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Abstract: The paper deals with the issue of mobility of talented workers (talents) in 
the Slovak Republic. We look not only at qualitative aspects of mobility, but we also 
analyse the quantitative aspects of this phenomenon. Contrary to the past, it appears 
that two-way mobility can be of great importance for all participating countries. 
This is mainly due to the fact that the nature of work and knowledge, as well as the 
form of the current global economy, require some degree of mobility, and this pro-
cess helps the learning process of individual actors. In the case of infl ow of talents, 
effects for countries, cities, universities, research centres and businesses are higher, 
but in the case of outfl ow, long-term losses are much higher than for regular workers 
or students. Based on an analysis of our own surveys as well as statistical data, we 
conclude that the position of the Slovak Republic is unsatisfactory in this respect, 
and the concept of access needs to be changed to improve the situation.
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Úvod

Mobilita talentovaných pracovníkov (talentov) v sú asnosti pri ahuje pozornos
nielen teoretikov, ale tiež pracovníkov z praxe. S rozvojom znalostnej spolo nosti
a rastúcim významom poznatkov, vedy a výskumu, inovácií a nehmotných aktív 
sa výrazným faktorom konkuren nej schopnosti oraz viac  stávajú talenty (experti 
z rôznych oblastí). Medzi ich charakteristiky patria také atribúty, ktoré už v minu-
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losti pripísal pojmu „kreatívna trieda“ R. Florida [28]. Zah ajú kreativitu, fl exibili-
tu, dynamiku, otvorenos  novým veciam a objavujúcim sa výzvam. Ide o protiklad 
skupine pracovníkov vykonávajúcich na príkaz a pod kontrolou zvä ša monotónnu 
a stále sa opakujúcu prácu. Dynamika a komplexnos  zmien si vyžadujú adekvátne 
zmeny v konfi guráciách aktivít aktérov a nastavenie nových modelov podnikania.

Znalostná spolo nos  vytvára vhodné podmienky na alšie posil ovanie tejto 
kategórie pracovníkov a podnikate ov. Ich tvorivé príspevky k innosti fi riem, vý-
skumných centier a alších aktérov pomáhajú zvyšova  hodnotu týchto subjektov, 
ako aj cenu ich produktov.

Príspevok, v kontexte rozvoja nehmotných aktív, analyzuje situáciu súvisiacu 
s mobilitou takýchto talentov, zaoberá sa rastom ich významu a tiež možnos ami
a obmedzeniami súvisiacimi s ich mobilitou v rámci krajín Európskej únie.

V príspevku sa zaoberáme problematikou mobility talentov z h adiska ich do-
sahu na zdrojovú a prijímajúcu krajinu. Analyzujeme nielen kvalitatívne h adisko
mobility, ale aj jej kvantitatívne aspekty. Na rozdiel od minulosti sa ukazuje, že 
obojstranná mobilita môže ma  ve ký význam pre všetky zú astnené krajiny. Dô-
vodom je najmä skuto nos , že charakter práce a poznania, ako aj forma sú asnej
globálnej ekonomiky si vyžadujú istú mieru mobility, o pomáha procesom u enia
sa jednotlivých aktérov. 

1. Mobilita: teoretické východiská 

O teoretických východiskách problematiky mobility talentov existuje množstvo 
prác, ktoré súvisia s dobou ich publikovania a príslušnos ou autorov. Kým v minu-
losti bola mobilita interpretovaná skôr ako výlu ne negatívny jav (hovorilo sa o rôz-
nych druhoch migrácie – politickej, ekonomickej), v sú asnosti patria analýzy, argu-
menty a  jej hodnotenia skôr k vyváženejším. Berú do úvahy nielen negatíva spojené 
s do asným alebo dlhodobým odlevom pracovníkov (v našom prípade talentov) 
z krajiny, ale aj pozitíva súvisiace s globálnym pohybom talentov rozširujúcim ich 
po et v konkrétnych lokalitách existujúcich externalít. Niektorí [19, 23, 24] dokon-
ca hovoria o prospešnej mobilite. V ich vyjadrení sa vyskytuje oproti negatívnemu 
„úniku mozgov“ („brain drain“) kladný, „prospešný únik mozgov“(„brain gain“).

Jednotliví autori sa venujú rôznym aspektom mobility (napr. [1, 4, 5, 6, 10, 33]). 
Vychádzajúc z prác [33, 31, 25] a [21] v príspevku rozlišujeme rôzne kategórie talen-
tov a špecifi cké druhy mobility. Frekvencia procesov mobility je odrazom dynamiky 
zmien v spolo nosti rovnako ako aj diferenciálom atraktívnosti medzi prijímajúcou 
a zdrojovou krajinou. Základný preh ad literatúry uvádza tabu ka . 1.
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Tab. . 1
Selektívny preh ad literatúry a výsledkov k problematike mobility a významu talentov

Literatúra/Autor Problematika Typ výskumu* Výsledok**

Florida (2003) [28] *** „Kreatívna trieda“ v mes-
tách.

Kvalitatívny. Referencie na nieko ko
empirických výskumov iných autorov. 0

Brooks (2018) [19] Mobilita študentov vyš-
šieho vzdelávania.

Kvantitatívny. 92 hospodársko-politic-
kých dokumentov/6 krajín. N

Brzica, Ka írková, Košta
a Vokoun (2014) [2]

Pôsobenie aktérov zna-
lostnej spolo nosti a ich 
motivácia.

Kombinovaný. Po et oslovených 
expertov = 5 200, odpovedalo 715 
respondentov.

A

Brzica, Ka írková, a Vokoun 
(2017) [3]

Vytváranie a zhodnoco-
vanie potenciálu znalost-
nej spolo nosti.

Kombinovaný. Po et oslovených 
expertov = 600, odpovedalo 94 re-
spondentov.

A

Jons, H. (2014) [29] Cirkula ný charakter 
mobility. Kvalitatívny, koncep ný. A

Fujiwara (2018) [30]

Vplyv mobility výskum-
níkov na výkonnos  vo 
VaV vo fi rmách z rozvíja-
júcich sa ekonomík. 

Kvantitatívny. 170 tis. vynálezcov 
z japonských fi riem a 50 tis. vynález-
cov z juhokórejských fi riem.

Efekt
z pôsobenia 
skúsených
výskumníkov
je zna ný.

Børing a kol. (2015) [34]

Medzinárodná mobilita 
výskumníkov v EÚ. Roz-
diely z h adiska mobility 
medzi situáciou v univer-
zitnom a neuniverzitnom 
výskumnom sektore.

Kvantitatívny. 4 538 respondentov 
z univerzitného sektora, 5 050 respon-
dentov zo sektora  neuniverzitných
vedeckých ústavov.

0
Nepotvrdený
vz ah medzi 
mobilitou
pri štúdiu 
a neskoršou 
mobilitou
v zamestnaní.

Prame : vlastné spracovanie, 2018.
Poznámka

*Typ výskumu rozlišujeme ako kvalitatívny, kvantitatívny alebo kombinovaný. Pri kvantitatívnom
type uvádzame charakter vzorky a jej ve kos .
** Výsledok A znamená záujem talentov o rozvíjanie mobility. N znamená nepotvrdenie tohto záuj-
mu. 0 = nešpecifi kované.
*** Uvedený autor prináša pomerne komplexný poh ad na danú problematiku.

Doterajšie výsledky výskumu vo svete potvrdzujú, že v priebehu rozli ných
období sa mení dynamika prílevu a odlevu talentov v rôznych krajinách. Zodpo-
vedá to bežne pozorovate ným zmenám v histórii jednotlivých krajín, meniacim 
sa domácim podmienkam i rastúcej alebo klesajúcej atraktivite iných krajín na 
vzdelávanie a prácu [2, 3, 8, 11]. Z prác analyzujúcich situáciu v Slovenskej re-
publike napr. [2, 3] vyplýva, že mzdová hladina je komparatívne nízka, pridaná 
hodnota produkcie je vo i najvyspelejším krajinám relatívne nízka a špecializá-
cia je úzko zameraná prevažne na automobilový sektor. Znalostnej základni teda 
dominuje syntetická znalostná základ a. Pre rozvoj analytickej základne chýbajú 
(resp. nie sú vy le ované) zdroje a pre rozvoj symbolickej základne chýba potreb-
ná spolo enská diverzita. 
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Výskum krátkodobých migrantov sa takmer výlu ne zameriava na tri oblasti: zlé 
pracovné podmienky a zaobchádzanie s nekvalifi kovanými alebo málo kvalifi kovaný-
mi pracovníkmi; nábor, štúdium a duševná pohoda medzinárodných študentov študu-
júcich v medzinárodných vzdelávacích uzloch Austrálie, Nového Zélandu, V. Británie 
a USA a, oraz viac, na otázky súvisiace so žiadate mi o azyl a ute encami [32].

Pod a V. Ivaturi, B. Lanvin a H. Mohan [15] za posledné desa ro ia bola medzi-
národná mobilita pracovníkov umožnená a podporená nasledujúcimi faktormi:

• významnými rozdielmi v príjmových potenciáloch pre podobné súbory zru ností;
• atraktívnos ou ekosystému;
• vzájomnou závislos ou medzi tokmi kapitálu, kompetenciami a talentami;4

• oraz významnejšou úlohou vlád.
Solimano a kol. [31] identifi kovali na základe vlastného výskumu a literatúry 

nieko ko faktorov, ktoré ovplyv ujú mobilitu rôznych typov talentov. Sú to: 
1. medzinárodné rozdiely v príjmoch a vo vyspelosti ekonomiky;
2. nefi nan ná motivácia;
3. dopyt po kapitáli a talentoch;
4. technológie a dopyt po talentoch;
5. aglomera né a koncentra né efekty;
6. jazyková kompatibilita, siete a spolo ensko-kultúrna blízkos ;
7. politické režimy a imigra né politiky.
Prvou fázou mobility talentov je štúdium talentovaných študentov na prestížnych 

školách a ich rôzne študijné pobyty. V rámci štúdia rozsiahlej literatúry o podobe mo-
bility študentov európskeho vyššieho vzdelávania je známy poznatok, že sa líši pod a
geografi ckého priestoru  napríklad vo vz ahu k rozdielom v národnom využívaní 
schémy EÚ Erasmus. asto sú však identifi kované zna né podobnosti – o spôsobe, 
akým mobilitu žiadajú študenti, inštitúcie vyššieho vzdelávania, národné vlády a ako ju 
s asti stimulujú rôzne európske iniciatívy (napr. záväzok vytvárania Európskej oblasti 
vyššieho vzdelávania). Navyše, kým vedci kritizujú normatívne o akávania mobility – 
poukazujúc napríklad na to, že nie všetci študenti majú potrebné spolo enské, kultúrne 
a ekonomické zdroje na podporu obdobia štúdia v zahrani í, je tu menej kritické zame-
ranie na spôsob, akým sa „mobilný študent“ líši geografi cky. Príspevok Brooks [19] 
využíva súbor 92 hospodársko-politických dokumentov zo šiestich európskych krajín 
a konštatuje, že kým istá konvergencia je zjavná, a to najmä vo vz ahu k spôsobom, 
akým je mobilita študentov daná do centra pozornosti v rámci internacionaliza ných
stratégií, k ú ové rozdiely sú tiež zjavné s oh adom na rozsah požadovanej mobility,  
charakteristiky predstavovaného „subjektu mobility“; mieru, do akej sú zakompono-
vané oh ady sociálnej spravodlivosti a aké priority sa kladú na mobilitu smerom do 
zahrani ia. Tieto rozdiely vyvolávajú dôležité otázky o miere politík (vzdelávania) 
v Európe a zjavnej homogenizácii európskych systémov vyššieho vzdelávania okolo 
anglo-amerického modelu. Príklady prístupov k mobilite výskumníkov uvádza aj [25].

4  V. Ivaturi, B. Lanvin a H. Mohan [15] uvádzajú, že dostupné dôkazy poukazujú na silnú koreláciu medzi 
rastovými príležitos ami na jednej strane, a schopnos ou pritiahnu  kapitál a talenty na druhej strane.
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Hlavným základným dokumentom SR rozoberajúcim pracovnú mobilitu je 
Migra ná politika SR s výh adom do roku 2020 [20]. Dokument poukazuje na to, 
že slovenský trh práce je závislý od prílevu udského kapitálu zo zahrani ia z dôvo-
du nepriaznivého demografi ckého vývoja. Hovorí o tom, že ekonomická mobilita v 
najbližších rokoch musí by  založená na aktívnom a fl exibilnom riadení prijímania 
cudzincov a musí rozhodne odpoveda  na výzvy globálnej sú aže o talenty. Pre zlep-
šenie situácie je potrebné zlepši  a zefektívni  zber dát a implementova  politiky na 
aktívnu podporu prijímania ekonomických migrantov a ich zamestnávanie v súlade 
s potrebami národného hospodárstva a trhu práce s dôrazom na prijímanie a zamest-
návanie vysokokvalifi kovaných zamestnancov, vedeckých pracovníkov a pod a po-
treby alších kvalifi kovaných migrantov [25]. 

Na základe rôznych prognóz je známe, že v budúcnosti v Slovenskej republike 
príde k demografi ckému úbytku a k výraznému starnutiu obyvate stva. Prognóza 
celkovej zamestnanosti je však pre SR priaznivá a vo všetkých sektoroch je prog-
nózovaný zvýšený dopyt po práci najmä s vysokou úrov ou vzdelania, ktorý bude 
potrebné vykrýva  [7]. Jedným z najakútnejších problémov trhu práce v SR je ab-
sencia prepojenosti vzdelávacieho systému na reálne potreby trhu práce, ktorý sa 
premieta do takmer všetkých socioekonomických oblastí. 

Na doplnenie komplexného obrazu talentov a ich mobility uvádzame lenenie
z h adiska previazanosti talentov na vlastnú fi rmu. Pod a toho, i je táto väzba tesná, 
vo nejšia alebo vôbec neexistuje, rozlišujú Liakopoulas a kol. [21] pä  typov talen-
tov: (1) talent priamo spätý s fi rmou, (2) talent pôsobiaci v partnerskom zoskupení 
fi riem, (3) zapoži aný talent, (4) talent „na vo nej nohe“ a (5) talent otvoreného 
zdroja. V poslednom prípade ide o udí, ktorí poskytujú svoje služby bezplatne – na-
príklad na webe odpovedajú na otázky týkajúce sa istého produktu fi rmy. V našom 
príspevku sa explicitne zaoberáme mobilitou talentov. Dôležité je uvies , že z h a-
diska politiky štátu vo vz ahu k talentom existuje jeden segment, a tým je výchova 
a kultivácia talentov. S oh adom na zameranie príspevku sa však tejto téme venuje-
me len iasto ne. Platí, že ak by sa podcenili investície do domácich talentov, bude 
problémom ich udržanie (riziko akcelerácie mobility navonok) a získanie aj talentov 
zo zahrani ia (pokles dynamiky pri mobilite dovnútra). 

2. Segmentácia zdrojových a cie ových krajín pre SR

V tejto asti príspevku sa budeme zaobera  dvoma podoblas ami mobility talen-
tov. Prvou podoblas ou je mobilita dovnútra ( as  2.1.) a druhou mobilita navonok
( as  2.2.). V posledných desiatich rokoch sa v mobilite talentov prejavuje výrazná 
dynamika presúvania medzi národnými a medzinárodnými lokalitami. Kým v men-
ších ekonomikách dochádza skôr k mobilite medzi krajinami, vo vä ších krajinách 
(akými sú napr. USA) dochádza k výrazným vnútroštátnym pohybom. Tento jav sa 
prehlbuje v závislosti od dynamiky rozvoja konkrétnych odvetví a miery internacio-
nalizácie v nich pôsobiacich fi riem.

 Pre rozvoj ekonomiky sú dôležité obidva typy mobility. Kým mobilita navonok 
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umož uje talentom získava  skúsenosti v špi kových zahrani ných fi rmách, univer-
zitách alebo výskumných centrách, mobilita dovnútra predstavuje do asné alebo tr-
valé získavanie zahrani ných talentov pre domáce fi rmy a inštitúcie. Model otvorenej 
ekonomiky a ekonomika otvorených talentov prinášajú vä šiu transparentnos  a tým 
aj vyššiu mobilitu [21]. Mobilita navonok však prináša isté riziká as  mladých udí
odchádzajúcich do zahrani ia študova  alebo získava  praktické skúsenosti zostáva 
v cudzine dlhší as ako predpokladali, alebo sa už do domovskej krajiny nevráti.

Analýza dát prináša výsledky, ktoré sa týkajú hlavne mobility cudzincov do SR 
(mobilita dovnútra) a len iasto ne hodnotí situáciu ob anov SR odchádzajúcich do 
zahrani ia (mobilita navonok). Prezentované dáta pre mobilitu dovnútra pochádza-
jú z ÚPSVR SR (Štatistiky  Zamestnávanie cudzincov na území Slovenskej re-
publiky). [9] Zvolené proxy (zástupcovia) pre talenty vychádzajú z dostupnosti dát. 
Obmedzením pre kvalitnejšiu analýzu je skuto nos , že po roku 1989 sa postupne 
za al neúmerne zvyšova  podiel vysokoškolákov v populácii, pri om tento nárast 
so sebou priniesol negatívny odraz v kvalite priemerného absolventa. Celkový po-
kles kvality vzdelávacej sústavy sa odráža v hodnotení niektorých celosvetových 
porovnávacích prieskumov (napr. PISA), prípadne v postavení univerzít v rozli -
ných svetových rebrí koch. Výnimku tvorí pomerne dobrý výsledok v rámci hod-
notenia v testovaní PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult 
Competencies). Ide o podobné hodnotenie ako PISA, ale vz ahuje sa na kompe-
tencie dospelých. Dáta pre mobilitu navonok pochádzajú z vlastných prieskumov 
uskuto nených v rokoch 2014 a 2017.

Kým v prípade mobility talentov je bežným javom, že títo udia prichádzajú do 
krajiny spolu s rodinnými príslušníkmi a za platových podmienok, ktoré im umož u-
jú štandardný alebo nadštandardný spôsob života, v prípade iných kategórií pracov-
níkov ide skôr o situáciu, ke  títo (zvä ša muži) prichádzajú bez rodín. Významným 
komponentom mobility uvedenej kategórie pracovníkov je fi nan ný transfer rodine 
v domovskej krajine [8], ím sa dostávajú do situácie charakterizovanej asto výraz-
ne nízkym životným štandardom. Napriek tomu títo pracovníci môžu ma  vysokú 
motiváciu k práci v súvislosti s možným mzdovým diferenciálom medzi mzdovou 
hladinou v SR a zdrojovou krajinou (napr. Ukrajina). V prípade talentov sa dokon-
ca jednotlivé krajiny snažia h ada  a implementova  optimálne politiky, ktoré im 
zaistia dlhodobý prílev najtalentovanejších udí (pre kladenie priority na mobilitu 
navonok pozri napr. prácu Brooks [19]).

2. 1. Mobilita talentov dovnútra

Pri segmentácii zdrojových krajín, z ktorých prichádzajú pracovníci do SR, je 
vidie  zna nú nevyváženos , a to tak z h adiska kvalifi kácie, ako aj z h adiska te-
ritoriality. Už na za iatku je možno uvies , že na rozdiel od najvyspelejších krajín 
západnej Európy (a to vrátane porovnate ne ve kých štátov) prichádzajú do SR naj-
mä pracovníci robotníckych kategórií (skupina, ktorá nepatrí do nami defi novanej 
kategórie talentov), najmä z nových lenských krajín EÚ. Na rozdiel od západných 
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krajín má SR dve špecifi ky, ktoré sú však špecifi kami aj niektorých alších krajín 
strednej a východnej Európy: (1) do krajiny prichádza študova /pracova  malý po et
udí z najvyspelejších krajín sveta a „starých“ lenských krajín EÚ a (2) malý po et

pracovníkov vo všeobecnosti prichádza z krajín mimo EÚ v dôsledku pomerne prís-
nej imigra nej politiky krajiny. 

Ekonomika SR v sú asnosti potrebuje rozvíja  všetky tri znalostné základne 
(analytickú, syntetickú a symbolickú) [3]. Kým pri analytickej a syntetickej zák-
ladni môže by  ur itá homogenita spolo nosti kvôli spolo enskému kapitálu výho-
dou, v podmienkach rastúceho významu symbolickej znalostnej základne, a najmä 
v období trendu prelínania uvedených troch znalostných základní, je potrebná istá 
kritická miera diverzity v spolo nosti.5

Cudzinci prichádzajú na slovenský pracovný trh z rôznych krajín sveta. Vylú-
iac nízke po ty cudzincov z krajín bližšie neur ených a nešpecifi kovaných, aspo

jedného ob ana malo na slovenskom trhu  práce v roku 2018 až 142 krajín. Okrem 
najbližších susedov SR ( eská republika, Ma arsko a Po sko) je z krajín EÚ najpo-
etnejšie zastúpené Rumunsko, Bulharsko a Chorvátsko, z tzv. tretích krajín Srbsko, 

Ukrajina, Vietnam, Kórejská republika, Bosna a Hercegovina a Rusko. Najpo et-
nejšie sú vybrané krajiny zastúpené v kategórii ob anov z krajín Európskej únie 
a Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ a EHP), ktoré sa na celkovom po te
pracujúcich cudzincov podie ali 98 %.

Celkové po ty pracujúcich cudzincov v SR nie sú v porovnaní s inými krajinami 
EÚ alebo s mnohými krajinami sveta vysoké. Hoci kontinuálne rastú, podiel cudzin-
cov na celkovom ekonomicky aktívnom obyvate stve SR tvorí 1,8 %. V porovnaní 
s EÚ 28 je podiel pracujúcich cudzincov, ktorí plánujú pracova  v SR dlhšie ako 
12 mesiacov alebo majú v SR centrum svojich ekonomických záujmov, nízky (0,3 
%) [36, s. 10]. Do SR prichádzajú v prevažnej asti pracova  muži, ktorí z celkového 
po tu cudzincov tvoria 80 %. Po et subjektov mobility pod a vzdelanostnej štruktúry 
cudzincov uvádza tabu ka . 2. 

5  V tomto príspevku  nechceme rozobera  širšie súvislosti a riziká spojené so zmenami imigra nej poli-
tiky. Sme si vedomí toho, že zvýšenie otvorenosti ekonomiky so sebou v sú asnosti prináša množstvo 
predvídate ných i menej o akávaných rizík. Pretože ide o ekonomický príspevok, ponechávame túto 
vec na hodnotenie a analýzu iných.
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Tab. . 2 
Po et subjektov mobility pod a vzdelanostnej štruktúry cudzincov (k 31. 3. 2018)

Kategória a b c d e f g h i j k
A 3 592 390 3 077 1 556 910 97 967 1 720 31 82
B 115 2 958 2557 7 236 4 990 2 644 56 646 4 694 146 2 756
C 24 4 222 899 1 623 1 844 870 34 320 1 318 30 2 453
Spolu 142 7 772 3 846 11 936 8 390 4 424 187 1 933 7 732 207 5 291
% 0,3 15,0 7,4 23,0 16,2 8,5 0,4 3,7 14,9 0,4 10,2

Prame : vlastné spracovanie, dáta z ÚPSVR SR, 2018.
Poznámky

(1) A  štátni príslušníci tretích krajín s povolením na zamestnanie.
B  ob ania EÚ/EHP s informa nou kartou s povolením na zamestnanie.
C  ob ania tretích krajín s informa nou kartou bez povolenia na zamestnanie.

%  percento subjektov mobility na celkovom po te cudzincov N (N = 51 860, údaj je k 31. 3. 2018).
(2) Skratky: (a) neukon ené základné vzdelanie; (b) základné vzdelanie; (c) nižšie odborné vzdela-
nie; (d) stredné odborné vzdelanie; (e) úplné stredné odborné vzdelanie; (f) úplné stredné všeobec-
né vzdelanie; (g) vyššie odborné vzdelanie; (h) VŠ vzdelanie I. stup a; (i) VŠ vzdelanie II. stup a;
(j) VŠ vzdelanie III. stup a; (k) neur ené.

Z tabu ky . 2 je zrejmé, že nami sledovaná najdôležitejšia kategória zahrani -
ných „talentovaných“ pracovníkov („j“) predstavuje jeden z najnižších podielov (len 
0,4 %) z celého segmentu cudzincov pôsobiacich u nás. Znamená to: (a) že naša kra-
jina je z rôznych dôvodov menej atraktívna pre nami sledovanú skupinu talentov, (b) 
prípadne, že slovenské inštitucionálne, administratívne a politické prostredie bráni 
príchodu tejto vzdelanostnej skupiny cudzincov. Kým prí ina celkovo nízkeho po tu
cudzincov v SR sa dá interpretova  na základe rôznych iastkových poznatkov skôr 
ako hore uvedený prípad (b), absencia vyššieho podielu cudzincov najvyššej vzdela-
nostnej kategórie na celkovom po te cudzincov pôsobiacich v SR sa dá pripísa  skôr 
prípadu (a). Pochopite ne, celkový nízky po et cudzincov v kombinácii s nízkym 
podielom kategórie talentov („j“) dáva výslednú realitu, ktorou je nízky po et talen-
tov zo zahrani ia pôsobiacich u nás.

Tabu ka . 3 prináša deskriptívnu štatistiku súboru dát vz ahujúcich sa na mobi-
litu pracovníkov z krajín EÚ/EHS a tretích krajín. V prípade obidvoch skupín krajín 
sú braní do úvahy len pracovníci s pracovným povolením. Existuje však kategória 
pracovníkov bez pracovného povolenia, ktorá nie je zachytená v databáze. Ide pre-
dovšetkým o pracovníkov robotníckych profesií. Túto kategóriu však s oh adom na 
zameranie tohto príspevku nepovažujeme za významnú, a preto od štatistík tejto 
kategórie abstrahujeme.
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Tab. . 3 
Hodnoty po tu prijatých pracovníkov pod a krajín a pod a vzdelanostnej 
štruktúry – deskriptívna štatistika 
Premenná Str. h. Št. O. Min. Q1 Medián Q3 Max.
Spolu 648 1 122 107 135 166 436 3 626
a 0,214 0,579 0 0 0 0 2
b 41,7 101 0 1 18,0 31,8 389
c 28,3 58,6 0 2,3 8,0 22,3 219
d 222 403 11 17 76 124 1 181
e 112,5 227,2 8,0 12,5 34,0 49,0 814
f 62,9 121,5 2,0 4,8 8,0 39,8 378
g 5,93 12,29 0 0 0,50 7,50 45
h 54,8 95,8 2,0 4 17 54,8 290
i 111,9 312,2 0 8 17 57,3 1 190
j 1,93 4,71 0 0 0,50 1,25 18
k 5,50 10,28 0 0 1,50 4,25 30

Prame : vlastné spracovanie, dáta z ÚPSVR SR, 2018.

Poznámka
(1) Skratky a  j sú vysvetlené pod tabu kou . 2. (2) Minimálne a maximálne hodnoty v každej 
vzdelanostnej kategórii zodpovedajú po tu pracovníkov z krajiny, odkia  prišlo najmenej (Min.) 
a najviac (Max.) pracovníkov.  

Zamestnávaniu cudzincov sa venuje aj Integra ná politika SR, ktorá bola schvá-
lená uznesením vlády SR . 45/2014 [35]. Jej cie om je zlepši  multidimenzionál-
ny rozmer integrácie, prierezovo ovplyv ova  riadenie integrácie a jej skvalitnenie 
v záujme pozitívneho vplyvu na ekonomický, demografi cký a spolo enský život 
cudzincov v SR. Ich zamestnávanie sa nemá zameriava  iba na krytie nedostat-
kových profesií na trhu práce, ale rovnako má ís  o vytvorenie podpory riadenej 
legálnej mobility kvalifi kovaných pracovných síl z tretích krajín: študenti, vedec-
kí a výskumní pracovníci, umelci, podnikatelia, skupiny zahrani ných Slovákov. 
Integra ná politika poukazuje na to, že pokia  chce by  SR dlhodobo úspešnou 
krajinou nielen v ekonomickej oblasti, je potrebné, aby sa zapojila do globálneho 
boja o vysokokvalifi kované, ako aj defi citné nižšie kvalifi kované pracovné sily 
pôvodom zo zahrani ia.

Nasledujúci graf . 1 ukazuje, ako sa mobilita dovnútra prejavuje v asovom
vyjadrení. S rastúcou atraktivitou krajiny, zvyšujúcou sa výkonnos ou ekonomiky 
a tvoriacimi sa novými pracovnými príležitos ami v nej (najmä v automobilovom 
sektore), dochádza k poklesu nezamestnanosti, zamestnávatelia sa snažia priláka
do pracovného procesu viac udí. Kvôli pomerne nízkej nezamestnanosti (nezamest-
nanos  je na historických minimách) musia zamestnávatelia h ada  pracovníkov aj 
v zahrani í. Pri existujúcej štruktúre ekonomickej základne a mzdovej hladine nie je 
prekvapujúce, že ekonomika vytvára dopyt najmä po pracovníkoch bez kvalifi kácie 
a s nižšou kvalifi káciou (pozri graf . 3). Do krajiny prichádza málo pracovníkov 
kategórie talentov (táto skupina je v grafe . 1 proxy vyjadrená hodnotou „j“). Práve 



14

EKONOMICKÉ ROZH ADY – ECONOMIC REVIEW  VOLUME 48., 1/2019

talenty môžu postupne utvára  nový ekosystém, radikálne zlepšova  parametre škol-
stva, vedy a výskumu a zvyšova  tak atraktívnos  krajiny.

Graf . 1 
Zamestnávanie cudzincov v SR v rokoch 2004  2018

Prame : vlastné spracovanie, dáta z ÚPSVR SR, 2018.

Graf . 1 ukazuje, že najrýchlejší nárast je v kategórii ob anov EÚ/EHP s infor-
ma nou kartou s povolením na zamestnanie. Od roku 2015 vidie  rýchlejšiu dynami-
ku u ob anov tretích krajín bez povolenia na zamestnanie, ich po et rastie rýchlejšie 
ako u ob anov tretích krajín s povolením na zamestnanie. 

Graf . 2 ukazuje rozdelenie krajín EÚ/EHP a tretích krajín z h adiska prichá-
dzajúcich zahrani ných ob anov. Nazna uje, že z krajín EÚ/EHP prichádza ove a
vä ší po et pracovníkov ako pracovníkov z tretích krajín s pracovným povolením. 
Na uvedenom grafe nie sú zachytení pracovníci z tretích krajín bez povolenia na 
zamestnanie ( ísla nie sú vysoké, výnimku tvorí Srbsko s po tom 9 354 pracovníkov 
s informa nou kartou bez povolenia na zamestnanie). 
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Graf . 2
Všeobecný poh ad na po et prijatých pracovníkov pod a lenenia krajín 
do skupín EÚ/EHP a tretích krajín

Prame : vlastné spracovanie, dáta z ÚPSVR SR, 2018.
Poznámka:

(1) Každý bod predstavuje po et zahrani ných pracovníkov v SR. Na grafe uvedené záporné hod-
noty sú v skuto nosti kladnými hodnotami. Záporné znamienko je len kvôli grafi ckému znázorne-
niu, vyjadruje skuto nos , že body pod osou x (nulová hodnota) predstavujú lenské krajiny EÚ/
EHP, body s plusovou hodnotou predstavujú ne lenské „tretie“ krajiny. 
(2) Elipsa ukazuje, že vä šina krajín EÚ/EHP, ako aj tretích krajín má v SR menej ako 2 500 
pracovníkov s pracovným povolením. 



16

EKONOMICKÉ ROZH ADY – ECONOMIC REVIEW  VOLUME 48., 1/2019

V grafe . 3 je zachytené štrukturálne roz lenenie hodnoty po tu prijatých pra-
covníkov pod a kritéria vzdelania.

Graf . 3 
Štrukturálne roz lenenie hodnoty po tu prijatých pracovníkov pod a kritéria vzdelania

Prame : vlastné spracovanie, dáta z ÚPSVR SR, 2018.
Poznámka

(1) Zamestnávanie cudzincov v SR  vybrané krajiny s po tom nad 100 ob anov k 31. 03. 2018. 
(2) Každý symbol predstavuje do 4 pozorovaní.
(3) Vysvetlivky skratiek na obrázku sú uvedené v tabu ke . 2.

Graf . 4 ukazuje maticový diagram súvislostí medzi ukazovate mi aktérov mo-
bility v škále od najmenej kvalifi kovanej pracovnej sily až po talenty (pre poslednú 
menovanú kategóriu sme zvolili ako proxy VŠ vzdelanie III. stup a (kategória „j“), 
absolvovanie ktorého predpokladáme u talentov.6

Maticový diagram v grafe . 4 ukazuje koreláciu medzi jednotlivými formami 
vzdelania dvoch hlavných skupín foriem vzdelania. V prvej skupine sú nižšie formy 
vzdelania (okrem úplného stredného všeobecného vzdelania – táto forma vzdelania 

6  „Doktorandský študijný program ako študijný program tretieho stup a (§ 2 ods. 5) sa zameriava na 
získanie poznatkov založených na sú asnom stave vedeckého a umeleckého poznania a najmä na 
vlastnom príspevku študenta k nemu, ktorý je výsledkom vedeckého bádania a samostatnej tvori-
vej innosti v oblasti vedy alebo techniky alebo samostatnej teoretickej a tvorivej innosti v oblasti 
umenia. Absolventi doktorandského študijného programu získavajú vysokoškolské vzdelanie tretie-
ho stup a“ (Zákon . 131/2002 Z. z.  Zákon o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov).
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sa bežne považuje za typický predpoklad pre štúdium na vysokej škole). Druhá sku-
pina obsahuje vyššie formy vzdelania. Ukazuje sa, že krajiny, z ktorých prichádzajú 
pracovníci z najnižších segmentov pod a foriem vzdelania (prvá skupina), majú aj 
menší podiel pracovníkov v segmentoch v druhej skupine. V grafe je vynechaná 
kategória “k“ – neur ené vzdelanie. 

Graf . 4 
Maticový diagram pre kategórie a, b, c, d, e, f verzus g, h, i, j, k

Prame : vlastné spracovanie, dáta z ÚPSVR SR, 2018.
Poznámka

(1) Skratky a  j sú vysvetlené pod tabu kou . 2.

2. 2. Mobilita talentov navonok

Talentovaní a tvoriví pracovníci nachádzajú uplatnenie v krajinách, v ktorých sú vy-
tvorené priaznivé podmienky na ich sebarealizáciu. Spolo ný Európsky výskumný priestor
podporuje cezhrani nú spoluprácu, v dôsledku oho prebieha sú až o získanie talentov. 
Mobilita slovenských ob anov navonok je všeobecným a dlhodobo analyzovaným prob-
lémom. Postupne narastá po et ob anov (vrátane talentov), ktorí sa rozhodli odís  zo SR 
študova  alebo pracova  do zahrani ia, o s ažuje možnos  udrža  si talenty v SR. Z me-
dzinárodného porovnania v rámci GTCI [6] vyplýva, že SR si nedokáže talenty udrža ,
ani získa . Podobne aj medzi manažérmi v SR prevláda v tejto oblasti pesimizmus, ke
pri otázke udržania si talentov až 52 % respondentov odpovedalo skôr nie a 24 % respon-
dentov rozhodne nie [3]. O mobilite tvorivých pracovníkov navonok z oblasti výskumu 
a vývoja, osobitne mladých talentov, vypovedá aj prieskum realizovaný v roku 2014 [2]. 
O výskumnej práci v zahrani í uvažovalo v prieskume [2] 41,8 % respondentov (tab. . 4). 
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Tab. . 4 
O výskumnej práci v zahrani í uvažujem, lebo sú tam lepšie podmienky na výskum

Odpove Áno Áno (do 35 rokov)
Spolu 41,8 57,8
SAV 45,5 65,9
VŠ 40,1 51,7

Prame : prieskum publikovaný v [2].

O práci v zahrani í by výskumní pracovníci uvažovali aj z alších dôvodov, ako 
napríklad lepšie podmienky na uplatnenie výsledkov výskumu, príležitos  spolupra-
cova  s významnými vedcami, lepšie ohodnotenie. V rovnakom prieskume o mož-
nosti opusti  v budúcnosti zamestnanie vo výskume uvažovala viac ako polovica 
respondentov zo SAV (tab. . 5). 

Tab. . 5
Uvažujete o tom, že by ste v budúcnosti zmenili zamestnanie a odišli z oblasti výskumu?

Odpove Áno Áno (do 35 rokov)

SAV 55,0 78,7

VŠ 51,6 74,1

Prame : prieskum publikovaný v [2].

V pracovnom a spolo enskom prostredí talentov je mnoho problémov, av-
šak v aka vysokému stup u uspokojenia z tvorivej práce zostávajú mnohí pracovní-
ci pracova  doma aj v menej atraktívnych podmienkach v porovnaní so zahrani ím.
Uspokojenie z práce i z prípadného objavu je ve mi dôležité pre ve kú vä šinu
tvorivých pracovníkov výskumu a za ve mi dôležitú motiváciu ho považuje až 81 % 
výskumníkov zo SAV.

Sebarealizácia je u tvorivých pracovníkov prirodzenou túžbou objavova  a potre-
bou rieši  vedecký problém. Tvorivá práca má primárnu vnútornú motiváciu a  seba-
realizácia prináša uspokojenie z práce. Potreba sebarealizácie je najvyššie umiestne-
ná v Maslowovej pyramíde potrieb. Tvoriví pracovníci a talenty sú bytostne spojení 
s touto potrebou a z toho dôvodu sú ochotní prehliada  nižší stupe  naplnenia iných 
potrieb v domácom prostredí. Situácia sa však môže zmeni  pomerne rýchlo s tým, 
ako sa vo vede a výskume za ína presadzova  mladá generácia talentovaných vý-
skumníkov (tab. . 5).

V tvorivej praxi talentov vznikajú jedine né nekodifi kované znalosti. Oslabo-
vaním kvalitatívnych kapacít udských zdrojov tým, že talenty odchádzajú na dl-
hodobé pobyty a neskôr sa nevracajú naspä , vznikajú spolo nosti (a ekonomike) 
ve ké straty, ktoré sú asto nenahradite né [12]. Prí inou vonkajšej mobility kva-
lifi kovaných a talentov je aj skuto nos , že vysoký podiel z nich nenachádza pri-
meranú kvalitu pracovných miest na domácom trhu práce a odchádza za prácou do 
zahrani ia [3].
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Ve kou výzvou pre SR v prostredí, v ktorom okolité krajiny poskytujú atraktív-
nejšie prostredie pre výskum a vývoj (konkuren né Brno alebo Viede ), je udrža
pracovníkov v prostredí domáceho výskumu a vývoja. Udrža  si výskumných pra-
covníkov na pracovisku sa najvypuklejšie prejavuje v SAV, kde až 57 % opýtaných 
vyjadrilo potrebu špeciálnej podpory. Na udržanie si mladých talentov po absol-
vovaní doktorandského štúdia SAV má zriadený Podporný fond Štefana Schwar-
za. Návrat výskumníkov do domáceho výskumu zo zahrani ia podporuje program 
Štipendium SAV a mobilitný program SASPRO. Návrat kvalifi kovaných a talentov 
do SR podporuje aj projekt MŠVVŠ SR „Návrat domov“.  Pod a medializovaných 
údajov sa do SR zatia  vrátilo 20 vedcov, z toho do SAV dvaja. 

3. Hospodársko-politické implikácie súvisiace s mobilitou talentov 

Podce ovanie skuto nosti, že ekonomika nie je schopná dlhodobo vytvára  zá-
sobu spolo enského kapitálu získavaním, udržiavaním a rozvíjaním/kultivovaním 
talentov, sa v dlhodobom horizonte odráža nielen v nízkej mzdovej hladine v celej 
ekonomike, ale  aj v relatívne nižšej mzdovej hladine v inova ne aj technologicky 
najvyspelejších segmentoch ekonomiky. Absencia talentov (najmä so schopnos ou
tvorivej práce a s podnikate skými vlohami) sa prejavuje v podpriemerných hodno-
tách po tu inova ne výkonných startupov na po et obyvate ov, malým po tom fi -
riem typu gazela [pozri 27] a pod. Mobilita a jej dynamika v ekonomike majú kladný 
význam len za podmienky, že funguje model cirkulácie talentov a  za predpokladu, 
že do krajiny prichádzajú (alebo sa do nej vracajú) tí najlepší. V kontexte SR je zjav-
né, že krajina priebežne disponuje kvalitnou základ ou vysoko talentovaných, dyna-
mických a tvorivých udí. Diskutova  sa dá o ich podiele v spolo nosti oproti iným 
najvyspelejším krajinám, ich množstvo je v našich podmienkach základnou výzvou. 
Absolútna ve kos  tejto skupiny je daná po tom obyvate ov a len v obmedzenej 
miere sa dá zvýši  ur itými stimula nými opatreniami. Ani vä šia otvorenos  vyso-
kých škôl pre stredoškolských absolventov nie je riešením, ke že sa takéto opatrenie 
môže prejavi  kontraproduktívne a vies  ku zhoršeniu kvality vysokoškolských ab-
solventov v dôsledku nižších nárokov na nich.

Správa Migrating to Opportunity [37] odporú a také opatrenia v hospodárskej 
politike, ktoré by znížili prekážky mobility a boli prospešné vysielajúcim aj prijí-
majúcim krajinám. Patrí k nim poskytovanie informácií migrantom o možnostiach 
získa  pracovné miesta, ponúkanie migra ne zameraných programov na zlepšenie 
zamestnaneckých skúseností v zahrani í a previazanie migra ných prijímajúcich 
systémov s dopytom na pracovnom trhu. Správa tvrdí, že prijímajúce krajiny by 
mali formova  systémy mobility tak, aby reagovali na ich ekonomické potreby a 
boli konzistentné s domácou hospodárskou politikou. Vysielajúce krajiny by zasa 
mali h ada  rovnováhu medzi ochranou pre migrujúcich pracovníkov a potrebami 
udržate ného ekonomického rastu. 

Sú asným trendom najvyspelejších krajín je dosiahnu  vyššiu atraktivitu krajiny/
miest na získavanie talentov a rozvíja  prioritné talentové programy. Bez investícií 
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do talentov, súvisiacich programov a infraštruktúry sa stráca atraktivita krajiny. Pre-
to vlády používajú množstvo špecifi ckých, ako aj všeobecných prístupov a progra-
mov na výchovu, získavanie a udržanie talentov.

Záver

Zistenia výskumu poukazujú na dva závažné aspekty sú asného vývoja v oblasti 
mobility talentov v SR. Na základe analýzy vlastných prieskumov, ako aj štatistic-
kých dát môžeme konštatova , že postavenie SR je v tomto smere neuspokojivé a na 
zlepšenie situácie je potrebné zmeni  koncepciu prístupu.

Výsledky analýzy potvrdili dlhodobo vykazované problémy súvisiace s odcho-
dom mladých udí z krajiny a sú asne s otváraním sa ekonomiky talentom zo za-
hrani ia. Napriek tomu, že pre analýzu sme využili proxy, ktorý len s istými obme-
dzeniami zodpovedá kritériu „talentovanosti“, ukazuje sa, že situácia nie je pre SR 
priaznivá. Štruktúra ob anov/pracovníkov v rámci mobility dovnútra nezodpovedá 
predpokladaným ambíciám krajiny sta  sa technologicky vyspelou, inova ne zame-
ranou znalostnou spolo nos ou. Nielenže mzdová hladina miezd v SR je kompa-
ratívne nízka, ale zna ná as  talentov nenachádza v SR kvalitné pracovné miesta 
a dostato né motiva né prostredie. Oproti hospodársky vyspelejším krajinám je pri-
daná hodnota výroby pomerne nízka a znalostnú základ u prezentuje syntetická zá-
klad a. Rozvoj analytickej základne, založenej na základnom vedeckom výskume, 
nie je podporovaný dostato nými zdrojmi a symbolická základ a, napriek tvorivému 
potenciálu,  má zatia  slabé využitie a podporu.

Výskumné tímy sú zložené z udí so špeciálnymi schopnos ami, pri riešení projek-
tov vznikajú jedine né nekodifi kované znalosti. Oslabovaním udských kapacít výsku-
mu vznikajú ve ké straty. Zistené výsledky umož ujú konštatova , že slovenská ekono-
mika je z rôznych dôvodov neatraktívna pre nami sledovanú skupinu talentov, prípadne 
že slovenské inštitucionálne, administratívne a politické prostredie bráni príchodu 
vysokovzdelanej skupiny cudzincov. Kým prí ina celkovo nízkych po tov cudzincov 
v Slovenskej republike sa dá pripísa  charakteru prostredia, absencia vyššieho podielu 
cudzincov najvyššej vzdelanostnej kategórie na celkovom po te cudzincov pôsobiacich 
v SR skôr súvisí s menšou atraktívnos ou krajiny pre danú skupinu talentov. Celkový 
nízky po et cudzincov v kombinácii s nízkym podielom kategórie talentov nám dáva 
výslednú realitu, ktorou je nízky po et talentov zo zahrani ia pôsobiacich u nás. 
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