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Rozsah migrácie za prácou z prihraničného regiónu 
CENTROPE Slovensko do iných členských štátov EU 
(2008/2009)

( N= 1500 osôb)
• Menej ako 15% respondentov pracovalo resp. pracuje v zahraničí
• Záujem o prácu v zahraničí deklarovalo 13% resp.
• Drvivá väčšina nemala s prácou v zahraničí žiadnu skúsenosť (o prácu v 

zahraničí nemajú záujem a práca v zahraničí pre nich neprichádza do 
úvahy) 

• Skúsenosti s prácou v zahraničí, ako aj záujem o prácu v zahraničí bol 
mierne vyšší v Trnavskom kraji ako v Bratislavskom  

– v čase prieskumu pracoval v zahraničí 57,4% (42,6% BA)
– predtým pracoval v zahraničí 70,1% (29,9% BA)
– chce pracovať v zahraničí  56,9% (43,1% BA)



Profil pracovného migranta z prihraničného regiónu 

Slovenska

• slobodný muž
• s ukončeným stredoškolským vzdelaním  s maturitou v strednom veku  
• uprednostňujúci pendlovanie pred dlhodobejšou prac. migráciou
• ovládajúci aspoň jeden cudzí jazyk(nepotvrdila sa priama závislosť  ovládanie 

jazyka = voľba krajiny)
• cieľová krajina pracovnej migrácie Rakúsko a VB

– Záujemcovia o prácu v Rakúsku disponovali totožnými charakteristikami,  s 
výnimkou dosiahnutého vzdelania (vyššie zastúpenie resp. s najvyšším 
vzdelaním –vyučení)

• obdobie pracovného pobytu  _ po vstupe SR do EU



Faktory ovplyvňujúce migračné správanie

• Prevládali ekonomické faktory : vyšší zárobok (96,2%), lepšia životná 
úroveň(82,3%), lepšie pracovné podmienky (80,2%, dobré vyhliadky na 
postup v zamestnaní (79,4%) pull faktory

• Menej významné faktory: diskriminácia (41,9%) , strata pracovného 
miesta (46,5%), zlá politická situácia (46,8%) zlé živ. prostredie 
(39,0%) push faktory

• Motivátory pracovnej migrácie do Rakúska

– Dobré finančné ohodnotenie

– Geografická blízkosť

– Dobrá situácia na trhu práce v Rakúsku 



Akceptácia práce vzhľadom na dosiahnutú kvalifikáciu a 
pracovné podmienky (cieľová krajina Rakúsko)

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

• prácu , ktorá je pod ich kvalifikačnou úrovňou by akceptoval 

každý šiesty,

• získať prácu, ktorá vyžaduje kvalifikáciu vyššiu akou 
disponujú by akceptoval každý trinásty, 

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



Preferované odvetvia ekonomickej činnosti 

pracovných migrantov

pracovali resp. pracujú v zahraničí

• spracovateľský priemysel
• ubytovacie a stravovacie služby
• poľnohospodárstvo a lesníctvo
• stavebníctvo

záujemcovia o prácu v Rakúsku

• veľkoobchod, maloobchod

• ubytovacie a stravovacie služby

• poľnohospodárstvo a lesníctvo

• spracovateľský priemysel, výroba 
tovarov

• stavebníctvo



Voľné pracovné miesta  a nezamestnanosť podľa odvetvia (SKNACE)

2008-2009 zdroj ŠÚ SR

voľné pracovné miesta

Index 09/08

Nezamestnanosť

Index 09/08

hospodárstvo spolu 65,5,8% 125,9%

poľnohospodárstvo 39,8 % 96,5%

priemysel 51,8% 192,7%

stavebníctvo 38,8% 166,4%

veľkoobchod ,maloobchod 57,0% 120,2%

doprava a skladovanie 42,8% 203,9%

ubytovacie a strav. služby 61,8% 140%

informácie komunikácia 126,1% 100,0%

finančníctvo poisťovníctvo 71,7% 118,7%

odb. vedecké a techn. činn. 65,4% 150%

administr. služby 44,8% 221,4%

VS a soc. zabezpečenie. 75,8% 123,1%

vzdelávanie 133,1% 70,7%

zdravotníctvo 104,1% 100,0%

umenie, zábava rekreácia 60,5% 68,2%



Vývoj počtu voľných pracovných miest podľa 

krajov SR                                              zdroj :ŠÚ SR



Medziročný vývoj  miery zamestnanosti a nezamestnanosti 

v Bratislavskom  a  Trnavskom kraji                                                  
(zdroj ŠÚ SR, VZPS)

Miera zamestnanosti Miera nezamestnanosti

SR,Kraj 2008 2009 Rozdiel v 

p.b.

2008 2009 Rozdiel

v p.b.

Bratislavský 72,1% 71,2% -0,9 3,6% 4,7% 1,1

Trnavský 68,0% 66,1% -1,9 6,2% 9,1% 2,9

SR spolu 62,3% 60,1% -2,2 9,6% 12,1% 2,5
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Pracujúci a nezamestnaní podľa vzdelania v SR

Index 2009/2007                                           zdroj ŠÚ SR
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Predikcia vývoja potreby pracovníkov v SR na základe 
výsledkov prieskumu (máj 2009)

• SR (N=1774)
Viac ako polovica zamestnávateľov z BA a TT kraja  predikovala ,že potreba 

pracovných síl podľa dosiahnutého vzdelania a kvalifikácie zostane bez 
zmeny 

• nárast  kvalifikovanej pracovnej sily - abs. VŠ, s maturitou, 
kvalifikovaných prac.  - (každý siedmy zamestnávateľ). 

• Pokles nízko kvalifikovaných pracovníkov- zam. bez maturity, pomocných 
rob. učňov - (každý deviaty zamestn.)

Odhad základných tendencii - rovnaký v skúmaných regiónoch Rakúska aj 
Slovenska 
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