13,0%) bol nerozhodný a nevedel sa vyjadriť. 
 
Tabuľka 54: Uprednostnenie domácich pracovníkov v prípade vyhovujúcej ponuky pracovnej 
sily  
 2010 (N=1500) 2008 (N=1774) 
Áno 1140 76,0 64,0 
Nie  165 11,0 13,1 
Nevie 195 13,0 22,8 

 
5.1 Zahraniční pracovníci v očiach zamestnávateľov 
Spomedzi zahraničných pracovníkov prevádzky prejavili najväčší záujem o obsadenie VPM 
občanmi z Českej republiky. Týchto občanov by na pracovné miesto prijali približne dve 
tretiny (66,4%) prevádzok. Viac ako polovica prevádzok by VPM obsadila pracovníkmi z 
iných starých členských štátov EÚ (55,2%) a z Rakúska (52%). Približne polovica by na 
VPM bola ochotná prijať pracovníka z Maďarska a Poľska (obe krajiny 50,4%). Menej ako 
polovica by prijala na pracovné miesto pracovníka zo Slovinska (46,4%) a Ukrajiny (44%). 
Najnižší podiel prevádzok by prijal občanov z Rumunska (40,8%, z iných štátov (40%) a z 
Bulharska (39,2%). Na prelome rokov 2010/2011 sa tak prejavil podobný trend v ochote 
zamestnávať pracovníkov zo zahraničia ako na prelome rokov 2008/2009. 
 
Tabuľka 55: Ochota obsadiť pracovné miesto zahraničnými pracovníkmi/čkami 

 ŠTÁT 
POČET 
(N=125) 

VALID  
% 

Česká republika 83 66,4 

iné staré štáty EÚ 69 55,2 

Rakúsko 65 52,0 

Maďarsko 63 50,4 

Poľsko 63 50,4 

Slovinsko 58 46,4 

Ukrajina 55 44,0 

Rumunsko 51 40,8 

iné štáty 50 40,0 

Bulharsko 49 39,2 
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5.1.1 Rakúski pracovníci  
 
Na otázku ohľadne ochoty zamestnávať pracovníkov z Rakúska drvivá väčšina prevádzok, 
ktorých sa otázka týkala, neodpovedala. Z uvedených odpovedí vyplynulo, že z hľadiska 
kvalifikácie najvyššiu mieru ochoty zaznamenali prevádzky o zamestnávanie kvalifikovaných 
pracovníkov. Z hľadiska stupňa vzdelania najvyššia miera ochoty bola o zamestnávanie 
pracovníkov s vysokoškolským vzdelaním. Ide o podobný trend ako v prieskume na prelome 
rokov 2008/2009. Kvalifikovanými pracovníkmi z Rakúska by boli zamestnávatelia ochotní 
obsadiť v priemere 2 pracovné miesta v prevádzke. 
 
Tabuľka 56: Ochota zamestnávateľov obsadiť voľné pracovné miesta rakúskymi pracovníkmi 

  POČET VALID % 

voľné učňovské miesta 

áno 2 3,1 

nie 3 4,6 

bez odpovede 60 92,3 

Spolu 65 100,0 

miesta pre pomocné pracovné sily / zaučených a nevyučených 
pracovníkov 

áno 4 6,2 

nie 4 6,2 

bez odpovede 57 87,7 

Spolu 65 100,0 

miesta pre kvalifikovaných pracovníkov 

áno 26 40,0 

nie 3 4,6 

bez odpovede 36 55,4 

Spolu 65 100,0 

miesta pre zamestnancov bez maturity (s výučných listom, resp. 
ukončením odbornej školy) 

áno 4 6,2 

nie 6 9,2 

bez odpovede 55 84,6 

Spolu 65 100,0 

miesta pre zamestnancov s maturitou 

áno 9 13,8 

nie 8 12,3 

bez odpovede 48 73,8 

Spolu 65 100,0 

miesta pre zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním 

áno 21 32,3 

nie 3 4,6 

bez odpovede 41 63,1 

Spolu 65 100,0 

 
Rovnako ako prieskume v 1. etape projektu aj v druhej etape na prelome rokov 2010/2011 
prevádzky odpovedali na otázky týkajúce sa kladných a záporných stránok zamestnávania 
pracovníkov z Rakúska. 
Väčšina odpovedí prevádzok bola neutrálna. Jasnejšie stanovisko vyjadrila väčšina prevádzok 
iba k otázke mzdových nákladov, ktoré v 60,5% prípadov hovoria v neprospech 
zamestnávaniu pracovníkov z Rakúska. Keď vylúčime neutrálnu odpoveď "ani/ani", v 
prospech zamestnávaniu pracovníkov z Rakúska hovorí predovšetkým ich spoľahlivosť, ktorú 
v číselnom vyjadrení uviedlo až 631 z 1500 prevádzok. Nasleduje vlastnosť "správanie sa pri 
práci" (564 prevádzok), kvalifikácia (469 prevádzok) a kultúra / mentalita (458 prevádzok). K 
otázke týkajúcich sa jazykových znalostí vyjadrili prevádzky nejednoznačný postoj. 
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Rozloženie kladných, záporných a neutrálnych odpovedí bolo približne vyrovnané. Detailné 
údaje prináša tabuľka B v prílohe. 
 
5.2 Spolupráca s dodávateľmi z Rakúska  
 
Podľa údajov z prieskumu pätina zamestnávateľských subjektov spolupracuje 
s dodávateľmi z Rakúska (20,8%). Viac ako tri štvrtiny zamestnávateľov 
nespolupracuje s rakúskymi dodávateľmi. 
 
Tabuľka 57: Spolupracujte s dodávateľmi z Rakúska (%) 
 2010 2008 
áno 20,8 19,2 
nie  77,1 79,4 
neviem 2,1 1,4 
  
Z celkového počtu slovenských podnikov, ktoré spolupracujú s dodávateľmi z Rakúska (312) 
viac ako tri štvrtiny (77,9%) je z Bratislavského kraja (22,1% z Trnavského kraja). Takmer 
tretina (31,4%) spolupracujúcich podnikov je z odvetvia obchod a na desať percentnej hladine 
osciluje spolupráca v odvetviach turizmu (11,2%), dopravy (9,9%) a poradenských a 
konzultačných služieb (10,3%). Z hľadiska veľkosti podnikov, spoluprácu s rakúskymi 
dodávateľmi preferujú zamestnávateľské subjekty s nižším počtom zamestnancov. 
 
Graf 11: Spolupráca s dodávateľmi z Rakúska podľa veľkosti podniku 

 
 
Spoluprácu udávala takmer polovica zamestnávateľských subjektov s počtom zamestnancov 
do 20 a viac ako tretina podnikov s počtom zamestnancov do 100. Z väčších podnikov 
s počtom zamestnancov do 500 spolupracuje s dodávateľmi z Rakúska len každý šiesty a len 
2,2 % podnikov s počtom zamestnancov nad 500. (Túto skladbu do istej miery môže 
ovplyvniť aj nadhodnotenie základného súboru v ktorom prevládajú veľmi malé podniky). 
Postoj zamestnávateľov k rozšíreniu EU v roku 2004 sa nezmenil oproti výsledkom FAMO I 
z roku 2008 v zmysle otvorenia nových možností. Rovnako ako v predchádzajúcom období 
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vnímanie rozšírenia EU ako determinant nových možnosti pre podnik, oscilovalo na úrovni 
52%. Oproti predchádzajúcemu obdobiu však vzrástol počet tých, ktorí v rozšírení EU 
vidia ohrozenia pre podnik. Kým v roku 2008 ohrozenie očakávalo 4,5% slovenských 
podnikateľských subjektov, v roku 2010 8,0 % nárast o 3,5 p.b. 
 
Tabuľka 58: Nové možnosti alebo ohrozenia po rozšírení EU v roku 2004 (%) 
 2010 2008 
nové možnosti 52,4 52 
ohrozenia 8,0 4,5 
ani /ani 34,5 35,8 
neviem 5,1 7,7 
 
Za sledované obdobie mierne poklesol (o 2,6 p.b.) počet tých, ktorí nemali názor a nevedeli sa 
vyjadriť. Otváranie nových možností rezonuje najmä v odvetví obchodu.Výraznejšie 
v Bratislavskom kraji (55,2%). V rámci Trnavského kraja 44,8% vníma rozšírenie EU ako 
nové možnosti a 9,5% ako ohrozenia (V Bratislavskom kraji strach z rozšírenia a jeho 
dopadov n a podnik vyjadrilo 7,5% podnikateľských subjektov.) 
Postoje k rozšíreniu EU a jeho vplyv na podnik neovplyvnila výraznejšie veľkosť podniku. 
Viac ako polovica zamestnávateľov vníma rozšírenie EU ako nové možnosti, takmer tretina 
vyjadrila svoj postoj neutrálne (ani /ani), obavy z ohrozenia vnímajú skôr veľmi malé podniky 
s počtom zamestnancov do 20 a malé podniky do 100 zamestnancov. 
 
5.3 Zahraničné aktivity podnikov  
 
Politické zámery podporujú rozvoj prihraničného regiónu CENTROPE (rozhranie 4 krajín – 
Rakúska, Česka, Maďarska a Slovenska). To predpokladá rozvíjať čulý obchodný ruch a 
také výrobné aktivity podnikov, ktoré prekračujú hranice medzi týmito krajinami. V našom 
prieskume sa zaujímame o stav spolupráce a zahraničných aktivít podnikov zo Slovenska 
a Rakúska. Samotná perspektíva regiónu medzi Viedňou a Bratislavou (s príslušným 
zázemím) je odborníkmi považovaná za veľmi sľubnú, a naplniť túto perspektívu majú okrem 
iného aj aktivity podnikateľov. Už výsledky predchádzajúceho prieskumu FAMO I. však 
ukázali, že spolupráca nemá vysoké parametre a najmä zo slovenskej strany je vidieť 
zaostávanie. Preto bol namieste zistiť, či sa po dvoch uplynulých rokoch tento stav posunul.  
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5.3.1 Rozsah zahraničných aktivít podnikov  
 
Tabuľka 59: Kde podnik pôsobí (v % odpovedajúcich) 

 BA TT BA+TT VIEDEŇ FAMO I - SR 
Podnik je činný iba v domovskej krajine 82,8 86,8 83,9 76,7 91,9 
Podnik má obrat aj v zahraničí 17,2 13,2 16,1 23,0 8,1 
- spolu % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
- spolu abs. 1098 402 1500 1501 1774 
 
Prieskum z konca roku 2010 ukázal (tabuľka 59), že slovenské podniky zvýšili svoju aktivitu 
v zahraničí (zo stavu 8,1% v roku 2008 na stav 16,1% zahranične pôsobiacich podnikov v r. 
2010). Je to povzbudzujúce, avšak stále nedostatočné oproti aktivitám rakúskeho partnera 
(23% viedenských podnikov dosahuje svoj obrat aj v zahraničí). Treba konštatovať, že málo 
v zahraničí pôsobia malé slovenské podniky do 5 zamestnancov. Väčšie slovenské podniky (s 
počtom zamestnancov 5 a viac) však až v 20 % prípadov vyvíjajú zahraničné aktivity.  
 
Z tých podnikov, ktoré v zahraničí nepodnikajú, evidujeme vyšší záujem zo slovenskej než 
z rakúskej strany (viď tabuľka 60). Zo slovenských podnikov zatiaľ nevyvíjajúcich aktivity 
v zahraničí má záujem pôsobiť na zahraničných trhoch vyše pätina podnikov, najmä malých 
(do 5 zamestnancov) – miera súvislosti je mierna (CC=0,234). Tento záujem oproti stavu 
spred 2 rokov mierne stúpol.  
 
Tabuľka 60: Či by v zásade prichádzala do úvahy činnosť na zahraničných trhoch (v % odp.) 
 BA TT BA+TT VIEDEŇ FAMO I - SR 

áno 23,2 16,4 21,4 9,5 18,9 

nie 51,9 60,9 54,3 65,6 44,0 

nie je informovaný o zahr. stratégiách podniku 7,7 9,5 8,1 1,5 29,0 

netýka sa, neodpovedal 17,2 13,2 16,2 23,4 8,1 

Spolu 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Keď spočítame aktuálne pôsobiace podniky v zahraničí a záujemcov o zahraničné aktivity, 
potom celkový zahraničný potenciál podnikov zo slovenskej strany je teraz viac ako tretinový 
(pozri graf 12 a graf 13) a za posledné 2 roky mierne vzrástol. 
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Graf 12: Zahraničné aktuálne a potenciálne aktivity slovenských podnikov (2008) 

 
 
Graf 13: Zahraničné aktuálne a potenciálne aktivity slovenských podnikov (2010) 

 
 
Pri podrobnejšej analýze slovenských reálií – podniky z ktorých odvetví majú / alebo chcú 
mať cezhraničné aktivity – zisťujeme nasledovné údaje (viď tabuľka 61 a tabuľka 62). 
Najviac vybraných slovenských podnikov v súčasnosti pôsobiacich v zahraničí bolo zo 
sektoru „obchod“, a ďalej zo sektorov spracujúci priemysel a zdravotníctvo. Z rakúskych 
podnikov sú to však podniky zo sektorov administratívne a podporné služby, obchod, 
spracujúci priemysel a informácie a komunikácie. Záujem o činnosť v zahraničí zo slovenskej 
strany prejavujú najmä podniky zo sektoru obchod, stavebný priemysel a pohostinstvá, kým 
z rakúskej strany sú to podniky zo sektoru administratívne a podporné služby. 
Najväčší podiel podnikov so zahraničnými aktivitami či ambíciami zo slovenskej strany je 
v sektoroch informácie a komunikácia, spracujúci priemysel, stavebný priemysel a doprava 
a skladové hospodárstvo. Na rakúskej strane sú to sektory informácie a komunikácie, 
spracujúci priemysel, poskytovanie finančných a poistných služieb a obchod. 
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Tabuľka 61: Počty podnikov pôsobiacich v zahraničí podľa sektorov 

SEKTOR 

BA + TT VIEDEŇ 

Počet 
podnikov 

Teraz činné 
v zahraničí 

Záujem 
o činnosť v 
zahraničí 

Počet 
podnikov 

Teraz činné 
v zahraničí 

Záujem 
o činnosť v 
zahraničí 

Poľnohospodárstvo 
a lesníctvo, rybárstvo 

23 3 2 12 3 1 

Spracujúci priemysel / 
výroba tovaru 

88 26 15 165 50 17 

Stavebný priemysel / 
stavebníctvo 

83 7 40 66 2 6 

Obchod; údržba a oprava 
motor. voz. 

420 72 95 190 53 13 

Doprava a skladové 
hospodárstvo 

33 4 11 67 17 8 

Pohostinstvá / 
ubytovanie 
a gastronómia 

148 12 29 164 7 2 

Informácie 
a komunikácia 

22 9 4 96 41 16 

Poskytovanie finančných 
a poistných služieb 

57 10 8 50 15 3 

Poskyt. odbor., vedec. 
a technických služieb  

62 15 14 60 20 7 

Administratívne 
a podporné služby 

57 2 8 251 64 31 

Verejná správa a obrana; 
povinné soc. 
zabezpečenie 

27 1 1 2 - - 

Zdravotníctvo a sociálna 
pomoc 

120 24 11 70 3 4 

Umenie, zábava 
a rekreácia 

2 - 1 32 3 2 

Poskytovanie ostatných 
služieb 

358 57 82 174 44 19 
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Tabuľka 62: Podiel podnikov už pôsobiacich v zahraničí a podnikov uvažujúcich o pôsobení 
v zahraničí zo všetkých podnikov v danom sektore (v % odp.) 

SEKTOR 

BA + TT VIEDEŇ 

Teraz činné 
v zahraničí 

Záujem 
o činnosť v 
zahraničí 

Teraz činné 
v zahraničí 

Záujem 
o činnosť 

v zahraničí 
Poľnohospodárstvo a lesníctvo, 
rybárstvo 

13,0 8,7 25,0 8,3 

Spracujúci priemysel / výroba tovaru 29,5 17,0 30,3 10,3 

Stavebný priemysel / stavebníctvo 8,4 48,2 3,0 9,1 

Obchod; údržba a oprava motor. voz. 17,1 22,6 27,9 6,8 

Doprava a skladové hospodárstvo 12,1 33,3 25,4 11,9 
Pohostinstvá / ubytovanie 
a gastronómia 

8,1 19,6 4,3 1,2 

Informácie a komunikácia 40,9 18,2 42,7 16,7 
Poskytovanie finančných a poistných 
služieb 

17,5 14,0 30,0 6,0 

Poskyt. odbor., vedec. a technických 
služieb  

24,2 22,6 33,3 11,7 

Administratívne a podporné služby 3,5 14,0 25,5 12,4 
Verejná správa a obrana; povinné soc. 
zabezpečenie 

3,7 3,7 - - 

Zdravotníctvo a sociálna pomoc 20,0 9,2 4,3 5,7 

Umenie, zábava a rekreácia - - 9,4 6,3 

Poskytovanie ostatných služieb 15,9 22,9 25,3 10,9 

 
Opakovane bolo zisťované čo bráni podnikateľom, aby pôsobili aj v zahraničí. V porovnaní 
s predchádzajúcim prieskumom, aj po dvoch rokoch sú to najmä 2 až 3 dôvody – že to nie je 
hospodársky nutné, že majú príliš malý podnik, aby mohli mať zahraničné ambície, a že 
produkt nie je exportovateľný. Tieto 3 dôvody uvádzali tak slovenskí – a ešte vo vyššej miere 
– aj rakúski podnikatelia. Čiže ani prechodné regulácie, ani „vymedzené kompetencie“ nie sú 
až takou prekážkou zahraničných aktivít podnikov v regióne prihraničnej Rakúsko – 
Slovenskej oblasti (podrobnejšie pozri údaje v tabuľke 63 a grafe 14). 
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Tabuľka 63: Príčiny, prečo by neprichádzalo do úvahy pôsobiť v zahraničí (v % odp.) 
 BA TT BA+TT VIEDEŇ FAMO I - SR 

- uprednostňované zahr. trhy nie sú  
kvôli prechodným úpravám využiteľné 

0,5 0,2 0,4 1,1 0,5 

- príliš malý podnik 14,6 17,4 15,3 24,5 17,5 
- nie je to hospodársky nutné 14,2 20,4 15,9 23,1 10,0 
- v rámci medzinárodného podniku  
majú kompetencie len pre SR 

2,6 2,0 2,4 3,5 3,2 

- produkt nie je exportovateľný 7,7 7,7 7,7 17,0 7,2 
- iné dôvody 12,5 13,2 12,7 8,3 13,4 
- nevyjadrili sa 48,1 39,1 45,7 22,5 48,2 
- spolu % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
- spolu abs. 1098 402 1500 1501 1774 
 
Graf 14: Príčiny nepôsobenia slovenských podnikov v zahraničí 

 
 
Osobitne bola formulovaná ambícia overovať rozsah obratu zahraničných aktivít podnikov. 
Avšak ukázal sa problém dostupnosti údajov – len 32% podnikov so zahraničnými aktivitami 
na slovenskej strane a 29% na rakúskej strane boli ochotné deklarovať hodnoty obratu 
(podrobnejšie viď tabuľka 64). Napriek zdržanlivosti vo výpovediach respondentov môžeme 
konštatovať, že sa potvrdzuje silnejšia pozícia rakúskych podnikov aj v tomto prieskume. 
Obrat vyšší ako 100 tis. EUR na zahraničných trhoch v roku 2009 uvádzalo 2,7% podnikov na 
slovenskej strane, ale až 4,6% podnikov na rakúskej strane. Pritom viac ako polovicu svojej 
produkcie realizovalo cez zahraničné aktivity 1,9% podnikov na slovenskej strane a 3,1% 
podnikov na rakúskej strane (viď tabuľka 65). 
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Tabuľka 64: Veľkosť obratu v roku 2009 na zahraničných trhoch (v % odp.) 
VEĽKOSŤ OBRATU – V EUR BA TT BA+TT VIEDEŇ 
- do 20 tis. EUR 1,4 0,7 1,2 0,7 
- do 100 tis. EUR 1,3 1,0 1,2 1,4 
- do 1 mil. EUR 2,2 0,5 1,7 2,7 
- nad 1 mil. EUR 1,0 1,0 1,0 1,9 
- neodpovedali 11,4 9,9 11,0 16,3 
- netýka sa 82,8 86,8 83,7 77,0 
Spolu 100,0 100,0 100,0 100,0 
- spolu abs. 1098 402 1500 1501 
 
Tabuľka 65: Podiel zahraničného obratu v roku 2009 v podnikoch (v % odp.) 
PODIEL ZAHR OBRATU NA OBRATE – V 

% BA TT BA+TT VIEDEŇ 

- do 10 % 3,8 2,0 3,3 5,4 
- do 33 % 2,4 2,5 2,4 4,1 
- do 50 % 1,2 1,5 1,3 1,9 
- do 75 %  0,5 0,2 0,4 1,0 
- nad 75 % 1,8 0,7 1,5 2,1 
- neodpovedali 7,6 6,2 7,2 8,5 
- netýka sa 82,7 86,8 83,9 77,0 
Spolu 100,0 100,0 100,0 100,0 
- spolu abs. 1098 402 1500 1501 
 
Najčastejšie je zahraničný obrat dosahovaný exportom výrobkov do zahraničia, a to tak zo 
strany slovenských, ako aj rakúskych podnikov (viď tabuľka 66). Slovenské podniky oproti 
roku 2008 výrazne zvýšili touto formou svoje zahraničné aktivity (114 podnikov v roku 2010 
oproti 38 podnikom v roku 2008). Na druhej strane však ďalšie formy zahraničného obratu 
slovenské podniky oproti situácii pred 2 rokmi znížili.  
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Tabuľka 66: Počty podnikov podľa foriem a rozloženia dosiahnutia zahraničného obratu 
(2009) 

 
BA + TT VIEDEŇ FAMO 

I. - SR 
(1774) 

- do 
50% 

- nad 
50% 

- do 
50% 

- nad 
50% 

- výroba vo vnútrozemí, export do zahraničia 5 109 36 150 38 
- výroba pobočkou v cieľovej krajine 7 5 20 17 26 
- výroba pobočkou v tretej krajine a export do 
cieľovej krajiny 

- 6 11 2 28 

- výroba kooperačným partnerom v cieľovej 
krajine 

- 5 9 5 18 

- výroba koop. part. v tretej krajine a export do 
cieľovej krajiny 

- 1 4 2 14 

- výroba v cieľovej krajine pracovníkmi domáceho 
podniku 

3 - 6 1 9 

- výroba v tretej krajine prac. domáceho podniku 
a export do cieľovej krajiny 

1 - 7 2 - 

- iné spôsoby 1 1 7 11 48 
 
Zaujímali sme sa tiež, kde, v ktorých krajinách slovenské podniky dosahujú zahraničný obrat. 
Ukázalo sa (tabuľka 67), že sú to najmä okolité krajiny (Česká republika, Rakúsko, Maďarsko 
a Poľsko) a ešte Nemecko. V týchto krajinách slovenské podniky aj zakladajú pobočky, 
vytvárajú kooperácie a sem aj vysielajú pracovať svojich zamestnancov. Najčastejšia 
zahraničná destinácia však pre slovenské podniky zostáva Česká republika – opakuje sa stav 
z predchádzajúceho výskumu v roku 2008.  
Zahraničné aktivity rakúskych podnikov sú výraznejšie než slovenských podnikov, najmä čo 
sa týka pobočiek a kooperácií. Viedenské podniky najčastejšie pôsobia v Nemecku. Ale ani 
Slovenský región nie je pre nich nezaujímavý. 
 
Tabuľka 67: Počty podnikov – podľa foriem a cieľovej krajiny dosiahnutia zahraničného 
obratu 

 
BA + TT VIEDEŇ 

Export Pobočka Koop. Vyslanie Export Pobočka Koop. Vyslanie 
Česká rep. 86 13 5 7 58 23 13 7 
Rakúsko / SR 43 2 5 2 43 16 12 6 
Maďarsko 27 5 5 1 57 24 14 8 
Nemecko 20 2 7 2 122 24 17 16 
Poľsko 20 6 4 2 33 9 8 1 
Ukrajina  5 2 2 1     
Rumunsko 2 4 2 1     
Bulharsko 8 2 1 2     
Slovinsko     50 10 6 5 
Rusko     31 11 3 - 
Taliansko     45 5 5 4 
Švajčiarsko     56 13 8 5 
 
Rozvoj zahraničných aktivít v období posledných 2 rokov potvrdzuje aj mierny nárast ambícií 
expandovať do krajín, kde podnik ešte nemal zahraničný obrat (viď tabuľka 68. a tabuľka 69). 
Aj keď ide len o malý podiel podnikov so zahraničnými orientáciami, v tomto sú ambície 



 

50 
 

slovenských podnikov (12%) vyššie ako rakúskych (5,9%). Z hľadiska destinácií opätovne 
ide najmä o okolité krajiny a ďalej Ukrajinu a Nemecko. 
 
Tabuľka 68: Či podniky plánujú v nasledovných 5 rokoch expanziu do krajín, kde ešte nemali 
zahraničný obrat (v % odp.) 

 BA TT BA+TT VIEDEŇ FAMO I - SR 
Áno, plánuje 13,8 7,2 12,0 5,9 7,5 
Nie, neplánuje 19,5 14,9 18,3 22,7 10,9 
Nevie, neodpovedal 66,7 77,9 69,7 71,4 81,6 
- spolu % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
Tabuľka 69: V ktorých krajinách plánujú v nasledovných 5 rokoch expanziu (v % odp.) 

 BA TT BA+TT VIEDEŇ FAMO I - SR 
Česká rep. 7,6 2,5 6,2 1,0 3,8 
Rakúsko / SR 6,2 4,2 5,7 1,0 3,4 
Maďarsko 4,9 2,7 4,3 1,1 2,2 
Nemecko 2,9 2,0 2,7 0,9 1,6 
Poľsko 2,1 0,5 1,7 - 1,1 
Ukrajina  3,6 1,0 2,9 0,5 0,8 
Rumunsko 1,4 1,0 1,3 0,2 0,7 
Bulharsko 0,9 0,5 0,8 - 0,5 
Rusko    0,9  
Slovinsko    0,8  
Švajčiarsko    0,6  
Taliansko    0,4  
 
Slovenskí podnikatelia ako motív zahraničnej expanzie (tabuľka 70) uvádzajú – podobne ako 
pred 2 rokmi – najmä „stúpajúci dopyt v cieľovej krajine“ (6,7%). Ešte si všímajú „vyššie 
ceny“ (3,3%), narastajúcu konkurenciu doma (2,9%), možnosť zaplniť medzeru na trhu 
(2,7%) a využitie know-how v cieľovej krajine (2,6%). Rakúski podnikatelia uvádzajú tiež 
motív stúpajúceho dopytu v cieľovej krajine (3,3%), možnosť zaplnenia medzery na trhu 
(2,1%), prípadne využitie menšej konkurencie v cieľovej krajine (1,3%). Celkove však počet 
podnikov uvádzajúcich motívy expanzie do zahraničia je vyšší na slovenskej než na rakúskej 
strane. Treba však pripomenúť, že to je len o stratégiách malého počtu podnikov, a to tých, 
ktoré sa vyjadrili, že majú reálny záujem expandovať. 
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Tabuľka 70: Motívy expanzie podnikov do zahraničia (v % odp.) 
 BA TT BA+TT VIEDEŇ FAMO I - SR 

- stúpajúci dopyt v cieľovej krajine 8,0 3,2 6,7 3,3 4,0 

- narastajúca konkurencia doma 3,3 2,0 2,9 0,9 1,9 

- dohľadný koniec prechodných dôb 1,2 0,7 1,3 0,3 0,1 

- vyššie ceny 3,7 2,0 3,3 0,5 1,0 

- menšia konkurencia v cieľovej krajine 1,7 0,7 1,5 1,3 1,4 
- know-how, technolog výhody voči 
konkurentom v cieľovej krajine 

3,1 1,2 2,6 1,1 1,0 

- náš produkt zapĺňa medzeru na trhu 3,3 1,2 2,7 2,1 0,8 
- vstup na trh umožňuje využitie väčších  
výhod vo výrobe 

2,5 0,7 2,0 0,7 1,0 

- hl konkurent je tiež činný v cieľovej krajine 1,8 1,0 1,6 0,3 - 
- spravovanie domáceho trhu v tretích  
krajinách zo zahraničia 

0,3 0,5 0,3 0,1 0,1 

 
Pri podnikaní do zahraničia sa podniky stretávajú s rozličnými prekážkami, ktoré im môžu 
pomôcť prekonať rozličné inštitúcie. Ukázalo sa, že len malý počet podnikov požiadal 
o externú pomoc pri svojich zahraničných aktivitách (pozri údaje v tabuľka 71 a tabuľka 72). 
Zo slovenskej strany sa našli 4 takéto podniky, z rakúskej viac – 29 podnikov (najviac cez 
Obchodnú komoru). 
 
Tabuľka 71: Počty podnikov, ktoré požiadali o externú pomoc pri svojom medzinárodnom 
úsilí 

TYP POMOCI: BA + TT VIEDEŇ 
Nepožiadali o pomoc 1162 66 
- Podnikové (konzultačné) poradenstvo 1 2 
- Hospodársku (Obchodnú) komoru  13 
- Verejnú inšt. (ministerstvo, štát. banku...) 1 2 
- Súkromnú banku, poisťovňu   
- Iné podniky (dodávateľa, koop. partnera)  3 
- Advokáta, právnika  7 
- Iné 2 2 
Neodpovedali 334 1406 
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Tabuľka 72: Formy pomoci slovenským podnikom pri ich medzinárodnom úsilí (počty 
podnikov) 

FORMA POMOCI: POČET 
PODNIKOV 

Zabezpečenie exportu (záruky, ručenia) 1 
Podpora nákladov pri vstupe na trh  
Podpora zahraničných investícií plynúcich zo spolupráce  
Iné finančné podpory  
Financovanie zahr investícií plynúcich zo spolupráce  
Spracovanie informácií o trhu 1 
Pomoc pri hľadaní partnerov 1 
Výmena skúseností, šírenie „najlepších praktík“ 1 
Podpora rozvoja kvalifikácie v podniku  
Podporné služby na mieste v cieľovej krajine 1 
Pomoc pri reštrukturalizácii ako príprava na internacionalizáciu 1 
Iné 1 
 
 5.3.1 Pobočky a kooperácie v zahraničí 
 
Stále platí zistenie z predchádzajúceho prieskumu FAMO I., že slovenské podniky (až na 
vývoz) sa málo angažujú za hranicami. Dokonca v tohtoročnom prieskume zaznamenávame 
pokles podielu podnikov zo západoslovenského regiónu, ktoré majú pobočky či kooperácie 
v zahraničí (z úrovne 16% v roku 2008 na úroveň 6,3% v roku 2010). Viedenské podniky 
v súčasnosti si vo vyššom podiele udržujú pobočky či zahraničné kooperácie (17,5% 
podnikov). Podrobnejšie pozri tabuľka 73 a graf 15. 
 
Tabuľka 73: Či podnik udržiava v zahraničí pobočky alebo kooperácie (v % odp.) 

 BA + TT VIEDEŇ FAMO I - SR 
Áno, aj pobočky, aj kooperácie 0,5 3,1 2,5 
Len kooperácie 3,6 7,5 10,3 
Len pobočky 2,2 6,9 3,2 
Nie, neudržiava 93,7 82,5 84,0 
- spolu % 100,0 100,0 100,0 
- spolu abs. 1500 1501 1774 
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Graf 15: Udržiavanie akvizícií podnikmi v zahraničí (2010) 

 
 
Podrobnejšia analýza zahraničných destinácií pobočiek a kooperácií slovenských podnikov 
(tabuľka 74) poukazuje na pôsobenie v susedných krajinách (v rámci Európskej únie) 
a v Nemecku. Oproti prieskumu pred 2 rokmi mierne poklesol počet podnikov s pobočkami 
v Rakúsku, Česku a najmä v Nemecku, naopak vzrástol v Poľsku a Maďarsku.  
Čo sa týka kooperácií, mierne početnejšie sú zmluvné kooperácie než kooperácie 
s kapitálovou účasťou či iné trvalé kooperácie. Aj u kooperácií bol zaznamenaný mierny 
pokles (oproti situácii pred 2 rokmi) u kooperácií s podnikmi v Českej republike, Rakúsku 
a Nemecku, naopak mierny nárast kooperácií je zaznamenaný v spolupráci s podnikmi 
v Poľsku. 
 
Tabuľka 74: Zahraničné destinácie slovenských podnikov, ktoré majú pobočky/kooperácie 
v zahraničí (z celkového počtu 1500 podnikov) – a zmeny počtov oproti prieskumu FAMO I. 
(počty podnikov) 

 
POBOČKY 

KOOPERÁCIE 
S KAPIT. 

ÚČASŤOU 
(JOINT 

VENTURES) 

ZMLUVNÉ KOOP. 
(SUBCONTRACTI

NG, 
FRANCHISING) 

INÉ TRVALÉ 
KOOPERÁCIE 

Aktual. zmena Aktual. zmena Aktual. zmena Aktual. zmena 
Česká rep. 38 - 1 6 - 1 12 - 11 8 - 9 
Rakúsko 14 - 3 2 - 2 7 - 5 5 - 4 
Maďarsko 14 + 2 3 + 2 7 - 2 5 + 3 
Nemecko 10 - 5 - - 10 - 5 7 + 1 
Poľsko 14 + 6 2 + 1 8 + 4 3 - 
Ukrajina 2 - 1 1 + 1 2 - 2 1 - 
Rumunsko 6 + 3 1 + 1 4 - 2 + 1 
Bulharsko 3 - 1 - - 3 - 1 + 1 
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Dôvody, prečo by slovenské podniky zavádzali zahraničné kooperácie či pobočky, súvisia 
najmä (viď údaje v tabuľke 75) so širším trhovým potenciálom v cieľovej krajine (25 
podnikov s pobočkami a 26 podnikov s kooperáciami), so zvýhodnením nákladov (23 a 26) 
a so snahou o priblíženie sa zákazníkovi (25 a 19 podnikov). Podobné dôvody, aj keď 
vyjadrené ešte vyšším počtom podnikov s pobočkami či kooperáciami v zahraničí, uvádzali aj 
podniky vo Viedni.  
Oproti situácii pred 2 rokmi zaznamenávame podstatný nárast zahraničných pobočiek 
a zahraničných kooperácií slovenských podnikov z dôvodov priblíženia sa zákazníkovi, 
využívania výhod siete, výhod pri platení daní, v prístupe ku kvalifikovaným pracovníkom, 
ale aj v prístupe k verejným zákazkám. Aj ostatné dôvody sú plnšie zastúpené podnikmi ako 
tomu bolo pred 2 rokmi.  
Zaujímavým fenoménom je, že dôvody zahraničných aktivít slovenských podnikateľov sa za 
2 roky priblížili dôvodom týchto aktivít zo strany rakúskych podnikov. 
 
Tabuľka 75: Motívy slovenských podnikov pre (potenciálne) zavádzanie pobočiek / kooperácií 
v zahraničí (počty podnikov)  

 
BA + TT VIEDEŇ 

Pobočky Koop. Pobočky Koop. 
- nákladové výhody 23 26 55 69 
- reakcia na stratégie konkurencie 18 17 31 46 
- prekonanie prekážok pri prístupe na trh 18 19 24 43 
- trhový potenciál v cieľovej krajine 25 26 67 73 
- spravovanie slovenského trhu z cieľovej krajiny 7 11 21 24 
- otvorenie tretích trhov z cieľovej krajiny 9 6 12 28 
- zabezpečenie nákupných zdrojov 7 13 28 43 
- blízkosť zákazníka 25 19 75 73 
- výhody siete (podnik s doplnkovými produktmi,  
 lepší prístup k informáciám) 

16 13 43 67 

- výhody pri daniach, požiadavkách a pod. 12 12 15 15 
- právne výhody (regulácia TP, schvaľovacie 
 konanie, štandardy životného prostredia) 

9 12 12 25 

- prístup ku kvalifikovaným pracovníkom 11 14 14 19 
- výskumné a vývojové kapacity v cieľovej krajine 8 8 9 13 
- zahr spoločnosť možná iba s pob/koop partnerom 8 10 21 21 
- prístup k verejným zákazkám 9 9 16 22 
- iné motívy 11 8 10 7 
Počet podnikov 1500 1500 1501 1501 

 
Ak už si slovenskí podnikatelia vyberú kooperujúceho partnera v zahraničí, potom by viac 
uprednostnili menší podnik (do 49 zamestnancov), ktorý poskytuje služby alebo výrobu, 
prípadne zabezpečí odbyt či distribúciu. Naši podnikatelia sa aj v tomto obrátia na podniky 
najmä v okolitých krajinách (Česko, Rakúsko) a ešte na Nemecko (pozri tabuľka 76). Treba 
konštatovať, že v tomto smere sa situácia oproti predchádzajúcemu prieskumu (vykonanému 
v r. 2008) veľmi nezmenila (až na zníženie počtu podnikov spolupracujúcich s českými 
partnermi – z 30 na 15).  
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Tabuľka 76: Charakterizujte svojho najdôležitejšieho kooperujúceho partnera (len 60 
respondentov zo SR odpovedalo) (počty podnikov) 
VEĽKOSŤ KOOPERUJÚCEHO PARTNERA  BA + TT VIEDEŇ 
- menší podnik (do 49 zam.) 30 72 
- stredný p. (50 – 249 zam.) 14 40 
- veľký p. (250 + zam.) 16 23 
   
Kooperácia prevažne v oblasti:   
- poskytovanie služieb / výroba 34 48 
- odbyt / distribúcia 19 43 
- výskum / inovácia / vývoj 2 14 
- starostlivosť o zákazníka / servis 5 37 
   
Sídlo kooperujúceho partnera   
- Česká rep 15 11 
- Rakúsko / Slovensko 11 3 
- Nemecko 9 55 
- Poľsko 4 3 
- Maďarsko 3 6 
- Taliansko 2 5 
 
Časť podnikov deklaruje problémy v spolupráci s partnermi v zahraničí (tabuľka 77). 
Slovenské podniky upozorňujú na problémy s financovaním (podobne tomu bolo aj pred 2 
rokmi), na riziko výmenného kurzu, prípadne na organizačné problémy v kmeňovom podniku 
a pri kooperáciách aj na rozdiely v mentalite a podnikovej kultúre a na jazykové rozdiely. 
Viedenské podniky deklarujú viac problémov v zahraničnej spolupráci z dôvodu jazykových 
bariér, problémov s financovaním, rozdielov v mentalite a podnikovej kultúre, ale aj z dôvodu 
rizík výmenného kurzu či problémov so zákonmi a rámcovými podmienkami v cieľovej 
krajine.  
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Tabuľka 77: Problémy, ktorým podniky čelia vo svojich pobočkách / kooperáciách v zahraničí 
a ktoré sťažujú spoluprácu s partnermi (počty podnikov) 

 
BA + TT VIEDEŇ 

Pobočky Koop. Pobočky Koop. 

- problémy s financovaním 8 8 11 14 

- jazykové bariéry 3 8 13 16 

- problémy s kvalitou 3 9 6 8 

- organizačné problémy v kmeňovom podniku 6 9 8 4 
- problémy so zákonmi, normami a rámcovými podmienkami 
v cieľovej krajine 

6 4 11 9 

- problémy s vysielaním zamestnancov z/do pobočky resp. 
kooperačných partnerov 

2 2 - 2 

- rozdiely v mentalite a podnikovej kultúre 3 9 12 12 

- riziko výmenného kurzu 7 8 10 9 

- nedost. požiadavky a ponuky na poradenstvo 1 3 4 4 

- nedost. dôvera v kooperačného partnera - 5 3 3 
- nedost. kompetencie / deficity vo vedomostiach 
kooperačného partnera 

4 6 4 2 

- iné problémy  25 34 7 5 

Počet podnikov 1500 1500 1501 1501 

 
Čo sa týka zámeru v budúcnosti (do 5 rokov) otvoriť pobočky v zahraničí či vstúpiť do 
kooperácií v zahraničí, pretrváva (tabuľka 78) zdržanlivosť slovenských podnikov zistená 
pred 2 rokmi. Dokonca zo strany rakúskych podnikov ide o pokles takýchto ambícií. Aj keď 
ide o veľmi malú vzorku odpovedajúcich, môžeme konštatovať (popri pretrvávajúcom záujme 
o kooperácie so zahraničnými partnermi) zvýšenie záujmu slovenských podnikov zakladať 
pobočky v zahraničí, čo je mierny posun oproti situácii pred 2 rokmi.  
 
Tabuľka 78: Plány vstupu podnikov do kooperácií či otvárania pobočiek v zahraničí (v 
horizonte 5 rokov) (v % odp.) 

 BA + TT VIEDEŇ FAMO I - SR 
Áno, aj pobočky, aj kooperácie 1,1 1,0 1,3 
Áno, kooperácie 3,9 2,9 3,7 
Áno, pobočky 4,1 0,9 2,4 
Nie 78,9 87,9 56,3 
Nie je informovaný, neodpovedal 12,0 7,3 36,4 
- spolu % 100,0 100,0 100,0 
- spolu abs. 1500 1501 1774 
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6. Predikcia vývoja potreby pracovníkov a spôsob uspokojovania 
dopytu po pracovnej sile 
 
Ekonomické spomalenie v dôsledku finančnej krízy, ktoré sa premietlo v nižšom dopyte po 
pracovnej sile v prvej etape prieskumu, sa koncom roka 2010 prehĺbilo a premietlo do 
prihraničných regiónov Slovenska. Podľa údajov Štatistického úradu počet voľných 
pracovných miest na Slovensku oproti roku 2008 poklesol o viac ako tretinu. Pokles počtu 
voľných pracovných miest v Bratislavskom kraji bol mierne nižší (o 30,9 p.b.). V Trnavskom 
kraji počet voľných pracovných miest v dvojročnom období klesol o takmer dve tretiny. 
 
Tabuľka 79: Voľné pracovné miesta v tis.(4Q) 

KRAJ 2008 2010 
Bratislavský kraj 10 424 7 202 
Trnavský kraj 2 009 802 
Slovensko 21 527 13 895 
Zdroj: ŠÚ SR 
 
Oficiálne štatistické údaje potvrdili výsledky prieskumu. Drvivá väčšina zamestnávateľov 
(91,4%) na konci roka 2010, v čase zberu údajov, nedisponovala voľnými pracovnými 
miestami. Dopyt po pracovnej sile vyjadrilo 8,3% (abs.125) zamestnávateľských subjektov.  
Pokles dopytu po pracovnej sile sa oproti roku 2008 prehĺbil. 
 
Tabuľka 80: Dopyt po pracovnej sile (%)  

 2008 2010 
Dopyt po pracovnej sile 11,0 8,3 
Absencia dopytu 89,0 91,4 
 
Tabuľka 81: Hľadanie zamestnancov pre prevádzku v súčasnosti 

 POČET % 
hľadám v súčasnosti zamestnancov 125 8,3 
v súčasnosti nehľadám žiadnych zamestnancov 1371 91,4 
neviem, bez odpovede 4 0,3 
spolu 1500 100,0 
 
Z prevádzok, ktoré zamestnancov hľadali (v celkovom počte 125), najvyšší počet (45) hľadal 
zamestnancov pre jedno pracovné miesto. Pre dve pracovné miesta hľadalo zamestnancov 36 
prevádzok. Pre tri pracovné miesta hľadalo zamestnancov 14 prevádzok. Menej ako 10 
prevádzok hľadalo zamestnancov pre 4 a viac pracovných miest. 
 
Zo vzťahovej analýzy vyplynulo zistenie, podľa ktorého hľadanie zamestnancov v súčasnosti 
bolo vo vyššej miere charakteristické pre väčších zamestnávateľov. V kategórii do 20 
zamestnancov nových pracovníkov hľadalo 6,1% podnikov, v kategórii do 100 zamestnancov 
to bolo 9,8% podnikov, v kategórii do 500 zamestnancov nových pracovníkov hľadalo 10,7% 
podnikov a až 18,6% podnikov z kategórie nad 500 zamestnancov hľadalo nových 
pracovníkov. 
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6.1 Kvalifikačné predpoklady pracovnej sily a požiadavky 
zamestnávateľov zo slovenských regiónov CENTROPE 

 
6.1.1 Vzdelanie a kvalifikácia pracovnej sily v slovenskom regióne CENTROPE  

 
Z hľadiska najvyššieho ukončeného vzdelania boli v prieskume FAMO II v roku 2010 v 
najvyššej miere zastúpení respondenti so stredným vzdelaním s maturitou (43,5%). Necelú 
jednu štvrtinu tvorili vyučení (23,4%) a viac ako jednu desatinu (14,2%) respondenti so 
základným vzdelaním. Magisterský stupeň vysokoškolského štúdia absolvovalo 11,9% 
respondentov a 4% malo absolvovaný prvý stupeň vysokoškolského štúdia. Detailnú štruktúru 
respondentov podľa vzdelania prináša nasledujúca tabuľka.7 
 
Tabuľka 82: Štruktúra respondentov podľa najvyššieho ukončeného vzdelania porovnanie 
FAMO I a FAMO II 

 
 

POČET 
FAMO  I 

%   
FAMO  I 

POČET 
FAMO  II 

%   
FAMO  II 

Základné 225 15,0 214 14,2 

Vyučený/á 407 27,1 352 23,4 

Stredná škola bez maturity 25 1,7 21 1,4 

Stredná škola s maturitou 581 38,7 653 43,5 

Vyššia odborná škola 16 1,1 17 1,1 

VŠ/Univerzita - Bc. 42 2,8 60 4,0 

VŠ/Univerzita - Mgr., Ing. 185 12,3 178 11,9 

Postgraduálne štúdium 19 1,3 7 0,5 

Spolu 1500 100,0 1502 100,0 
 
V porovnaní prieskumom FAMO I, v prieskume FAMO II boli respondenti s nižšími 
stupňami vzdelania zastúpení v menšom počte. Vo FAMO II boli vo vyššej miere zastúpení 
respondenti so stredným vzdelaním s maturitou (43,5%) v porovnaní s FAMO I (38,7%). 
Mierne vyššie bolo vo FAMO II aj zastúpenie respondentov s vysokoškolským vzdelaním 
prvého a druhého stupňa. Na druhej strane vo FAMO II poklesol podiel respondentov 
s vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa.  
Štruktúra podľa najvyššieho ukončeného vzdelania v podsúbore záujemcov o prácu 
v Rakúsku v prieskume FAMO II nekopírovala štruktúru celkového súboru podľa vzdelania, 
bola jej však podobná. Medzi záujemcami o prácu v Rakúsku8 výskumné zistenia potvrdili 
mierne vyššie zastúpenie respondentov s vyšším stupňom vzdelania. Takmer dve tretiny 
(62,7%) záujemcov o prácu v Rakúsku malo vzdelanie stredoškolské s maturitou a vyššie. 
V prieskume FAMO II mali v podsúbore prevalenciu respondenti so stredným vzdelaním 
s maturitou (40%). S necelými 19% nasledovali respondenti so základným vzdelaním 
a vyučení. Podiel záujemcov o prácu v Rakúsku s dosiahnutým vysokoškolským vzdelaním 2. 
stupňa bol 16%. Respondenti s vysokoškolským vzdelaním 1. stupňa tvorili 5,3% záujemcov 
o prácu v Rakúsku. V minimálnej miere boli zastúpení respondenti s absolvovanou vyššou 
odbornou školou a v podsúbore sa nenachádzal žiadny respondent s absolvovanou strednou 
školou bez maturity. 
 

                                                 
7 V rokoch 2008/2009 v rámci FAMO I sa prieskumu domácností zúčastnilo 1500 respondentov a prieskumu zamestnávateľov 1774 
prevádzok. V rokoch 2010/2011 sa vo FAMO II zúčastnilo prieskumu domácností 1502 respondentov a 1500 prevádzok. Uvedené počty 
domácností a zamestnávateľov sú vo FAMO I a II za Slovensko, konkrétne respondentov z Bratislavského a Trnavského kraja.  
8 V celkovom súbore FAMO II bolo 75 respondentov so záujmom o prácu v Rakúsku. 
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Prieskum FAMO II preukázal, že jedna štvrtina respondentov bola vzdelaním pripravená na 
prácu v administratíve ako kancelárske sily a obchodní zamestnanci. Vzdelanie v odboroch 
pripravujúcich na povolania v oblastiach obsluhy zariadení a strojov, montérov, vodičov 
automobilov malo 15,6% respondentov. Takmer 15% študovalo odbory pripravujúce na 
povolania poskytujúce služby (v obchodoch a reštauračných zariadeniach). Na výkon 
remeselníckych a príbuzných povolaní bolo vzdelaním pripravených 13,6% respondentov. 
Kvalifikované povolania v oblastiach techniky, financií, bezpečnosti a sociálnej pomoci 
mohlo podľa získaného vzdelania vykonávať približne 11% respondentov. Menej ako jedna 
desatina (7,8%) bola vzdelaním pripravená na prácu pomocných pracovných síl a 
vyškolených pracovných síl. Menej ako jedna dvadsatina bola vzdelaním pripravená 
vykonávať akademické povolania (2,2%), práce odborných síl v poľnohospodárstve a 
rybárstve (0,7%), práce príslušníkov armády (0,4%) a iné povolania (3,1%).  
   
V empirických prieskumoch FAMO I a FAMO II sa dospelo k nasledovným zisteniam 
týkajúcich sa vzťahu kvalifikácie a uplatnenia sa na trhu práce.  
Hospodárska recesia, zánik pracovných miest a rast nezamestnanosti v rokoch 2009 a 2010 
spôsobili respondentom väčšie ťažkosti nájsť si v regióne prácu, ktorá zodpovedá ich 
kvalifikácii. 
 
Tabuľka 83: Ťažkosti s nájdením si vhodného zamestnania 

  
  

FAMO I FAMO II 
Počet % valid % Počet % valid % 

áno 570 38,0 42,2 620 41,3 45,0 

nie 780 52,0 57,8 757 50,4 55,0 

spolu 1 350 90,0 100,0 1 377 91,7 100 

netýka sa - študenti 150 10,0   125 8,3   

spolu 1 500 100,0   1 502 100,0   

 
Ako uvádza predchádzajúca tabuľka, v prieskume FAMO I v roku 2008 malo podľa vlastného 
vyjadrenia ťažkosti nájsť si vhodné zamestnanie 42,2% respondentov zo slovenských 
regiónov CENTROPE, v roku 2010 to bolo o 2,8 p.b viac. Vplyv dosiahnutého stupňa 
vzdelania na uplatnenie sa na trhu práce sa premietol vo výskumných zisteniach v čase 
nastupujúcej krízy aj v období jej doznievania. V prieskume FAMO II v roku 2010 mali 
najväčšie problémy s nájdením si vhodného zamestnania predovšetkým respondenti s nižšími 
stupňami vzdelania bez maturity. Viac ako polovica respondentov so základným vzdelaním a 
vyučených uviedla ťažkosti so získaním práce. Ešte v čase hospodárskeho rastu prieskum 
v roku 2008 preukázal najväčšie problémy so získaním zamestnania predovšetkým 
u respondentov bez vzdelania, kde problémy deklarovalo 57,3% z nich. U vyučených malo 
v roku 2008 ťažkosti so získaním zamestnania 48,6% respondentov, čo bolo o 5,6 p.b. menej 
ako v roku 2010. 
  
Problémy so získaním zamestnania, ktoré zodpovedá kvalifikácii, tiež deklarovalo v oboch 
prieskumoch viac ako 40% respondentov so stredoškolským vzdelaním s maturitou a s vyšším 
odborným vzdelaním. Ich podiel v jednotlivých prieskumoch je však pomerne vyrovnaný 
(43,7% v roku 2010 a 43,1% v roku 2008). Významne menšie ťažkosti so získaním 
zamestnania, ktorá zodpovedá kvalifikácii, mali respondenti s vysokoškolským vzdelaním. Aj 
medzi nimi však v dvojročnom období výskumné zistenia zaznamenali zvýšenie problémov 
s nájdením si práce. V prieskume FAMO II v roku 2010 ťažkosti deklarovala síce menej ako 
jedna tretina respondentov (28,4%), ale v roku 2008 to bola menej ako jedna štvrtina (21,9%).  
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V prieskumoch v rámci FAMO I a FAMO II ostalo poradie piatich najčastejších požiadaviek 
zamestnávateľov na odborné znalosti a zručnosti (vrátane znalostí cudzieho jazyka a 
vynímajúc mäkké zručnosti) pre kvalifikovaných pracovníkov pomerne nezmenené. Vo 
FAMO I na druhom mieste a vo FAMO II už na prvom mieste figurovala požiadavka 
ovládania cudzieho jazyka. Ešte v roku 2008 počas prieskumu FAMO I zamestnávatelia 
uprednostňovali pred ovládaním cudzieho jazyka zručnosti v starostlivosti o zákazníkov a 
znalosti o tovare, produktoch, prezentačné zručnosti produktov. Zručnosť práce s internetom 
bola v obidvoch prieskumoch treťou najčastejšie požadovanou zručnosťou u kvalifikovaných 
pracovníkov. Nasledovali základné znalosti výpočtovej techniky, tabuľkové výpočty. Vo 
FAMO II v roku 2010 požiadavka na prezentačné zručnosti zamestnancov bola menej 
významná, klesla z prvého miesta vo FAMO I z roku 2008 na miesto piate.  
Cudzie jazyky boli v obidvoch prieskumoch najčastejšie požadovanou znalosťou (popri 
mäkkých schopnostiach) aj u pomocných zamestnancov.  
V porovnaní s uvedenými požiadavkami zamestnávateľov na pracovnú silu, u respondentov 
spomedzi obyvateľov Bratislavského a Trnavského kraja bola v prieskumoch FAMO 
I a FAMO II v najvyššej miere deklarovaná zručnosť práce s internetom, intranetom. Vo 
FAMO I roku 2008 zručnosť práce s internetom a intranetom uviedla približne jedna štvrtina 
respondentov a vo FAMO II v roku 2010 takmer jedna tretina respondentov. Cudzie jazyky 
v obidvoch prieskumoch ovládalo podľa vlastného vyjadrenia približne rovnaké zastúpenie 
respondentov z radov domácností (13,1% v roku 2008 a 12,7% v roku 2010).  
 
Spomedzi cudzích jazykov v oboch prieskumoch domácností respondenti v najvyššej miere 
deklarovali znalosti češtiny. Výbornú znalosť tohto jazyka uviedla vo FAMO I takmer jedna 
pätina respondentov, vo FAMO II to bola takmer jedna štvrtina obyvateľov Bratislavského 
a Trnavského kraja.  
Čo sa týka znalostí nemčiny, respondenti vo FAMO I v roku 2008 deklarovali jej lepšiu 
znalosť v porovnaní s respondentmi v prieskume FAMO II v roku 2010. Kým v roku 2010 
dobre slovom a písmom ovládalo nemčinu 7,2% respondentov, v roku 2008 to bolo približne 
11%. Na druhej strane, v roku 2010 znalosť jednotlivých slov deklarovala až približne jedna 
štvrtina respondentov, v roku 2008 to bolo menej ako 15% respondentov. Avšak treba dodať, 
že vo FAMO II záujemcovia o prácu v Rakúsku disponovali podľa vlastných vyjadrení lepšou 
jazykovou vybavenosťou v porovnaní s celkovým súborom. Medzi záujemcami o prácu 
v Rakúsku bol v porovnaní s celkovým súborom najvyšší podiel tých, ktorí nemčinu ovládali 
dobre slovom a písmom (29,3%). Znalosť jednotlivých slov deklarovalo necelých 7% 
záujemcov o prácu v Rakúsku. Treba však dodať, že významný podiel respondentov svoju 
odpoveď neuviedol. 
Angličtinu v oboch prieskumoch výborne ovládalo menej ako 10% respondentov. Oproti 
FAMO I, vo FAMO II mierne narástol podiel respondentov, ktorí angličtinu ovládali dobre 
slovom aj písmom. Na druhej strane v roku 2010 výrazne narástlo zastúpenie respondentov, 
ktorí z angličtiny ovládali iba jednotlivé slová.  
 
Celkovo možno konštatovať, že hoci respondenti uvádzali v oboch prieskumoch lepšiu 
znalosť angličtiny v porovnaní s nemčinou, deklarovaná úroveň znalostí oboch týchto cudzích 
jazykov vo FAMO II mierne poklesla v porovnaní s FAMO I. 
 
Znalosť ostatných cudzích jazykov (francúzštiny, ruštiny, španielčiny, taliančiny) sa v 
obidvoch prieskumoch u najvyššieho podielu respondentov pohybuje v úrovniach 
"porozumenie s ťažkosťami" a "znalosť jednotlivých slov". 
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V prípade zamestnávateľov treba rozlíšiť medzi ich požiadavkami na znalosť cudzích jazykov 
u pomocných pracovníkov a kvalifikovaných pracovníkov. Vo FAMO II požadovalo 
u pomocných pracovníkov ovládanie cudzieho jazyka 6,4% zamestnávateľských subjektov, 
ktoré hľadali nových pracovníkov. Na kvalifikovaných pracovníkov túto požiadavku mala 
viac ako jedna štvrtina zamestnávateľov 28%. U kvalifikovanej pracovnej sily požiadavka 
zamestnávateľov na znalosť cudzích jazykov výrazne stúpla vo FAMO II v porovnaní 
s FAMO I. Zatiaľ čo zastúpenie zamestnávateľov, ktorí cudzí jazyk požadovali aj u 
pomocných pracovníkov, bolo v obidvoch prieskumoch pomerne vyrovnané, u kvalifikovanej 
pracovnej sily táto požiadavka vzrástla z každého desiateho zamestnávateľa vo FAMO I na 
každého štvrtého vo FAMO II. 
 
V roku 2010 ako aj v roku 2008 najčastejšími požiadavkami zamestnávateľov na pracovnú 
silu v slovenskom regióne CENTROPE bolo disponovanie tzv. mäkkými schopnosťami. Vo 
FAMO I a FAMO II však boli zaznamenané rozdiely v požiadavkách na konkrétne mäkké 
schopnosti, a to u pomocných aj kvalifikovaných pracovníkov. Kým v roku 2008 
u zamestnávateľov dominovala na obe kvalifikačné skupiny požiadavka na spoľahlivosť 
a svedomitosť, v roku 2010 to už bola zvýšená potreba flexibility, ktorá sa ako požiadavka na 
obe skupiny pracovníkov dostala na prvé miesto. Zmena v požiadavkách na pracovnú silu a 
zvýšená potreba flexibility mohla súvisieť s ekonomickou recesiou, ktorá prieskumu v rámci 
FAMO II. Vplyvom znižovania počtu pracovných miest, znižovania výroby sa v očiach 
zamestnávateľov stala pružnosť a rýchle prispôsobenie sa novým pracovným podmienkam 
nevyhnutnosťou. 
 
Zo získaných odpovedí vyplynulo, že v čase realizácie FAMO I, drvivá väčšina 
zamestnávateľov, ktorí hľadali zamestnancov (v absolútnom vyjadrení 195 subjektov) nemala 
jasnú predstavu ohľadne požiadaviek na pomocných aj kvalifikovaných zamestnancov. Vo 
FAMO II sa situácia u pomocných pracovníkov zo strany zamestnávateľov nezmenila. Avšak 
vo FAMO II sa výrazne zvýšil počet zamestnávateľov, ktorí explicitne definovali svoje 
požiadavky na mäkké schopnosti u kvalifikovanej pracovnej sily. A to aj napriek tomu, že 
absolútny počet subjektov, ktorí hľadali nových pracovníkov bol nižší (125). 
 
Tabuľka 84: Päť najčastejšie požadovaných mäkkých schopností u zamestnávateľov 
na kvalifikovanú pracovnú silu9  

FAMO I (N=195)  FAMO II (N=125)  

Zru čnosť 
Počet 
(abs.) 

Zru čnosť 
Počet 
(abs.) 

spoľahlivosť, svedomitosť 32 flexibilita 52 

flexibilita 29 svedomitosť 51 

vlastná zodpovednosť 23 disciplína/zmysel pre povinnosť, iniciatíva 50 

úsilie 21 
schopnosť učenia a pripravenosť podávať 

výkony, úsilie 
48 

schopnosť riešenia problémov 16 
komunikačné procesy, tímovosť, pracovné 

procesy v tíme, lojalita 
47 

 
Uvedený jav možno rovnako ako zvýšenú potrebu flexibility pripísať znižovaniu počtu 
voľných pracovných miest vplyvom už spomínanej hospodárskej recesie. Ako klesala ponuka 
voľných pracovných miest a rástol počet ľudí bez práce (vrátane kvalifikovaných) 
hľadajúcich si nové pracovné uplatnenie, pre zamestnávateľov sa otvorili možnosti výberu 
zamestnancov zo širšej ponuky kvalifikovanej pracovnej sily. Vplyv uvedených okolností 

                                                 
9 V prevádzkach, kde v čase realizácie prieskumov v rámci FAMO I, resp. FAMO II hľadali zamestnancov. 
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mohol mať za následok stanovovanie vyšších požiadaviek zamestnávateľských subjektov na 
kvalifikovaných uchádzačov o prácu. 
 
Pri opytovaní domácností vo FAMO II sa zistilo, že najčastejšou mäkkou schopnosťou bola 
usilovnosť, ktorú uviedlo takmer 46% respondentov. Viac ako 40% respondentov sa tiež 
považuje za svedomitých a takmer 40% za zodpovedných. Viac ako jedna tretina sa považuje 
za flexibilnú, disciplinovanú so zmyslom pre povinnosť a so schopnosťou zvládať záťaž. 
Necelých 30% respondentov disponuje podľa svojho vyjadrenia schopnosťou komunikácie a 
tímovej práce a schopnosťou učiť sa a ochotou podávať výkony. Iniciatívnosť sa vyskytla v 
menej ako jednej štvrtine prípadov. Približne jedna pätina má podľa vlastného vyjadrenia 
radosť z experimentovania a schopnosti vedenia, rozhodovania a časového manažmentu. Za 
lojálnych sa považuje necelá jedna pätina respondentov. V menej ako jednej pätine prípadov 
sa vyskytli analytické schopnosti, orientácia v oblasti zákazníkov, nákladov, kvality, 
schopnosť inovácií, mobilita, schopnosť riešiť problémy a konflikty. Menej ako 15% 
respondentov disponovalo podľa vlastného vyjadrenia organizačnými schopnosťami a 
schopnosťou sebariadenia. Iné mäkké schopnosti mali necelé 3% respondentov.  
 
V prieskume FAMO II sa tiež preukázala istá miera nesúladu nielen pri odborných 
znalostiach a zručnostiach ale aj v prípade mäkkých schopností. Zatiaľ čo respondenti z radov 
domácností sa na prvom mieste považujú za usilovných, zamestnávatelia požadovali 
u pomocných a kvalifikovaných pracovníkov predovšetkým flexibilitu. Flexibilita 
u samotných obyvateľov figurovala až na siedmom mieste. U zamestnávateľov usilovnosť 
bola požadovaná na 6. mieste v prípade kvalifikovaných zamestnancov a až na 9. mieste 
v prípade pomocných pracovníkov. Istá miera zhody nastala v prípade vlastnosti svedomitosti, 
ktorá u respondentov z radov domácností skončila na druhom mieste. U zamestnávateľov bola 
v prípade kvalifikovaných pracovníkov požadovaná tiež ako druhá a u pomocných 
pracovníkov ako tretia v poradí.  
  
Detailné porovnanie deklarovaných mäkkých schopností obyvateľov slovenského regiónu 
CENTROPE s požiadavkami zamestnávateľov v uvedenom regióne prináša z prieskumu 
FAMO II nasledujúca tabuľka. Uvedené počty odpovedí slúžia pre bližšiu informáciu, ale 
pozornosť chceme upriamiť na poradie odpovedí a diskrepanciu mäkkých schopností. 
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Tabuľka 85: Disponovanie mäkkými schopnosťami v komparácii s požiadavkami 
zamestnávateľov v slovenskom regióne CENTROPE (FAMO II) 
POŽADOVANÉ MÄKKÉ ZRUČNOSTI 

NA POMOCNÝCH PRACOVNÍKOV 
POČET 

(N=125) 

POŽADOVANÉ MÄKKÉ ZRUČNOSTI 
NA KVALIFIKOVANÝCH 

PRACOVNÍKOV 

POČET 

(N=125) 
MÄKKÉ ZRUČNOSTI 

OBYVATEĽOV CENTROPE V SR 
POČET 

(N=1502) 

flexibilita 12 flexibilita 52 usilovnosť 689 

disciplína/zmysel pre povinnosť 11 svedomitosť 51 svedomitosť 623 

svedomitosť 10 disciplína, zmysel pre povinnosť 50 vlastná zodpovednosť 599 

vlastná zodpovednosť 10 iniciatíva 50 spoľahlivosť 550 

lojalita 9 
schopnosť učenia a pripravenosť 

podávať výkony 
48 disciplína / zmysel pre povinnosť 543 

orientácia na zákazníkov, náklady, 
kvalitu 

9 usilovnosť 48 výkonová záťaž 543 

schopnosť riešenia konfliktov 9 
komunikačné procesy, tímovosť, 

pracovné procesy v tíme 
47 flexibilita 515 

schopnosť učenia a pripravenosť 
podávať výkony 

9 lojalita 47 
schopnosť komunikácie, tímovej 

práce 
440 

usilovnosť 9 spoľahlivosť 46 
schopnosť učiť sa a ochota 

podávať výkony 
430 

komunikačné procesy, tímovosť, 
pracovné procesy v tíme 

8 vlastná zodpovednosť 46 iniciatíva 357 

mobilita 8 zaťažiteľnosť 46 radosť z experimentovania 327 

zaťažiteľnosť 8 schopnosť riešenia problémov 45 
vedenie, schopnosť rozhodovania, 

časový manažment 
312 

schopnosť inovácie 7 schopnosť riešenia konfliktov 43 lojalita 287 

schopnosť riešenia problémov 7 mobilita 43 analytické schopnosti 284 

spoľahlivosť 7 schopnosť inovácie 42 
orientácia v oblasti zákazníkov, 

nákladov, kvality 
267 

iniciatívnosť 6 
vedenie, schopnosť rozhodovania, 

časový manažment 
41 schopnosť inovácií 256 

organizačné schopnosti 6 organizačné schopnosti 40 mobilita 250 

radosť z experimentovania 6 samoriadenie 40 schopnosť riešiť problémy 245 

vedenie, schopnosť rozhodovania, 
časový manažment 

6 
orientácia na zákazníkov, náklady, 

kvalitu 
37 schopnosť riešiť konflikty 239 

analytické schopnosti 4 analytické schopnosti 34 organizačné schopnosti 223 

samoriadenie 4 radosť z experimentovania 32 schopnosť sebariadenia 183 

iné kvalifikácie presahujúce odbor 3 iné kvalifikácie presahujúce odbor 14 
iné oblasť presahujúce 

kvalifikácie 
42 

 
6.1.2 Vzdelávanie pracovnej sily v slovenskom regióne CENTROPE 
Výskumné zistenia z FAMO I a FAMO II potvrdili všeobecný predpoklad, že prevádzky 
podporujú vo vyššej miere opatrenia k ďalšiemu profesijnému vzdelávaniu kvalifikovaných 
pracovníkov v porovnaní s pomocnými pracovníkmi. 
Avšak v podpore ďalšieho profesijného vzdelávania ako pomocných tak aj kvalifikovaných 
zamestnancov v podnikoch sa pravdepodobne tiež odzrkadlila hospodárska recesia. 
V ostatných 12 mesiacoch do roku 2008 interné, externé a kombinované opatrenia vyvíjalo 
u pomocných pracovníkov 26,7% prevádzok. U kvalifikovaných zamestnancov interné, 
externé a kombinované opatrenia vyvíjalo 59,6% prevádzok. V ostatných 12 mesiacoch 
do roku 2010 ďalšie profesijné vzdelávanie podporovalo internými, externými 
alebo kombinovaných opatreniami nižšie zastúpenie prevádzok (20,9% u pomocných 
zamestnancov a 45,4% u kvalifikovaných zamestnancov). 
 
K podpore opatrení k ďalšiemu profesijnému vzdelávaniu zamestnancov inklinovali vo 
FAMO II vo vyššej miere zamestnávatelia so zahraničným vlastníkom a s vyšším počtom 
zamestnancov. V kategórii prevádzok s domácim vlastníctvom určité opatrenia (interné, 
externé, kombinované) na podporu ďalšieho profesijného vzdelávania kvalifikovaných 
pracovníkov vyvíjalo 43,4% prevádzok. V prevádzkach so zahraničným vlastníkom sa 
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opatrenia k ďalšiemu profesijnému vzdelávaniu podporovali vo viac ako polovici prípadov 
(53,7%).  
V kategórii do 20 zamestnancov opatrenia k ďalšiemu profesijnému vzdelávaniu vyvinula 
takmer jedna tretina prevádzok (32,1%). V kategórii do 100 zamestnancov to bola viac ako 
polovica prevádzok (54,1%). V kategórii do 500 zamestnancov ďalšie profesijné vzdelávanie 
kvalifikovaných pracovníkov podporovalo takmer 69% prevádzok. V kategórii nad 500 
zamestnancov sa podiel prevádzok, ktoré podporovali ďalšie profesijné vzdelávanie 
kvalifikovaných pracovníkov mierne znížil na 60,5%.  
 
Na otázku týkajúcu sa ďalšieho odborného vzdelávania v ostatných 12 mesiacoch mohli 
respondenti uviesť viac odpovedí. Vo FAMO II žiadne opatrenia na ďalšie odborné 
vzdelávanie nevyužila v ostatných 12 mesiacoch viac ako polovica z celého súboru 
respondentov. Ďalšieho odborného vzdelávania v podniku sa zúčastňovala takmer jedna 
štvrtina respondentov (23,1%). Kurzy ďalšieho odborného vzdelávania v externej inštitúcií 
hradené podnikom využila menej ako jedna desatina respondentov. Kurzy ďalšieho 
odborného vzdelávania organizované a realizované v externej vzdelávacej inštitúcií a hradené 
respondentom využilo 2,3% opýtaných. 
V porovnaní s prieskumom vo FAMO I bol prieskum vo FAMO II z hľadiska vzdelávania 
zamestnancov charakteristický tým, že zamestnanci počas neho vo vyššej miere využili 
opatrenia na ďalšie odborné vzdelávanie v podniku. Opatrenia mimo podniku hradené 
podnikom využil v prieskume v roku 2010 nižší podiel zamestnancov ako v roku 2008, 
podobne to bolo aj v prípade vzdelávania organizovanom a hradenom súkromne zo zdrojov 
zamestnanca. 
Takmer dve tretiny respondentov (61,5%) si v prieskume dokázalo predstaviť absolvovanie 
ďalšieho vzdelávania, ktorým by si zvýšili svoju kvalifikáciu. V podsúbore záujemcov o 
prácu v Rakúsku bol záujem o absolvovanie ďalšieho profesijného vzdelávania mierne vyšší v 
porovnaní s celkovým súborom. Až 70,7% záujemcov o prácu v Rakúsku deklarovalo 
tendencie k ďalšiemu profesijnému vzdelávaniu. Podľa uvedených odpovedí v prieskume v 
roku 2008 záujem o ďalšie profesijné vzdelávanie deklaroval nižší podiel respondentov 
(54,8%) ako v roku 2010. V prieskume domácností vo FAMO I bol v porovnaní s celkovým 
súborom medzi záujemcami o prácu v Rakúsku zaznamenaný nižší podiel respondentov s 
tendenciami k ďalšiemu profesijnému vzdelávaniu (49,7%). Prieskumy preukázali, že rok 
2010 bol charakteristický vyšším záujmom o ďalšie profesijné vzdelávanie zo strany 
zamestnancov v porovnaní s rokom 2008.  
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7. Reflexia hodnotenia následkov financovania a hospodárskej 
krízy v domácnostiach a podnikoch v prihraničnom regióne SR 
 
7.1 Hodnotenie následkov finančnej a hospodárskej krízy v domácnostiach 
 
Z odpovedí na otázku týkajúcu sa súčasných alebo minulých negatívnych následkov finančnej 
a hospodárskej krízy vyplýva, že 84,2 % respondentov hodnotí svoju situáciu ako doteraz 
neovplyvnenú krízou. Na druhú stranu osobné negatívne následky krízy na druhú stranu 
doposiaľ zaznamenalo 15,8 % respondentov z celkového počtu 1502 respondentov. 
 
Graf 16: Negatívne následky finančnej a hospodárskej krízy 

 
 
Respondenti ktorí uviedli, že boli osobne zasiahnutí krízou (226 resp.), ako konkrétne 
negatívne dopady na ich osobnú situáciu najčastejšie označovali: zníženie mimoriadnych 
odmien (44,2 % respondentov) a znížený príjem (20,4 %). Nižšie zastúpenie mali dopady ako 
rozširovanie odborných kompetencií (11,9 %) a viac nadčasov (9,3 %), alebo problémy pri 
hľadaní nového pracovného miesta (11,1 %) a znižovanie počtu zamestnancov (8,8 %) atď.  
 
  

84,2%

15,8%

doteraz nie bol/a som osobne zasiahnutý/á
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Tabuľka 86: Negatívne následky finančnej a hospodárskej krízy 

  ODPOVEDE 
RESPONDENTI 

(N=226) 
  N % % 

Zníženie mimoriadnych odmien (sociálnych výhod, prémií a pod.) 100 32,5 44,2 

Znížený príjem 46 14,9 20,4 

Rozšírenie odborných kompetencií 27 8,8 11,9 

Problémy pri hľadaní nového pracovného miesta 25 8,1 11,1 

Dlhšia pracovná doba / viac nadčasov 21 6,8 9,3 

Nezamestnanosť - znižovanie počtu zamestnancov 20 6,5 8,8 

Iné 20 6,5 8,8 

Preloženie na iné pracovisko v podniku 19 6,2 8,4 

Kratšia pracovná doba / menej nadčasov 10 3,2 4,4 
Strata hodnoty majetku (nehnuteľnosti; akciové, investičné fondy a 
pod.) 

8 2,6 3,5 

Skrátená pracovné činnosť (úväzok) 6 1,9 2,7 

Nezamestnanosť - konkurz zamestnávateľa 4 1,3 1,8 

Strata / konkurz vlastného podniku 2 0,6 0,9 

Spolu 308 100,0 136,3 

 
Na základe tohto rozdelenia odpovedí možno usudzovať, že respondenti, ktorých sa osobne 
dotýkajú negatívne následky krízy, ich primárne identifikujú cez finančné ohodnotenie 
v zamestnaní a až následne ide o otázky týkajúce sa udržania resp. hľadania nového 
zamestnania, či rozšírenia pracovných povinností v dôsledku znižovania počtu pracovníkov. 
 
Celkové riziko straty zamestnania v nasledujúcom roku (t.j. r. 2011) pritom respondenti 
odhadujú v priemere na 20% pričom polovica z odhadovaných hodnôt rizika straty 
zamestnania je v intervale 0-15%. Väčšina respondentov ďalej odhaduje, že pravdepodobnosť 
straty v ďalšom roku po tomto období (t.j. r. 2012) sa nebude meniť 67,7 %, 19,6 % odhaduje, 
že klesne a 12,7 % predpovedá nárast.  
 
Tabuľka 87: Pravdepodobnosť straty zamestnania v roku 2012... 
  N % 
Stúpne 144 12,7 
Bude rovnaká 765 67,7 
Klesne 221 19,6 
Spolu 1130 100 
 
Obdobné závery, ako pri osobnom hodnotení negatívnych následkov finančnej a hospodárskej 
krízy, ponúka aj hodnotenie následkov na ďalších členoch domácnosti, 76,8 % (respondentov) 
neuvádza žiadne následky, z následkov ktoré identifikovalo aspoň 10 % respondentov to ďalej 
je len znížený príjem (11,3 %), nezamestnanosť a znižovanie počtu zamestnancov 
identifikovalo ako negatívny následok krízy na členov domácnosti len 7,7 %.  
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Tabuľka 88: Negatívne následky finančnej a hospodárskej krízy na iných členov domácnosti 

 
Takmer identické je tiež rozloženie odpovedí týkajúce sa očakávaní negatívnych následkov 
krízy do budúcnosti: neočakávam 76,8 %; znížený príjem 10,2 %, nezamestnanosť 
a znižovanie počtu zamestnancov ako negatívny následok do budúcnosti očakáva ešte 
o polovicu menej respondentov 3,9 %. 
 
Tabuľka 89: Negatívne následky finančnej a hospodárskej krízy do budúcnosti 

  ODPOVEDE RESPONDENTI 
(N=1502) 

  N % % 

Neočakávam 1154 67,0 76,8 

Znížený príjem 153 8,9 10,2 

Zníženie mimoriadnych odmien (sociálnych výhod, prémií a pod.) 77 4,5 5,1 

Vyššie daňové zaťaženie 67 3,9 4,5 

Nezamestnanosť - znižovanie počtu zamestnancov 59 3,4 3,9 

Kratšia pracovná doba / menej nadčasov 46 2,7 3,1 

Strata hodnoty majetku (nehnuteľnosti; akciové, investičné fondy a pod.) 32 1,9 2,1 

Skrátená pracovné činnosť (úväzok) 29 1,7 1,9 

Problémy pri hľadaní nového pracovného miesta 29 1,7 1,9 

Dlhšia pracovná doba / viac nadčasov 27 1,6 1,8 

Rozšírenie odborných kompetencií 24 1,4 1,6 

Preloženie na iné pracovisko v podniku 12 0,7 0,8 

Iné: 6 0,3 0,4 

Nezamestnanosť - konkurz zamestnávateľa 5 0,3 0,3 

Strata / konkurz vlastného podniku 2 0,1 0,1 

Spolu 1722 100,0 114,6 

 
  

  
  ODPOVEDE RESPONDENTI 

(N=1502) 
 N % % 

Žiadne 1096 60,4 73,0 

Znížený príjem 170 9,4 11,3 

Nezamestnanosť - znižovanie počtu zamestnancov 116 6,4 7,7 

Zníženie mimoriadnych odmien (sociálnych výhod, prémií a pod.) 94 5,2 6,3 

Kratšia pracovná doba / menej nadčasov 62 3,4 4,1 

Problémy pri hľadaní nového pracovného miesta 56 3,1 3,7 

Skrátená pracovné činnosť (úväzok) 53 2,9 3,5 

Dlhšia pracovná doba / viac nadčasov 47 2,6 3,1 

Strata hodnoty majetku (nehnuteľnosti; akciové, investičné fondy a pod.) 30 1,7 2,0 

Nezamestnanosť - konkurz zamestnávateľa 26 1,4 1,7 

Preloženie na iné pracovisko v podniku 20 1,1 1,3 

Rozšírenie odborných kompetencií 20 1,1 1,3 

Iné: 20 1,1 1,3 

Strata / konkurz vlastného podniku 6 0,3 0,4 

Total 1816 100,0 120,9 
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Fakt, že väčšina respondentov neočakáva negatívne následky do budúcnosti potvrdzuje aj 
hodnotenie nasledujúcich výrokov (tabuľka 90), kde 61,7 % respondentov označilo výrok: 
Verím, že finančná a hospodárska kríza je zažehnaná. Od teraz bude zas hospodársky rast, 
ako čiastočne alebo úplne hodiaci sa na ich situáciu. 
 
Na druhú stranu sa však zdá, že bez ohľadu na „zažehnanie“ krízy si o niečo viac než polovica 
respondentov: Robí veľké starosti o svoju ekonomickú budúcnosť (52,6 % resp.); Očakáva, že 
ich životné náklady porastú viac ako ich plat (52,3 % resp.); Očakáva, že ich zaťaženie 
daňami a odvodmi silne narastie v nasledujúcich rokoch (51,8 % resp.). To poukazuje na 
pomerne vysokú mieru ekonomickej neistoty, vzhľadom k budúcnosti.  
 
Tabuľka 90: Výroky o finančnej a hospodárskej kríze 
  
  ODPOVEDE 

RESPONDENTI 
(N=1502) 

 N % N 

A Verím, že finančná a hospodárska kríza je zažehnaná. Od teraz bude zas hospodársky rast 812 14,0 61,7 

B Robím si veľké starosti o svoju ekonomickú budúcnosť 692 11,9 52,6 

C Očakávam, že moje životné náklady porastú viac ako môj plat 688 11,8 52,3 

D Očakávam, že moje zaťaženie daňami a odvodmi silne narastie v nasledujúcich rokoch 682 11,7 51,8 

E Zo strachu o miesto som sa za posledné dva roky viac v práci snažil/a 556 9,6 42,2 

F Patrím do rizikovej skupiny na trhu práce 542 9,3 41,2 

G Strach, že prídem o zamestnanie je pre mňa veľkou psychickou záťažou 477 8,2 36,2 

H Zo strachu o miesto som za posledné dva roky chodil/a do práce aj chorý/á 449 7,7 34,1 

I Zo strachu zo straty zamestnania som si nevyčerpal/a celú dovolenku.. 404 7,0 30,7 

J Hospodárska kríza mala pre mňa aj pozitívny efekt 267 4,6 20,3 

K Za posledné dva roky som profitoval/a zo štátnych opatrení, ktoré mali bojovať s krízou 238 4,1 18,1 

Spolu 5807 100,0 441,3 

 
Graf 17: Výroky... / Negatívne následky finančnej a hospodárskej krízy 

 
 
Naznačuje to aj graf 17 na ktorom vidieť, že hoci sú charakteristiky (ktoré predstavujú 
jednotlivé výroky) vo väčšej miere zastúpené u respondentov deklarujúcich, že boli osobne 
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zasiahnutí krízou, sú taktiež výrazne prítomné u respondentov, ktorých kríza doteraz 
nezasiahla. Ide napríklad o vyššie spomínané výroky B, C a D. Ekonomickú neistotu, ktorú 
tieto výroky indikujú je teda nutné vnímať ako do istej miery nezávislú od doterajšieho 
vývoja krízy. Môže to tiež súvisieť s faktom, že bez ohľadu na hodnotenie doterajšieho 
vývoja krízy sa min. 40% respondentov identifikuje s rizikovou skupinou na trhu práce.  
 
Ešte viditeľnejšia je popisovaná situácia vo vzťahu k pohľadom na budúci vývoj krízy (graf 
18). Ak sa pozrieme na rozdiely v hodnotení jednotlivých výrokov z pohľadu tých 
respondentov, ktorí označili výrok A ako „hodiaci sa“ a tých pre ktorých „sa nehodí“ vidíme, 
že tieto rozdiely sú minimálne.  
 
Graf 18: Výroky... / „Verím, že finančná a hospodárska kríza je zažehnaná“ 

 
 
Ďalšia skupina otázok zameraných na finančnú a hospodársku krízu sa týkala hodnotenia 
situácie u zamestnávateľov vzhľadom na: vývoj počtu zamestnancov, obchodnú situáciu 
zamestnávateľa v súčasnosti a jej vývoj do budúcnosti. 
 
Spomedzi 1130 respondentov 68% predpokladá, že stav zamestnancov v podniku, v ktorom 
pracujú v nasledujúcich 6 mesiacoch zostane rovnaký, 20,1 % sa domnieva, že bude klesať 
a 11,7 %, že bude narastať. 
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Graf 19: Celkový stav zamestnancov podniku, v ktorom pracujete bude v nasledujúcich 6 
mesiacoch... 

 
 
Pri hodnotení obchodnej situácie svojho zamestnávateľa väčšina 59,1% z 1008 respondentov 
hodnotí situáciu ako takú ako zvyčajne v tomto období, 27,1 % ako lepšiu než zvyčajne.. 
a 13,8 % ako horšiu než zvyčajne...  
 
Graf 20: Obchodná situácia Vášho zamestnávateľa je momentálne... 

 
 
Z hľadiska vývoja v nasledujúcich 6 mesiacoch 56,3 % respondentov predpokladá, že situácia 
sa nezmení, podľa 31,5 % bude priaznivejšia a podľa 12,1% bude situácia menej priaznivá. 
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Graf 21: Situácia Vášho zamestnávateľa bude v nasledujúcich 6 mesiacoch... 

 
 
Vo všetkých troch prípadoch sa teda ukazuje, že väčšina respondentov neočakáva zmeny 
situácie v podnikoch resp. hodnotí danú situáciu ako zvyčajnú, prípadne očakáva skôr 
pozitívne než negatívne zmeny. 
 
Zaujímavý môže byť tiež fakt, že v rozložení odpovedí respondentov, ktorí v súčasnosti 
pracujú v zahraničí a respondentov, ktorí pracujú na území Slovenska nie sú štatisticky 
významné rozdiely, inými slovami to naznačuje, že vnímanie situácie v podniku nie je 
ovplyvňované tým, či daný respondent pracuje v zahraničí alebo na Slovensku. 
 
7.1.1 Hodnotenie osobných následkov krízy - charakteristiky respondentov 
 
Táto časť sa zameriava na to ako jednotlivé charakteristiky respondentov ako pohlavie, vek, 
vzdelanie, veľkosť domácnosti, kraj v ktorom majú bydlisko a ekonomická aktivita súvisia 
s vnímaním následkov hospodárskej a finančnej krízy na ich osobnú situáciu. 
 
Rozdelenie odpovedí na otázku: Ste alebo boli ste Vy osobne nejako negatívne ovplyvnení 
finančnou a hospodárskou krízou? podľa vybraných charakteristík sledovaných vo výskume 
domácností ukazuje, že charakteristiky ako pohlavie, vzdelanie a vek ekonomická aktivita 
a kraj, sú tie, pri ktorých existujú štatisticky významné rozdiely medzi jednotlivými 
kategóriami sledovaných charakteristík a hodnotením následkov finančnej a hospodárskej 
krízy na osobnú situáciu respondentov.  
 
To znamená, že z hľadiska vnímania osobných dopadov krízy existujú štatisticky významné 
rozdiely medzi mužmi a ženami, medzi jednotlivými vekovými kategóriami, respondentmi so 
základným, stredoškolským a vysokoškolským vzdelaním a medzi domácnosťami 
z bratislavského a trnavského kraja, konkrétne číselné vyjadrenie ponúkajú tabuľky 91-94. 
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Tabuľka 91: Negatívne následky finančnej a hospodárskej krízy / Pohlavie 

   DOTERAZ 
NIE  

BOL /A SOM 
OSOBNE 

ZASIAHNUTÝ /Á 
SPOLU 

Muži 
N 600,0 135,0 735,0 

% 81,6 18,4 100,0 

Ženy 
N 664,0 103,0 767,0 

% 86,6 13,4 100,0 

Spolu 
N 1264,0 238,0 1502,0 

% 84,2 15,8 100,0 

pozn. bola preukázaná štatistická významnosť rozdielov v rozdelení 
medzi kategóriami (Pearson Chi-Square=0,009) 

 
Tabuľka 92: Negatívne následky finančnej a hospodárskej krízy / Vzdelanie 

    
DOTERAZ 

NIE  

BOL /A SOM 
OSOBNE 

ZASIAHNUTÝ /Á 

DOTERAZ 
NIE  

Základné 
N 457,0 109,0 566,0 

% 80,7 19,3 100,0 

Stredoškolské 
N 590,0 101,0 691,0 

% 85,4 14,6 100,0 

Vysokoškolské 
N 217,0 28,0 245,0 

% 88,6 11,4 100,0 

Spolu 
N 1264,0 238,0 1502,0 

% 84,2 15,8 100,0 

pozn. bola preukázaná štatistická významnosť rozdielov v rozdelení medzi 
kategóriami (Pearson Chi-Square=0,010) 

 
Tabuľka 93: Negatívne následky finančnej a hospodárskej krízy / VEK kategórie  

 
      DOTERAZ 

NIE  

BOL /A SOM 
OSOBNE 

ZASIAHNUTÝ /Á 
SPOLU 

15 – 24 
N 275,0 26,0 301,0 

% 91,4 8,6 100,0 

25 – 34 
N 305,0 56,0 361,0 

% 84,5 15,5 100,0 

35 – 44 
N 234,0 54,0 288,0 

% 81,3 18,8 100,0 

45 – 54 
N 253,0 64,0 317,0 

% 79,8 20,2 100,0 

55 – 64 
N 197,0 38,0 235,0 

% 83,8 16,2 100,0 

Spolu 
N 1264,0 238,0 1502,0 

% 84,2 15,8 100,0 

pozn. bola preukázaná štatistická významnosť rozdielov v rozdelení medzi 
kategóriami (Pearson Chi-Square=0,001) 
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Tabuľka 94: Negatívne vplyvy finančnej a hospodárskej krízy / Kraj 

    DOTERAZ 
NIE  

BOL /A SOM 
OSOBNE 

ZASIAHNUTÝ /Á 
SPOLU 

BA 
N 704,0 83,0 787,0 

% 89,5 10,5 100,0 

TT 
N 560,0 155,0 715,0 

% 78,3 21,7 100,0 

Spolu 
N 1264,0 238,0 1502,0 

% 84,2 15,8 100,0 

pozn. bola preukázaná štatistická významnosť rozdielov v rozdelení 
medzi kategóriami (Pearson Chi-Square=0,000) 

 
Na druhú stranu charakteristika veľkosti domácnosti nevykazuje významné rozdiely vo 
vnímaní osobných následkov krízy v jednotlivých kategóriách (tabuľka 95).  
 
Tabuľka 95. Negatívne následky finančnej a hospodárskej krízy / Veľkosť domácnosti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    DOTERAZ 
NIE  

BOL /A SOM 
OSOBNE 

ZASIAHNUTÝ /Á 
SPOLU 

1-členná 
N 145,0 29,0 174,0 

% 83,3 16,7 100,0 

2-členná 
N 374,0 87,0 461,0 

% 81,1 18,9 100,0 

3-členná 
N 405,0 59,0 464,0 

% 87,3 12,7 100,0 

4-členná 
N 301,0 54,0 355,0 

% 84,8 15,2 100,0 

5 a viac členov 
N 39,0 9,0 48,0 

% 81,3 18,8 100,0 

spolu 
N 1264,0 238,0 1502,0 

% 84,2 15,8 100,0 

pozn. nebola preukázaná štatistická významnosť rozdielov v rozdelení 
medzi kategóriami (Pearson Chi-Square=0,123) 
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Graf 22: Negatívne následky finančnej a hospodárskej krízy / pohlavie 

 
 
Graf 23: Negatívne následky finančnej a hospodárskej krízy / VEK kategórie  
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Graf 24: Negatívne následky finančnej a hospodárskej krízy / vzdelanie  

 
 

Graf 25: Negatívne následky finančnej a hospodárskej krízy / Kraj  

 
Štatisticky významné sú tiež rozdiely v hodnotení následkov krízy podľa ekonomickej 
aktivity. Najvýraznejší rozdiel sa ukazuje respondentov, ktorá boli v čase opytovania 
nezamestnaní.  
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Tabuľka 96. Negatívne vplyvy finančnej a hospodárskej krízy / Ekonomická aktivita 

    DOTERAZ 
NIE  

BOL /A SOM 
OSOBNE 

ZASIAHNUTÝ /Á 
SPOLU 

Pracujúci (Zamestnanci, Robotníci, Poľnohospodári, SZČO) 
N 1041,0 206,0 1247,0 

% 83,5 16,5 100,0 

Nezamestnaní 
N 10,0 20,0 30,0 

% 33,3 66,7 100,0 

Ekonomicky neaktívni (V domácnosti, Dôchodcovia, Študenti) 
N 210,0 11,0 221,0 

% 95,0 5,0 100,0 

Spolu 
N 1261,0 237,0 1498,0 

% 84,2 15,8 100,0 

pozn. bola preukázaná štatistická významnosť rozdielov v rozdelení medzi kategóriami (Pearson Chi-Square=0,000) 

 
Medzi týmito respondentmi je výrazne vyššie percento (66,7 %) tých, ktorí sa cítia byť 
osobne zasiahnutí krízou. Naopak u ekonomicky neaktívnych osôb (ako uvádzame vyššie aj 
v súvislosti s najmladšou vekovou kategóriou) sa ukazuje o niečo nižší podiel (5,0 %) 
respondentov zasiahnutých krízou než celkový priemer. Podiel respondentov zasiahnutých 
respondentov z pomedzi pracujúcich sa pohybuje v okolí celkového priemeru. 
 
Graf 26: Negatívne vplyvy finančnej a hospodárskej krízy / Ekonomická aktivita 

 
 
Z rozdelenia odpovedí (tabuľka 94, graf 25) vidieť, že osobne zasiahnutí finančnou 
a hospodárskou krízou sa vo vyššej miere cítia byť obyvatelia Trnavského kraja, kde je ich 
podiel o 11,2 percentuálnych bodov vyšší než v Bratislavskom kraji.  
 
Ak sa ďalej pozrieme na rozdiely medzi oboma krajmi z hľadiska konkrétnych 
identifikovaných následkov (t.j. medzi respondentmi, ktorí označili, že boli osobne zasiahnutí 
krízou), môžeme konštatovať, že ich štruktúra podľa miery, v akej boli v jednotlivých krajoch 
identifikované, je veľmi podobná. Najviac zastúpený následok, v oboch krajoch 
identifikovaný viac ako 40% respondentov (46,3% BA; 43,2% TT), predstavuje zníženie 
mimoriadnych odmien, nasleduje znížený príjem identifikovaný v oboch krajoch približne 
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20% respondentov (23,8% BA; 18,5% TT). Následok, identifikovaný vo výrazne väčšej miere 
v Bratislavskom než v Trnavskom kraji, predstavuje dlhšia pracovná doba (22,5% BA; 2,1% 
TT), naopak ďalšie následky (napr. A, G, H, I, M) sú vo väčšej miere zastúpené v Trnavskom 
kraji ich celkové zastúpenie s predchádzajúcimi však nie je také výrazné a rozdiely medzi 
Bratislavským a Trnavským krajom v nich nepresahujú rozdiel 10 percentuálnych bodov. 
 
Graf 27: Následky finančnej a hospodárskej krízy / Kraj  

 
 

Legenda 
A Nezamestnanosť - znižovanie počtu zamestnancov 
B Nezamestnanosť - konkurz zamestnávateľa 
C Skrátená pracovné činnosť (úväzok) 
D Dlhšia pracovná doba / viac nadčasov 
E Kratšia pracovná doba / menej nadčasov 
F Znížený príjem 
G Preloženie na iné pracovisko v podniku 
H Problémy pri hľadaní nového pracovného miesta 
I Rozšírenie odborných kompetencií 
J Zníženie mimoriadnych odmien  
K Strata hodnoty majetku  
L  Strata / konkurz vlastného podniku 
M  Iné: 
 

Obdobné sú aj rozdiely z hľadiska ďalších hodnotených výrokov, miera identifikovania sa s 
jednotlivými výrokmi je v oboch krajoch veľmi podobná. Výrazné rozdiely sú len medzi 
krajmi predstavujú výroky A a I, podľa tohto výsledku bránil strach zo straty zamestnania 
čerpať celú dovolenku viac respondentom z Trnavského než Bratislavského kraja (20,7% BA; 
43,6% TT). Na druhú stranu respondenti z Bratislavského kraja sa vo výrazne vyššej miere 
domnievajú, že finančná kríza je zažehnaná a odteraz bude nasledovať hospodársky rast 
(73,5% BA; 46,5% TT). 
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Graf 28: Výroky o finančnej a hospodárskej kríze / Kraj  

 
A Zo strachu zo straty zamestnania som si v roku 2009 a/alebo 2010 nevyčerpal/a celú dovolenku, na ktorú som mal/a nárok 
B Očakávam, že moje životné náklady porastú viac ako môj plat 
C Strach, že prídem o zamestnanie je pre mňa veľkou psychickou záťažou 
D Očakávam, že moje zaťaženie daňami a odvodmi silne narastie v nasledujúcich rokoch 
E Za posledné dva roky som profitoval/a zo štátnych opatrení, ktoré mali bojovať s krízou 
F Hospodárska kríza mala pre mňa aj pozitívny efekt 
G Robím si veľké starosti o svoju ekonomickú budúcnosť 
H Zo strachu o miesto som sa za posledné 2 r. viac v práci snažil 
I Verím, že finančná a hospodárska kríza je zažehnaná. Od teraz bude zase hospodársky rast. 
J Zo strachu o miesto som za posledné dva roky chodil/a do práce aj chorý/á 
K Patrím do rizikovej skupiny na trhu práce 

 
7.1.2 Hodnotenie osobných následkov krízy - charakteristiky zamestnania 
 
Ďalšími charakteristikami, ktoré môžu byť z hľadiská osobného vnímania následkov krízy 
zaujímavé sa viažu k zamestnaniu respondentov. V našom prípade ide sféru pôsobenia, 
ekonomický sektor, veľkosť podniku a typ zamestnaneckej pozície. 
 
Ukazuje sa, že vo vnímaní osobných následkov krízy neexistuje štatisticky významný rozdiel 
medzi osobami pracujúcimi vo verejnej sfére a súkromnej (komerčnej) sfére. 
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Tabuľka 97: Negatívne následky finančnej a hospodárskej krízy / Sféra 

    DOTERAZ NIE  
BOL /A SOM 

OSOBNE 
ZASIAHNUTÝ /Á 

SPOLU 

Verejná sféra 
N 110,0 13,0 123,0 

% 89,4 10,6 100,0 

Súkromná 
sféra 

N 887,0 183,0 1070,0 

% 82,9 17,1 100,0 

Iné 
  

N 45,0 11,0 56,0 

% 80,4 19,6 100,0 

Spolu 
  

N 1042,0 207,0 1249,0 

% 83,4 16,6 100,0 

pozn. nebola preukázaná štatistická významnosť rozdielov v rozdelení medzi 
kategóriami (Pearson Chi-Square=0,149) 

 
Naopak štatisticky významný rozdiel vo vnímaní osobných následkov krízy existuje 
z hľadiska sektoru hospodárstva, v ktorom respondent pracuje. 
 
Tabuľka 98: Negatívne následky finančnej a hospodárskej krízy / Ekonomický sektor 

    DOTERAZ 
NIE  

BOL /A SOM 
OSOBNE 

ZASIAHNUTÝ /Á 
SPOLU 

Primárny sektor (Poľnohospodárstvo, 
Lesníctvo, Rybolov, Ťažba a baníctvo) 

N 58,0 28,0 86,0 

% 67,4 32,6 100,0 

Sekundárny sektor (Priemysel) 
N 296,0 74,0 370,0 

% 80,0 20,0 100,0 

Terciárny sektor (Služby) 
N 775,0 133,0 908,0 

% 85,4 14,6 100,0 

Spolu 
N 1129,0 235,0 1364,0 

% 82,8 17,2 100,0 

pozn. bola preukázaná štatistická významnosť rozdielov v rozdelení medzi kategóriami (Pearson 
Chi-Square=0,000) 

 
Z grafického vyjadrenia rozdielov (graf 29) vidieť, že rozdiel vo vnímaní negatívnych 
následkov krízy je prítomný najmä u pracovníkov v primárnom sektore. Podiel respondentov, 
ktorí sa cítia byť osobne zasiahnutý krízou je tu rádovo o 10-15 percentuálnych bodov vyšší 
než u respondentov pracujúcich v sekundárnom a terciárnom sektore ekonomiky. 
 
  



 

80 
 

Graf 29: Negatívne následky finančnej a hospodárskej krízy / Ekonomický sektor 

 
 
S hodnotením osobných následkov u respondentov súvisí aj veľkosť podniku (tabuľka 99, 
graf 30). Ukazuje sa, že štatisticky významne sa líšia podniky s veľkosťou do 10 
zamestnancov. Respondenti pracujúci v podnikoch do 10 zamestnancov vo väčšej miere (20,7 
%) osobne pociťujú následky krízy, než v podnikoch do 100 (11,7 %) a nad 100 (9,7 %) 
zamestnancov. 
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Tabuľka 99: Negatívne následky finančnej a hospodárskej krízy / Veľkosť podniku 

    DOTERAZ 

NIE  

BOL /A SOM 

OSOBNE 

ZASIAHNUTÝ /Á 
SPOLU 

do 10 zamestnancov 
N 577,0 151,0 728,0 

% 79,3 20,7 100,0 

10-100 zamestnancov 
N 241,0 32,0 273,0 

% 88,3 11,7 100,0 

100 a viac zamestnancov 
N 224,0 24,0 248,0 

% 90,3 9,7 100,0 

spolu 
N 1042,0 207,0 1249,0 

% 83,4 16,6 100,0 
pozn. bola preukázaná štatistická významnosť rozdielov medzi kategóriami veku 
(Pearson Chi-Square=0,000) 

 
Graf 30: Negatívne následky finančnej a hospodárskej krízy / Veľkosť podniku 

 
 
Z hľadiska hodnotenia osobnej situácie v súvislosti s krízou sa v neposlednom rade, ako 
významná ukazuje zamestnanecká pozícia respondentov. Tabuľka 100 dáva prehľad 
o rozdelení odpovedí za jednotlivé kategórie zamestnaneckých pozícií. 
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Tabuľka 100: Negatívne následky finančnej a hospodárskej krízy / Zamestnanecká pozícia 

    DOTERAZ 

NIE  

BOL /A SOM 

OSOBNE 

ZASIAHNUTÝ /Á 
SPOLU 

Nekvalifikovaný/á pomocný/á robotník/čka 
N 52,0 29,0 81,0 

% 64,2 35,8 100,0 

Vyučený/á robotník/čka / Majster 
N 405,0 103,0 508,0 

% 79,7 20,3 100,0 

Zamestnanec/kyňa správy, Úradník/čka 
N 292,0 31,0 323,0 

% 90,4 9,6 100,0 

Odborný/á zamenstnanec/kyňa, Špecialista/tka (právnik, učiteľ, 
inžinier) 

N 92,0 10,0 102,0 

% 90,2 9,8 100,0 

Vedúci/a zamenstnanec/kyňa 
N 106,0 24,0 130,0 

% 81,5 18,5 100,0 

Spolu 
N 947,0 197,0 1144,0 

% 82,8 17,2 100,0 

pozn. bola preukázaná štatistická významnosť rozdielov v rozdelení medzi kategóriami (Pearson Chi-Square=0,000) 

 
V rozdelení odpovedí, potvrdzujúcich prítomnosť negatívnych následkov krízy na 
respondenta, sa ukazuje najmä výrazný rozdiel medzi kategóriou nekvalifikovaných 
a pomocných pracovných pozícií a ostatnými kategóriami, rádovo vo výške 15-25 
percentuálnych bodov. Naopak u respondentov z kategórií zamestnanec, úradník a odborný 
zamestnanec je pomer týchto odpovedí o niečo (7,4-7,6 percentuálnych bodov) nižší než 
celkový priemer. 
 
Graf 31: Negatívne následky finančnej a hospodárskej krízy / Zamestnanecká pozícia 
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7.1.3 Hodnotenie osobných následkov a ďalšieho vývoja krízy z hľadiska 
cestovania za prácou 
 
Z celkového počtu 1502 respondentov opytovaných v domácnostiach v Bratislavskom 
a Trnavskom kraji, v súčasnosti pracuje v zahraničí 40 respondentov t.j. 2,7 %. Z týchto 40 
respondentov 13 (32,5 %) pracuje v Rakúsku. Nízke celkové zastúpenie respondentov tak 
znemožňuje analyzovať následky krízy špeciálne vo vzťahu k osobám pracujúcim v Rakúsku, 
preto sa z hľadiska hodnotenia osobných následkov krízy zameriavame na všetkých 
respondentov pracujúcich v zahraničí a ďalej tiež na respondentov, ktorí uvádzajú, že pre nich 
do budúcnosti práca v zahraničí prichádza do úvahy. 
 
Tabuľka 101 ukazuje, že čo sa týka hodnotenia doterajších negatívnych následkov krízy, 
neexistuje štatistický významný rozdiel v miere do akej sú prítomné medzi respondentmi, 
v súčasnosti pracujúcimi v zahraničí a tými, ktorí v súčasnosti v zahraničí nepracujú. 
 
Tabuľka 101: Negatívne následky finančnej a hospodárskej krízy / Pracujete v súčasnosti v 
zahraničí? 

    DOTERAZ 

NIE  

BOL /A SOM 

OSOBNE 

ZASIAHNUTÝ /Á 
SPOLU 

V súčasnosti pracujem v zahraničí 
N 36,0 4,0 40,0 

% 90,0 10,0 100,0 

V súčasnosti nepracujem v zahraničí 
N 1228,0 234,0 1462,0 

% 84,0 16,0 100,0 

Spolu 
N 1264,0 238,0 1502,0 

% 84,2 15,8 100,0 
pozn. nebola preukázaná štatistická významnosť rozdielov v rozdelení medzi kategóriami 
(Pearson Chi-Square=0,305) 

 
 
Podobne neexistuje štatisticky významný rozdiel v rozsahu, v ktorom sú vnímané negatívne 
následky krízy medzi respondentmi, z hľadiska toho či pre nich prichádza alebo neprichádza 
do úvahy pracovať v zahraničí. 
 
Tabuľka 102: Negatívne následky finančnej a hospodárskej krízy / Prichádza pre Vás do 
úvahy (aj naďalej) pracovať v zahraničí? 

    DOTERAZ 

NIE  

BOL /A SOM 

OSOBNE 

ZASIAHNUTÝ /Á 
SPOLU 

Prichádza do úvahy 
N 104,0 25,0 129,0 

% 80,6 19,4 100,0 

Neprichádza do úvahy 
N 1056,0 194,0 1250,0 

% 84,5 15,5 100,0 

Spolu 
N 1160,0 219,0 1379,0 

% 84,1 15,9 100,0 
pozn. nebola preukázaná štatistická významnosť rozdielov v rozdelení medzi 
kategóriami (Pearson Chi-Square=0,253) 

 
Tieto výsledky naznačujú, že neexistuje súvis medzi tým, ako respondenti vnímajú dopady 
krízy na ich osobnú situáciu a prácou v zahraničí resp. ochotou alebo odhodlaním v zahraničí 
pracovať. Tento záver podporuje aj to ako respondenti hodnotia ďalšie výroky o kríze. 
Z grafického vyjadrenia (graf 32 a 33) vidieť, že v prípade jednotlivých výrokov ide 
o minimálne rozdiely medzi respondentmi, ktoré sú navyše bez štatistickej významnosti.  
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Graf 32: Výroky o finančnej a hospodárskej kríze / Pracujete v súčasnosti v zahraničí? 

 
 

A Zo strachu zo straty zamestnania som si v roku 2009 a/alebo 2010 nevyčerpal/a celú dovolenku, na ktorú som mal/a nárok 
B Očakávam, že moje životné náklady porastú viac ako môj plat 
C Strach, že prídem o zamestnanie je pre mňa veľkou psychickou záťažou 
D Očakávam, že moje zaťaženie daňami a odvodmi silne narastie v nasledujúcich rokoch 
E Za posledné dva roky som profitoval/a zo štátnych opatrení, ktoré mali bojovať s krízou 
F Hospodárska kríza mala pre mňa aj pozitívny efekt 
G Robím si veľké starosti o svoju ekonomickú budúcnosť 
H Zo strachu o miesto som sa za posledné 2 r. viac v práci snažil 
I Verím, že finančná a hospodárska kríza je zažehnaná. Od teraz bude zase hospodársky rast. 
J Zo strachu o miesto som za posledné dva roky chodil/a do práce aj chorý/á 
K Patrím do rizikovej skupiny na trhu práce 

 
Graf 33: Výroky o finančnej a hospodárskej kríze / Prichádza pre Vás do úvahy (aj naďalej) 
pracovať v zahraničí? 
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A Zo strachu zo straty zamestnania som si v roku 2009 a/alebo 2010 nevyčerpal/a celú dovolenku, na ktorú som mal/a nárok 
B Očakávam, že moje životné náklady porastú viac ako môj plat 
C Strach, že prídem o zamestnanie je pre mňa veľkou psychickou záťažou 
D Očakávam, že moje zaťaženie daňami a odvodmi silne narastie v nasledujúcich rokoch 
E Za posledné dva roky som profitoval/a zo štátnych opatrení, ktoré mali bojovať s krízou 
F Hospodárska kríza mala pre mňa aj pozitívny efekt 
G Robím si veľké starosti o svoju ekonomickú budúcnosť 
H Zo strachu o miesto som sa za posledné 2 r. viac v práci snažil 
I Verím, že finančná a hospodárska kríza je zažehnaná. Od teraz bude zase hospodársky rast. 
J Zo strachu o miesto som za posledné dva roky chodil/a do práce aj chorý/á 
K Patrím do rizikovej skupiny na trhu práce 

 
Hodnotenie výroku I: „Verím, že finančná a hospodárska kríza je zažehnaná. Od teraz bude 
zase hospodársky rast.“ ďalej ukazuje, že rovnako vnímanie vývoja hospodárskej a finančnej 
krízy do budúcnosti zdá sa nemá súvislosť s tým, či niekto pracuje v zahraničí alebo je 
ochotný v zahraničí pracovať. 
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7.2 Hodnotenie následkov finančnej a hospodárskej krízy v podnikoch 
v Bratislavskom a Trnavskom kraji 
 
Z odpovedí na všeobecnú otázku v znení: „Bol / je podnik nejako postihnutý následkami 
medzinárodnej hospodárskej a finančnej krízy?“ sa ukazuje, že 47% z celkového počtu 1500 
opytovaných podnikov u seba vníma následky finančnej a hospodárskou krízy. 
 
Graf 34: Negatívne následky finančnej a hospodárskej krízy 

 
 
Spomedzi uvažovaných negatívnych následkov krízy, bol každý označený ako významný 
alebo závažný minimálne 20% z podnikov, ktoré uviedli, že boli zasiahnuté krízou. Ako ďalej 
vidieť z tabuľky 103, negatívne následky krízy sa v podnikoch týkajú predovšetkým 
znižovania dopytu, takmer 96% podnikov sa však stretáva aj s ďalšími problémami, ktoré vo 
výskume neboli identifikované. 
 
Tabuľka 103: Citeľné negatívne následky krízy 

  ODPOVEDE RESPONDENT
I (N=792) 

  N % % 

1 ... iné problémy 764 15,1 95,9 

2 ... klesajúcim počtom zákaziek 624 12,4 78,3 

3 ... klesajúcim dopytom na domácom trhu 598 11,8 75,0 

4 … všeobecnou neistotou/ nákupnou zdržanlivosťou 546 10,8 68,5 

5 … s poklesom dopytu spôsobeným slabou spotrebou (konečný dopyt) 516 10,2 64,7 

6 ... zrušením zákaziek 393 7,8 49,3 

7 … stúpajúcim rizikom nesplácania zo strany dlžníkov 375 7,4 47,1 

8 … s poklesom dopytu od podnikov, ktorým dodávame 363 7,2 45,5 

9 … stúpajúcimi nákladmi pri zaisťovaní pohľadávok 281 5,6 35,3 

10 … hospodárskymi ťažkosťami partnerského podniku 234 4,6 29,4 

11 … klesajúcim dopytom na zahraničnom trhu 188 3,7 23,6 

12 ... s poklesom dopytu spôsobeným inými časťami nášho koncernu 166 3,3 20,8 

Spolu 5048 100,0 633,4 
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Graf 35 ďalej ukazuje, že 75% zo všetkých podnikov vo výskume, v blízkej budúcnosti (1-2 
roky) v súvislosti s hospodárskou a finančnou krízou, očakáva vyostrenie existujúcich alebo 
objavenie sa nových problémov.  
 
Graf 35: Očakávania nových / vyostrenie existujúcich problémov v blízkej budúcnosti (1-2 
roky) 

 
 
Vnímanie dopadov krízy a očakávanie ďalších problémov v budúcnosti u podnikov úzko 
súvisí s prijatými „proti krízovými“ opatreniami resp. reakciami na vzniknutú situáciu a tiež 
s opatreniami plánovanými zo strany podnikov do budúcnosti.  

 
Tabuľka 104: Reakcie podniku na krízu (od jesene 2008): 

  ODPOVEDE RESPONDENT
I (N=554) 

  N % % 

... znížil (cielene) časť kmeňových zamestnancov 283 31,1 51,1 

... dohodol sa so zamestnancami na (ďalšej) flexibilite pracovnej doby 114 12,5 20,6 

... zvýšil časť kmeňových zamestnancov 102 11,2 18,4 

... znížil platy zamestnancov 87 9,5 15,7 

... nariadil menej nadčasov 61 6,7 11,0 

... znížil / zrušil podnikové príplatky / sociálne dávky 61 6,7 11,0 

... vyhlásil všeobecný zákaz prijímania zamestnancov 45 4,9 8,1 

... získal štátnu podporu na zamestnanie nezamestnaných reg. na úradoch práce 28 3,1 5,1 

... vyhlásil zákaz prijímania pre praktikantov/tky učňov/nice 27 3,0 4,9 

... znížil počet zahraničných / sezónnych pracovníkov 25 2,7 4,5 

... zmenil plné úväzky na čiastočné 24 2,6 4,3 

... prechodne prepustil (časť) kmeňových zamestnancov a opätovne  
ich zamestnal po zlepšení situácie (prerušená zmluva) 

19 2,1 3,4 

... pre (časť) kmeňových zamestnancov uplatnil podporu krátkych úväzkov 15 1,6 2,7 

... zvýšil počet zahraničných / sezónnych pracovníkov 9 1,0 1,6 

... zabránil zamestnancom vybrať starú / nárokovať si novú dovolenku 6 0,7 1,1 

... zabránil zamestnancom mínusové hodiny (v rámci pružnej pracovnej doby) 5 0,5 0,9 

Spolu 911 100,0 164,4 
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Ako možno vidieť z tabuľky 104 v čase od jesene 2008 (obdobia príchodu krízy) do doby 
opytovania (t.j. koniec roka 2010) viac ako tretina (554) zo všetkých opytovaných podnikov 
zaviedla nejakú formu reakcie na hospodársku krízu, pričom tieto reakcie sa týkali 
predovšetkým znižovania stavu zamestnancov, úprav v pracovnej dobe zamestnancov 
a znižovania miezd a ďalších pracovných odmien.  
 
Tabuľka 105 naznačuje že pätina z opytovaných podnikov (N=303) plánuje v budúcnosti 
niektorú z uvedených foriem reakcie na krízu. Podobne ako v predchádzajúcom prípade, aj 
v budúcnosti resp. nasledujúcich 12 mesiacoch, by sa reakcie podnikov na krízu, mali dotýkať 
hlavne personálnych otázok. Z celkového počtu 303 podnikov, ktoré uviedli aspoň jednu 
z foriem reakcií, ktoré uvádza tabuľka, pritom 50,8 % plánuje znížiť časť kmeňových 
zamestnancov, naproti tomu 20,8 % plánuje časť kmeňových zamestnancov zvýšiť. 
 
Tabuľka 105: Plánovaná reakcia na krízu (nasledujúcich 12 mesiacov): 

  ODPOVEDE 
RESPONDENTI 

(N=303) 
  N % N 

... znížiť (cielene) časť kmeňových zamestnancov 154 38,2 50,8 

... zvýšiť časť kmeňových zamestnancov 63 15,6 20,8 

... znížiť počet zahraničných / sezónnych pracovníkov 61 15,1 20,1 

... zvýšiť počet zahraničných / sezónnych pracovníkov 26 6,5 8,6 

... zmeniť plné úväzky na čiastočné 23 5,7 7,6 

... vyhlásiť všeobecný zákaz prijímania zamestnancov 16 4,0 5,3 

... vyhlásiť zákaz prijímania pre praktikantov/tky učňov/nice 14 3,5 4,6 

... pre (časť) kmeňových zamestnancov uplatniť podporu krátkych úväzkov 12 3,0 4,0 

... prechodne prepustiť (časť) kmeňových zamestnancov a opätovne  
ich zamestnať po zlepšení situácie (prerušená zmluva) 

8 2,0 2,6 

... zabrániť zamestnancom vybrať starú / nárokovať si novú dovolenku 8 2,0 2,6 

... zabrániť zamestnancom mínusové hodiny (v rámci pružnej pracovnej doby) 5 1,2 1,7 

... dohodnúť sa so zamestnancami na (ďalšej) flexibilite pracovnej doby 4 1,0 1,3 

... nariadiť menej nadčasov 4 1,0 1,3 

... znížiť / zrušiť podnikové príplatky / sociálne dávky 4 1,0 1,3 

... znížiť platy zamestnancov 1 0,2 0,3 

Spolu 403 100,0 133,0 

 
Tento výsledok naznačuje, že do budúcnosti sa v súvislosti s následkami krízy v podnikoch, 
ukazuje ako zaujímavé hľadisko personálnych zmien. Ak sa ďalej na doterajšie i plánované 
personálne zmeny vo vybraných podnikoch, pozrieme skrz zmeny vo výške celkového počtu 
zamestnancov, môžeme konštatovať nasledovné: 

- od jesene 2008 do konca roku 2010 vo vybraných podnikoch celkovo prevládalo 
znižovanie počtov zamestnancov nad zvyšovaním (graf 36). 

- v prevažnej väčšine podnikov sa zmeny (ako zvyšovanie tak znižovanie) týkali 
nízkeho počtu t.j. menej než 10 zamestnancov. 

- z hľadiska typu úväzku sa zmeny týkali predovšetkým pozícií na plný pracovný 
úväzok. 

- v nasledujúcich 12 mesiacoch vybrané podniky plánujú vo väčšej miere zvyšovať než 
znižovať počty zamestnancov (graf 37). 

- tieto zmeny sa vo väčšine podnikov týkajú počtu 1-5 zamestnancov zamestnávaných 
na plný úväzok. 

 
Vo všeobecnosti to teda naznačuje, že z hľadiska celkovej výšky zmien v počte zamestnancov 
v týchto podnikoch kríza nemala, resp. nebude mať výrazné následky. Otázne je, či závery 
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zmeny v počte zamestnancov nie sú ovplyvnené tým, že vo vzorke podnikov je nízky počet 
veľkých podnikov, u ktorých možno predpokladať vyššie zmeny v počte zamestnancov. 
 
Graf 36: Zmena počtu zamestnancov v podnikoch od jesene 2008 

 
 
 
Graf 37: Zmena počtu zamestnancov v podnikoch v nasledujúcich 12 mesiacoch 
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V súlade s predchádzajúcimi zisteniami, sú tiež odpovede podnikov na otázku o dopadoch 
krízy na ich dlhodobú personálnu stratégiu. Necelá štvrtina (22%) z celkového počtu 
podnikov potvrdila, že kríza mala vplyv na ich dlhodobú personálnu stratégiu. 
 
Graf 38: Dopad krízy na dlhodobú personálnu stratégiu podniku. 

 
 
Výrazná väčšina (82,5 %) z týchto podnikov pritom za prvok, ktorý bude formulovať 
dlhodobú personálnu stratégiu do budúcnosti, považuje to že sa podnik „ … bude 
koncentrovať na dlhodobé udržanie dobrých kvalifikovaných kmeňových zamestnancov?“. 
Preferencia tohto prvku teda naznačuje snahu podnikov minimalizovať dopady krízy na 
znižovanie počtu kvalifikovaných kmeňových zamestnancov a graf 39 poukazuje na to, že 
nezávisí od toho či podnik pociťuje negatívne následky krízy alebo nie. 
 
Tabuľka 106: Prvky formulujúce dlhodobú stratégiu podniku, podnik v budúcnosti. 

  ODPOVEDE RESPONDENTI 
  N % N 

A … bude sa koncentrovať na dlhodobé udržanie dobrých kvalifikovaných kmeňových zamestnancov 278 57,3 82,5 

B … staví v budúcnosti na internú kvalifikáciu spolupracovníkov 64 13,2 19,0 

C … sa pokúsi zmenšiť počet zamestnancov prostredníctvom racionalizácie 40 8,2 11,9 

D … staví v budúcnosti na externú kvalifikáciu spolupracovníkov 39 8,0 11,6 

E …sa dlhodobo pokúsi popohnať ďalšiu flexibilitu pracovnej doby 28 5,8 8,3 

F … bude v budúcnosti vzdelávať učňov/nice, praktikantov/tky vo vlastnom podniku 20 4,1 5,9 

G 
... nahradí väčšiu časť kmeňových zamestnancov zahraničnými / sezónnymi pracovníkmi,  
pretože môžu byť ľahšie prijímaný a prepúśťaný pri kolísaní zákaziek 

12 2,5 3,6 

H … presunúť časť produkcie do krajín s nižšími platmi/nákladmi na platy 4 0,8 1,2 
Spolu 485 100,0 143,9 
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Graf 39: Prvky personálnej stratégie / Negatívne následky finančnej a hospodárskej krízy 

 
Subjektívne názory na obchodnú situáciu v podnikoch a jej vývoj ukazujú grafy 40-42. 
Vidíme že polovica zo všetkých podnikov (51%) hodnotila obchodnú situáciu v dobe 
opytovania (december 2010) ako rovnakú ako zvyčajne, 38% ako horšiu a 11% ako lepšiu než 
zvyčajne. Pri porovnaní svojej situácie s ostatnými podnikmi v brandži ju väčšina podnikov 
(74%) hodnotí ako priemernú alebo lepšiu (18%) než u väčšiny podnikov. Menej než jedna 
desatina (8%) podnikov situáciu považuje v porovnaní s ostatnými podnikmi za horšiu. 
Podobné je rozloženie odpovedí z hľadiska hodnotenia vývoja obchodnej situácie do 
budúcnosti, omnoho viac podnikov tu však situáciu hodnotí ako priaznivejšiu (43%). 
 
Graf 40: Obchodná situácia podniku 
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Graf 41: Obchodná situácia podniku v porovnaní s inými podnikmi v branži (odvetví) 

 

Graf 42: Vývoj obchodnej situácie v nadchádzajúcich 6 mesiacoch 

 

Vyššie uvedené všeobecné hodnotenia obchodnej situácie možno ďalej doplniť pohľadom na 
ich vzťah s vnímaním následkov krízy. Ako ukazuje tabuľka 107, zdá sa, že to či podniky 
vnímajú následky krízy nemá jednoznačný súvis s vnímaním obchodnej situácie. Platí to 
najmä u podnikov, ktoré vnímajú obchodnú situáciu ako lepšiu alebo rovnakú než zvyčajne; 
u týchto skupín podnikov nájdeme vo veľmi vyrovnanej miere zastúpené ako podniky 
postihnuté krízou tak podniky bez postihnutia. O niečo odlišná je situácia pri podnikoch, ktoré 
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obchodnú situáciu hodnotia ako horšiu než zvyčajne, zastúpenie podnikov ktoré nevnímajú 
postihnutie krízou je tu paradoxne výrazne vyššie. 
 
Tabuľka 107: Obchodná situácia podniku // Bol (je) podnik nejako postihnutý následkami 
medzinárodnej hospodárskej a finančnej krízy? 

    ÁNO NIE  SPOLU 

lepšia než zvyčajne v tomto období 
N 92 78 170 

% 54,1% 45,9% 100,0% 

rovnaká ako zvyčajne 
N 423 332 755 

% 56,0% 44,0% 100,0% 

horšia než zvyčajne v tomto období 
N 185 390 575 

% 32,2% 67,8% 100,0% 

spolu 
N 700 800 1500 

% 46,7% 53,3% 100,0% 

 
 
Podobne paradoxná situácia sa ukazuje pri vzťahu vnímania vývoja krízy a vývoja obchodnej 
situácie. Väčšina podnikov, ktoré očakávajú v nasledujúcom polroku (od decembra 2010) 
nemeniaci sa alebo priaznivý vývoj obchodnej situácie, sa zároveň domnieva že 
v nasledujúcich 1-2 rokoch možno očakávať v podniku objavenie sa nových a vyostrenie 
existujúcich problémov spojených s krízou.  
 
Tabuľka 108: Vývoj situácie v nadchádzajúcich 6 mesiacoch // Očakávania nových / 
vyostrenie existujúcich problémov v blízkej budúcnosti (1-2 roky) 

    ÁNO NIE  SPOLU 

priaznivejšia 
N 527 121 648 
% 81,3% 18,7% 100,0% 

zostane rovnaká 
N 510 168 678 
% 75,2% 24,8% 100,0% 

nepriaznivá 
N 92 82 174 
% 52,9% 47,1% 100,0% 

spolu 
N 1129 371 1500 
% 75,3% 24,7% 100,0% 
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7.2.1 Hodnotenie následkov krízy a charakteristiky podnikov 
 
Nasledujúca časť sa venuje súvislostiam medzi charakteristikami podnikov a ich vnímaním 
následkov krízy. Ukazuje sa tu, že vo vnímaní následkov krízy existujú medzi podnikmi 
rozdiely z hľadiska odvetví, sektorov, veku a potenciálnej možnosti pôsobenia v zahraničí. 
Medzi charakteristiky medzi ktorými sa rozdiely vo vnímaní následkov krízy neukázali patrili 
zas napríklad veľkosť podniku, aktuálne pôsobenie na zahraničnom trhu, zamestnávanie 
zamestnancov zo zahraničia či kraj, v ktorom podnik pôsobí. 
 
Graf 43: Odvetvia hospodárstva // Bol (je) podnik nejako postihnutý následkami 
medzinárodnej hospodárskej a finančnej krízy? 

 
  pozn. 

1 Poľnohospodárstvo a lesníctvo, rybárstvo 
2 Spracujúci priemysel/výroba tovaru 
3 Stavebný priemysel/stavebníctvo 
4 Obchod; údržba a oprava motorových vozidiel 
5 Doprava a skladové hospodárstvo 
6 Pohostinstvá/ubytovanie a gastronómia 
7 Informácie a komunikácia 
8 Poskytovanie finančných a poistných služieb 
9 Poskytovanie odborných, vedeckých a technických služieb 
10 Administratívne a podporné služby 
11 Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie 
12 Zdravotníctvo a sociálna pomoc 
13 Umenie, zábava a rekreácia 
14 Poskytovanie ostatných služieb 

 
Z grafu 43 vidieť, že vo väčšej miere následky krízy vnímajú najmä odvetvia finančníctva 
a poisťovníctva a tiež verejných, sociálnych a zdravotníckych službách. O niečo menej sú 
následky krízy vnímané v lesníctve a poľnohospodárstve, spracujúcom a stavebnom 
priemysle a doprave. 
 
Rozdiely vo vnímaní následkov krízy a vekom podnikov (tabuľka 109, graf 44) naznačujú, že 
dlhšie fungujúce podniky menej pociťujú následky krízy, výnimkou sú podniky nad 21 rokov. 
Tento rozdiel môže byť jednak spôsobený nižšou početnosťou podnikov v tejto skupine, 
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zaujímavý však môže byť aj fakt, že v tejto skupine sú len podniky, ktoré svoju činnosť 
začínali pred rokom 1990, t.j. za minulého režimu všetko bývalé štátne podniky. 
 
Z pohľadu sektorov (tabuľka 110, graf 45) sa potvrdzujú rozdiely naznačené pri jednotlivých 
odvetviach. V nižšej miere vnímajú následky krízy podniky pôsobiace v primárnom 
a sekundárnom sektore v o niečo vyššej miere podniky v sektore služieb. 
 
Ďalším zaujímavým zistením môže byť, že podniky, ktoré nevylučujú možnosť budúceho 
pôsobenia v zahraničí v nižšej miere pociťovali následky krízy (tabuľka 111, graf 46) hoci, 
ako sme spomenuli vyššie, medzi podnikmi aktuálne (v čase dopytovania) pôsobiacimi 
v zahraničí a tými, ktoré v zahraničí nepôsobia takýto rozdiel neexistuje. 
 
Tabuľka 109: Vek podniku // Bol (je) podnik nejako postihnutý následkami medzinárodnej 
hospodárskej a finančnej krízy? 

    ÁNO NIE  SPOLU 

do 5 rokov 
N 247,0 225,0 472,0 
% 52,3 47,7 100,0 

do 10 rokov 
N 171,0 186,0 357,0 
% 47,9 52,1 100,0 

do 15 rokov 
N 118,0 168,0 286,0 
% 41,3 58,7 100,0 

do 20 rokov 
N 124,0 200,0 324,0 
% 38,3 61,7 100,0 

21 a viac rokov 
N 40,0 21,0 61,0 
% 65,6 34,4 100,0 

spolu 
N 700,0 800,0 1500,0 
% 46,7 53,3 100,0 

pozn. medzi kategóriami bola preukázaná štatistická 
významnosť rozdielov na 99% hladine (Pearson Chi-
Square=27,598) 

 
Tabuľka 110: Sektor // Bol (je) podnik nejako postihnutý následkami medzinárodnej 
hospodárskej a finančnej krízy? 

    ÁNO NIE  SPOLU 

Poľnohospodárstvo a 
lesníctvo 

N 8,0 15,0 23,0 
% 34,8 65,2 100,0 

Priemysel a stavebníctvo 
N 96,0 147,0 243,0 
% 39,5 60,5 100,0 

Služby 
N 596,0 638,0 1234,0 
% 48,3 51,7 100,0 

spolu 
N 700,0 800,0 1500,0 
% 46,7 53,3 100,0 

pozn. medzi kategóriami bola preukázaná štatistická významnosť 
rozdielov na 95% hladine (Pearson Chi-Square=7,598) 
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Tabuľka 111: Prichádza pre podnik do úvahy pôsobenie v zahraničí // Bol (je) podnik nejako 
postihnutý následkami medzinárodnej hospodárskej a finančnej krízy? 

    ÁNO NIE  SPOLU 

prichádza do úvahy 
N 134,0 187,0 321,0 
% 41,7 58,3 100,0 

neprichádza do úvahy 
N 405,0 410,0 815,0 
% 49,7 50,3 100,0 

spolu 
N 539,0 597,0 1136,0 
% 47,4 52,6 100,0 

pozn. medzi kategóriami bola preukázaná štatistická významnosť 
rozdielov na 95% hladine (Pearson Chi-Square=5,835) 

 
Graf 44: Vek podniku // Bol (je) podnik nejako postihnutý následkami medzinárodnej 
hospodárskej a finančnej krízy? 
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Graf 45: Sektor // Bol (je) podnik nejako postihnutý následkami medzinárodnej hospodárskej 
a finančnej krízy? 

 
 

Graf 46: Prichádza pre podnik do úvahy pôsobenie v zahraničí // Bol (je) podnik nejako 
postihnutý následkami medzinárodnej hospodárskej a finančnej krízy? 
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7.2.2 Charakteristiky podnikov a hodnotenie vývoja krízy a obchodnej situácie do 
budúcnosti  
 
Popri hodnotení aktuálnej situácie (v čase zisťovania), sa ďalej môžeme zamerať na vybrané 
charakteristiky podnikov, vo vzťahu k vnímaniu ďalšieho vývoja krízy a obchodnej situácie v 
podnikoch. Ako naznačilo porovnanie v tabuľke 108, medzi vnímaním ďalšieho vývoja krízy 
(resp. objavenia sa nových a vyostrenia existujúcich problémov) a vnímaním vývoja 
obchodnej situácie možno pozorovať protichodné postoje podnikov. Táto časť sa na uvedené 
postoje snaží pozrieť bližšie, skrz charakteristiky ako: hospodárske odvetvie, vek, veľkosť 
podniku ako aj pôsobenie podnikov na zahraničnom trhu, ktoré poukazujú na ďalšie rozdiely 
medzi podnikmi vo vnímaní budúceho vývoja. 
 
Graf 47: Odvetvia hospodárstva // Očakávania nových / vyostrenie existujúcich problémov v 
blízkej budúcnosti (1-2 roky) 

 
pozn. 
1 Poľnohospodárstvo a lesníctvo, rybárstvo 
2 Spracujúci priemysel/výroba tovaru 
3 Stavebný priemysel/stavebníctvo 
4 Obchod; údržba a oprava motorových vozidiel 
5 Doprava a skladové hospodárstvo 
6 Pohostinstvá/ubytovanie a gastronómia 
7 Informácie a komunikácia 
8 Poskytovanie finančných a poistných služieb 
9 Poskytovanie odborných, vedeckých a technických služieb 
10 Administratívne a podporné služby 
11 Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie 
12 Zdravotníctvo a sociálna pomoc 
13 Umenie, zábava a rekreácia 
14 Poskytovanie ostatných služieb 

 
Z hľadiska jednotlivých odvetví sa ukazuje, že vo väčšine podnikov prevláda názor, že 
hospodárska kríza počas nasledujúcich 1-2 rokov prinesie ďalšie problémy alebo spôsobí 
vyostrenie už existujúcich problémov (graf 47). Tento názor zdieľa v takmer každom 
z odvetví približne 80% podnikov, výnimkou sú odvetvia poľnohospodárstvo lesníctvo 
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budúcich problémov spojených s krízou výrazne nižšie. Naopak pri hodnotení vývoja 
obchodnej situácie v nasledujúcich 6 mesiacoch, sú to však zdá sa práve tieto sektory, 
v ktorých nadpriemerné množstvo podnikov zastáva názor, že obchodná situácia bude viac 
nepriaznivá a v sektore 1 a 11 je tiež výrazne nižšie zastúpenie podnikov s názorom, že 
situácia bude priaznivejšia.  
 
Graf 48: Odvetvia hospodárstva // Vývoj obchodnej situácie v nadchádzajúcich 6 mesiacoch 

 
 
Podobne ako v predchádzajúcej časti sa z hľadiska veku, pri hodnotení budúceho vývoja krízy 
odlišujú najmä podniky staršie než 21 rokov (graf 49). Zatiaľ čo v predchádzajúcej časti išlo  
 
Graf 49. Vek podniku // Očakávania nových / vyostrenie existujúcich problémov v blízkej 
budúcnosti (1-2 roky) 
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Graf 50: Vek podniku // Vývoj obchodnej situácie v nadchádzajúcich 6 mesiacoch 

 
o podniky, ktoré výrazne vyššou mierou pociťovali aktuálne následky krízy, do budúcnosti sa 
táto skupina podnikov zdá sa nových problémov spojených s krízou obáva najmenej. 
Z hľadiska hodnotenia vývoja obchodnej situácie však zas naopak ide o skupinu podnikov, 
v ktorej sú najviac zastúpené podniky presvedčené o zhoršení obchodnej situácie a výrazne 
nižšou mierou zastúpené podniky presvedčené o jej zlepšení (graf 50). 
 
Graf 51: Veľkosť podniku // Očakávania nových / vyostrenie existujúcich problémov v blízkej 
budúcnosti (1-2 roky) 
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Graf 52: Veľkosť podniku // Vývoj obchodnej situácie v nadchádzajúcich 6 mesiacoch 
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Graf 53: Pôsobí podnik v zahraničí // Očakávania nových / vyostrenie existujúcich problémov 
v blízkej budúcnosti (1-2 roky) 

 
 
Graf 54: Pôsobí podnik v zahraničí // Vývoj obchodnej situácie v nadchádzajúcich 6 
mesiacoch 
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7.2.3 Typy reakcie na hospodársku krízu z hľadiska počtu zamestnancov 
 
Ako naznačili tabuľky 104 a 105, reakcie na krízu uskutočnené do decembra 2010 (obdobie 
zberu dát) a plánované reakcie na krízu do budúcnosti sa týkajú najmä personálnych zmien 
v podnikoch. Hoci tu z hľadiska počtu zamestnancov nešlo, a zdá sa že ani v budúcnosti 
nepôjde, o výrazné zmeny (graf 36 a 37), v tejto časti sa danej téme ešte venujeme z hľadiska 
rôznych typov reakcií v personálnej oblasti. 

Kombináciou možných reakcií z hľadiska počtu zamestnancov (t.j. zvyšovanie, znižovanie 
alebo bez zmeny počtu zamestnancov) v obdobiach od jesene 2008 po obdobie zberu dát a 12 
mesiacov po zbere dát tu dostávame 9 základných typov. 
 
Tabuľka 112: Typy reakcie na hospodársku krízu z hľadiska počtu zamestnancov 

    N % 

typ 0 nezmenil sa a nebude sa meniť 1020 69,0 

typ 1 znížil sa a bude sa znižovať 22 1,5 

typ 2 znížil sa a bude sa zvyšovať 38 2,6 

typ 3 zvýšil sa a bude sa znižovať 3 0,2 

typ 4 zvýšil sa a bude sa zvyšovať 33 2,2 

typ 5 nezmenil sa a bude sa znižovať 32 2,2 

typ 6 nezmenil sa a bude sa zvyšovať 76 5,1 

typ 7 znížil sa a nebude sa meniť 206 13,9 

typ 8 zvýšil sa a nebude sa meniť 49 3,3 

 Spolu 1479 100,0 

 
Tabuľka 112 ukazuje, že medzi možnými kombináciami minulej a budúcej reakcie podnikov 
na krízu v personálnej oblasti, sú zastúpené predovšetkým dva typy:  

- typ 0 – zahŕňa podniky, ktoré pod vplyvom krízy nemenili a v nasledujúcich 12 
mesiacoch neplánujú meniť počet kmeňových zamestnancov a je zastúpený 69% zo 
všetkých podnikov; 

- typ 7 – zahŕňa podniky, v ktorých sa v období pred zberom dát znižoval počet 
zamestnancov a kde by sa stav počtu zamestnancov v nasledujúcich 12 mesiacoch 
nemal meniť. Zastúpený je 13,9 % zo všetkých podnikov.  

 
Identifikované dominantne zastúpené typy reakcií sa ďalej štatisticky významnou mierou 
odlišujú v nasledujúcich charakteristikách:  

- v type 0 je výraznejšou mierou zastúpené odvetvie obchodu, údržby a opravy 
motorových vozidiel; typ 7 vo väčšej miere zahŕňa odvetvia spracovateľského 
priemyslu, pohostinstva / ubytovania a gastronómie a zdravotnej a sociálnej pomoci 
(graf 55) 

- typ 0 zahŕňa väčší podiel malých podnikov do 5 zamestnancov, typ 7 naopak veľkých 
podnikov do 500 zamestnancov (graf 56) 

- typ 0 zahŕňa väčší podiel podnikov s vekom nižším než 5 rokov (graf 57) 

- typ 7 zahŕňa menší podeil podnikov, ktoré zaznamenali negatívne následky krízy (graf 
58) 
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- typ 7 zahŕňa menší podiel podnikov, ktoré očakávajú nové problémy súvisiace s krízou 
v blízkej budúcnosti (graf 59) 

- typ 7 zahŕňa väčší podiel podnikov spolupracujúcich s dodávateľmi z Rakúska (graf 60)  

- typ 0 zahŕňa väčší podiel podnikov pracujúcich v zahraničí (graf 61) 

- typ 7 zahŕňa väčší podiel podnikov, ktoré zaznamenali dopad krízy na svoju dlhodobú 
personálnu stratégiu (graf 62) 

- zastúpenie prvkov formujúcich dlhodobú personálnu stratégiu v podnikov, v ktorých 
bola ovplyvnená hospodárskou krízou, sa medzi podnikmi typu 7 a typu 0 prakticky 
nelíši (graf 63) 

 

Graf 55: Typy reakcie na hospodársku krízu z hľadiska počtu zamestnancov // Odvetvia 
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Graf 56: Typy reakcie na hospodársku krízu z hľadiska počtu zamestnancov // Veľkosť 
podniku 

 

Graf 57: Typy reakcie na hospodársku krízu z hľadiska počtu zamestnancov // Vek podniku 
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Graf 58: Typy reakcie na hospodársku krízu z hľadiska počtu zamestnancov // Negatívne 
následky krízy 

 
 

Graf 59: Typy reakcie na hospodársku krízu z hľadiska počtu zamestnancov // Očakávania 
nových / vyostrenie existujúcich problémov v blízkej budúcnosti (1-2 roky) 
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Graf 60: Typy reakcie na hospodársku krízu z hľadiska počtu zamestnancov // Spolupracujete 
s dodávateľmi z Rakúska? 

 

Graf 61: Typy reakcie na hospodársku krízu z hľadiska počtu zamestnancov // Pôsobí Váš 
podnik v zahraničí? 
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Graf 62: Typy reakcie na hospodársku krízu z hľadiska počtu zamestnancov // Dopad krízy na 
dlhodobú personálnu stratégiu podniku 

 

Graf 63: Personálna stratégia, podnik do budúcnosti.. * Typy reakcie na hospodársku krízu z 
hľadiska počtu zamestnancov 
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8. Expertné vyjadrenia k problematike pracovnej migrácie 
a pendlerstva 
 
8.1 Pohľad na celkovú zmenu trhu práce v priebehu rozširovania EÚ od 
roku 2004, prejav zmien v regióne 
 
Podľa väčšiny expertov na otázky pracovnej migrácie sa trh práce v SR celkovo v priebehu 
rozširovania EÚ od 1.mája 2004 zmenil. Predovšetkým nastal odliv pracovnej sily do krajín 
s otvoreným trhom práce. Vstupom do EÚ podľa vyjadrenia niektorých expertov prišli nové 
investície, ktoré mali za následok vznik nových pracovných miest. Tiež v zahraničí vznikol 
vyšší dopyt po odborne vzdelaných ľuďoch a zvýšilo sa využitie vyštudovaného odboru. 
Odstránili sa aj administratívne bariéry pri zamestnávaní občanov SR v ostatných štátoch EÚ. 
Zmeny na trhu práce však experti dávali do súvislosti s krízou. Pre hospodársku krízu sa ľudia 
zo zahraničia vracali. Kríza tiež spôsobila zmrazenie vytvárania nových pracovných miest 
a dokonca až zníženie počtu pracovných miest.  
 
Podľa vyjadrenia dvoch expertov z Trnavského kraja sa rozšírením EÚ v roku 2004 trh práce 
v ich regióne výrazne nezmenil a nepredpokladajú sa ani výrazné zmeny. Z Trnavského kraja 
je najčastejšia pracovná migrácia do Maďarska, kde obyvatelia Trnavského kraja pracovali už 
pred vstupom SR do EÚ. 
 
8.2 Podiel pendlerov z regiónu, ktorí dochádzajú za prácou a podiel 
migrantov z regiónu, ktorí pracujú a žijú v cudzine 
 
Väčšina expertov sa zhodla, že v SR neexistujú štatistiky, presné čísla, ktoré by poskytovali 
informácie o počte občanov SR pendlujúcich, resp. migrujúcich do zahraničia. Eviduje sa iba 
počet tých, ktorí prídu pracovať na Slovensko. O počte občanov SR pracujúcich v zahraničí 
existujú iba odhady. Viac ako polovica expertov sa zhodla v tom, že v Bratislavskom 
a Trnavskom kraji prevláda pendlovanie (odhady expertov v rozmedzí 5% - 15%) nad 
migráciou (odhady expertov v rozmedzí 2% - 5%). Podľa vyjadrenia experta z Trnavského 
kraja obyvatelia tohto regiónu častejšie pendlujú a aj migrujú do Bratislavy ako do zahraničia.  
 
8.3 Charakteristiky pendlerov / migrantov a dĺžka práce v zahraničí 
 
8.3.1 Charakteristiky pendlerov / migrantov 
(Vek, Pohlavie, Rodinný stav, Vzdelanie, Profesijná kvalifikácia - formálna a neformálna, Profesijná skupina, branža resp. 
„hospodárske odvetvie“, Druh činnosti (pomocná sila, odborný pracovník, vedúci), Závislá alebo samostatne zárobkovo 
činná osoba, Samostatne zárobkovo činná osoba: Aká branža resp. „hospodárske odvetvie“) 
 

Z výpovedí expertov vyplynulo, že vekové rozpätie obyvateľov Bratislavského a Trnavského 
kraja pendlujúcich/migrujúcich za prácou do zahraničia je široké, pohybuje sa v rozmedzí od 
18 do 55 rokov. Podľa jedného experta však vek pendlerov/migrantov závisí od ich vzdelania 
a druhu prác, ktoré majú v zahraničí vykonávať. Vysokoškolsky vzdelaní sú vo veku do 40 
rokov, v Rakúsku pracujú na pozíciách stredného manažmentu. Stredoškolsky vzdelaní ľudia 
sú vo veku do 50 rokov, v Rakúsku pracujú prevažne v zdravotníctve ako zdravotné sestry a 
ošetrovateľky/ošetrovatelia. S nižším vzdelaním idú do Rakúska ľudia vo veku od 18 do 55 
rokov. Vykonávajú tam sezónne práce, pracujú tiež ako robotníci v stavebníctve.  
Z hľadiska rodinného stavu sú medzi nimi ako slobodní tak aj občania so záväzkami. 
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Drvivá väčšina expertov sa zhodla, že medzi pendlermi/migrantmi sú muži a ženy zastúpení 
približne rovnako, avšak podiel mužov a žien závisí od pracovného umiestnenia, ponúkaných 
pracovných pozícií. Napríklad práca v zdravotníctve a sociálnych službách na pozíciách 
zdravotnej sestry, ošetrovateľky, opatrovateľky je charakteristická pre ženy. Muži sú idú 
pracovať prevažne do výrobných odvetví a do stavebníctva. 
Podľa väčšiny expertov je vzdelanie pendlerov/migrantov prevažne stredoškolské s maturitou 
alebo bez nej. Nechýbajú ani zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním, ale prevažuje 
vzdelanie stredoškolské. 
Pendleri/migranti z BSK a TSK pracujú podľa expertov najčastejšie v odvetviach 
zdravotníctva a sociálnych službách, v hotelierstve a gastronómii, v stavebníctve, vo výrobe, 
v poľnohospodárstve. Zastávajú pozície na rôznych úrovniach riadenia, najčastejšie od 
pomocných pracovníkov po stredný manažment. Z konkrétnych pozícií možno vymenovať 
nasledovné, najčastejšie sa vyskytujúce: opatrovateľka, zdravotná sestra, čašník/ servírka, 
odborníci IT (najmä Nemecko, Švajčiarsko), remeselníci, robotníci v stavebníctve, vo výrobe, 
automechanici. 
 
8.3.2 Dĺžka práce v zahraničí 
 
Väčšina expertov sa zhodla, že dĺžka práce v zahraničí závisí od účelu odchodu a skupiny 
migrantov. Krátkodobé pobyty sú typické pre vykonávanie sezónnych prác a študentských 
brigád. Krátkodobé pobyty sú tiež charakteristické svojím opakovaním napríklad po dobu 3-5 
rokov. Podľa výpovede jedného z expertov: „...6 mesiacov robí, potom je tri mesiace doma 
a tak sa to opakuje pomerne dlhý čas.“ Podľa výpovedí drvivej väčšiny expertov však nad 
krátkodobou prácou v zahraničí prevažuje dlhodobá migrácia (pozície opatrovateliek, 
zdravotných sestier, remeselníkov, stavebných robotníkov, odborníkov v IT). Z rôznych 
expertných odhadov vyplynulo široké rozpätie doby dlhodobej práce v zahraničí od 1 roka do 
15 rokov, najčastejšie sa experti priklonili k dlhodobým pracovným pobytom po dobu viac 
ako 2 roky.  
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8.4 Motivátory a inhibítory pendlovania a migrácie za prácou, cieľové 
regióny 
 
8.4.1 Motivátory a inhibítory pendlovania a migrácie za prácou 
 
Experti najčastejšie identifikovali dôvody k dochádzaniu a migrácii za prácou v ekonomickej 
oblasti. Ide predovšetkým o dôvody týkajúce sa vyššieho finančného ohodnotenia, ale tiež 
nedostatku pracovných príležitostí a hľadanie uplatnenia lepšie zodpovedajúceho vzdelaniu 
alebo kvalifikácii.  
 Hlavné motivácie pomenovali ako hľadanie finančného prilepšenia ako aj hľadanie 
spôsobu riešenia existenčných výziev. Časť expertov tiež spomínala motiváciu zvyšovania 
jazykových zručností, predovšetkým u skupiny mladých ľudí a študentov. 
 Pokiaľ sa experti vyjadrovali k prekážkam cestovania za prácou, identifikovali ich 
predovšetkým v geografickej vzdialenosti alebo jazykovej bariére; ako prekážku možno podľa 
nich tiež chápať zhoršujúcu sa ekonomickú situáciu v dôsledku finančnej a hospodárskej 
krízy.  
 
8.4.2 Cieľové regióny pre dochádzanie alebo migráciu za prácou 
 
Ako cieľové krajiny pre migráciu a dochádzanie za prácou zo Slovenska experti identifikovali 
jednak geograficky blízke krajiny ako Česká republika, Maďarsko, Rakúsko ale aj Nemecko; 
medzi geograficky vzdialenejšími cieľovými krajinami to boli hlavne Veľká Británia a Írsko.  
 Zdá sa, že osoby, dochádzajúce za prácou z jednotlivých okresov v Bratislavskom a 
Trnavskom kraji, sa poväčšine špecificky orientujú na niekoľko málo cieľových krajín. 
Obyvatelia Dunajskej Stredy sú napríklad orientovaní takmer výlučne na Maďarsko, 
obyvatelia Malaciek na Česko a Rakúsko, obyvatelia Trnavy na Rakúsko a Nemecko, experti 
pre niektoré väzby identifikovali isté historické opodstatnenie (napr. bilaterálne dohody o 
dĺžke pracovného pobytu s Rakúskom a Nemeckom). 
 Čo sa týka geograficky vzdialenejších krajín, experti uvádzali, že boli destináciami, 
pre odchod za prácou na dlhšie obdobie a predovšetkým pre mladšie vekové skupiny alebo 
manželské páry. Naproti „boomu“ z minulých rokov je však podľa expertov v súčasnosti v 
týchto krajinách omnoho problematickejšie nájsť prácu a „uchytiť sa“.  
 
8.5 Prejav finančnej a hospodárskej krízy na regionálnom trhu práce a jej 
vplyv na fenomén migrácie za prácou 
 
Experti konštatovali skôr mierne dopady hospodárskej krízy (v porovnaní s ostatnými 
regiónmi Slovensa) resp. ich neustále zmierňovanie. Dopady na zamestnanosť sú podľa 
expertov jasne identifikovateľné, považujú ich však skôr za dočasné, nakoľko boli spôsobené 
predovšetkým znižovaním stavov a nie zatváraním podnikov a rušením prevádzok. Podľa 
expertov z Trnavského kraja tu vzhľadom na štruktúru priemyslu (automobilky) taktiež 
pomohla snaha podnikov, udržať si odborníkov, ktorých si „vychovali“. V Trnavskom kraji 
experti ďalej identifikovali „katastrofálnu situáciu“ z hľadiska tvorby pracovných miest pre 
absolventov, nie je im však jasné aký je záujem absolventov o prácu v zahraničí. 
 Čo sa týka dopadov hospodárskej a finančnej krízy na osoby pracujúce v zahraničí, 
experti podobne identifikovali len mierne zmeny v migrácii a dochádzaní za prácou, ktoré sa 
dotýkali prednostne osôb pracujúcich v geograficky vzdialenejších krajinách – Veľká 
Británia, Írsko.  
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8.6 Ilegálna práca  
 
8.6.1 Podiel ilegálne pracujúcich v zahraničí z regiónu, vývoj ilegálne práce od 
rozšírenia EÚ v roku 2004 
 
Nelegálne zamestnávanie experti nepovažujú za fenomén, ktorý by bol charakteristický, pre 
ľudí dochádzajúcich / migrujúcich za prácou zo Slovenska; pripúšťajú, že tento fenomén v 
obmedzenej miere existuje (napr. v súvislosti s medializovanými prípadmi podvodného 
konania pracovných agentúr ponúkajúcich prácu v zahraničí) vo všeobecnosti však nelegálnu 
prácu považujú za miznúci fenomén. 
 
 
8.6.2 Podiel ilegálne pracujúcich Bratislavskom a Trnavskom kraji, vývoj 
ilegálnej práce v regióne od rozšírenia EÚ v roku 2004, podporovanie ilegálnej 
zamestnanosti zo strany uchádzačov o prácu  
 
Experti sa zhodli, že podmienky pre nelegálne zamestnávanie sa od 90-tych rokov minulého 
storočia na Slovensku významne zmenili, v neprospech tohto fenoménu. Za príčiny takéhoto 
vývoja experti považujú: nastavenie poistných systémov, udržiavanie korektných vzťahov 
medzi štátom a zamestnávateľmi, pôsobenie veľkých súkromných sprostredkovateľov práce 
ako aj nárast informovanosti pracujúcich o negatívnych efektoch nelegálnej práce na ich  
socio - ekonomickú situáciu z hľadiska budúcnosti.  
 Rozšírenie a vstup Slovenska do EÚ v roku 2004 však podľa nich na mieru 
nelegálneho zamestnávania na Slovensku nemal výrazný vplyv. Niektorí z expertov sa ďalej 
domnievajú, že ide o fenomén, ktorý sa prednostne dotýka východnej časti Slovenska a 
pracovnej sily z Ukrajiny.  
 
8.6.3 Vplyv finančnej a hospodárskej krízy na ilegálne zamestnávanie (nárast 
alebo pokles) 
 
Odpovede na túto otázku boli do veľkej miery nejednoznačné. Mnoho z expertov si nebolo 
istých aká je odpoveď na položenú otázku. Časť odpovedala, že miera nelegálneho 
zamestnávania sa bez ohľadu na krízu všeobecne znižuje, časť sa domnievala, že kríza nemala 
na nelegálne zamestnávanie výrazný vplyv, podľa niektorých bolo dopadom, že mnoho z 
nelegálne zamestnaných osôb prišlo o prácu, iní že pomer nelegálne zamestnávaných osôb na 
slovenskom trhu práce mohol v dôsledku krízy vzrásť.  
 
8.6.4 Charakteristiky osôb vyhľadávajúce ilegálnu prácu, odvetvia a povolania 
ilegálnej práce  
Experti sa zhodujú, že ide predovšetkým o osoby, ktoré často nevedia, čo ilegálna práca 
prináša – aké sú sankcie a pod. Predpokladajú, že ide o vzdelanostne slabšie skupiny 
obyvateľstva a ľudí ktorých k tomu prinútila nutnosť riešiť základné existenčné otázky.  
Aj keď je nelegálnu prácu ťažké viazať na nejaký konkrétny socio - ekonomický profil, 
niektorí experti identifikovali, niektoré konkrétne znevýhodnené skupiny (Rómovia), 
obyvatelia ekonomicky menej rozvinutých krajín mimo EÚ (Ukrajina, Rumunsko, 
Bulharsko).  
Z hľadiska odvetví hospodárstva ide hlavne o sezónne práce, stavebníctvo, spracovateľský 
priemysel, poľnohospodárstvo a niektoré služby. 
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8.6.5 Charakteristiky zamestnávateľov využívajúcich ilegálnu prácu, oblasti, 
pozície ilegálnej práce  
 
Experti sa zhodujú na tom, že ide predovšetkým o malé podniky alebo živnostníkov v 
odvetviach ako staviteľstvo, poľnohospodárstvo, a v oblasti pomocných a nekvalifikovaných 
prác a služieb. 
 
8.6.6. Získavanie ilegálnej práce, sprostredkovanie práce medzi zamestnávateľom 
a ilegálnym pracovníkom 
  
Tieto mechanizmy možno ťažko detailne zmapovať, experti sa zhodujú, že informácie sa tu 
pravdepodobne šíria prostredníctvom neformálnych kanálov a vytváraním neformálnych sietí 
medzi načierno zamestnávanými pracovníkmi a potenciálnymi pracovníkmi, alebo 
prostredníctvom neformálnych sprostredkovateľov čiernej práce (živnostníci, malý 
podnikatelia, nižší stupeň vedúcich pracovníkov vo firmách). 
 
8.7 Vplyv zamestnávania tuzemských pracovných síl v zahraničí pre 
Bratislavský a Trnavský kraj 
  
V čase zberu údajov experti označili pohyb pracovnej sily za prácou do zahraničia ako 
bezproblémový pre daný región. Pozitíva vnímajú cez udržateľnosť nižšej miery 
nezamestnanosti v regióne a očakávania benefitov v prípade návratu pracovnej sily, ktorá 
získa nové pracovné skúsenosti, odborné zručnosti, sociálne kontakty a zvýši si odbornú 
úroveň ovládania cudzieho jazyka. 
Viacerí experti upozornili na ohrozenia, ktoré by vznikli v prípade masového odchodu do 
zahraničia, týka sa to hlavne kvalifikovanej pracovnej sily. Za problémovy by považovali 
masový odchod vybraných profesii (napr. lekárov, zdravotných sestier) a mladých ľudí. 
 
8.8 Vplyv ukončenia prechodných období v Rakúsku v máji 2011 na 
mobilitu kvalifikovaných pracovných síl 
 
Oslovení experti neočakávajú dramatické zvýšenie odchodu našej pracovnej sily do Rakúska 
po ukončení prechodných období v máji 2011. Upozorňujú na skutočnosť, že pre občanov SR 
z prihraničného regiónu Západné Slovensko je preferovanou pracovnou destináciou najmä 
Maďarsko, ktoré charakterizuje geografická blízkosť a schopnosť dorozumieť sa a Česká 
republika (historická a jazyková blízkosť).  
V oblasti mobility kvalifikovaných pracovných síl experti predpokladajú, že Slovenská 
pracovná sila, ktorá uprednostní rakúsky pracovný trh sa bude orientovať na pracovné pozície 
vyžadujúce stredné odborné vzdelanie, zatiaľ čo migranti z tretích krajín obsadia 
nízkokvalifikované pozície pomocných pracovníkov. 
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8.9 Najväčšie výzvy v oblasti politiky trhu práce v Bratislavskom 
a Trnavskom kraji, sledované ciele vo vzťahu k trhu práce v regióne  
 
Prioritou a výzvou v súčasnom období je ozdravenie trhu práce a znovu naštartovanie 
ekonomického rastu, podpora nových pracovných miest a vytvorenie inkluzívneho 
pracovného trhu, zvýšenie mobility, spružnenie trhu práce a zníženie miery nezamestnanosti. 
K rozhodujúcim výzvam, ktoré rezonujú vo výpovediach expertov patrí prispôsobenie 
systému vzdelávania potrebám trhu práce. Experti upozorňujú na nesúlad medzi ponukou 
práce a dopytom po pracovnej sile.  
Súlad na trhu práce, v intenciách pracovných trhov vo vyspelých ekonomikách EU, podľa 
oslovených expertov vyžaduje prognózovať dopyt po pracovnej sile do budúcnosti a správne 
nastaviť a riadiť migračnú politiku (vrátane prehodnotenia reštriktívne nastavenej migračnej 
politiky voči cudzincom z tretích krajín). 
 
8.10 Existencia opatrení, ktoré sú zamerané na udržanie pracovných síl 
v regióne alebo na ich získanie pre región 
 
Experti buď nepovažujú takéto opatrenia za potrebné, alebo informujú o niektorých 
opatreniach. Napr. Oroszová (DS) informovala o spolupráci s maďarskými partnermi v oblasti 
vzdelávania a o zapojení do národných projektov. Fogelová (TT) spomenula snahu 
uprednostňovať domácu pracovnú silu pred zahraničnou. Dubovanová (BA) upozornila na 
využívanie nástrojov aktívnej politiky zamestnanosti. Bošňák (TT) pripomenul potenciál 
v rozširovaní služieb. 
 
8.11 Prekážky brániace usídľovaniu podnikov v regióne, potreba 
pracovných síl, zmena potreby pracovných síl, požiadavky na kvalifikácie 
pracovných síl, rast pracovných miest a miezd  
 
Táto téma je veľmi rozvetvená, takže postupne ukážeme, ako sa experti vyjadrili 
k jednotlivým podotázkam. 
 
8.11.1 Prekážky brániace usídľovaniu podnikov regióne 
Experti sú dosť optimistickí. Časť expertov nespomína žiadne vážne prekážky. Zaznievajú 
však aj pripomienky. V Trnavskom kraji upozorňujú na vyčerpané priestorové možnosti. 
Snáď aj legislatívne úpravy by sa zišli (avšak nie je upresnené aké). V Bratislave upozorňujú 
na nedostatočnú sociálnu zábezpeku pre zahraničné firmy, prípadne na nadmerné zaťaženie 
dopravy v dôsledku nadmernému usídľovaniu podnikov. 
 
8.11.2 Potreba pracovných síl, predovšetkým odborníkov v rozličných odvetviach 
v regióne  
(vek, pohlavie, vzdelanie, kvalifikácia, profesijná skupina, druh činnosti (pomocná sila, odborný pracovník, 
vedúci)) 
Časť expertov sa k tejto otázke nevyjadrila. Ostatní pripomínajú najmä chýbajúcich 
odborníkov v moderných technológiách, výpočtovej technike, ďalej chýbajú absolventi 
technických smerov, odborníci so znalosťou cudzích jazykov. Jedna expertka (Oroszová - 
DS) pripomenula aj nedostatok pracovných síl v oblasti administratívy, ale aj v oblasti 
reštaurácií (kuchári a čašníci) a aj nedostatok krajčírok. 
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8.11.3 Formálne a neformálne kvalifikácie obzvlášť žiadané v blízkej budúcnosti 
v podnikoch v regióne? 
Experti sa nezhodli na požiadavkách, ide o celý vejár námetov. Fogelová (TT), Hájos (DS) 
a Richterová (MA) sú presvedčení o potrebe technických zameraní, znalosti technológií. 
Dubovanová (BA) pripomína potrebu zdravotných sestier, bezpečnostných pracovníkov, 
kuchárov a čašníkov. Viacerí experti však upozornili aj na požiadavky ohľadne pracovitosti, 
zodpovednosti a lojality k podniku (Hájos – DS, Lukáčová - BA), ohľadne snahy o ďalšie 
vzdelávanie (Oroszová – DS, Richterová – MA) a taktiež o požiadavkách na inovatívnosť, 
kreatívnosť (Richterová – MA), na IT znalosti, jazykové znalosti (Galo – BA) i na 
samostatnosť, kreativitu, odolnosť voči stresu (Lukáčová – BA). 
 
8.11.4 Brandže s najvyššou potrebou kvalifikovaných pracovných síl v budúcom 
roku až v dvoch rokoch, druhy kvalifikovanej sily 
Čo sa týka odvetví, je tu dosť odlišných „ponúk“. Jednak experti očakávajú nárast pracovných 
pozícií v administratívnych a manažérskych úradoch (Hanzelová – IVPR), v technike, vývoji 
a výskume (Hájos – DS, Richterová - MA), ale aj v stavebníctve (Hanzelová – IVPR, 
Lukáčová – BA) a v službách – hypermarketoch (Ondrejka – MA), zdravotníctve (Ondrejka – 
MA, Galo – BA) a školstve (Ondrejka – MA). 
Experti predpokladajú potrebu celej škály technických profesií (obrábači kovov, stavbárov, 
klampiarov, remeselníkov), ale aj profesií v doprave (šoféri) či službách (zdravotný personál). 
Viacerí však upozorňujú na nedostatok absolventov škôl týchto profesií a potrebu viac 
vzdelávať v týchto profesiách. 
 
8.11.5 Opatrenia potrebné na pokrytie potreby kvalifikovaných síl 
Viacero expertov vidí cestu v skvalitnení školstva. Jednak celkovú úroveň treba zvýšiť (napr. 
aj jazykovou výukou) a jednak zlepšiť koordináciu vo vytváraní študijných odborov na 
stredných a vysokých školách a vo výbere profesií zo strany detí a ich rodičov. Zámerom je 
zosúladiť požiadavky zamestnávateľov s ponukami školských vzdelávateľov. Bošňák (TT) 
v tejto súvislosti pripomína potrebu zapojiť učňovské a odborné školy do zaškoľovania na 
základné operácie potrebné v automobilovej výrobe. Dubovanová (BA) odporúča zlepšiť 
spoluprácu rezortov školstva a hospodárstva, Galo (BA) pripomína potrebu prispôsobiť 
zastarané školstvo súčasnému vývoju, Lukáčová (BA) žiada pružnú reakciu na zefektívnenie 
a zmodernizovanie odborov na stredných a vysokých školách. Niektorí experti pripomínajú aj 
potrebu dovzdelávania a rekvalifikácie (Oroszová – DS, Richterová – MA, Galo – BA). 
Ondrejka (MA) navrhuje zvýšiť mzdy v zdravotníctve a školstve, aby príslušne vzdelaní ľudia 
nepracovali v úplne iných odvetviach s momentálne vyššími mzdami. 
 
8.11.6 Rast pracovných miest v regióne, dôvody rastu pracovných miest 
Z 10 expertov len 3 deklarujú pokles počtu pracovných miest, ostatní sa vyjadrujú o miernom 
raste. A to vďaka oživeniu ekonomiky (Hanzelová – IVPR, Fogelová – TT, Oroszová – DS), 
ale aj z iných dôvodov – vďaka geografickej polohe regiónu (Hájos – DS, Ondrejka – MA, 
Galo – BA), prípadne ozdravením podnikateľského prostredia (Oroszová – DS). Príčiny 
stagnácie vidia experti v nasýtenosti výroby a služieb (Richterová – MA), prípadne v menšej 
fluktuácii (Dubovanová – BA). 
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8.11.7 Rast reálnych miezd v regióne 
Asi polovica expertov hodnotí, že reálne mzdy nerastú, že buď stagnujú alebo klesajú. „Ľudia 
sú ochotní pracovať aj za minimálnu mzdu“ nájdeme vo vyjadreniach Dubovanovej (BA) 
i Fogelovej (TT). Ostatní experti hovoria o veľmi miernom raste miezd a reálnych miezd, 
a pripomínajú závislosť miezd na raste ekonomiky (Richterová – MA) i stagnácii miezd 
v službách (Galo – BA).  
 
8.11.8 Zmena potreby pracovných síl v nasledujúcom čase v regióne 
Väčšina expertov (6) nepredpokladá výraznejšie zmeny v potrebách pracovných síl. 
Konštatujú pokrytie súčasných požiadaviek (Hájos – DS), stabilizáciu štruktúry 
zamestnávateľov (Fogelová – TT), či presýtenosť regiónu z hľadiska kvantity výroby 
a služieb (Hanzelová – BA). Zmeny súvisia s rozvojom služieb (Oroszová – DS), stavebníctva 
(Dubovanová – BA). Lukáčová (BA) konštatuje rast nárokov na zamestnanca a potrebu 
zlepšiť dopravu a občiansku vybavenosť.  
 
8.12 Prejav rozšírenia EÚ v roku 2004 na Viedni 
(vo vzťahu k trhu práce, pracovným silám, podnikom, usídleniu podnikov) 

 
Experti sa väčšinou vyjadrovali, že Viedni pomohlo rozšírenie EU. Hanzelová (IVPR) 
uvádza, že sa vo Viedni zmenila etnická skladba, že cudzinci sa ľahšie zamestnajú ako 
pomocné sily v službách. Fogelová (TT) vidí dopad aj v zvýšení obratu v predajných 
reťazcoch. Oroszová (DS), Richterová (MA) a Galo (BA) vidia tu najmä rast turizmu. 
Lukáčová (BA) pripomína aj rast Bratislavy ako partnera Viedne (napr. v rámci projektu 
TWINCITY). 
 
8.13 S ktorými štátmi by mohlo Slovensko najlepšie zastupovať spoločné 
záujmy a požiadavky v EÚ 
Experti sa zhodli, že sú to v prvom rade štáty s ktorými Slovensko susedí, najmä štáty V4, 
a ďalej Rakúsko a Nemecko. Sú však aj názory (Bošňák - TT), že by „východná Európa“ 
mala vytvárať rovnováhu voči „starým krajinám EU“, a teda treba spolupracovať aj 
s Ukrajinou a Ruskom. Naopak, niektorí pripomínajú potrebu spolupráce v rámci celej EU 
(Hájos, Oroszová, Richterová, Ondrejka). Lukáčová (BA) zas pripomína aj potrebu 
spolupráce prihraničných regiónov SR – Maďarska a Rakúska. 

 
  



 

 

Prílohy 
 

A. Roky narodenia respondentov v súbore domácností 
 

 ROK NARODENIA  

N 
Valid 1502 

Missing 0 

Mean 1971,4434 

Median 1973,0000 

Mode 1986,0010 

Minimum 1946,00 

Maximum 1995,00 

                                                 
10 Uvedená je najnižšia hodnota multiple modusu. 



 

 

B. Kladné a záporné stránky zamestnávania pracovníkov z Rakúska 
 

 POČET % 

KVALIFIKÁCIA 

hovorí v prospech 469 31,3 
hovorí v neprospech 138 9,2 
ani/ani 893 59,5 
Total 1 500 100,0 

SPRÁVANIE SA PRI PRÁCI 
(USILOVNOSŤ) 

hovorí v prospech 564 37,6 
hovorí v neprospech 112 7,5 
ani/ani 824 54,9 
Total 1 500 100,0 

SPOĽAHLIVOSŤ 

hovorí v prospech 631 42,1 
hovorí v neprospech 72 4,8 
ani/ani 797 53,1 
Total 1 500 100,0 

MZDOVÉ NÁKLADY 

hovorí v prospech 124 8,3 
hovorí v neprospech 908 60,5 
ani/ani 468 31,2 
Total 1 500 100,0 

JAZYKOVÉ ZNALOSTI 

hovorí v prospech 504 33,6 
hovorí v neprospech 479 31,9 
ani/ani 517 34,5 
Total 1 500 100,0 

LOKÁLNE ZNALOSTI TRHU 

hovorí v prospech 354 23,6 
hovorí v neprospech 366 24,4 
ani/ani 780 52,0 
Total 1 500 100,0 

SOCIÁLNE NÁKLADY 

hovorí v prospech 151 10,1 
hovorí v neprospech 601 40,1 
ani/ani 748 49,9 
Total 1 500 100,0 

KULTÚRA / MENTALITA 

hovorí v prospech 458 30,5 
hovorí v neprospech 191 12,7 
ani/ani 851 56,7 
Total 1 500 100,0 

NENACHÁDZAM ŽIADNE 
ZODPOVEDAJÚCE PRACOVNÉ SILY 

hovorí v prospech 167 11,1 
hovorí v neprospech 224 14,9 
ani/ani 1 109 73,9 
Total 1 500 100,0 
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