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Abstrakt

Spoločné číslo zložené z príspevkov rakúskeho výskumného inštitútu 
Paul Lazarsfeld für Sozialforschung (PLG) a Inštitútu pre výskum práce 
a rodiny (IVPR) nadväzuje na tradíciu medzinárodnej spolupráce pri pre-
zentácii výskumných poznatkov. Záujem o cezhraničnú pracovnú migrá-
ciu, zmapovanie úrovne kvalifikácie pracovných síl a podmienky života 
v prihraničnom regióne západné Slovensko a Viedeň sú vybrané okruhy 
problémov, ktoré boli riešené v rámci projektu FAMO “Monitorovanie 
odborných pracovných síl – pravidelný prieskum ponuky a dopytu po 
odborných pracovných silách v prihraničnom regione medzi východným 
Rakúskom a Slovenskom“ a ktoré sme zaradili do tohto čísla bulletinu. 
Autori jednotlivých príspevkov na základe poznatkov z rozsiahlych re-
prezentatívnych empirických prieskumov upozorňujú na vývoj situácie 
a zmeny na trhu práce v prihraničnom regióne zaznamenané v rozpätí 
rokov 2008/2009 FAMO I a 2010/2011 FAMO II. Príspevok rakúskeho 
výskumného inštitútu konfrontuje základné výskumné zistenia s poznat-
kami z projektu LAMO, ktorý sa realizoval v rokoch 2003 – 2007 a bol 
zameraný na reflexiu zmien na trhu práce v súvislosti s rozširovaním Eu-
rópskej únie. 

Kľúčové slová: migrácia, pracovná migrácia, vzdelávanie, kvalifikácia, 
znalosti, zručnosti, dopyt po pracovnej sile v prihraničnom regióne, pod-
mienky života, internacionalizácia a spolupráca podnikov
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Projekt FAMO

Predkladaný bulletin je jedným z výstupov výskumného projektu 
„Monitorovanie kvalifikovaných pracovných síl (FAMO) pravidelný 
prieskum dopytu a ponuky kvalifikovaných pracovných síl v prihranič-
nom regione medzi východným Rakúskom a západným Slovenskom,“ 
ktorý sa realizuje v programe cezhraničnej spolupráce Slovenská republi-
ka – Rakúsko na roky 2007 – 2013. 

Abstract

The joint issue of the Austrian research institute Paul Lazarsfeld Ge-
sellschaft für Sozialforschung  (PLG),  and the Institute for Labour and 
Family Research (IVPR)) follows up the tradition of international coo-
peration in presenting research findings. The interest in the cross-border 
labour migration, mapping of the skill level of the labour force, and the 
life conditions in the border region of Western Slovakia and Vienna are 
the selected areas of the problems which were addressed by the project of 
FAMO “Monitoring of the Professional Work Force – Regular Surveys 
of Supply and Demand for Professional Work Force in the Border Region 
between Eastern Austria and Slovakia“  and which were included in this 
bulletin. Based on their knowledge from comprehensive representative 
empiric surveys, the authors pointed out the development  of the situa-
tion, and the market changes in the border region recorded in the peri-
od of 2008/2009 FAMO I and 2010/2011 FAMO II. The contribution of 
the Austrian research institute confronts the main research findings with 
the findings from the LAMO project implemented in the period of 2003-
2007, and is focused on the reflection of changes  in the labour market in 
connection with the European Union enlargement. 

Key words: migration, labour migration, education, qualification, 
knowledge, skills, demand for labour force in the border region, interna-
tionalization and cooperation between enterprises



76

Projekt je podporovaný finančnými prostriedkami z Európskeho fondu regio-
nálneho rozvoja v rámci programu Európska teritoriálna spolupráca a je kofinan-
covaný Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

Cieľom projektu, ktorý bol zameraný na zmapovanie dopytu po kva-
lifikovaných pracovných silách zo strany podnikateľských subjektov, 
zhodnotenie migračných sklonov obyvateľov prihraničných regiónov, 
zmapovanie kvalifikačnej úrovne pracovných síl v skúmaných regió-
noch Viedeň – Bratislava - Trnava, podporu internacionalizácie a spo-
lupráce podnikov s akcentom na cezhraničnú pracovnú migráciu, bolo 
vytvoriť databázu údajov, ktoré by prispeli k tvorbe príslušných odpo-
rúčaní a opatrení na zabezpečenie harmonického rozvoja prihraničného 
regiónu a spoločného pracovného a hospodárskeho priestoru.

 V obidvoch etapách projektu (jeseň/zima 2008/2009 FAMO I a 2010/ 
2011 FAMO II) boli pri realizácii reprezentatívnych prieskumov vybrané 
oblasti, ktoré vzhľadom k svojim regionálnym, ekonomickým a územ-
ným charakteristikám disponujú potenciálom pre cezhraničné zamest-
návanie a migráciu. Súbor monitorovacích nástrojov FAMO (prieskumy 
v domácnostiach, podnikoch a interwiew s expertami )1 bol vypracovaný 
tak, aby umožnil konfrontáciu údajov s údajmi predchádzajúceho pro-
jektu LAMO (projekt zameraný na monitorovanie zmien na trhu práce 
v súvislosti s rozšírením Európskej únie 2003 – 2007)2 

1 Prieskum domácností sa realizoval na reprezenatívnej vzorke ekonomicky aktívnych obyvateľov  
v prihraničnom regióne Slovenska (FAMO I 1500 / FAMO II 1502) a ekonomicky aktívnych 
obyvateľov Viedne (FAMO I 1486 / FAMO II 1561). Prieskum zamestnávateľských subjektov  
v prihraničnom regione Slovenska (FAMO I 1774 / FAMOII 1500) vo Viedni na vzorke podnikov 
(FAMO I 1501/ FAMO II 1501). Okrem toho boli prieskumy doplnené o kvalitatívne rozhovory  
s miestnymi aktérmi trhu práce, politikmi, expertmi v oblasti vzdelávania. 

2 Na projektoch LAMO a FAMO sa podielala spoločnosť Paula Lazarsfelda pre sociálny výskum 
spolu s partnermi WIFO – Rakúskym inštitútom pre hospodárske štúdie Viedeň. Inštitút pre 
výskum práce a rodiny, Bratislava bol prizvaný k spolupráci na projekte FAMO. 

Vzhľadom na časové ohraničenie projektu a realizáciu empirických 
prieskumov bolo umožnené identifikovať zmeny v migračnej orientacii 
obyvateľov prihraničného regiónu pod vplyvom globálneho ekonomic-
kého spomalenia spôsobeného finančnou krízou3, ako aj percepciu jej dô-
sledkov na obyvateľov prihraničného regiónu a zamestnávateľov. Ukon-
čenie projektu je previazané s ukončením etapy prechodných období, 
ktoré uplatňovalo Rakúsko ako jedna z posledných krajín.

Vyčerpávajúci okruh nastolených problémov, ktorý bol predmetom sku-
mania v projekte FAMO I a FAMO II, bude publikovaný v spoločnej me-
dzinárodnej publikácii v záverečnej fáze projektu v prvom polroku 2012.

3 Súčasťou prieskumu bol špeciálny modul zameraný na hodnotenie následkov krízy v domácnostiach 
a podnikoch (FAMO II) a modul zameraný na nelegálnu prácu a jej vnímanie v domácnostiach  
a podnikoch (FAMO I).
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Potential labour migration and labour force demand 
in the border regions of Slovakia with Austria  
and in Vienna. A long term monitoring study

Bittner, Marc/ Hudler-Seitzberger, Michaela/ Neunteufl, Claudia

Introduction

Prior to the EU enlargement in 2004, the impact of EU entry of the 
former EU accession candidate countries on the labour market was ad-
dressed in numerous studies (such as: Fassmann – Hintermann, 1997, 
Walterskirchen – Dietz, 1998, Bastyr, 2001, Boeri – Brücker, 2001, Hu-
ber, 2001, Vavreckova et al., 2002, Vavreckova, 2003 or Huber – Brücker, 
2003, etc.). These studies have been documented and reviewed in a “State 
of the Art Report” (Bittner – Hudler-Seitzberger, 2004), which conclu-
ded, that there is no consensus about the number of persons willing to 
commute or migrate from the new member states. Because the estimation 
of labour market changes cannot be accurately predicted, a regular moni-
toring was recommended.

The critical examination of the various estimations of migration poten-
tial and the strengths and weaknesses of their respective methodological 
approaches in Bittner – Hudler-Seitzberger (2004) formed the basis for 
the development of a research tool for the projects “Labour-Market-Mo-



nitoring (LAMO I)” and “LAMO II” 1. Within these projects an informa-
tional and reasoning basis was established through quantitative surveys 
in households and enterprises during 2004/05 and 2006/07, to collect in-
formation about the willingness of the employable population (15 to 64 
years of age) in the CENTROPE-Region to commute or migrate, as well 
as information about their qualifications. Furthermore the data also reveal 
the demand of labour force by enterprises in these regions.

The project “Monitoring of Skilled Workers (FAMO2) – regular sur-
vey of supply and demand of skilled workers at the border zone of eastern 
Austria (Vienna) and Slovakia” 3 is based on the tried and tested research 
tools of the LAMO-projects, but focuses more intensely on the supply 
and demand of skilled workers in its household and enterprise surveys. 
This project however, is limited to the regions of Vienna and the wes-
tern Slovak regions of Bratislava and Trnava (these are the most relevant 
regions for cross-border-labour-migration for Vienna). For FAMO data 
collection was carried out in two waves: 2008/09 and 2010.

This article is structured as follows: 
After a description of the applied methodology the main results of 

the household surveys are presented. This includes an overview of the 
numbers of potential labour migrants in Slovakia and in Vienna as well  
 

1 The projects „Labour-Market-Monitoring“ I and II (LAMO I and II) were subsidised by funds 
from INTERREG III strand A of the municipality of Vienna and co-financed by the Austrian 
Federal Ministry of Economics and Labour.

2  In German: „Fachkräftemonitoring“
3 The project „FAMO“ is subsidised by the European regional development Fund within the 

“European Territorial Cooperation” with regard to the programme for Cross-Border-Cooperation 
Slovak Republic – Austria 2007 – 2013 and co-financed by the Austrian Federal Ministry of 
Labour, Social Affairs and Consumer Protection as well as the Ministry of Construction and 
Regional Development of the Slovak Republic.
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as the sociodemographics, the occupational status and the desires and ex-
pectations of this group. Furthermore special attention is given to com-
muting and to Austria as a target country of a labour migration for Slovak 
citizens. The final part of the article deals with the main results of the 
enterprise surveys in Vienna and Slovakia and in particular with the de-
velopment of employees, the economic situation of the enterprises, their 
labour force demand, their potential recruitment and internationalisation 
strategies.

Methodology

On the one hand, representative surveys of residents (employable po-
pulation) with regard to labour migration and commuting were carried 
out in the previously mentioned regions of the respective projects.

Table 1:  Chronological comparison of survey sample sizes of the household surveys in 
each country

Country LAMO I LAMO II FAMO I FAMO II

Slovakia 1.556 1.484 1.500 1.502

Vienna 2.035 ---- 1.486 1.561

The questionnaire of the household survey, amongst others, contains 
questions concerning: socio-demographic characteristics, qualifications, 
working status, economic situation, attitudes and values, occupational 
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and spatial mobility, experiences working abroad, willingness to work 
abroad (to migrate or commute), expectations, motives, preparations, tar-
get regions, time horizon etc.

On the other hand, in order to determine labour market developments 
in a monitoring system, enterprises on both sides of the borders have also 
been surveyed.

A chronological overview of the survey sample sizes in each country 
is given in Table 2. Concerning the interpretation of the results however, 
it should be considered that the LAMO I and II samples are relatively 
small compared to the FAMO samples and hence reflect only an impres-
sion of the surveyed enterprises in the border regions.

Table 2:  Chronological comparison of survey sample sizes of the enterprise surveys in 
each country

Country LAMO I LAMO II FAMO I FAMO II

Vienna 372 404 1.501 1.501

Slovakia 124 132 1.774 1.500

The questionnaire of the enterprise survey, amongst others, contains 
questions concerning: structure of the enterprise, (development in the) 
number of employees, staffing needs (qualifications, type of employ-
ment), willingness to employ workers from abroad, types of recruitment, 
criteria for the choice of location for a place of business, etc.

13

General Results4

Results of the household surveys

Potential labour migrants

One of the main objectives was to survey the extent of the labour migra-
tion potential in Slovakia (border regions to Austria) and in the city of Vien-
na, and how this potential has changed since the EU accession in 2004.

The following development can be shown, due to comparable results 
from the previous LAMO I study in 2004/05 and LAMO II in 2006/07 
(which covers Slovakia only), as well as the FAMO I project in 2008/09:

In the border regions of Slovakia, a considerable decline of the la-
bour migration potential can be observed over time. Starting with 36% 
in 2004/05, it dropped to 22% only two years later, to 13% another two 
years later and is currently at 9%.

In 2004/05 (LAMO I5) the labour migration potential in Vienna acco-
unted for 30%, rising to 39% in 2008/09 (FAMO I) and remaining stable 
in 2010 (38%).

Sociodemographics of potential labour migrants
Within the group of potential labour migrants, in Slovakia an overre-

presentation of men can be observed (which has been stable over time): 
In 2010 60% of all willing migrants are men.

 

4 The following presentation is based on selected results from a study by Bittner, M./ Hudler-
Seitzberger, M./ Neunteufl, C., 2011.

5 Within the project LAMO II (2006/07) no household survey was carried out in Vienna.
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In Vienna the rates of men and women in the group of potential labour 

migrants are currently nearly equal (men: 49%, women: 51%), with mi-

nor deviations since LAMO I.

The analysis of the age structure of potential labour migrants in Slo-

vakia shows that - since LAMO I - on average, around 70% of this group 

are younger than 36 years of age. 

The respective percentage in Vienna has been 55% since FAMO I, 

declining from approx. two thirds in 2004/05.

The percentage of singles in the group of potential labour migrants 

is currently 61% in the Slovak border region and 41% in Vienna. This 

distribution in Slovakia has barely changed since 2004/05 unlike Vienna, 

where the rate of singles has been declining since 2004/05.

In Slovakia and in Vienna, respondents who are willing to work abroad 

tend to have a high level of education. The proportion of respondents who 

have obtained higher secondary education (at least “Matura” or higher) is 

54% in Vienna and 63% in Slovakia. Over time this proportion has risen 

strongly in Slovakia and remained stable in Vienna.

Occupation and further vocational training

The proportion of employed respondents in the group of potential la-

bour migrants is 72% in Slovakia and 68% in Vienna. In the Slovakian 

border region, the proportion of employed respondents has increased con-

siderably since LAMO I. Furthermore, Students can frequently be found 

among those willing to work abroad: 23% in Slovakia (the percentage has 

virtually remained the same since LAMO II) and 22% in Vienna (slightly 

declining).
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Skilled workers account for the largest proportion of the labour migra-

tion potential in Slovakia: 42% refer to themselves as skilled workers – 

this proportion has increased constantly since LAMO I. 

The corresponding percentage (“skilled workers”) in Vienna is 13%, decli-

ning from 17% in 2008/09, whereas the largest group within the labour migra-

tion potential in Vienna are “skilled employees” (non-manual) with 31%.

Potential labour migrants in Slovakia currently primarily work in the 

sectors “Accommodation and food service activities”, “Manufacturing” 

and “Construction”, whereas in Vienna the most important sectors are 

“Information and Communication”, “Human health and social work acti-

vities” and “Education”.

Desires and expectations related to labour migration

Looking into the question of the desired type of employment, the re-

sults reveal that in Slovakia 56% of the respondents would prefer perma-

nent employment, followed by seasonal work (35%).

In Vienna 64% of the potential labour migrants desire permanent em-

ployment; this rate has increased constantly since LAMO I. Compared 

to Slovakia seasonal work is less relevant for potential migrants (10%). 

Concerning the sectors in which willing migrants would seek employ-

ment abroad, the following sectors appear to be most interesting in Slo-

vakia: “Accommodation and food service activities”, followed by “Agri-

culture, forestry and fishing” and “Construction”.

The three most desired sectors among Viennese potential labour mig-

rants are “Information and Communication”, “Human health and social 

work activities” and “Arts and Entertainment”.
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In Slovakia “higher earning potential” is the main reason for labour 
migration. Almost all respondents who are willing to migrate state that 
this motif is at least “important”. 

This is different in Vienna: Even more important than “higher earning 
potential” are the motives “to experience something new” and “good em-
ployment prospects”. 

Other attractive motives in Slovakia are “insufficient economic impro-
vement in home country”, “good employment prospects”, “better working 
conditions abroad” and “good job opportunities”.“To experience or get to 
know something new” and “good opportunities for further education abroad” 
are also significant motivational aspects of labour migration in Slovakia.

For most potential labour migrants in Slovakia income would have 
to be at least twice as high to be a motivation for labour migration. This 
applies to only 39% of willing migrants from Vienna.

Respondents were also asked about the intended use for income earned 
abroad. In most cases respondents in both countries stated “purchase of 
expensive consumer goods in home country” most frequently, followed 
by “purchase/construction of a privately owned home in home country”, 
as well as “education for own children in home country”.

Austria is the most attractive target country for labour migration from 
the border region (this has remained unchanged since LAMO I). Further 
interesting target countries are Germany as well as Great Britain.

Viennese potential labour migrants would most frequently tend to 
work in Germany, in Great Britain and in the USA.

The main reason for the choice of the specific target countries in Slovakia 
is “good pay” (78%). “Geographical proximity” (50%) only ranks second, 
followed by “language skills” (23%). The latter is the main reason for cho-
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osing a particular country in Vienna (48%), followed “good pay” (38%).
A high percentage of potential labour migrants from Slovakia have relati-

ves, acquaintances or friends already working in their desired target countries 
(36%). The corresponding percentages in Vienna is nearly the same (37%).

According to the Slovak respondents, “recruiting agencies” (this has 
tended to decline since LAMO I), “acquaintances/relatives”, “someone 
who has worked there/works there”, “personal contacts” (this has become 
less important since LAMO I) and the “internet” are most significant for 
finding an appropriate job abroad. 

In Vienna “internet” is the most important way of finding a job abroad, 
followed by “personal contacts” and “acquaintances/relatives”. 

Concerning the commencement of labour migration 21% of Slovakian 
respondents have no specific ideas about when they want to migrate. Most 
frequently a period of up to two years is contemplated, within which labour 
migration could take place (this pattern has been stable since LAMO I). 

36% of potential labour migrants from Vienna have no specific ideas 
about when they want to go abroad. 30% intend to start labour migration 
within two years, 20% in three to five years.

Relatively large percentages of willing migrants in Slovakia currently 
report that they would want to work abroad for as long as possible (36%). 
The corresponding percentage is only 26% in Vienna. A relatively short 
duration of labour migration (two years at the most) is considered by 13% 
of Slovakians and 26% in Vienna.

Desired type of Slovak labour migration (to Austria)
Within the household surveys, respondents were asked to report the 

type of employment they would seek in the case of labour migration – 

16



variations of “commuting” on the one hand or permanent migration on 
the other hand6.

Looking at the Slovakian results, it becomes evident that, particularly 
in the border region, weekly commuting and permanent migration (li-
ving and working abroad) have become less attractive, whereas monthly 
commuting is now more favoured – the percentage of 40% is even higher 
than the percentage of Slovakians who would migrate permanently. Daily 
commuting has been pending up and down between 10 and 20 percent 
during two-year-intervals.

Potential Slovakian labour migrants in the border region, who in ge-
neral would prefer Austria as a target country, would currently – at about 
equal proportions (25 % - 30%) - favour daily, weekly or monthly com-
muting. Compared to previous results, only monthly commuting shows 
an upward trend. Permanent migration is clearly less desired, but has 
become more attractive since the survey two years ago.

Apart from surveying the general labour migration potential (indepen-
dent of the target country), another objective was to analyse the propor-
tion of Slovakian respondents whose preferred target country for labour 
migration is Austria.

The size of this potential is currently - out of all respondents of em-
ployable age – 3% in Slovakia. This percentage has declined from 12% 
(2004/05), in two year periods respectively, to 8%, 6% and 3%.

It should be noted, that the labour migration potential presented so far is 
based on a very general definition, which includes only those respondents, 
who would generally consider working abroad (or specifically in Austria). 

6 Due to the low rate of Viennese willing to commute, this section is based on Slovakian results only.
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For a more realistic estimate of the actual mobility potentials in Slova-
kia, a “real mobility potential” has to be narrowed down, which comprises 
only those persons, who have already taken specific steps towards the rea-
lization of migration abroad. These include those who have already applied 
for a job, had a job interview or have already been accepted for a job.

In Slovakia the mobility potential to Austria is 0.5%. Detailed sub-
-analyses of the “real mobility potential” are not reasonable due to the 
small number of observed cases (see also Nowotny, 2011).

Main results of the enterprise surveys

As is the case with the household surveys, the results of the enterprise 
surveys can also be compared chronologically and by region.

Concerning the interpretation of the results however, it should be con-
sidered that the LAMO I and II samples are relatively small compared to 
the FAMO I and II samples and hence reflect only an impression of the 
surveyed enterprises in the border regions.

Development of the number of employees, economic situation and la-
bour force demand

The enterprises were asked about their expectations concerning the 
development of the labour force demand - according to the level of edu-
cation within the next two years.

Enterprises in Slovakia and in Vienna are expecting a future increase7 
of the labour force demand especially for employed university graduates,  
 

7  Categories „substantial increase“ plus „increase“
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for employees who have obtained a general qualification for university 
entrance and for skilled workers.

Generally, it should be noted that the majority of surveyed enterprises 
in both regions assume that the labour force demand for all levels of edu-
cation will remain constant (at least two thirds of enterprises state this for 
each education level).

According to the surveyed enterprises, a decrease8 in the demand for la-
bour force is especially expected in the area of “semi- and unskilled workers” 
and “employees without general qualification for university entrance”.

At the time of the FAMO II-survey (end of 2010), the majority of 
surveyed enterprises in Vienna and Slovakia were not seeking any per-
sonnel. 14% of the Viennese enterprises (like in 2008/09) are looking for 
employees, in Slovakia the respective percentage is 8%. 

Vacant positions primarily concern the “area of skilled workers” (Slo-
vakia: 46%, Vienna: 40%). The “area of semi- and unskilled workers” is 
virtually irrelevant in Slovakia; a certain proportion of open positions still 
concerns this area in Vienna (12%).

Enterprises in Vienna and in Slovakia face difficulties filling vacant 
positions adequately to a similar extent (Vienna: 71%, Slovakia: 69%).

The most common cause for difficulties in successful personnel recru-
itment is “a shortage of adequately qualified labour resources”. This rea-
son is declared by 58% of surveyed enterprises in Slovakia, in Vienna the 
according percentage is 61%.

Those enterprises experiencing difficulties in finding labour resources 
pursue the following strategies to overcome these circumstances:

8  Categories „decrease“ plus „substantially decrease“
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Viennese enterprises most frequently state “active domestic recruiting” 
(20%), followed by “self-education” (12%), “temporary staff” (6%), “acti-
ve recruitment abroad” (5%) as well as “provision of more flexible working 
hours” (3%). All these strategies have increased over time in Vienna. 

Slovak enterprises only state “active domestic recruitment” (27%) and 
“services of the employment centre” (10%) at an increased percentage.

Potential recruitment of employees from the new EU-member states in 
Vienna

Within the FAMO II–enterprise survey in Vienna, enterprises cur-
rently seeking employees were also asked, if they could imagine filling 
vacant positions with employees from the new EU-member states9. The 
results show that currently (and this has been stable since 2008/09) 67% 
of Viennese enterprises would consider doing this.

51% of enterprises in Vienna state that recruitment abroad would con-
cern positions for “skilled workers” and in only 22% of enterprises posi-
tions for “semi- and unskilled workers”.

Only Viennese enterprises were asked if they will increase recruitment 
from the new EU-member states from May 2011 (after the expiration of 
the transitional period). Only 11% of the surveyed enterprises confirm 
such a strategy, 37% generally negate this and further 46% state that they 
have no demand for labour resources. 5% of enterprises cannot provide 
any specific information regarding this question. Compared to the FAMO 
survey in Vienna 2008/09 virtually no changes can be identified10.

9 Slovakia, the Czech Republic, Hungary, Poland, Slovenia, Estonia, Latvia, Lithuania, Bulgaria, 
Romania

10   This question was asked only once before, within the FAMO I survey in Vienna.
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Internationalisation
In Vienna and Slovakia large proportions of enterprises (Vienna: 77%, 

Slovakia: 84%) operate only domestically.
Out of those Viennese enterprises, which operate only domestically, 

12% would consider operating in foreign markets. The respective percen-
tage for Slovakia is remarkably higher (26%). Virtually no changes can 
be identified in Vienna and Slovakia since 2008/09.

17% of the surveyed Viennese enterprises have cooperations and/or 
subsidiaries abroad; in Slovakia, 6% of the surveyed enterprises state that 
they have cooperations and/or subsidiaries abroad.

Enterprises that currently have no cooperations or subsidiaries abroad 
were asked if such strategies are planned in future. The larger proportion 
of enterprises stating such a plan can be found in Slovakia (9%), whereas 
the respective percentage in Vienna is 5%.11 

Detailed results for each survey wave of the household and enterprise 
surveys are available in graphical and tabular form (partially multi-lingual) 
on the following websites: www.arbeitsmarktmonitoring.at / www.famo.at.

11  For detailed analyses concerning „Internationalisation“ see also Pennerstorfer, 2011.
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Podmienky života v regióne západného Slovenska

Rastislav Bednárik, IVPR, Bratislava

Ekonomická situácia sa po vstupe Slovenska do Európskej únie 1. 5. 
2004 vyvíjala veľmi dynamicky až do roku 2008, následne však bola po-
znamenaná globálnou finančnou 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 prog-
nóza 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 dosia-
hol v BA 17,5 miliárd EUR (26,2% z HDP v SR) a v TT to bolo 7,9 mili-
árd EUR (11,9% z HDP v SR).

Čo sa týka inflácie, podľa NBS bola v období rokov 2009 – 2010 na 
nízkej úrovni (hodnoty inflácie meranej HICP dosiahli v roku 2008 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, ktorá v roku 2008 dosiahla na 
Slovensku úroveň 2,43 milióna pracujúcich (zamestnanci + samostatne zá-
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robkovo činné osoby), v ďalších rokoch zaznamenávame pokles – v roku 
2009 na 2,37 milióna pracujúcich, v roku 2010 na 2,32 milióna pracujú-
cich. 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 zahrani-
čia. Naopak, časť sa vrátila domov a posilnila rady nezamestnaných. Podľa 
Štatistického úradu rástla v posledných rokoch na Slovensku miera neza-
mestnanosti veľmi výrazne – kým v roku 2008 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 ostatných častiach Slovenska – je tu aj 
vyššia zamestnanosť, aj nižšia nezamestnanosť. Čo sa týka zamestnanosti, 
v Bratislavskom kraji bol počet pracujúcich v roku 2008 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 zazna-
menávame 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 za-
mestnanosti 15 až 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 mier-
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ne vzrástol na 69,4% v 1. štvrťroku 2011. V TT kraji sa miera zamestna-
nosti 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%. 

Aj nezamestnanosť sa v Bratislavskom kraji zhoršila, keď miera neza-
mestnanosti 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 o niečo menej – 31,7 tis. nezamestnaných.

Podmienky života obyvateľov prihraničného regiónu Bratislavského 
a Trnavského kraja boli podrobnejšie sledované dotazníkovým zisťova-
ním v domácnostiach1. Respondenti vyjadrovali mieru spokojnosti so si-
tuáciou v oblasti bývania, dopravy, príjmu a životnej úrovne.

Bývanie

Obyvatelia prihraničného regiónu Bratislavského a Trnavského kraja 
sú pomerne „usadení“ vo svojich bydliskách, keď za posledných 10 ro-
kov takmer ¾ nezmenilo bydlisko. Väčšina respondentov býva v bytoch 

1 Súbory respondentov v oboch prieskumoch dosiahli počet 1500 respondentov.

26



(najmä vlastných). Domácnosti sú najčastejšie 2 až 3 členné, ale nezane-
dbateľný je aj počet 4 členných domácností. Občania sú až v 36 % prí-
padov veľmi spokojní so svojím bývaním a ďalších 56,4 % je so svojím 
bývaním spokojných. Spolunažívanie v rodine je podľa občanov veľmi 
dobré – takmer v 2/3 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 kon-
štatovať, že oproti výskumu pred 2 rokmi sa mierne znížilo percento ob-
čanov, ktorí menili svoje bydlisko.

Tab. 1: Či respondent zmenil svoje bydlisko 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 respondenti s vyšším 
vzdelaním (CC = 0,191, kde u respondentov s vysokoškolským vzdelaním 
je 15,2% prisťahovaných), ako aj respondenti s vyšším postavením v za-
mestnaní (CC = 0,219 – 19,2% prisťahovaných vedúcich zamestnancov). 
Menej sa sťahovali najmladší (do 24 rokov) a najstarší (55 až 64 roční) res-
pondenti. Z respondentov pracujúcich v zahraničí však vyše polovica zme-
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nila v poslednom čase svoje bydlisko – buď sa presťahovali v rámci do-
movského mesta či obce (32,5%), alebo sa sem prisťahovali (20% z nich).

Z hľadiska spôsobu bývania väčšina respondentov – ako už bolo uve-
dené – býva v bytoch, pričom v Bratislavskom regióne vo vlastných by-
toch býva 59,1% respondentov a ďalších 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 % responden-
tov a v obecných nájomných bytoch 17,8 % respondentov. Oproti priesku-
mu pred 2 rokmi mierne poklesol podiel bývajúcich v rodinných domoch 
a v nájomných bytoch a narástol podiel bývajúcich vo vlastných bytoch.

Tab. 2: Ako bývajú respondenti – 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 svo-
jich 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 
často bývajú vo vlastných bytoch (46,6%), v bytoch rodičov (14,2%) i vo 
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vlastných rodinných domoch (16,7%). Vysokoškolsky vzdelaní respon-
denti bývajú buď vo vlastných bytoch (59,6%), alebo vo vlastných rodin-
ných domoch (29,8%). Z hľadiska postavenia v zamestnaní častejšie bý-
vajú v rodinných domoch vedúci zamestnanci (39,2% z nich takto býva) 
a vyučení robotníci (20,1% z nich) a v obecných nájomných domoch ne-
kvalifikovaní robotníci (30,9% z nich). S rastom veku rastie aj bývanie 
vo vlastných rodinných domoch (z mladých vo veku 25 až 34 rokov veku 
takto býva 12,5% respondentov, zo starších vo veku 55 až 64 rokov tak 
býva 34,9% respondentov); v obecných nájomných domoch bývajú skôr 
mladší respondenti do 34 rokov veku (9,3% do 24 r. a 11,4% 25 až 34 roč-
ných). 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).

Tab. 3: 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

Priemerná veľkosť (zaľudnenosť) domácností prihraničného regiónu 
je 2,76 obyvateľa na 1 domácnosť, pričom časté prípady sú od 1 po 4 oby-
vateľov. Situácia oproti rokom 2008 – 2009 sa nezmenila, keď priemerný 
počet obyvateľov na 1 domácnosť aj vtedy bol 2,76.
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Zaľudnenosť domácností je vyššia u respondentov so základným 
vzdelaním (4 až 5 osôb v domácnosti uvádza 36,4% respondentov), nižšia 
u respondentov so stredoškolským 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 partne-
rom (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  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).

Tab. 4: 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 spo-
kojných a spokojných je vyše 92 %, pričom viac spokojnejší sú res-
pondenti z Bratislavského kraja než respondenti z Trnavského kraja. 
Celková spokojnosť s bydliskom oproti predchádzajúcemu prieskumu 
mierne vzrástla.
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Tab. 5: 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 po-

stavením v zamestnaní (CC = 0,255 pri signifikancii 0,000), keď vedúci 
zamestnanci sú veľmi spokojní až v 60,8% prípadov, odborní zamestanci 
v 40,2 % prípadov a majstri v 48% prípadov. 

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 k dispozícii auto) 
a vcelku sú spokojní s miestnou verejnou dopravou.

Ukázalo sa, že domácnosti sa postupne dovybavujú osobnými auto-
mobilmi, keď za 2 roky od predchádzajúceho prieskumu sa táto vybave-
nosť mierne zvýšila. 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%).
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Tab. 6: Počet osobných automobilov, ktoré má domácnosť k dispozícii – v % odp.

Domácnosť má k dispozícii 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

Relatívne lepšie sú vybavené automobilmi najmä domácnosti vedúcich 
zamestnancov, keď až 31,5 % z nich má k dispozícii 2 autá, a domácnosti 
zahraničných pracovníkov, ktoré majú 2 autá k dispozícii až v 37,5 %  
prípadov. 

Tab. 7: 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

Spokojnosť s verejnou dopravou sa v prihraničnom regióne Bra-
tislava – 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 nespokoj-
ných (z 26% na 20,3%). Spokojných a veľmi spokojných s verejnou 
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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 ob-
čanov s verejnou dopravou, a teda je čo naprávať aj v tomto smere. 
Ukazuje sa, že relatívne spokojnejší s verejnou dopravou sú obyvate-
lia Trnavského kraja a mierne nespokojnejší obyvatelia Bratislavské-
ho kraja. 

Mierne rozdiely v spokojnosti s dopravou boli zaznamenané v súvis-
losti 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 stra-
ne vyššiu mieru kritiky na verejnú dopravu vyslovujú úradnícki zamest-
nanci (9% veľmi nespokojných 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 spokoj-
nejším s verejnou dopravou v mieste bydliska (27,5% veľmi spokojných 
a 60% spokojných).

Príjem a mzda

Z údajov ŠÚ SR i MPSVR SR je možné dlhodobo sledovať nadprie-
merné príjmy v západnom Slovensku oproti ostatným častiam Slovenska. 
Zároveň v sledovanom období rástli nielen nominálne, ale aj reálne mzdy 
obyvateľstva.

35

Tab.8: 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

Tab.9:  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

Tab. 10: 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
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V našom prieskume respondenti dobrovoľne uvádzali sumy svojich 
čistých osobných mesačných príjmov a tiež čistých mesačných príjmov 
celých svojich domácností. 

V roku 2010 bola priemerná mesačná hrubá mzda na Slovensku 769 
EUR (pozri Štatistický úrad SR), čo v „čistom“ - teda po odrátaní sociál-
nych 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 predchádzajúce-
mu obdobiu zlepšila a že príjmová situácia je lepšia v Bratislavskom než 
v Trnavskom kraji. Ďalšie analýzy potvrdzujú aj v podmienkach prihra-
ničného regiónu zaostávanie príjmov žien oproti príjmom mužov (CC = 
0,345), výrazne lepšiu príjmovú situáciu vzdelanejších kategórií popu-
lácie (CC = 0,703), výrazne vyššie príjmy u odborných a vedúcich za-
mestnancov (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 primár-
ne údaje respondentov.

Príjmová situácia domácností naznačuje kumuláciu príjmov v domác-
nostiach, keď osobný príjem respondenta činí len časť celkových príjmov 
domácností (v priemere cca 47 %) a príjmový model slovenských domác-
ností stále odráža potrebu dvoch osobných príjmov, prípadne dopĺňanie 
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mzdy sociálnymi príjmami. Priemerných 1 393 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 pozri údaje uvedené nižšie.

Tab. 11: 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 až 1500 EUR 21,2 20,5 22,1

V tom – 1500 EUR až 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 – pozri údaje v nasledovnej tabuľke. Celkove nižšia úroveň príj-
mov 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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Tab. 12: 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 Bra-
tislavského 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 me-
sačným príjmom v uplynulom roku?“ Rozloženie odpovedí ukazuje, 
že takmer 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.

Lepšie hospodárenie vykázali osoby s lepším postavením v za-
mestnaní (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).
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Tab. 13: 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

Vzhľadom na povahu prieskumu so zameraním na cezhraničné vzťahy 
boli namieste aj otázky porovnávajúce situáciu v cudzine (išlo o 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 pri-
tom 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 – 
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kým pred 2 rokmi by zobralo pracovné zahraničné ponuky so mzdami asi 
dvakrát 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 pre-
vyšujúce domáce mzdy) by sa aj v súčasnosti dalo zlákať cca 9,2% do-
spelých 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 aj „skúsení“ zahra-
niční pracovníci (až 65% z nich).

Čo sa týka názorov obyvateľov sledovaného regiónu ohľadne mzdo-
vého vývoja v budúcich rokoch, tu je badať určitý súčasný pokles opti-
mizmu badateľného ešte pred finančnou krízou. Zatiaľ čo pred 2 rokmi 
vyše tretina občanov verila, že mzdy porastú, dnes je to už len pätina, kto-
rá deklaruje rast miezd do budúcnosti. Dosť skeptickí sú obyvatelia Tr-
navského kraja, keď skoro štvrtina z nich dokonca očakáva pokles miezd. 

Tab.14: 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 ob-
čania 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 ro-
kov a 15,7% starších nad 55 rokov veku. 

Spokojnosť so životnou úrovňou 

Pohľad do životnej úrovne obyvateľov prihraničného regiónu Brati-
slavského a Trnavského kraja umožňujú otázky týkajúce sa subjektív-
nych pocitov respondentov vo vzťahu k ich aktuálnemu životnému štan-
dardu a k ich očakávaniam do budúcna. 

Aktuálnu spokojnosť so svojím súčasným životným štandardom vy-
jadrilo 72,6% opýtaných, čo je údaj znamenajúci mierne zlepšenie opro-
ti situácii pred 2 rokmi, keď poklesol najmä podiel nespokojných z cca 
31,6% na 27%. Mierne diferencovanejšia je situácia v Trnavskom kraji, 
kde je oproti Bratislavskému kraju viac aj „veľmi spokojných so život-
ným štandardom“ (18,6% oproti 14,9%), ale aj „nespokojných a veľmi 
nespokojných “ (28,5% oproti 25,6%).

Tab. 15: 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, neodp. 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 ob-
čania v lepšom pracovnom zaradení (CC = 0,292) – z vedúcich zamest-
nancov je spokojných 50% a veľmi spokojných 37,7% a z odborných za-
mestnancov je spokojných 60,8% a veľmi spokojných 22,5%. Prieskum 
tiež potvrdil mierny rast spokojnosti so svojou životnou úrovňou u vyš-
ších vzdelanostných kategórií obyvateľov sledovaných regiónov (CC = 
0,198), ale aj nižšiu mieru spokojnosti starších – ktorí sú z 31,9% ne-
spokojní 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 tom-
to smere mierne zhoršil – kým predtým odhadovalo potrebný čas „do 2 
rokov“ cca 30,8% opýtaných (keď zoberieme do úvahy aj tých už aktu-
álne spokojných), dnes tak činí len 25,2% opýtaných; na druhej strane 
sa posúva výhľad na zlepšenie životnej úrovne za horizont 6 a viac ro-
kov 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 ro-
kov viac veria obyvatelia trnavského než bratislavského regiónu (48% 
oproti 33,4%).

Mierne optimistickejší v časových vyhliadkach na zlepšenie svojej ži-
votnej 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 až 64 ročných a 37,8% občanov 45 až 54 ročných (oproti 4,7% občanov 
do 24 rokov a 15% občanov 25 až 34 ročných). Avšak s rastom veku pribú-
da tých, ktorí rezignujú a priznávajú nemožnosť dosiahnutia optimálnej ži-
votnej úrovne (z 10% mladších do 24 rokov veku až po 30,2% občanov 55 
až 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) „spo-
kojných so svojou životnou úrovňou“ spolu 97,5%. 

Tab. 16:  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

Vnímanie vlastnej životnej úrovne bolo „podrobené“ aj porovnávaniu 
s minulosťou a okolím, aby sa plastickejšie ukázali postoje obyvateľov. 
Respondenti mali za úlohu v škále od 1 po 11 bodov (čím viac bodov, tým 
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horšie) zhodnotiť jednak svoje aktuálne životné podmienky, zhodnotiť 
podmienky pred 5 rokmi, posúdiť, aké budú o 5 rokov, a tiež sa vyjadriť, 
ako hodnotia životné podmienky svojich priateľov a známych. 

Tab. 17: 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 minu-
losť – potvrdzujú to priemerné hodnoty, keď najhoršie skóre získalo hod-
notenie situácie pred 5 rokmi (5,68 bodu), o niečo lepšie skóre získalo hod-
notenie 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 mlad-
ších respondentov; naopak u strednej vekovej kategórie (35 až 44 roč-
ných) je „budúcnosť“ vnímaná najlepšie.

Z hľadiska vzdelania platí, že s rastom vzdelania rastie aj spokojnosť 
či už s aktuálnymi, minulými, budúcimi i „okolitými“ životnými pod-
mienkami. 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 spokoj-
ní sú (a budú) nekvalifikovaní robotníci a zamestnaní úradníci, naopak 
najviac sú (a budú) spokojní vedúci zamestnanci.
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Motivácia a rozsah pracovnej migrácie  
v prihraničnom regione SR: roky 2008 – 2010

Zuzana Kostolná, IVPR, Bratislava

Po vstupe Slovenska do EÚ patrila v rámci zahraničnej migrácie Sloven-
skej republiky k najdynamickejšie sa rozvíjajúcim komponentom pracovná 
migrácia. Vstup krajiny do Európskej únie mal vlyv na rozsah, štruktúru 
a atribúty pracovnej sily migrujúcej za prácou do zahraničia. Mapovanie 
migračných tokov za prácou do zahraničia v rámci projektu FAMO za roky 
2008 – 2010 bolo zakomponované do obdobia, ktoré sprevádzal postupný 
pokles migrujúcich pracovníkov (pozri nasledujúci graf). 

Migrácia za prácou  do zahraničia po vstupe SR do EU
zdroj VZPS (počty osôb v tis) 
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Od roku 2007, keď odlev pracovnej sily do zahraničia bol signifikant-
ne 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 Vý-
berového zisťovania pracovných síl (VZPS) sa načrtnutý kvantitatívny 
vývoj odlivu pracovnej sily do zahraničia premietol do všetkých krajov 
Slovenska s výnimkou Košického a Trenčianskeho kraja. Najnižšia za-
hraničná pracovná migrácia dlhodobo pretrváva v Bratislavskom a Tr-
navskom kraji (pozri nasledujúcu tabuľku).

Migrácia za prácou do zahraničia z krajov SR v rokoch 2004 – 2011 (v tis. osôb)

BA TA TC NI ZI BC PV KI 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

٭2011 4,6 4,2 11,5 28,1 17,2 10,7 31,6 10,1 118,1

Skratky krajov:  BA-Bratislavský,TA-Trnavský,TC-Trenčiansky, NI-Nitriansky,ZI Žilinský, 
BC-Banskobystrický,PV-Prešovský,KI-Košický

Zdroj : VZPS ŠÚ SR
Poznámka :od roku 2010 uvádzaná krátkodobá migrácia za prácou do 1 roka 

Migrácia za prácou do Rakúska v prihraničnom 
regióne SR v rokoch 2008 - 1Q 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 signifikatne vzrastla. 
Podľa dostupných údajov z VZPS sa počet Slovákov, ktorí odišli praco-
vať do Rakúska po roku 2007, zvýšil o viac ako tretinu. Okrem samot-
ného vstupu krajiny do Európskej únie sa na akcelerácii tokov migrantov 
za prácou do Rakúska v sledovanom období synergicky podielalo 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 profe-
sii. Následne od 1. 7. 2008 vstúpil do platnosti spolkový zákon rakúske-
ho ministerstva hospodárstva a práce č. 224/2008, na základe ktorého sa 
zoznam pôvodných 50 nedostatkových profesii rozšíril o ďaľších pätnásť 
(išlo najmä o robotnícke profesie z oblasti stavebníctva, zámočníkov, in-
štalatérov, účtovníkov, servisných technikov). Predpokladáme, že k zvý-
šeniu záujmu o Rakúsko prispelo aj očakávané ukončenie prechodných 
období koncom apríla 2011.

 Z hľadiska regionálnej štruktúry je Rakúsko ako cieľová krajina 
najvýraznejšie zastúpená občanmi z Nitrianskeho kraja (takmer štvrtina 
pracujúcich občanov SR v Rakúsku je z Nitrianskeho kraja). V Brati-
slavskom kraji, ktorý patrí dlhodobo ku krajom s najnižšou pracovnou 
migráciou do zahraničia, v sledovanom období záujem o Rakúsko ako 
cieľovú destináciu pracovnej migrácie rastie (pozri nasledujúcu tabuľku).
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Občania SR , ktorí pracujú v Rakúsku podľa krajov (v tis. osôb)

BA TA TC NI ZI BC PV KI spolu

4Q 2008 1,8 2,0 2,1 3,1 1,7 2,5 3,3 1,7 18,2

4Q 2009 1,4 2,4 2,8 4,0 2,6 3,2 2,8 3,1 22,2

4Q 2010 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
Rok 2010,2011 krátkodobá migrácia za prácou (do 1 roka), rok 2011 1Q

Migračný potenciál obyvateľov prihraničného 
regiónu Slovenska na základe výsledkov prieskumu 

FAMO I a FAMO II 

Migračné postoje obyvateľov prihraničných regionov sledované v hori-
zonte rokov 2008 – 20101 potvrdili, že drvivá väčšina občanov prihraničné-
ho 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 re-
gióne Bratislava a Trnava , v roku 2010 len každý jedenásty. 

1 Zber údajov prebehol na rozhraní rokov 2008/2009 a opakoval sa v rokoch 2010/2011. Pre zber 
údajov bol využitý rovnaký dotazník doplneny modulmi o nelegálnej práci v roku 2008 a modulom 
a percepcii hospodárskej krízy v roku 2010. Reprezentatívna vzorka domácností v roku 2008 bola 
1500 respondentov a v roku 2010 1502 respondentov. 

Záujem o vycestovanie do zahraničia za prácou prezentovali takmer 
dve tretiny mužov (59,7%) a necelá polovica žien (40,3%). Aj keď na-
ďalej platí, že slobodný muž so stredoškolským vzdelaním predstavuje 
typického pracovného migranta zo slovenského prihraničného regiónu, 
výskumné poznatky upozorňujú na skutočnosť, že oproti predchádzajú-
cemu obdobiu vzrástol podiel žien so záujmom o prácu v zahraničí. Kým 
v roku 2008 vyjadrila záujem pracovať v zahraničí tretina žien a dve treti-
ny mužov, v dvojročnom časovom horizonte sa rozdiely zmenšili. Veková 
štruktúra záujemcov o pracovnú migráciu zostala nezmenená. Záujem o 
pracovnú migráciu sa kumuloval v mladších vekových skupinách do 34 
rokov, najsilnejší potenciál predstavujú mladí ľudia od 15 do 24 rokov. 
V súbore na druhej strane vekovej osi bol záujem o prácu v zahraničí 
ojedinelý. Pre záujemcov o pracovnú migráciu z prihraničného regiónu 
Slovenskej republiky je najpríťažlivejšie Rakúsko (36,4%) a Nemecko 
(24%), teda 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.

 
Záujem respondentov z Bratislavského a Trnavského kraja o pracovnú migráciu do 
zahraničia

Práca v zahraničí 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%
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Potenciál zahraničnej pracovnej mobility sa významne redukuje vo 
vzťahu k vykonaným realizačným aktivitám vyjadreným mierou prav-
depodobnosti a reálnosti deklarovaného záujmu. Realizačné migračné 
aktivity rozdelujú potenciálnych migrantov do viacerých skupín. Prvú 
skupinu predstavujú skôr deklaratívni migranti, ktorí síce prejavili zá-
ujem o prácu v zahraničí, ale pre svoj zámer nepodnikli žiadne kroky 
(približne dve tretiny respondentov). Vyšší stupeň pravdepodobnosti 
zahraničnej pracovnej migrácie je charakteristický pre skupinu respon-
dentov, ktorí síce zatiaľ nepodnikli žiadne kroky, ale majú to v pláne 
(viac ako tretina respondetov so záujmom o pracovnú migráciu). Reálny 
migračný potenciál zahŕňa výhradne osoby, ktoré už podnikli konkrétne 
kroky k realizácii pracovnej aktivity v zahraničí, to znamená absolvo-
vali stretnutie so zamestnávateľom v zahraničí, uchádzali sa o pracov-
nú pozíciu, požiadali o pracovné povolenie, majú prísľub pracovného 
miesta2. 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 kon-
krétne kroky, aby prácu v zahraničí získal3.

Prieskum potvrdil, že rozsah zahraničnej pracovnej migrácie je na-
ďalej do značnej miery determinovaný úrovňou príjmov dosahovaných  
v zahraničí v porovnaní s domovskou krajinou (pull faktory). Odha-
dovaný potenciál zahraničnej pracovnej migrácie zvyšujú záujem-

2 Počas siedmich rokov uplatňovania prechodných období potrebovali Slováci na to, aby mohli  
v Rakúsku legálne pracovať, pracovné povolenie.

3 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: hľahanie zamestnania pomocou špecializovanej agentúry, vyhľadanie pomoci od 
príbuzných, kolegov či známych, ktorí žijú v zahraničí, oslovenie potencionálneho zahraničného 
zamestnávateľa alebo vybavovanie potrebných formalít: víz, sociálneho a zdravotného poistenia, 
resp. v prípade potreby pracovného povolenia. 

covia, ktorí ochotu vycestovať za prácou do zahraničia podmieňujú 
niekoľkonásobne vyšším príjmom v cieľovej krajine (pozri nasledu-
júci graf).

Podľa výskumných zistení hranica výšky príjmu v zahraničí, ktorá by 
splnila úlohu motivátora pracovnej migrácie v prihraničnom regióne, nie-
koľkonásobne presahuje príjem v tuzemsku. Zahraničné ekonomické štú-
die upozorňujú, že sklon k potenciálnej i realizovanej mobilite potenciuje 
troj a viacnásobne vyššia hladina príjmov v cieľovej krajine. V prípade 
ak úroveň prijmov v cieľovej krajine 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. 
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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 dosiahla priemerná mesačná mzda v hospodárstve SR úroveň 769 €. 
Podľa prieskumu Profesia.sk najvyššie platy v nadväznosti na konkrétnu pozíciu očakávajú  
v Bratislavskom kraji 806 € 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 € , Pravda 18.4.2011

Kým v roku 2008 záujem o prácu v zahraničí podmieňoval vyšším zá-
robkom 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 robotníkov4. U pracovníkov  
s vyššou kvalifikáciou popri mzdových motivačných faktoroch významnú  
 

4 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 tak v zahraničí, ako aj po návrate domov.

úlohu zohrávali aj faktory súvisiace s výkonom práce: lepšie pracovné 
podmienky, možnosti ďaľšieho vzdelávania 

Odhad migračného potenciálu zreálňuje plánovaný časový hori-
zont odchodu do zahraničia. Poznatky z predchádzajúcich výsku-
mov 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 zahrani-
čia, 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 nasledu-
júci graf.

Očakávaný odchod za prácou do zahraničia
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Potenciál pracovných migrantov s reálnym záujmom o prácu v za-
hraničí, resp. o 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 madých 
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)

Zhrnutie

Tendencia poklesu pracovnej migrácie obyvateľov Slovenska do za-
hraničia po roku 2008 sa nepremietla v kvantitatívnom vývoji migrač-
ných tokov za prácou do Rakúska. Počet Slovákov, ktorí odišli pracovať 
do Rakúska po roku 2007, sa zvýšil o viac ako tretinu. Z hľadiska regio-
nálnej štruktúry je Rakúsko ako cieľová krajina najvýraznejšie zastúpená 
občanmi z Nitrianskeho kraja (takmer štvrtina pracujúcich v Rakúsku je 
z Nitrianskeho kraja, zdroj VZPS)

Načrtnutý kvantitatívny vývoj rezonuje aj vo výskumných zisteniach 
FAMO. V sledovanom období (roky 2008 – 2010/2011) poklesol záujem o 
pracovnú migráciu. Záujem pracovať v zahraničí v roku 2008 vyjadril každý 
siedmy respondent žijúci v prihraničnom regione Bratislava a Trnava, v roku 
2010 len každý jedenásty. Pre záujemcov o pracovnú migráciu z prihraničné-
ho regiónu západné Slovensko patrí Rakúsko medzi najatraktívnejsšiu pra-

covnú destináciu. Na výraznom uprednostnení Rakúska sa popri argumen-
toch ekonomickej povahy (dobre platia) a geografickej blízkosti k Bratislave 
a Trnave podpísalo aj očakávané ukončenie uplatňovania prechodných obdo-
bí s obmedzením voľného prístupu na trh práce koncom apríla 2011.

V štruktúre záujemcov o pracovnú migráciu v horizonte rokov 2008 
– 2010/2011 bol zaznamenaný proces zvyšovania záujmu žien o prácu v 
zahraničí5. Kým v roku 2008 záujem pracovať v zahraničí vyjadrila tre-
tina žien a dve tretiny mužov, v roku 2010/2011 sa rozdiely signifikantne 
zmiernili (40,3% ženy a 59,7% muži).

Prieskum opakovane potvrdil, že rozsah zahraničnej pracovnej migrá-
cie je determinovaný úrovňou príjmov z pracovnej činnosti v zahraničí 
v porovnaní s domovskou krajinou (pull faktory). Hranica výšky príj-
mu v zahraničí , ktorá by splnila úlohu motivátora zahraničnej pracovnej 
migrácie, niekoľkonásobne presahuje príjem v tuzemsku. Výskumné zis-
tenia v dvojročnom horizonte realizácie FAMO zaznamenali síce kvan-
titatívny pokles záujemcov o prácu v zahraničí, ktorí ochotu vycestovať 
podmieňovali možnosťou získať vyšší príjem, na strane druhej sa v prie-
behu dvoch rokov zvýšila hladina očakávanej motivačnej výšky príjmu. 

K zreálneniu odhadu migračného potenciálu z prihraničného regiónu 
Slovenska prispievajú údaje o realizovaných migračných aktivitách (kon-
krétne kroky k získaniu práce v zahraničí uskutočnilo 13,2% záujemcov 
o prácu v zahraničí) a časový horizont odchodu za prácou do zahraničia 
(tri štvrtiny respondentov na otázku, kedy plánujú odchod do zahraničia, 
uviedli: neskôr , ešte neviem). 

5 Na zmeny v charaktere migrácie a postupnom vzostupe feminizácie vo všetkých jej typoch 
upozorňuje v súlade s autormi Castles a Miller (1998) Vašečka, M. v štúdii „Postoje verejnosti  
k cudzincom a zahraničnej migrácii v Slovenskej republike“, IOM, 2009.
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Kvalifikačné predpoklady pracovnej sily  
a požiadavky zamestnávateľov zo slovenských 

regiónov CENTROPE

Daniela Kešelová, IVPR, Bratislava

Vychádzajúc z Memoranda o celoživotnom vzdelávaní sa (2000) 
v najširšom zmysle slova je vzdelanie „kľúčom k vedomostiam“ a ná-
strojom na pochopenie sociálnych a ekonomických zmien v spoločnosti. 
Je všeobecne známe, že vzdelanie, dostatok zodpovedajúcich vedomostí 
a zručností a prístup k informáciám umožňuje človeku získať a udržať si 
zamestnanie a podieľať sa na spoločenskom a hospodárskom živote. 

Vzdelanie možno charakterizovať ako ukončený stav, výsledok pro-
cesu vzdelávania. Je to „výsledok osvojovania systematických poznatkov 
a vedomostí“ (Hotár – Paška - Perhács, 2000, s. 499). 

V uvedenom význame je pojem vzdelanie chápaný aj v prieskumoch 
FAMO I a FAMO II. Problematike vzdelania, kvalifikačných predpokla-
dov pracovnej sily v prihraničnom regióne bola v prieskume realizova-
nom v rámci projektu FAMO I a FAMO II venovaná osobitná pozornosť 

Z hľadiska najvyššieho ukončeného vzdelania boli v prieskume 
FAMO II v roku 2010 v najvyššej miere zastúpení respondenti so stred-
ným vzdelaním s maturitou (43,5%). Necelú jednu štvrtinu tvorili vyu-
čení (23,4%) a viac ako jednu desatinu (14,2%) respondenti so základ-
ným vzdelaním. Magisterský stupeň vysokoškolského štúdia absolvovalo 
11,9% respondentov a 4% malo absolvovaný prvý stupeň vysokoškol-
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ského štúdia. Detailnú štruktúru respondentov podľa vzdelania prináša 
nasledujúca tabuľka.1

Tabuľka 1: Štruktúra respondentov podľa najvyššieho ukončeného vzdelania, 
porovnanie FAMO I a FAMO II

Vzdelanie
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

Total 1500 100,0 1502 100,0

V porovnaní s prieskumom FAMO I boli v prieskume FAMO II res-
pondenti s nižšími stupňami vzdelania zastúpení v menšom počte. Vo 
FAMO II boli vo vyššej miere (43,5 %) zastúpení respondenti so stred-
ným vzdelaním s maturitou (vo 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. 

1 V rokoch 2008/2009 sa v rámci FAMO I  zúčastnilo 1500 respondentov prieskumu domácností 
a 1774 prevádzok prieskumu zamestnávateľov. V rokoch 2010/2011 sa vo FAMO II zúčastnilo 
prieskumu domácností 1502 respondentov a prieskumu zamestnávateľov 1500 prevádzok. Počty 
zúčastnených domácností a zamestnávateľov v rámci FAMO I a II sú uvedené za Slovensko, 
konkrétne ide o respondentov z Bratislavského a Trnavského kraja. 

Štruktúra podľa najvyššieho ukončeného vzdelania v podsúbore záu-
jemcov o prácu v Rakúsku v prieskume FAMO II nekopírovala štruktúru 
celkového súboru podľa vzdelania, bola jej však podobná. Medzi záu-
jemcami o prácu v Rakúsku2 výskumné zistenia potvrdili mierne vyššie 
zastúpenie respondentov s vyšším stupňom vzdelania. Takmer dve treti-
ny (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 res-
pondenti 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% záujem-
cov 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.

Vzdelanie, kvalifikácia a trh práce

Prieskum FAMO II preukázal, že jedna štvrtina respondentov bola 
vzdelaním pripravená na prácu v administratíve ako kancelárske sily a ob-
chodní zamestnanci. Vzdelanie v odboroch pripravujúcich na povolania v 
oblastiach obsluhy zariadení a strojov, montérov a vodičov automobilov 
malo 15,6% respondentov. Takmer 15% študovalo odbory pripravujúce 

2 V celkovom súbore FAMO II bolo 75 respondentov so záujmom o prácu v Rakúsku.
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na povolania poskytujúce služby (v obchodoch a reštauračných zariade-
niach). Na výkon remeselníckych a príbuzných povolaní bolo vzdelaním 
pripravených 13,6% respondentov. Kvalifikované povolania v oblastiach 
techniky, financií, bezpečnosti a sociálnej pomoci mohlo podľa získané-
ho vzdelania vykonávať približne 11% respondentov. Menej ako jedna 
desatina (7,8%) bola vzdelaním pripravená na prácu pomocných pracov-
ných 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 príslušní-
kov armády (0,4%) a iné povolania (3,1%). 

So vzdelaním súvisí pojem kvalifikácia. Palán (1997, s. 62) ju vyme-
dzuje ako sústavu schopností potrebných k získaniu oficiálnej spôsobilos-
ti k výkonu určitej činnosti, povolania. Získava sa prípravou na povolanie 
alebo absolvovaním školy a praxou. Podobne ju charakterizuje aj Pru-
sáková (2005, s. 40), ktorá kvalifikáciu chápe ako spôsobilosť na výkon 
povolania získanú na základe odbornej profesijnej prípravy.

V empirických prieskumoch FAMO I a FAMO II sa dospelo k nasle-
dovným zisteniam týkajúcim sa vzťahu kvalifikácie a uplatnenia sa na 
trhu práce. 

Tabuľka 2: 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  

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.

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 stredo-
školským 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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Znalosti, zručnosti, mäkké schopnosti

Odborné znalosti a zručnosti 

V prieskumoch v rámci FAMO I a FAMO II ostalo poradie piatich naj-
častejších požiadaviek zamestnávateľov na odborné znalosti a zručnosti 
(vrátane znalostí cudzieho jazyka a vynímajúc mäkké zručnosti) kvalifiko-
vaných pracovníkov pomerne stabilné. 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 upred-
nostňovali pred ovládaním cudzieho jazyka zručnosti v starostlivosti o zá-
kazníkov a znalosti o tovare, produktoch, prezentačné zručnosti produktov. 
Zručnosť práce s internetom bola v obidvoch prieskumoch treťou najčastej-
šie požadovanou zručnosťou u kvalifikovaných pracovníkov. Nasledovali 
základné znalosti výpočtovej techniky, tabuľkové výpočty. Vo FAMO II v 
roku 2010 bola požiadavka na prezentačné zručnosti zamestnancov menej 
významná – oproti prvému miestu vo FAMO I klesla 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 pracov-
nú silu, u respondentov spomedzi obyvateľov Bratislavského a Trnav-
ského kraja bola v prieskumoch FAMO I a FAMO II v najvyššej miere 
deklarovaná zručnosť práce s internetom a intranetom. Vo FAMO I v roku 
2008 zručnosť práce s internetom a intranetom uviedla približne jedna 
štvrtina respondentov a vo FAMO II v roku 2010 takmer jedna tretina res-
pondentov. Cudzie jazyky v obidvoch prieskumoch ovládalo podľa vlast-

ného vyjadrenia približne rovnaké zastúpenie respondentov z domácností 
(13,1% v roku 2008 a 12,7% v roku 2010). 

Úroveň jazykových znalostí u pracovnej sily a požiadavky 
zamestnávateľov

Spomedzi cudzích jazykov v oboch prieskumoch domácností respon-
denti 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 Tr-
navského kraja. 

Čo sa týka znalostí nemčiny, respondenti vo FAMO I v roku 2008 dek-
larovali jej lepšiu znalosť v porovnaní s respondentmi v prieskume FAMO 
II v roku 2010. Kým v roku 2010 slovom a písmom dobre ovládalo nemči-
nu 7,2% respondentov, v roku 2008 to bolo približne 11%. Na druhej stra-
ne, v roku 2010 znalosť jednotlivých slov deklarovala až približne jedna 
štvrtina respondentov, ale v roku 2008 to bolo menej ako 15% responden-
tov. 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 dek-
larovalo 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 res-
pondentov, ktorí angličtinu ovládali dobre slovom aj písmom. Na druhej 
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strane v roku 2010 výrazne narástlo zastúpenie respondentov, ktorí z an-
gličtiny ovládali iba jednotlivé slová. 

Celkovo možno konštatovať, že hoci respondenti uvádzali v oboch 
prieskumoch lepšiu znalosť angličtiny v porovnaní s nemčinou, deklaro-
vaná úroveň znalostí oboch týchto cudzích jazykov vo FAMO II mierne 
poklesla v porovnaní s FAMO I.

Znalosť ostatných cudzích jazykov (francúzštiny, ruštiny, španielčiny, ta-
liančiny) sa v obidvoch prieskumoch u najvyššieho podielu respondentov po-
hybuje v úrovniach „porozumenie s ťažkosťami“ a „znalosť jednotlivých slov“.

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 ovlá-
danie cudzieho jazyka 6,4% zamestnávateľských subjektov, ktoré hľadali 
nových pracovníkov. Na kvalifikovaných pracovníkov túto požiadavku 
mala viac ako jedna štvrtina zamestnávateľov (28%). V prípade kvalifi-
kovanej pracovnej sily požiadavka zamestnávateľov na znalosť cudzích 
jazykov výrazne stúpla vo FAMO II v porovnaní s FAMO I. Zatiaľ čo za-
stúpenie zamestnávateľov, ktorí cudzí jazyk požadovali aj u pomocných 
pracovníkov, bolo v obidvoch prieskumoch pomerne vyrovnané, u kva-
lifikovanej pracovnej sily táto požiadavka vzrástla z každého desiateho 
zamestnávateľa vo FAMO I na každého štvrtého vo FAMO II.

Mäkké schopnosti

Schopnosť charakterizuje Palán (1997, s. 105) ako „súbor predpo-
kladov nutných k úspešnému vykonávaniu určitej činnosti“. Autor delí 
schopnosti na vnemové, psychomotorické a intelektuálne. Je možné ich 

členiť na schopnosti tvrdého typu (hard skills) a mäkkého typu (soft ski-
lls). Medzi schopnosti tvrdého typu zaraďuje kvalifikáciu a prax a za 
schopnosti mäkkého typu považuje napríklad komunikatívnosť, lojál-
nosť, zmysel pre tímovú prácu, zodpovednosť, etiku. 

Z uvedenej definície Palána (1997) vychádzame pri analýze mäkkých 
schopností zisťovaných v rámci výskumov FAMO I a FAMO II. 

V roku 2010, ako aj v roku 2008 najčastejšími požiadavkami zamest-
návateľov na pracovnú silu v slovenskom regióne CENTROPE bolo dis-
ponovanie tzv. mäkkými schopnosťami. Vo FAMO I a FAMO II však boli 
zaznamenané rozdiely v požiadavkách na konkrétne mäkké schopnos-
ti, a to u pomocných aj kvalifikovaných pracovníkov. Kým v roku 2008 
u zamestnávateľov dominovala pre 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 po-
treba flexibility mohla súvisieť s ekonomickou recesiou počas prieskumu 
v rámci FAMO II. Vplyvom znižovania počtu pracovných miest a znižo-
vania výroby sa v očiach zamestnávateľov stala pružnosť a rýchle prispô-
sobenie 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 pra-
covníkov zo strany zamestnávateľov nezmenila. Avšak vo FAMO II sa výraz-
ne 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).
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Tabuľka 3: Päť najčastejšie požadovaných mäkkých schopností u zamestnávateľov 
na kvalifikovanú pracovnú silu3 

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

Zručnosť
Počet 
(abs.)

Zručnosť
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 hos-
podárskej recesie. Ako klesala ponuka voľných pracovných miest a rástol 
počet ľudí bez práce (vrátane kvalifikovaných) hľadajúcich si nové pracov-
né uplatnenie, pre zamestnávateľov sa otvorili možnosti výberu zamest-
nancov zo širšej ponuky kvalifikovanej pracovnej sily. Vplyv uvedených 
okolností mohol mať za následok stanovovanie vyšších požiadaviek za-
mestnávateľských subjektov na kvalifikovaných uchádzačov o prácu.

Pri opytovaní domácností vo FAMO II sa zistilo, že najčastejšou mäk-
kou schopnosťou bola usilovnosť, ktorú uviedlo takmer 46% responden-
tov. Viac ako 40% respondentov sa tiež považuje za svedomitých a takmer 
40% za zodpovedných. Viac ako jedna tretina sa považuje za flexibilných, 
disciplinovaných so zmyslom pre povinnosť a so schopnosťou zvládať  
 

3 V prevádzkach, kde v čase realizácie prieskumov v rámci FAMO I, resp. FAMO II hľadali 
zamestnancov.

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 v jednej štvrtine prí-
padov. Približne jedna pätina má podľa vlastného vyjadrenia radosť z expe-
rimentovania 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 oblas-
ti 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 domácností sa na prvom mieste považujú za usilov-
ných, zamestnávatelia požadovali u pomocných a kvalifikovaných pracovní-
kov 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 prí-
pade pomocných pracovníkov. Istá miera zhody nastala v prípade vlastnosti 
svedomitosť, ktorá u respondentov z 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 uve-
denom regióne prináša nasledujúca tabuľka z prieskumu FAMO II. Uve-
dené počty odpovedí slúžia pre bližšiu informáciu, ale pozornosť chceme 
upriamiť na poradie odpovedí a diskrepanciu mäkkých schopností.
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Tabuľka 4: Disponovanie mäkkými schopnosťami v komparácii s požiadavkami 
zamestnávateľov v slovenskom regióne CENTROPE (FAMO II)

Požadované mäkké 
zručnosti u pomocných 

pracovníkov

Počet 
(N=125)

Požadované mäkké 
zručnosti u 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

Vzdelávanie pracovnej sily v slovenskom regióne 
CENTROPE

Význam vzdelávania počas celého života človeka zdôrazňuje aj Me-
morandum o celoživotnom vzdelávaní (2000, s. 9): „Vzdelávanie a od-
borná príprava pomáha udržiavať hospodársku konkurencieschopnosť 
a zamestnateľnosť a zároveň je najlepším spôsobom boja so sociálnym 
vylúčením.“ Uvedené tvrdenie podporuje aj Britský Chartered Institute of 
Personnel and Development (2001), ktorý považuje vzdelávanie za roz-
hodujúci proces v podnikoch a organizáciách. Výsledkom vzdelávania 
u zamestnancov je ich zvýšená adaptabilita a zamestnateľnosť. V prípade 
podniku je to zvýšená efektívnosť a udržateľnosť organizácie (In Arm-
strong, 2007). Význam vzdelávania podčiarkuje aj fakt, že ako uvádza 
Armstrong (2007), vzdelávanie zvyšuje schopnosti, rozvíja zručnosti, 
postoje, pripravuje zamestnancov na náročnejšie pracovné úlohy v bu-
dúcnosti.

Pod pojmom vzdelávanie Palán (1997) rozumie proces uvedomelého 
a cieľavedomého sprostredkovávania a aktívneho utvárania vedomostí 
a skúseností. Autor diferencuje proces vzdelávania na vzdelávanie ako 
činnosť lektora a vzdelávanie sa ako činnosť účastníka vzdelávania. Pod-
ľa Machalovej (2006, s. 67) je vzdelávanie „cielená vzdelávacia činnosť 
zameraná na učiacich sa zvonka“ a vzdelávanie sa spočíva v aktivite sa-
motných učiacich sa. Armstrong (2007, s. 461) vymedzuje vzdelávanie 
ako proces získavania a rozvoja nových znalostí, zručností a postojov. 
Vychádzajúc z Bartonkovej a Šimeka (2002, s. 43) môžeme charakterizo-
vať vzdelávanie ako „najefektívnejší nástroj mobilizácie ľudských zdro-
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jov v oblasti ekonomiky“ a tiež môže slúžiť ako prevencia patologických 
javov v oblasti sociálnej práce (Prusáková, 2005, s. 25).

S termínom vzdelávanie súvisí pojem ďalšie vzdelávanie. Podľa Palá-
na (1997, s. 22) možno ďalšie vzdelávanie chápať ako „vzdelávací proces 
zameraný na poskytovanie vzdelávania po absolvovaní určitého školské-
ho vzdelávacieho stupňa“.

Vychádzajúc z Palána (1997), jedným z druhov ďalšieho vzdelávania 
je ďalšie profesijné vzdelávanie. Jeho cieľom je vytváranie a udržiava-
nie súladu medzi kvalifikáciou pracovníka a požiadavkami, ktoré sú na 
výkon práce kladené. Ďalšie profesijné vzdelávanie tak priamo súvisí s 
ekonomickou aktivitou dospelého človeka.

V uvedenom význame chápeme pojmy ďalšie vzdelávanie a ďalšie 
profesijné vzdelávanie v nasledujúcich častiach analýzy empirických 
prieskumov FAMO I a FAMO II.

Podpora ďalšieho profesijného vzdelávania 
zamestnancov

Výskumné zistenia z FAMO I a FAMO II potvrdili všeobecný predpo-
klad, že prevádzky podporujú opatrenia k ďalšiemu profesijnému vzde-
lávaniu kvalifikovaných pracovníkov vo vyššej miere ako u pomocných 
pracovníkov.

Avšak v podpore ďalšieho profesijného vzdelávania tak pomocných, 
ako 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 pracov-
níkov 26,7% prevádzok. U kvalifikovaných zamestnancov interné, ex-
terné a kombinované opatrenia vyvíjalo 59,6% prevádzok. V ostatných 
12 mesiacoch do roku 2010 ďalšie profesijné vzdelávanie podporovalo 
internými, externými alebo kombinovaných opatreniami nižšie zastúpe-
nie prevádzok (20,9% u pomocných zamestnancov a 45,4% u kvalifiko-
vaných zamestnancov).

K podpore opatrení k ďalšiemu profesijnému vzdelávaniu zamestnan-
cov inklinovali vo FAMO II vo vyššej miere zamestnávatelia so zahranič-
ným vlastníkom a s vyšším počtom zamestnancov. V kategórii prevádzok 
s domácim vlastníctvom určité opatrenia (interné, externé, kombinované) 
na podporu ďalšieho profesijného vzdelávania kvalifikovaných pracovní-
kov vyvíjalo 43,4% prevádzok. V prevádzkach so zahraničným vlastní-
kom podporovali opatrenia k ďalšiemu profesijnému vzdelávaniu 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 kategó-
rii do 100 zamestnancov to bola viac ako polovica prevádzok (54,1%). 
V kategórii do 500 zamestnancov ďalšie profesijné vzdelávanie kvalifiko-
vaných pracovníkov podporovalo takmer 69% prevádzok. V kategórii nad 
500 zamestnancov sa podiel prevádzok, ktoré podporovali ďalšie profesij-
né 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 mesia-
coch viac ako polovica z celého súboru respondentov. Ďalšieho odborného 
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vzdelávania v podniku sa zúčastňovala takmer jedna štvrtina responden-
tov (23,1%). Kurzy ďalšieho odborného vzdelávania v externej inštitúcií 
hradené podnikom využila menej ako jedna desatina respondentov. Kur-
zy 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 zamestnan-
ci počas neho vo vyššej miere využili opatrenia na ďalšie odborné vzde-
lávanie 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 organizovaného a hradeného 
súkromne zo zdrojov zamestnanca.

Takmer dve tretiny respondentov (61,5%) si v prieskume dokázali 
predstaviť absolvovanie ďalšieho vzdelávania, ktorým by si zvýšili svoju 
kvalifikáciu. V podsúbore záujemcov o prácu v Rakúsku bol záujem o ab-
solvovanie ďalšieho profesijného vzdelávania mierne vyšší v porovnaní 
s celkovým súborom. Až 70,7% záujemcov o prácu v Rakúsku deklaro-
valo tendencie k ďalšiemu profesijnému vzdelávaniu. Podľa uvedených 
odpovedí v prieskume v roku 2008 záujem o ďalšie profesijné vzdelá-
vanie 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 respon-
dentov 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. 

Závery

Z analýzy prieskumov realizovaných v dvoch etapách projektu FAMO 
v domácnostiach a u zamestnávateľských subjektov vyplynuli nasledov-
né zistenia. 

V čase rastu nezamestnanosti po roku 2008 sa zvýšili požiadavky zamest-
návateľov z prihraničného regiónu SR predovšetkým na kvalifikovanú pra-
covnú silu, a to hlavne v oblastiach cudzích jazykov a mäkkých schopností.

Z hľadiska mäkkých zručností sa vo FAMO II v súvislosti so znižova-
ním počtu pracovných miest a potrebou rýchlo sa prispôsobovať zmenám 
dostala na prvé miesto požiadavka flexibility pracovnej sily. 

Prieskumy potvrdili hypotézu, podľa ktorej sa zamestnávateľmi najviac 
požadované odborné znalosti a zručnosti a mäkké zručnosti odlišujú od 
kvalifikačných predpokladov, ktorými disponuje pracovná sila. Ako príklad 
možno uviesť nasledovné. Spomedzi mäkkých schopností zamestnávatelia 
kládli najväčší dôraz na flexibilitu, kým respondenti zo súboru domácností 
sa považovali na prvom mieste za usilovných. Flexibilita u samotných oby-
vateľov bola uvedená na siedmom mieste. Z hľadiska odborných zručností 
zamestnávatelia požadovali predovšetkým znalosť cudzieho jazyka, kým 
respondenti zo súboru domácností v najvyššej miere deklarovali zručnosť 
práce s internetom a intranetom. 

Medzi záujemcami o prácu v Rakúsku boli v porovnaní s celkovým 
súborom vo vyššej miere zastúpení respondenti s vyšším stupňom vzde-
lania a respondenti ovládajúci nemecký jazyk na vyšších úrovniach. 

V prieskume v rámci FAMO II ďalšie profesijné vzdelávanie zamest-
nancov podporoval nižší počet prevádzok ako v prieskume vo FAMO I. 
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Na druhej strane poznatky z prieskumov upozornili na zvýšený záujem 
zamestnancov o ďalšie profesijné vzdelávanie. Možno predpokladať, že 
práve v čase rastu nezamestnanosti a znižovania počtu pracovných miest 
nadobudla význam potreba profesijného a osobnostného rastu prostred-
níctvom vzdelávania.
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