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Obsah prezentácie 

• Vývoj a trendy pracovnej migrácie do 

zahraničia podľa údajov VZPS

• Vybrané aspekty pracovnej migrácie v 

prihraničnom regióne Slovenska: výsledky 

z prieskumu domácností realizovaného v 

rámci projektu FAMO  



Migračný pohyb občanov SR za prácou do 

zahraničia: trendy 2000-2009

0,0%

50,0%

100,0%

150,0%

200,0%

250,0%

300,0%

350,0%

400,0%

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010



Migrácia za prácou do zahraničia  z krajov  SR  

2000-2009  (v tis. osôb)

BA TA TC NI ZI BC PV KI

2000 2,1 4,2 4,6 3,9 14,3 2,1 15,0 3,8

2001 2,9 5,1 6,1 ,0 17,2 3,0 18,9 5,6

2002 2,9 5,5 10,4 5,0 16,7 5,7 26,0 9,0

2003 2,6 6,8 11,9 5,8 14,1 8,2 26,4 6,3

2004 3,6 10,2 10,9 9,7 18,4 8,9 32,2 9,7

2005 4,9 8,8 10,6 19,9 22,5 12,5 35,1 11,1

2006 5,2 10,3 12,9 26,3 25,9 16,9 44,7 15,8

2007 5,1 10,7 13,7. 33,1 27,1 17,3 52,8 18,3

2008 4,6 8,0 14,4 30,4 22,8 17,3 45,9 21,6

2009 4,9 5,2 10,4 24,8 19,9 11,6 31,5 16,3



Podiel pracujúcich v cieľovej krajine - roky 

2008-2009
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Prístup na rakúsky trh práce pre občanov 

SR

• Prístup občanov SR na rakúsky trh práce je možný na 
základe pracovného povolenia

• Od januára 2008 Rakúsko zjednodušilo prístup na svoj 
pracovný trh pre 50 vybraných profesii. Pre tieto profesie 
sa pracovné povolenia vydávajú automaticky.

• Od 1.7 2008 vstúpil d platnosti spolkový zákon 
Rakúskeho ministerstva hospodárstva a práce č. 
224/2008 na základe, ktorého sa zoznam pôvodných 50 

nedostatkových profesii  rozšíril o ďalších 15.

– výsledky prieskumu: takmer  polovica 46,3% občanov z 
prihraničného regiónu SR nevie o tom , že prístup na rakúsky 
pracovný  trh je dočasne obmedzený



Rakúsko  cieľová krajina občanov SR, podľa 

krajov: zmeny v rokoch 2008/2009

BA TA TC NI ZI BC PV KI

2008 1,6 1,5 2,0 3,0 1,9 2,7 3,3 1,3

2009 1,5 1,8 2,8 2,7 2,3 2,7 2,5 2,7

2009/

2008

v %

93,7 120 140 90,0 121, 100 75,7 207,7



Dôvody smerovania pracovnej migrácie do 

príslušnej krajiny

• Dobre platia (75%)

• Geografická blízkosť(44,8%)

• Mám zodpovedajúce jazykové schopnosti (18%)

• Dobrá situácia na trhu práce v krajine

( 17,4%)

• Chcem sa zdokonaliť v jazyku (16,6%)

• Priatelia známi pracujú v tejto krajine (14,8%)



Do akých odvetvi ekonomickej činnosti  

smeruje pracovná sila z prihraničného regiónu 

SR

Migranti (ktorí pracovali resp. 

pracujú v zahraničí)

• spracovateľský  

priemysel 

• ubytovacie a reštauračné 

služby

• poľnohospodárstvo a 

lesníctvo

• stavebníctvo

Potenciálni migranti 
(záujemcovia o prácu v 

zahraničí)

• ubytovacie a reštauračné 

služby

• obchod, údržba a oprava 

automobilov

• spracovateľský priemysel

• poľnohospodárstvo a les.

• stavebníctvo 



Akceptácia práce a kvalifikácia

potenciálnych migrantov do Rakúska

• drvivá väčšina (92 %) hľadá prácu , ktorá 
odpovedá ich kvalifikácii 

• približne každý šiesty (17,0%) by akceptoval  
prácu , ktorá je pod jeho kvalifikačnou úrovňou

• každý trinásty (7,7%) má predstavu získať 
prácu, ktorá vyžaduje kvalifikáciu vyššiu akou 
disponuje

• ani jeden respondent by neprijal prácu, ktorá by 
z hľadiska pracovných podmienok bola horšia 
ako práca, ktorú vykonával doma.



Motivačná výška príjmu v krajine 

potenciálnej migrácie

• dva až tri krát vyšší príjem v cudzine ako príjem 

v tuzemsku

– Priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca  v 

hospodárstve SR /prvý polrok 2009

– Slovensko 721 ,0€

– Bratislavský kraj 1040 €

– Trnavský kraj 661,1€



www.sspr.gov.sk 


