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Talenty pre Slovensko 
 

Peter Kremský, Podnikateľská aliancia Slovenska 

 

Úvod 

Cieľom tohto prieskumu bolo zistiť dôvody odlevu talentovaných mladých ľudí do zahraničia. Prináša 
informácie, prečo mladí ľudia študujú radšej v zahraničí, ako na Slovensku, prečo po ukončení štúdia 
ostávajú v zahraničí. Ponúka aj predpoklady, aké sú dôvody, že sa nechcú vrátiť na Slovensko a pri splnení 
akých podmienok a z akých dôvodov by sa na Slovensko vrátili.  
 
Vláda Slovenskej republiky v posledných mesiacoch prejavila záujem o pritiahnutie talentovaných ľudí zo 
Slovenska, ktorí žijú v zahraničí späť do vlasti. Prieskum jej môže pomôcť zvoliť vhodné prostriedky a kroky, 
ktorými by motivovala zostať pracovať na Slovensku tých, ktorí zatiaľ neodišli a pritiahla k návratu späť do 
vlasti aj tých, ktorí tam pracujú a študujú. 
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Tento prieskum vychádza z ankety medzi terajšími alebo bývalými občanmi Slovenskej republiky, ktorí 

študujú alebo pracujú v zahraničí. Anketa prebehla v októbri 2015 formou internetového formulára 

s niekoľkými otázkami. Ankety sa zúčastnilo 132 ľudí, ktorí v zahraničí pracujú a ďalších 81, ktorí v zahraničí 

študujú. Účastníci boli čiastočne oslovení priamo, ale z veľkej časti cez sociálne siete (najmä cez stránky, 

ktoré združujú Slovákov v zahraničí). 
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1. Tradícia vysťahovalectva na Slovensku 

Vysťahovalectvo je na Slovensku bežné už niekoľko storočí. Motívom boli najmä ekonomické dôvody, 

špeciálne chudoba v horských oblastiach. Neskôr pribudli politické dôvody, najmä počas druhej svetovej 

vojny a komunistického režimu s najvýraznejšími vlnami v rokoch 1948-9 a 1968-9.  

Po roku 1989 je dôvodom na vysťahovanie najmä hľadanie práce, ktorú sa ľuďom nedarí nájsť na Slovensku, 

často ľudia odchádzajú za hranice aj za rodinou. Výrazným dôvodom je aj štúdium, po ukončení ktorého už 

slovenskí občania ostanú pracovať v zahraničí dlhodobo, prípadne natrvalo. Alarmujúci je najmä počet 

mladých obyvateľov vo veku do 30 rokov, ktorí chcú skôr či neskôr odísť do zahraničia.  Ministerstvo 

školstva uvádza1, že viac ako 70 % mladých ľudí na Slovensku by uprednostnilo radšej život v inej krajine. 

V menej rozvinutých regiónoch, kde je aj menej voľných pracovných miest je to zvyčajne ešte viac.   

Potvrdzuje to tohtoročný prieskum2 personálnej spoločnosti Express People medzi maturantmi technických 

stredných škôl v Košickom a Prešovskom kraji. Až 81 percent z nich má záujem vycestovať za prácou do 

zahraničia, pritom 71 % z nich sa chce uplatniť vo vyštudovanom odbore. Viac ako štvrtina mieri do 

Nemecka, 15 percent do Veľkej Británie, magnetom sú aj Holandsko, Rakúsko, Švajčiarsko či USA. 

Prekvapivo menší záujem je o tradičné Česko. Zaujímavé je, že iba necelá štvrtina maturantov má záujem 

pokračovať na vysokú školu.  

Podobné tendencie ako na Slovensku, sa objavujú aj u mladých ľudí v okolitých krajinách. O emigrácii z 

ekonomických dôvodov napríklad uvažujú viac ako tri milióny Poliakov, z toho polovica je mladšia ako 34 

rokov. Takmer milión z nich chce z Poľska odísť natrvalo. Vyplýva to zo správy poľskej spoločnosti Work 

Service a Inštitútu CEED (Stredoeurópsky a východoeurópsky inštitút rozvoja). Podľa prieskumu firmy 

Boston Consulting Group sa 70 percent Poliakov, ktorí pracujú v Británii, vôbec neplánuje vrátiť domov3.  

Takýto vývoj je v cieľových krajinách vítaný. Niektoré krajiny západnej Európy sa cielene usilujú pritiahnuť 

odborníkov zo strednej a východnej Európy už ako študentov, prípadne po skončení štúdia. Ponúkajú im 

stáže, študijné pobyty, podporované štipendiami a jazykovými pobytmi. Mladí ľudia ich nájdu najmä na 

sociálnych sieťach, existujú desiatky stránok, ktoré odporúčajú štúdium v zahraničí. Informujú, ako si ho 

vybaviť, poskytujú cenné rady pri cestovaní, nájdení ubytovania a práce popri štúdiu. Niektoré z nich sú 

financované z fondov Európskej únie, prípadne štátnych fondov jednotlivých krajín. České univerzity 

dokonca organizujú informačné dni na stredných školách na Slovensku, aby pritiahli nových študentov. 

Veľká časť študentov sa po skončení štúdia už do rodnej krajiny nevráti, pretože si počas praxe nájdu 

pracovné miesto. Ďalší prichádzajú cez pracovné agentúry, ktoré lovia po celej Európe. Rastúci nemecký 

priemysel je napríklad magnetom prisťahovalcov najmä z Rumunska a Poľska. Len počas prvého polroka 

2014 prišlo do krajiny podľa Spolkového štatistického úradu 667-tisíc ľudí zväčša zo strednej a východnej 

Európy. Bolo to o vyše sto tisíc ľudí viac, ako rok predtým4.  

Po sto tisíc z celkového počtu pochádzalo z Rumunska a Poľska, z Bulharska prišlo takmer 40-tisíc ľudí, ďalší 

najmä z Talianska, Španielska, Grécka, Srbska, Bosny, ale aj Sýrie. Keďže sa zároveň 427-tisíc ľudí z Nemecka 

odsťahovalo, krajina za pol roka získala štvrť milióna nových obyvateľov zo zahraničia. V Nemecku žije podľa 

štatistík vyše 670-tisíc Poliakov, vyše 350-tisíc Rumunov, 260-tisíc Chorvátov a 180-tisíc Bulharov. Vyše 220-

tisíc ľudí pochádza z Ruska, 180-tisíc z Kosova a 160-tisíc z Bosny. Turkov je v Nemecku jeden a pol milióna.  

Slovenských občanov žilo v Nemecku ku koncu roka 2014 vyše 46-tisíc, za posledných päť rokov sa ich počet 

zvýšil takmer dvojnásobne. Na porovnanie – Čechov je iba o málo viac. Vyše tretinu Slovákov žijúcich 

v Nemecku tvoria 25 až 35 roční, ďalšiu takmer tretinu ľudia medzi 35. a 45. rokom života. Mladých vo veku 

20 až 25 rokov je takmer päť tisíc.  
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Prieskum medzi ľuďmi zo Slovenska, ktorí študujú v zahraničí 

Slovensko nepatrí medzi krajiny, ktoré by sa často spomínali v štatistikách zahraničných študentov vo 

veľkých západných krajinách podobne ako Poľsko alebo Rumunsko. Dôvodom je práve malý počet 

obyvateľov Slovenska, čo znamená aj nízke absolútne čísla. Podrobnejší pohľad na štatistiky však Slovensko 

zväčša vynesie na špicu vysťahovalectva v prepočte na percentné údaje.   

Podľa publikácie Eurostatu5, vydanej v marci 2015  študuje v zahraničí vyše 14 percent Slovákov, čo je tretí 

najvyšší podiel v Európskej únii po Luxembursku a Cypre. Publikácia vychádza z údajov z roku 2012. Najviac 

slovenských študentov navštevuje univerzity v Českej republike. Trend odchodu Slovákov za štúdiom do 

zahraničia sa za posledných desať rokov stupňuje a je dynamickejší než vo zvyšku Európy, vyplýva 

z publikácie, terajšie čísla sú teda pravdepodobne ešte vyššie.  

Dôvodom je najmä slabá kvalita univerzít na Slovensku. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Deloitte 

„Budúci lídri - Prvé kroky na trhu práce"6. Polovica opýtaných slovenských študentov a čerstvých 

absolventov sa domnieva, že absolventi univerzít nie sú dostatočne pripravení na svoje budúce povolanie. 

Tretina z nich si myslí, že príprava na budúce povolanie na univerzitách a vysokých školách je len priemerná. 

V roku 2014 pokračoval medziročný pokles študentov na slovenských vysokých školách o 13 455 na 175 

439, uvádza Ministerstvo školstva SR7. Z celkového počtu študujúcich bolo 5,97 percenta cudzincov, teda 

zhruba desať tisíc.  V krajinách EÚ by na druhej strane podľa prepočtov z  údajov Eurostatu malo študovať 

takmer 27-tisíc ľudí zo Slovenska. Z toho bolo v roku 2014 podľa údajov českého Ministerstva školstva8 až 

22 680 na univerzitách v Českej republike. Je to zhruba dvojnásobok oproti počtu pred desiatimi rokmi. 

Niektoré zdroje hovoria až o 40-tisíc študentoch v ČR, ide však aj o krátkodobé a výmenné pobyty. 

Podľa prieskumu českej spoločnosti Scio9 viac ako dve tretiny slovenských stredoškolákov, ktorí chcú ďalej 

študovať zvažujú, že si podajú prihlášku na českú vysokú školu.  Podľa štatistiky OECD10 si vyše 70 percent 

Slovákov, ktorí chcú diplom zo zahraničia, volí niektorú z českých vysokých škôl, najmä Karlovu univerzitu 

v Prahe a Masarykovu v Brne.  

Na niektorých českých univerzitách tvoria Slováci výraznú časť študentov. Podľa údajov Masarykovej 

univerzity v Brne tam napríklad v roku 2014 študovalo takmer šesť tisíc slovenských študentov, viac ako 13 

percent všetkých študentov univerzity. Za desať rokov sa tento počet zvýšil takmer štvornásobne. Ďalšie 

stovky Slovákov študujú najmä v Nemecku, Rakúsku, Veľkej Británii, Francúzsku, Dánsku a Maďarsku. Mimo 

EÚ najmä v USA, Kanade a Austrálii. Celkovo možno odhadnúť, že v zahraničí študuje na univerzitách 

takmer 30-tisíc slovenských občanov.  

Prieskumu Podnikateľskej aliancie Slovenska medzi študentmi sa zúčastnili najmä študujúci v Česku, tí však 

výrazne prevládajú aj v celkovej populácii študujúcich v zahraničí, preto to možno vnímať ako prirodzený jav 

a reprezentačný pomer. Pripadajú na nich tri štvrtiny účastníkov ankety. Ďalšia desatina pripadá na Dánsko, 

kde môžu slovenskí študenti jednoducho dostať štipendium a bežné je štúdium v angličtine. Zvyšok pripadá 

na Veľkú Britániu, Nemecko a ďalšie krajiny. 
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Viac ako polovica študentov, ktorí sa ankety zúčastnili študuje ekonomické vedy, nasledujú humanitné vedy 

a právo, IT a medicína, technikov bolo len niekoľko.  

 

  

 

Prečo študujem radšej vonku 

Z výhod štúdia v zahraničí účastníci ankety najviac zdôrazňujú kvalitu štúdia, ktorú spomenulo vyše 40 % 

z nich. Viac ako pätina chválila pedagógov, veľa ocenenia si získalo aj prepojenie zahraničných univerzít 

s praxou, či získanie kontaktov. Iba 5,7 % účastníkov považuje za výhodu, že sa naučia cudzí jazyk. Zrejme to 

vychádza z toho, že výrazná väčšina opýtaných študuje v Českej republike, ktorej jazyk poznajú od malička. 

Medzi študujúcimi v krajinách mimo Česka mala táto možnosť oveľa vyššiu - zhruba štvrtinovú podporu. 
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Pri nevýhodách je výber pestrejší, viac ako tretina slovenských študentov v zahraničí sa sťažuje na odlúčenie 

od rodiny a priateľov, na druhom a treťom mieste ich rovnakým pomerom trápi drahý život v zahraničí 

a cena štúdia, o niečo menej aj jeho náročnosť. Malá časť opýtaných považuje za nevýhodu inú mentalitu 

a fungovanie vzťahov za hranicami, dlhé cestovanie. Ojedinele aj niektoré ďalšie nedostatky, ako 

„chýbajúce hory“, či „pohľad zvrchu na Východoeurópanov“.   

 

  

Napriek tomu sú motivovaní prekonať tieto nástrahy štúdia mimo domoviny. Od štúdia v zahraničí si 

sľubujú najmä kvalitnejšie vzdelanie ako na Slovensku (takmer 30 % opýtaných), a zvýšenie svojej atraktivity 

na trhu práce (o percento menej). Takmer pätina študuje v zahraničí preto, že si tam chce aj nájsť prácu 

a ostať tam natrvalo. Veľmi zaujímavý je vyše 17-percentný podiel tých, ktorých motiváciou je aj rozvíjať 

svoje ďalšie schopnosti, zručnosti a osobnosť. Iba málo študentov motivuje ísť do zahraničia štúdium jazyka, 

čo tiež vyplýva z veľkého podielu študentov v Českej republike na účastníkoch ankety. V prípade študentov 

mimo ČR je to opäť oveľa viac - približne tretina. 
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Na Slovensko? Školy by sa museli celkom zmeniť. 

Študenti majú aj pomerne jasnú predstavu, čo by sa malo na slovenských univerzitách zmeniť, ak by mali 

pokračovať v štúdiu vo vlasti. Takmer polovica z nich požaduje zmenu celkového fungovania škôl 

(organizácia, kvalita, financovanie, praktické zameranie), pätina by chcela vyššiu kvalitu vyučujúcich. Až 15 

percent nie je spokojných celkovo so životom na Slovensku, o niečo menej by chcelo zmenu obsahu učiva. 

Iba málo z nich žiada výučbu v angličtine a zanedbateľné množstvo by presvedčilo poskytnutie štipendia. 

Objavili sa aj jasné odpovede, že na Slovensku by neštudovali v žiadnom prípade. Dôvodom často býva, že 

niektoré odbory sa na Slovensku ani nedajú študovať. 

 

 

Už tam radšej ostanem 

Štúdium veľkého počtu obyvateľov v zahraničí nie je pre Slovensko problém. Naopak, je prínosom, keď 

mladí ľudia získajú vzdelanie, naučia sa jazyky, získajú komplexnejší pohľad na svet a nové skúsenosti, či 

kontakty. V zahraničí študovali aj mnohé výrazné osobnosti slovenských dejín ako Ľudovít Štúr a stovky 

ďalších.   

Problémom to začne byť, ak sa mladí ľudia po štúdiu nechcú vrátiť domov, pretože na to nevidia dôvod. 

Prípadne vidia veľa dôvodov, prečo sa nevrátiť. Hlavným býva predovšetkým to, že neveria, že si na 

Slovensku dokážu nájsť primerané uplatnenie, finančné ohodnotenie, prípadne pracovné miesto. Slovensko 

tak prichádza o svoju kvalitne vzdelanú a jazykovo zdatnú vrstvu - elitu, ktorá je potom namiesto 

zveľaďovania vlastnej krajiny prínosom v iných častiach sveta. Na Slovensku už zvyčajne prichádza iba na 

návštevu, či dovolenku.  

Zvyčajne ide o dobre platených ľudí na vysokých pracovných pozíciách, takže Slovensko prichádza aj 

o budúcich dlhoročných aktívnych prispievateľov do sociálnych, zdravotných a dôchodkových fondov. 

Z dlhodobého fiškálneho hľadiska na tom Slovensko v ich prípade vytvára stratu, keďže financovalo ich 

zdravotnú a sociálnu starostlivosť v detstve, ako aj ich štúdium na základných a stredných školách, 

v produktívnom veku však na Slovensku pravdepodobne pôsobiť nebudú. 
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Takýto scenár sa očakáva v prípade viac ako polovice študujúcich v zahraničí, ktorí sa po štúdiu už 

nechystajú vrátiť žiť do vlasti. V prepočte na absolútne čísla teda v súčasnosti ide o vyše 15-tisíc študentov. 

Takmer 30 percent sa naopak plánuje vrátiť domov a necelých dvadsať percent stále nevie, prípadne to 

neuviedli. Práve túto skupinu – zhruba šesť tisíc ľudí, možno osloviť stimulmi na podporu návratu 

slovenských občanov, študujúcich v zahraničí. 

 

 

Ak by som sa predsa vrátil 

Práve v tejto súvislosti je zaujímavá posledná otázka ankety, čo by mladých Slovákov presvedčilo, aby sa po 

absolvovaní školy predsa len vrátili do vlasti. Odpovede boli veľmi rôznorodé, najviac sa však vyslovili za 

zvýšenie platov. Obavy zo slabých zárobkov na Slovensku teda u mladých ľudí stále pretrvávajú, aj keď 

reálne platy nie sú oproti zahraničiu, najmä susedným krajinám nižšie, skôr naopak.  

Obrovským prekvapením je druhá najčastejšie zvolená možnosť – poriadok a prosperita na Slovensku, ktorú 

vybral takmer každý druhý účastník ankety. Získala dokonca o niečo viac hlasov, ako rodinná situácia, čo je 

na prorodinne založenom Slovensku veľmi silný signál.  

„Poriadok a prosperita“ je silnou výpoveďou najmä v kombinácii s možnosťou „zmena politickej situácie na 

Slovensku“, ktorú označilo takmer 15 percent zúčastnených. Svedčí o tom, že pre mladých ľudí je veľmi 

silným motivačným faktorom ekonomický a politický obraz Slovenska a súčasný stav ich od návratu skôr 

odrádza.  

Takmer deväť percent opýtaných by sa vrátilo, ak by si nevedeli nájsť prácu a sedem percent, ak by sa 

zmenila situácia v krajine, kde práve študujú. Prekvapivo iba niečo vyše 5 percent by pritiahli finančné 

stimuly vlády a len tri percentá ovplyvňuje v prospech návratu vlastenecký postoj.  
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Výsledky naznačujú, že ak chce Slovensko pritiahnuť svoju mladú generáciu, študujúcu v zahraničí domov, 

v prvom rade sa musí postarať o zlepšenie všeobecných podmienok života a práce v krajine. Menej by malo 

uvažovať o opatreniach cielených na konkrétnych ľudí, ako sú finančné stimuly. Tými môže pritiahnuť iba 

vybraných ľudí, ktorých plánuje zamestnať v štátnej správe.  

Tisíce študujúcich v zahraničí by mohli po skončení školy nájsť prácu v súkromných firmách a pomôcť tak 

zvyšovať konkurenčnú schopnosť a prosperitu Slovenska. Majú však iné priority, ako jednorazovú podporu. 

Sú nimi najmä zlepšenie odmeňovania a fungovania krajiny, ktorá by sa mal približovať k vyspelým 

západných ekonomikám, o čom majú študenti zatiaľ vážne pochybnosti. 

Veľkou výzvou je aj zlepšenie vzdelávania, najmä vysokých škôl. Tie vo veľkej väčšine zaostávajú za svojou 

konkurenciou v regióne a mladých priťahujú iba ako druhá alebo tretia voľba. Je nevyhnutné ich 

skvalitnenie a prepojenie s praxou, ak Slovensko nechce prísť o veľkú časť svojej mladej generácie. Ak ju 

slovenské vysoké školy nedokážu pritiahnuť, bude stále častejšie smerovať do zahraničia. Bude to citeľné 

najmä koncom tohto desaťročia, keď sa do vysokoškolského veku dostanú slabé populačné ročníky 

narodené na konci 90. rokov.  
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2. Prieskum medzi ľuďmi zo Slovenska, ktorí pracujú v zahraničí 

Počet pracujúcich v zahraničí je oveľa vyšší, ako v prípade študentov a výrazne kolíše. Zvyšoval sa najmä 

v období ekonomickej krízy po roku 2008, keď veľa firiem na Slovensku prepúšťalo a zvyšovala sa 

nezamestnanosť. Veľa ľudí si preto hľadalo prácu za hranicami. Ďalšia vlna prišla v roku 2011, keď Rakúsko 

a Nemecko ukončili sedemročné prechodné obdobie, počas ktorého neumožňovali voľný vstup občanov 

nových členských štátov EÚ na ich trh práce.  

Koncom minulého desaťročia Slováci pracovali popri tradičnom Česku najmä vo Veľkej Británii a Írsku, 

začiatkom desaťročia výrazne narástol ich počet práve v Rakúsku a Nemecku, pribudlo ich niekoľko desiatok 

tisíc. Podľa Štatistického úradu SR11 cestuje za prácou do zahraničia 130-tisíc slovenských občanov, počíta 

však medzi nich iba tých, ktorí tam pracujú kratšie ako jeden rok.  

Celkový počet pracujúcich v zahraničí odhaduje Podnikateľská aliancia Slovenska podľa rôznych zdrojov na 

vyše tristo tisíc. Etnických Slovákov žijúcich v zahraničí by malo byť až vyše dva milióny vrátane 800-tisíc 

v USA, 200-tisíc v Česku, 60-tisíc v Srbsku, 50-tisíc v Kanade, atď. Často však ide o značne asimilované 

skupiny, žijúce v danej krajine už desaťročia, pri ktorých je malá pravdepodobnosť, že by sa vrátili na 

Slovensko.  

Z vyše 300-tisíc Slovákov, ktorí krátkodobo alebo dlhodobo pracujú v zahraničí, by malo byť vyše 40 percent 

v Česku, štvrtina vo Veľkej Británii, po zhruba 15 percent v Rakúsku a Nemecku, zvyšok v Írsku, Holandsku, 

Belgicku, Taliansku, Francúzsku, Švédsku a inde. Presný počet v niektorých krajinách nie je možné zistiť, 

pretože občania Slovenska v rámci voľného pohybu osôb na pracovnom trhu EÚ nie sú vždy povinní 

nahlasovať úradom svoje sťahovanie do zahraničia.  

Každý rok sa však ich počet zvyšuje a ide najmä o mladých ľudí. Zo štatistík zdravotných poisťovní vyplýva12, 

že od roku 2009 sa z evidencie zdravotného poistenia každý rok odhlásilo takmer 30-tisíc mladých ľudí do 

30 rokov. Keďže koncom 90. rokov sa ročne rodilo zhruba 80-tisíc detí, znamená to, že zo Slovenska ročne 

odíde takmer tretina mladej populácie.  

Ministerstvo školstva pritom vo svojom materiáli Stratégia Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 

20201 uvádza, že mladí ľudia vo veku do 30 rokov predstavujú podstatnú časť – takmer 2 milióny občanov 

SR, až 37,4 % obyvateľstva. Nezamestnanosť mladých je však v krajine veľmi vysoká, pohybuje sa dlhodobo 

nad 30 percent, pričom celková miera nezamestnanosti je menej ako polovičná. Vyše polovica mladých 

nezamestnaných nemá prácu dlhodobo. Podľa ministerstva školstva by viac ako 70 % mladých ľudí na 

Slovensku uprednostnilo radšej život v inej krajine. 
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Lepšie platia, odborne rastiem a doma by som aj tak nemal prácu  

Medzi účastníkmi ankety, ktorej sa zúčastnili Slováci, pracujúci v zahraničí tiež prevládali tí, ktorí žijú v Česku 

– bola ich viac ako tretina. Ďalšia štvrtina je v Nemecku, veľké skupiny predstavujú aj pracujúci v Rakúsku, 

USA, Austrálii a Belgicku. Toto rozdelenie zďaleka nekopíruje skutočné počty Slovákov, pracujúcich 

v zahraničí, kde je pravdepodobne vyššie Veľká Británia, Írsko alebo Taliansko a  trochu nižšie Nemecko. 

 

 

Veľmi dôležitá informácia, ktorá z prieskumu vyplýva je, že viac ako tri štvrtiny v zahraničí pracujúcich ľudí 

študovali na Slovensku. Nejde teda najmä o ľudí, ktorí za hranicami študovali a potom tam ostali pracovať, 

ale naopak – strednú alebo vysokú školu dokončili doma a až po nej odišli do zahraničia. Znamená to, že 

Slovensko zaplatilo vysoké náklady na ich vzdelávanie, ktoré sa prakticky nikdy nevrátia, prípadne iba 

čiastočne v podobe finančnej podpory, ktorú takíto ľudia posielajú rodičom alebo súrodencom doma. 

 

 

 

 

 

47 

34 

9 

9 

7 

6 
3 

3 1 2 1 1 

1 

1 1 

6 

V ktorej krajine pracujete?  

Česko

Nemecko

Rakúsko

USA

Austrália

Belgicko

Veľká Británia

Švédsko

Dánsko

Francúzsko

103 

23 
8 

Kde ste študovali pred začatím práce (stredná, 
vysoká škola)?  

Doma

Zahraničie

NA



 

11 
 

 

Ide pritom o študentov, ktorí boli relatívne slušne pripravení na nástup do zamestnania, pretože boli počas 

školy výrazne zapojení do praxe. Viac ako 40 % pracovalo už počas štúdia aspoň na čiastočný úväzok 

a ďalších 40 % malo aspoň brigády. Nepotvrdzuje sa teda, že práca počas štúdia zabraňuje odchodu 

šikovných a aktívnych mladých ľudí z krajiny, môžu mať na to výraznejší vplyv aj iné faktory. 

 

 

Ktoré to sú, na to poskytuje odpoveď ďalšia otázka v prieskume - prečo jeho účastníci nepracujú na 

Slovensku, ale za hranicami. Takmer 60 % označilo ako dôvod lepšie platy a ekonomické podmienky, viac 

ako tretina väčšie možnosti odborného rastu.  

Iba zhruba šestina ostala v zahraničí preto, že tam aj študovala a nenájdenie práce na Slovensku bolo 

dôvodom pre odchod iba pre 12 percent opýtaných. Deväť percent tvorili rodinné dôvody a päť percent 

nemožnosť pracovať vo svojom odbore doma. Objavili sa aj iné príčiny ako príjemná krajina alebo teplejšie 

podnebie. 

Tieto odpovede potvrdzujú domnienku, že zo Slovenska do zahraničia ani tak neodchádzajú tí, ktorí si 

nevedia nájsť zamestnanie, ale skôr ľudia, ktorí hľadajú lepšie podmienky, odbornú a motivujúcu prácu, 

ktorá ich napĺňa a dáva im budúcnosť. 
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Lepší zárobok aj kvalitnejší život 

Výrazne to vystupuje do popredia aj pri otázke, aké výhody Slováci žijúci v zahraničí vidia v tom, že tam sú. 

Viac ako dve tretiny označili za rovnako najvážnejší dôvod popri vyšších platoch aj vyššiu kvalitu života 

oproti Slovensku. Pre takmer polovicu opýtaných je silnou motiváciou kariérny a odborný rast.   

Pokiaľ teda skúmame, prečo títo ľudia žijú za hranicami a za akých podmienok by sa boli ochotní vrátiť 

domov, nemôžeme sa obmedziť na finančnú rovinu. To je iba jedna, aj keď veľmi dôležitá stránka problému. 

Ďalšími sú však aj kvalita života na Slovensku a pracovné možnosti, ktoré by sa mali aspoň priblížiť 

možnostiam, ktoré Slováci našli v zahraničí.  

Pomerne veľký ohlas mali aj takzvané soft faktory, ktoré človek pri hodnotení krajiny pociťuje menej 

vypuklo – príjemné prostredie a bezpečnosť, či právny štát. V porovnaní s hlavnými dôvodmi sú však oveľa 

menej výrazné.  

 

Prieskum sa pýtal aj na to, aké nevýhody vidia Slováci v práci v zahraničí. Odpovede neboli príliš 

prekvapujúce. Takmer 90 percent opýtaných označilo za nevýhodu odlúčenie od domova a rodiny, ktoré je 

pre rodinne založených Slovákov v prípade veľkej vzdialenosti zrejme silnou traumou. Iba necelá tretina vidí 

ako nevýhodu inú mentalitu a kultúrny rozdiel v zahraničí, dôvodom je zrejme aj veľa pracujúcich v Českej 

republike, kde takýto rozdiel pociťujú iba zriedka.   

Ďalším často sa objavujúcim problémom sú vysoké ceny a drahý život za hranicami, čo však pracujúci 

v zahraničí zvyčajne pokladajú za daň vyšších príjmov. Iba málo opýtaných sa sťažovalo na náročnú prácu, či 

bezpečnosť v krajine, kde žijú. Sporadicky sa objavila aj nespokojnosť s cestovaním na Slovensko, či málo 

hornatou krajinou a jej nie práve priaznivou klímou. 
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Najväčšiu investíciu do budúcnosti vidia Slováci pri svojom živote v zahraničí najmä v budovaní svojej 

odbornosti a skúseností, ale aj v materiálnom zabezpečení vrátane staroby. Tieto dve možnosti si vybrala 

viac ako polovica opýtaných. Presná polovica zvolila aj kvalitné osvojenie si cudzieho jazyka. Zaujímavé je to 

najmä preto, že v skupine pracujúcich mimo Česka označilo túto možnosť približne 90 percent opýtaných. 

Znalosť cudzích jazykov teda Slováci pokladajú za významnú investíciu do svojej budúcnosti, najmä preto, že 

majú tak otvorené dvere do zahraničia aj naďalej. 

Zhruba 30-percentnú priazeň si získali aj vyššia atraktívnosť na trhu práce a rozvoj ďalších charakterových 

schopností, ktoré priamo nesúvisia s prácou. Viacerí opýtaní označili krajinu, v ktorej žijú za svoju novú 

vlasť, kde chcú žiť do konca života, takže prínosy pre budúci život na Slovensku ani nezvažujú.    
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Už sa nechcem vrátiť, iba ak kvôli rodine 

V súvislosti s tým je zaujímavá otázka, aké sú plány zahraničných Slovákov, pokiaľ ide o ich návrat do vlasti. 

Vyše polovica jednoznačne hovorí, že chce ostať za hranicami natrvalo, tretina niekoľko rokov. Iba necelých 

sedem percent aktuálne uvažuje o návrate. Na priamu otázku, či sa v dohľadnom čase plánujú vrátiť na 

Slovensko, odpovedalo „nie“ až 91 percent opýtaných. 

 

Posledná otázka účastníkov prieskumu vyzvala predstaviť si, z akého dôvodu alebo za akých podmienok by 
predsa len boli ochotní vrátiť sa pracovať na Slovensko. Takmer 60 % označilo za takýto dôvod rodinnú 
situáciu, pričom pre desatinu opýtaných to bol aj jediný dôvod, ktorý by ich prinútil vrátiť sa. Ďalšia výrazná 
časť účastníkov k rodinným dôvodom pridala ešte zhoršenie života v novej krajine.  
 
Takmer 40 % by pritiahlo zvýšenie platov na Slovensku a takmer 23 % by o tom rozmýšľalo, ak by sa zhoršila 
situácia v krajine, kde teraz žijú. Rovnaký počet účastníkov by k tomu povzbudil aj poriadok a prosperita na 
Slovensku, o niečo menej hlasov získala zmena politickej situácie v rodnej krajine.  
 
Pracujúcich v zahraničí by pre návrat domov výraznejšie motivovalo aj to, ak by stratili prácu v zahraničí 
a nevedeli si tam nájsť miesto. Naopak, výrazne menej – iba päť percent ľudí - motivuje k návratu na 
Slovensko ich vlastenectvo a ešte menej – iba piatich opýtaných z vyše 130 – zaujali prípadné finančné 
stimuly vlády, o ktorých sa tento rok začalo hovoriť. Vyše sedem percent ľudí napísalo, že by ich vrátiť sa 
domov nepresvedčilo nič, prípadne na otázku neodpovedali.  
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4. Záver 
 
Odchod mladých ľudí za štúdiom a prácou do zahraničia nie je sám osebe negatívnym javom. V prípade 
malej krajiny s obmedzeným počtom príležitostí ako je Slovensko, ide o logický dôsledok vysokej 
nezamestnanosti a chudoby najmä vo vidieckych oblastiach.  
 
Na druhej strane už Slovensko začína pociťovať skôr iný problém – nedostatok kvalifikovaných a schopných 
pracovných síl dokonca aj v regiónoch s vysokou nezamestnanosťou na východe a juhu krajiny. Podľa 
Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny13 (UPSVAR) bolo ku koncu októbra 2015 na úradoch práce po celom 
Slovensku 32 718 voľných pracovných miest.  
 
Zhruba 18 % z nich bolo v Bratislavskom kraji, aj v Košickom sa však našlo 2 669 voľných miest, ktoré 
zamestnávatelia nedokázali obsadiť. V iných krajoch ich bolo ešte viac. V prípade voľných miest podniky 
hľadali takmer desať tisíc operátorov a montérov strojov a zariadení, vyše 5700 kvalifikovaných pracovníkov 
a remeselníkov a takmer 5000 pomocných a nekvalifikovaných pracovníkov.  
 
Na jednej strane je teda na Slovensku veľa voľných pracovných miest, na druhej strane stotisíce ľudí radšej 
odchádzajú za prácou do zahraničia. Ponúka sa tak otázka, čo ich odrádza od návratu domov a zaujatia 
voľných pracovných miest.  
 
Prieskum PAS na to čiastočne ponúka odpoveď. Najvýznamnejším dôvodom sú nízke platy na Slovensku 
v porovnaní s inými krajinami, najmä v Západnej Európe. Tento rozdiel je pochopiteľný a odôvodniteľný tak 
vyššou produktivitou práce, ako aj vyššími nákladmi na život v týchto krajinách. Dôležitá je aj to, že nižšie 
mzdové náklady sú konkurenčná výhoda Slovenska, vďaka ktorej priťahuje nové investície do priemyslu 
a služieb. 
 
Kľúčovou otázkou je, či by rozdiel mal byť taký veľký, že to najschopnejších ľudí zo Slovenska vyháňa 
pracovať a žiť do zahraničia. Tlak na zvyšovanie platov je logický, ak však ostane iba pri ňom, prináša so 
sebou aj pokles atraktivity Slovenska ako investičnej destinácie. Cestou by bolo zlepšenie podnikateľského 
prostredia, ktoré by firmám ušetrilo financie, ktoré by potom mohli využiť na zvýšenie platov 
zamestnancov.    
 
Okrem mzdových nákladov totiž majú zamestnávatelia aj ďalšie významné výdavky, ktoré sú často vyššie 
ako v iných krajinách. Patria sem napríklad náklady na energie, administratívne náklady, výdavky na rozličné 
byrokratické povinnosti, či určité druhy daní a poplatkov. Možno sem zaradiť aj odvody za zamestnancov 
a nepriame náklady na nich vo forme školení, ochrany zdravia alebo bezpečnosti. To všetko predražuje 
zamestnávanie ľudí na Slovensku a nepriamo znižuje platy tým, ktorí sú zamestnaní, či sa o zamestnanie 
uchádzajú.  
 
Zlepšenie podnikateľského prostredia na Slovensku by mohlo firmám ušetriť náklady a umožniť im 
zamestnať viac ľudí za vyššie platy ako doteraz. Pomohlo by to pritiahnuť množstvo Slovákov zo zahraničia, 
zrýchlilo dynamiku ekonomiky a zvýšilo konkurenčnú schopnosť Slovenska v globálnom prostredí. Žiaľ, 
podľa vnímania podnikateľov sa prostredie na Slovensku posledných päť rokov stále zhoršuje, sťažujú sa 
najmä na slabú vymáhateľnosť práva, korupciu či byrokraciu. Vyplýva to z Indexu podnikateľského 
prostredia14, ktorý PAS zverejňuje každého štvrť roka.  
 
Popri podmienkach podnikania je pre návrat ľudí zo zahraničia dôležité zlepšiť aj celkové prostredie 
a kvalitu života na Slovensku. Ide najmä o právne prostredie, kvalitu ciest, čistotu, dopravu, možnosti pre 
voľný čas, medziľudské vzťahy, či ochranu prírody. Ide o oblasti, v ktorých sú najmä západné krajiny oproti 
Slovensku výrazne vpredu a tento kontrast v kvalite života často odradí ľudí, ktorí uvažujú nad návratom. 
Vláda by sa teda mala namiesto zavádzania finančných stimulov pre niekoľko kvalifikovaných ľudí viac 
zamerať na zlepšenie prostredia a kvality života pre všetkých obyvateľov Slovenska. 
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