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Migrácia ako spoločenský jav 
 

Štúdia vznikla ako súčasť projektu VEGA 2/0182/17 Kontradikcie vo vývoji zamestnanosti na pozadí očakávaných 

demografických a štruktúrnych zmien v SR 

Globálne a historické súvislosti 

Migrácia v živote slovenskej spoločnosti hrala a hrá významnú úlohu s celým spektrom sociálnych, 

ekonomických, ekologických ale aj politických dopadov. V zásade v každej spoločnosti hrá migrácia 

v rôznych obdobiach viac alebo menej významnú úlohu. Miera a povaha migrácie závisí nielen od 

individuálnych rozhodnutí, ale predovšetkým súvisí so spoločenskými rozhodnutiami, niekedy aj 

systémovej povahy, ktoré často individuálnym rozhodnutiam migrovať predchádzajú.  

Migrácia je jedným zo základných javov v živej prírode, pričom primárnymi príčinami je hľadanie 

zdrojov a hľadanie bezpečnosti. Ľudská migrácia vychádza rovnako z týchto príčin avšak aj ďalšie 

príčiny ako migrácia za vzdelaním, kariérnymi príležitosťami, spájanie rodiny, politické, náboženské, 

etnické dôvody, ekologické, a mnohé ďalšie príčiny hrajú v súčasnej komplexnej spoločnosti svoju 

úlohu.  

Medzinárodná organizácia pre migráciu (International Organization for Migration - IOM)1 odhaduje, 

že v roku 2015 bolo v celom svete viac ako 243 miliónov migrantov, čo predstavovalo 3,3 % svetovej 

populácie (IOM, 2017). V grafe 1 vidíme, že absolútny počet migrantov od roku 1970 neustále stúpa, 

ale stúpa aj ich podiel na celkovej svetovej populácii. Podstatne väčšia migrácia sa však odohráva 

v medziach hraníc štátov, tzv. interná migrácia. Odhad internej migrácie pre rok 2009 hovoril o viac 

ako 740 miliónoch ľudí. V pokrízových rokoch po roku 2008 pravdepodobne počet interných migrantov 

ďalej rástol. Celkovo globálne počet migrantov a ich podiel rastie rýchlejšie ako predpovedali niektoré 

odhady – v roku 2003 projekcia pre rok 2050 uvádzala 230 mil. medzinárodných migrantov alebo 2,6 % 

svetovej populácie. Tieto odhady však už boli prekonané po roku 2010. Revidovaná projekcia z roku 

2010 pre rok 2050 prognózuje celosvetovo 405 miliónov medzinárodných migrantov (IOM, 2017). 

Medzinárodná migrácia je však vysoko volatilný jav, preto je veľmi zložité predpovedať ju. Predpovedať 

totiž migračný efekt udalostí ako bola napríklad globálna ekonomická kríza z roku 2008, vojnový 

konflikt v Sýrii, alebo politický prevrat na Ukrajine v roku 2014, je v podstate nemožné. 

 

                                                           
1 IOM bola založená v roku 1951, v súčasnosti má 172 členských krajín a 8 pozorovateľských. V roku 2016 sa 

stala pridruženou organizáciou OSN. 
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G r  a  f    1 

Medzinárodní migranti v rokoch 1970 až 2015 

 
Prameň:  IOM (2017). 

Dominantnou motiváciou k migrácii je hľadanie pracovných príležitostí – podľa Medzinárodnej 

organizácie práce (International Labour Organization - ILO) predstavoval podiel pracovnej migrácie na 

celkovej migrácii vo svete v roku 2013 až 64 %, pričom z tohto podielu na Európu pripadlo 33 %, čo 

bolo najviac zo všetkých sledovaných regiónov – nasleduje Severná Amerika 27,7 %, Ázia 14 %, Arabské 

štáty 11,7 % a ostatné regióny s menej ako desiatimi percentami (ILO, 2015). Pracovná migrácia je 

odpoveďou na relatívnu depriváciu - vo všeobecnosti bohatší jedinci neprejavujú silnú vôľu migrovať 

na rozdiel od chudobnejších jedincov (Stark, Yitzhaki, 1988). Inak povedané intenzita motivácie 

migrovať súvisí so spoločensko-triednou príslušnosťou jedinca. 

V súčasnosti migrácia ako spoločenská téma, resp. problém naberá na dôležitosti a patrí medzi 

hlavné politické témy v mnohých krajinách – v Taliansku, Nemecku, Francúzsku, Veľkej Británii, ale i na 

Slovensku a v ďalších krajinách Európy a sveta. 

Podľa IOM sa v rokoch 2010 až 2015 takmer zdvojnásobil počet think-tankov, ktoré sa zaoberajú 

témou migrácie, graf 2. Think-tanky ako organizácie majú za úlohu priamo vstupovať a ovplyvňovať 

verejnú a odbornú diskusiu, a tým aj vplývať na rozhodovanie verejných inštitúcií a taktiež na 

rozhodovanie voličov v otázkach, ktoré sa priamo a nepriamo dotýkajú migrácie a jej dopadov. Tento 

vývoj prirodzene ovplyvňuje aj akademickú sféru. Na grafe 3 vidíme nárast počtu publikovaných 

akademických článkov a kníh na tému migrácie a emigrácie v rokoch 2000 až 2016. S výnimkou rokov 

2014 a 2016 došlo v každom roku od roku 2000 k nárastu počtu akademických článkov s témou 

migrácie, pričom v roku 2015 oproti roku 2005 to bol približne dvojnásobok.  
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G  r  a  f    2  

Počet think-tankov pracujúcich na téme migrácie a publikujúcich v angličtine v rokoch 1970 až 2015 

 
Prameň:  IOM (2017). 

G  r  a  f    3 

Počet akademických článkov a kníh s témou migrácie a emigrácie v databáze Scopus v rokoch 2000 

až 2016 

 
Prameň:  IOM (2017). 

Politika sa migráciou zaoberá nielen pasívne ako spoločenským javom, na ktorý je potrebné 

reagovať, ale ju aj aktívne využíva ako politický nástroj. Jej využívanie ako politického a ekonomického 

nástroja má bohatú históriu predovšetkým v západnej Európe. Pri kolonizovaní sveta západoeurópske 

imperiálne mocnosti pri získavaní kontroly predovšetkým nad územiami s egalitárnymi civilizáciami ako 
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Severná Amerika, Austrália, Nový Zéland a ďalšie, používali nútenú osadnícku migráciu (osadnícky 

kolonializmus alebo settlement colonialism). Súbežne niekoľko storočí prebiehala asi najznámejšia 

vynútená pracovná migrácia - africký obchod s otrokmi, kde západoeurópske imperiálne krajiny ako 

Portugalsko, Španielsko, Holandsko, Francúzsko a predovšetkým Anglicko niekoľko storočí násilím 

prevážali africkú populáciu do svojich kolónií, kde pracovali ako otroci na plantážach dodávajúcich 

rôzne komodity na svetový trh. Ďalšie, historicky až po súčasnosť, je využitie migrácie ako získavanie 

pracovnej sily z kolonizovaných krajín do imperiálneho centra. Z toho dôvodu má napríklad Veľká 

Británia významnú menšinu indického, pakistanského, bangladéšskeho, karibského pôvodu, 

Francúzsko alžírskeho, marockého pôvodu, Portugalsko brazílskeho, angolského pôvodu, a tak 

podobne. Aktívne používanie migrácie praktizujú aj ďalšie krajiny - napríklad Kanada systematicky 

niekoľko desaťročí špeciálnymi vízovými programami motivuje k migrácii preferovaných profesií. Tento 

efekt býva označovaný ako získavanie mozgov (brain gain). 

Pri skúmaní migrácie v širšom historickom kontexte vidíme jej aktívne využívanie rôznorodými 

spôsobmi na dosahovanie pestrej škály cieľov. V tomto kontexte sa môžu javiť príčiny súčasnej 

migračnej krízy v Európe úplne v inom svetle, resp. názor, že ide o cielene indukovanú krízu vyvolanú 

sektormi spoločnosti, ktoré držia reálnu ekonomickú a politickú moc, nie je bez racionálneho jadra, 

keďže historických príkladov sa ponúka hneď niekoľko.   

Migrácia sa samozrejme dotýkala historicky aj našej krajiny. Slovenská migrácia, resp. kvalitatívne 

a kvantitatívne významná migrácia Slovákov je vnímaná v štyroch základných obdobiach – v 18. a 19. 

storočí odchádzali Slováci predovšetkým z dôvodu feudálneho útlaku (sociálneho, ekonomického a 

náboženského) na Dolnú zem, presnejšie najmä na územie dnešného Maďarska, Srbska, Rumunska 

a Bulharska (Sirácky, 1971). Začiatkom 20. storočia s príchodom kapitalizmu na Slovenské územie 

ekonomická migrácia Slovákov smerovala predovšetkým do Spojených štátov amerických a do Kanady. 

V období socializmu po druhej svetovej vojne do roku 1989 boli hlavnou príčinou emigrácie politické 

dôvody a k destinácii Severnej Ameriky pribudli krajiny západnej Európy. Posledná vlna masovej 

emigrácie občanov Slovenska nastala po vstupe do EÚ v roku 2004. 

Migrácia ako riešenie demografickej krízy 

Mnohé vyspelé krajiny sveta už niekoľko desiatok rokov zápasia s nízkou plodnosťou, ktorá 

nedosahuje ani udržateľnú mieru. Takýto vývoj sa konsenzuálne označuje ako demografická kríza, 

ktorá má niekoľko pre spoločnosť závažných dopadov. Medzi nimi sú napríklad nedostatok pracovných 

síl v mnohých sektoroch, čo môže následne ohrozovať schopnosť ekonomiky dosahovať ekonomický 

rast. Demografickou krízou trpí väčšina európskych krajín, pričom západoeurópske krajiny o niečo 

dlhšie ako krajiny strednej a východnej Európy.   

V tabuľke 1 uvádzame niekoľko vybraných údajov o krajinách EÚ za obdobie 1993 až 2016 – údaje 

o plodnosti, počte rokov trvania demografickej krízy, podielu obyvateľstva narodeného v cudzine 

a zmene počtu obyvateľstva krajiny. Z údajov v tabuľke vidíme, že z členských krajín EÚ, ktoré patrili 

do tzv. bývalého východného bloku socialistických krajín, iba tri nezaznamenali reálny úbytok počtu 

obyvateľov – Česko, Slovensko a Slovinsko. Všetky tieto tri krajiny však dlhodobo nedosahujú ani 

udržateľnú mieru plodnosti – Česko 37 rokov, Slovensko 28 rokov, Slovinsko 36 rokov. K reálnemu 

poklesu počtu obyvateľov však nedošlo, a to z dôvodu, že naturalizovali, čiže udelili občianstvo, takému 

počtu cudzincov, ktorý vykompenzoval nedostatočnú pôrodnosť. Vo všetkých troch krajinách je podiel 

obyvateľstva narodeného v cudzine väčší ako je reálny prírastok obyvateľstva za obdobie 1993-2016, 

pričom najmenší rozdiel vykazuje Slovensko a najväčší Slovinsko. V ostatných členských krajín EÚ, 

ktoré boli v tzv. socialistickom bloku, došlo k reálnemu poklesu obyvateľstva pričom úplne najhoršie 

dopadli Lotyšsko a Litva, ktoré prišli za obdobie 1993-2016 takmer o štvrtinu populácie. Za nimi sú 

Bulharsko a Rumunsko, ktoré stratili približne 15 % obyvateľstva, nasledované Estónskom 
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a Chorvátskom, ktoré stratili viac ako 10 % populácie. Maďarsko stratilo viac ako 5 % obyvateľstva 

a nepomohla mu ani naturalizácia v podiele 4,5 %.2 Najmenej obyvateľstva stratilo z bývalých 

socialistických krajín Poľsko.  

Pri pohľade do databázy Svetovej banky o počte obyvateľov všetkých sledovaných krajín sveta 

zistíme, že pád socialistického bloku znamenal pre tieto krajiny skutočne zložité obdobie, pretože za 

obdobie 1993 až 2016 jedine krajiny z bývalého východného bloku (vrátane krajín bývalej Juhoslávie 

a bývalých krajín ZSSR, ale s výnimkou moslimských krajín ZSSR) s výnimkou spomínaného Česka, 

Slovenska a Slovinska, zaznamenali reálny pokles obyvateľstva: Rusko -2,81 %, Moldavsko -4,03 %, 

Bielorusko -7,2 %, Srbsko -8,33 %3, Albánsko -10,88 %, Arménsko -13,03 %, Ukrajina -13,75 %, Bosna 

a Hercegovina -13,97 % a Gruzínsko -24,27 %. Všetky ostatné krajiny sveta zaznamenali nárast 

populácie a to vrátane rozvinutých krajín, ktoré sa už takmer päť dekád nachádzajú v demografickej 

kríze. 

Pri pohľade na údaje členských krajín EÚ zo skupín EÚ12 a EÚ15 vidíme, že každá jedna z nich 

zaznamenala za obdobie 1993-2016 nárast počtu obyvateľov a to napriek tomu, že väčšina z nich už 

viac ako štyri dekády nedosahuje ani udržateľnú mieru plodnosti. Západné krajiny jednoznačne 

dopĺňajú počet obyvateľstva a pracovnú silu z nových členských krajín EÚ, predovšetkým z bývalého 

východného socialistického bloku, ktorý mal vysoko kvalifikovanú pracovnú silu a je kultúrne veľmi 

blízky.4 Platí to aj pre nečlenskú krajinu EÚ Švajčiarsko, ktoré sa v tabuľke nenachádza. Švajčiarsko malo 

posledný rok s udržateľnou mierou pôrodnosti v roku 1970, napriek tomu malo v roku 2017 o takmer 

37 % väčší počet obyvateľov ako v roku 1970. Na základe údajov z tabuľky 1 môžeme konštatovať, že 

migrácia je predovšetkým v západoeurópskych krajinách aktívne využívaným politicko-ekonomickým 

nástrojom. 

T  a  b  u  ľ  k  a    1 

Vybrané údaje o populácií a o plodnosti krajín EÚ za obdobie 1993 až 2016 

                                                           
2 Maďarsko má špeciálny program udeľovania občianstva pre občanov iných krajín maďarskej národnosti, 

predovšetkým susedných krajín, kde žije početná maďarská národnostná menšina.   
3 Počet obyvateľov klesol aj Kosovu o -7,57 % avšak Slovensko neuznáva nezávislosť Kosova. 
4 Západné krajiny EÚ riešia svoju demografickú krízu aj migráciou zo svojich bývalých kolónií a ďalších krajín. 

EÚ má samostatnú Migračnú politiku EÚ, v ktorej si okrem iných cieľov dáva za úlohu „zabezpečovanie, aby 
Európa zostala atraktívnou destináciou pre migrantov v období demografického úpadku“ (EK, 2019). 

Krajina 
K

K 

EÚ 

blok 

Priem. 

plodnosť 

1993-2016 

Plodnosť 

v 2016 

Posledný 

rok ≥ 2,1 

 Počet 

rokov 

< 2,1 

% pop. nar. 

v cudzine – 

údaj z 2013 

% zmena 

populácie 

2016 / 1993 

Írsko n EU12 1,93 1,81 1990 26 16,42 132,97 

Grécko n EU12 1,33 1,38 1980 36 6,58 103,02 

Luxembursko n EU12 1,63 1,41 1968 48 43,75 146,43 

Nemecko a EU12 1,37 1,60 1969 47 12,78 101,47 

Francúzsko a EU12 1,89 1,92 1974 42 12,04 113,12 

Holandsko a EU12 1,68 1,66 1972 44 11,63 111,38 

Veľká Británia a EU12 1,78 1,79 1973 43 12,26 113,65 

Belgicko a EU12 1,71 1,68 1971 45 15,51 112,37 

Dánsko a EU12 1,77 1,71 1968 48 8,48 110,40 

Španielsko a EU12 1,28 1,34 1980 36 13,44 118,10 

Taliansko a EU12 1,32 1,34 1975 41 9,46 106,68 

Portugalsko a EU12 1,40 1,36 1981 35 8,20 103,62 
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Vysvetlivky: Stĺpec KK označuje, či ide o bývalú koloniálnu krajinu; stĺpec EÚ blok označuje rozširovací proces EÚ od roku 1993 

(vzniku SR); stĺpec Priem. plodnosť 1993-2016 hovorí o priemernej plodnosti v krajine za obdobie rokov 1993-2016, čiže od 

vzniku SR po rok dostupnosti údajov za každú krajinu (priemery sú vypočítané z údajov Eurostatu, s výnimkou Nemecka, 

Francúzska, Chorvátska a Lotyšska, na ktoré boli použité údaje Svetovej banky); stĺpec Posledný rok ≥ 2,1 označuje, v ktorom 

roku bola v krajine naposledy pôrodnosť rovná alebo väčšia, ako je udržateľná miera 2,1 dieťaťa na ženu; stĺpec Poč. r. < 2,1 

udáva počet rokov s pôrodnosťou nižšou ako udržateľnou mierou 2,1 dieťaťa na ženu od posledného roku s hodnotou ≥ 2,1 (v 

prípade Malty hodnota 37 zohľadňuje, že v roku 1979 a v roku 1989 dosiahla pôrodnosť presne 2,1, v prípade Švédska boli dve 

výnimky a to v rokoch 1990 a 1991); stĺpec Popul. nar. v cudzine za 2013 udáva podiel obyvateľstva krajiny v percentách, ktorí 

sa narodili v zahraničí, údaj je za rok 2013 (v prípade Grécka rok 2012, v prípade Poľska rok 2011). 

Prameň: Eurostat (2018), Svetová banka (2018a, 2018b), OECD (2018a, 2018b). 

Spektrum dopadov pracovnej migrácie 

Pracovná migrácia patrí k intenzívne skúmaným spoločenským javom. Štandardná klasifikácia 

migrácie zachytáva mnohorozmernosť tohto javu – migrácia vnútorná, cezhraničná; prirodzená, 

vynútená; sezónna, cyklická, dočasná, návratová, trvalá; pracovná, utečenecká; legálna, nelegálna; atď. 

Ľudské spoločnosti súčasnosti sú vysoko organizované komplexné systémy pretkané väzbami 

a závislosťami na prostredí, zdrojoch, infraštruktúre, na kultúre, medziľudských vzťahoch, ap. Migrácia 

má nepochybne vplyv na tieto systémy na lokálnej, regionálnej i štátnej úrovni, pričom tieto vplyvy 

zasahujú zdrojovú (domácu) a cieľovú (prijímateľskú alebo hostiteľskú) krajinu, ale aj tranzitné krajiny. 

Z týchto dôvodov je migrácia javom kvalitatívne a kvantitatívne citlivým javom. 

Kvalitatívna citlivosť spočíva v štruktúre migrantov a to v rôznych aspektoch – vekovej, rodovej, 

kvalifikačnej, vzdelanostnej, profesnej, kultúrnej, náboženskej a ďalších. Kvantitatívna citlivosť 

pochopiteľne spočíva v početnosti migrujúcej populácie. Kvalitatívny a kvantitatívny rozmer migrácie 

sa následne odráža v spektre a intenzite jej efektov, resp. dopadov.  

Z územného hľadiska môžeme dopady migrácie členiť na dopady vznikajúce v cieľovej destinácii 

migrácie, na dopady vznikajúce na zdrojovom území migrácie a na dopady na tranzitné územia. 

Spektrum dopadov migrácie môžeme rozdeliť na dopady sociálnej povahy, ekonomickej, resp. 

národohospodárskej povahy vrátane infraštruktúrnych, na dopady ekologické, na dopady politické, 

prípadne ďalšie, pričom mnohé sa vzájomne prelínajú. Z hodnotového pohľadu môžeme dopady 

hodnotiť ako pozitívne, negatívne, prípadne nejednoznačné. Takéto hodnotenie dopadov je však do 

určitej miery subjektívna záležitosť a vyžaduje si vopred zadefinované východzie postoje a kritériá 

hodnotenia. 

Rakúsko a EU15 1,42 1,53 1971 45 16,70 110,51 

Švédsko a EU15 1,77 1,85 1967 47 15,97 113,82 

Fínsko n EU15 1,77 1,57 1968 48 5,59 108,46 

Slovensko n EU25 1,38 1,48 1988 28 3,23 101,98 

Česko n EU25 1,36 1,63 1979 37 7,09 102,29 

Poľsko n EU25 1,40 1,39 1988 28 1,75 98,72 

Maďarsko n EU25 1,38 1,53 1977 39 4,53 94,75 

Slovinsko n EU25 1,38 1,58 1980 36 16,08 103,68 

Estónsko n EU25 1,49 1,60 1989 27 10,06 88,06 

Lotyšsko n EU25 1,39 1,74 1988 28 - 76,45 

Litva n EU25 1,47 1,69 1987 29 - 77,89 

Cyprus n EU25 1,60 1,37 1994 22 - 142,92 

Malta n EU25 1,55 1,37 1977 37 - 122,64 

Bulharsko n EU27 1,38 1,54 1979 37 - 84,13 

Rumunsko n EU27 1,43 1,64 1989 27 - 86,55 

Chorvátsko n EU28 1,49 1,42 1967 49 - 89,96 
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IOM vo svojich odporúčaniach pre tvorcov politiky uvádza tieto potenciálne pozitívne a negatívne 

dopady migrácie:5 

 

Možné pozitívne dopady migrácie na rozvoj: 

 Zvýšenie globálnej ekonomickej efektivity 

 Pozitívny vplyv na osobu migranta (vo väčšine prípadov), predovšetkým v prípade nových 

príležitostí pre zamestnancov, ktoré nie sú dostupné v domovskej krajine 

 Prílev remitencií a zahraničnej meny má pozitívne dopady na jednotlivcov a celú 

domovskú krajinu 

 Migrácia môže v niektorých sektoroch domovskej ekonomiky migranta znížiť 

nezamestnanosť 

 Z diaspór môže dochádzať k transformácii technológií, k novým investíciám, či k prílevu 

investičného kapitálu 

 Migrácia môže viesť k zvýšeniu obchodu medzi prijímacou a domovskou krajinou migranta 

 Možnosť emigrácie môže stimulovať investície do vzdelávacieho systému a do ľudského 

kapitálu 

 Charitatívne aktivity imigrantských diaspór môžu napomôcť rozvoju miestnych komunít 

v domovskej krajine migrantov 

 

Možné negatívne dopady migrácie na rozvoj:  

 Imigrácia môže spôsobiť odliv kvalifikovaných pracovných síl a tým spôsobiť pokles kvality 

základných služieb 

 Imigrácia môže v domovskej krajine spôsobiť pokles hospodárskeho rastu a produktivity 

kvôli zníženému počtu kvalifikovanej pracovnej sily a negatívnym externalitám 

 Imigrácia spôsobuje nižšiu návratnosť investícií do školského systému 

 Selektívna migrácia môže zvýšiť príjmové nerovnosti v domovskej krajine 

 Vysielacia krajina stráca potenciálne daňové príjmy 

 Imigrácia vytvára riziko vzniku remitenčnej ekonomiky a vonkajšej závislosti, čo v prípade 

poklesu remitencií v čase vytvára nové problémy 

 Remitencie majú inflačný potenciál, predovšetkým na lokálnych trhoch s nehnuteľnosťami 

na bývanie 

 Imigrácia znižuje veľkosť politických tried 

 

Urobiť úplný výpočet dopadov migrácie je vzhľadom na komplexnosť tohto javu nemožné. Dopady 

sa môžu líšiť od typu a rozsahu migrácie, od konkrétnych dotknutých území a spoločenstiev, od príčin 

jej vzniku, od mocenských pomerov a vzťahov, od kultúrno-náboženských faktorov, a podobne. 

Začiatkom 70-tych rokov dvadsiateho storočia Britská vláda násilne vysťahovala obyvateľstvo ostrovov 

Diego Garcia v Indickom oceáne za účelom poskytnutia územia Spojeným štátom americkým na 

vybudovanie vojenskej základne. Práve táto vojenská základňa USA bola využívaná pre letecké útoky 

pri vojenských inváziách v Iraku a v Afganistane (Encyclopaedia Britannica, 2018). Vynútená migrácia 

z ostrovov Diego Garcia, násilím uvoľnené územie, mala a stále má významné geopolitické následky 

pre celý región Indického oceánu a pre celý svet.  

 

Ekonomické, resp. národohospodárske efekty pracovnej migrácie patria k tým najčastejšie 

zdôrazňovaným vo verejnej i odbornej diskusii. Za štandardné pozitívne efekty sa považuje rast 

                                                           
5 Zoznam možných pozitívnych a zoznam možných negatívnych dopadov migrácie sú prevzaté zo správy pre 

IOM od Farrant, M. MacDonald, A., Sriskandarajah, D. (2006).  
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efektivity, pokles nezamestnanosti a riešenie nedostatku pracovných síl, finančné toky do domovských 

krajín v podobe remitencií, rast obchodu medzi domácou a hostiteľskou krajinou a rad ďalších.   

Na národohospodárskej úrovni sa zdôrazňuje dopad pracovnej migrácie na hospodársky rast 

v hosťujúcej krajine, avšak na druhú stranu imigrácia môže oslabovať možnosti hospodárskeho rastu 

v krajine domovskej, keďže jej ubúda produktívna pracovná sila. IOM uvádza medzi možnými 

negatívnymi efektami migrácie aj stratu daňových príjmov. To určite platí predovšetkým pre vyššie 

zárobkové skupiny ako zdravotnícki odborníci, IT špecialisti ap. V prípade Slovenska je práve u týchto 

profesií vysoká miera pracovnej imigrácie. Okrem straty daňových príjmov, príjmové straty má aj 

Sociálna poisťovňa z dôvodu úbytku platiacich poistencov. Strata týchto príjmov sa musí vyrovnávať 

inými spôsobmi, napr. transfermi z iných poistných fondov, dotáciami zo štátneho rozpočtu, čo 

samozrejme znamená, že tieto prostriedky nemohli byť použité na iné účely a v určitých prípadoch to 

môže znamenať aj tlak na zvyšovanie zadlženosti štátu. Z dlhodobého hľadiska v prípadoch, že odchod 

do zahraničia za prácou je dostatočne dlhý, aby vznikol nárok na dôchodok v hosťujúcej krajine, dôjde 

k čiastočnej korekcii, keďže navrátený pracovný migrant môže dostávať starobný dôchodok z krajiny, 

kde odpracoval potrebný počet rokov. Naopak pre krajinu hosťujúcu pracovných migrantov a platiacich 

dôchodkové poistenie, prípadne ďalšie typy sociálneho poistenia, predstavujú pre ich sociálny systém 

dodatočné príjmy.  

Pri kvantitatívne významnej migrácii často vznikajú rôzne kapacitno-infraštruktúrne problémy. 

Napríklad školský systém alebo zdravotnícky systém bývajú kapacitne nadimenzované na konkrétne 

počty obyvateľov a pri kvantitatívne významnej migrácii sa v domovských krajinách môže stať, že sa 

časť týchto kapacít stane nadbytočnými a na druhej strane migračne preťažené územie nevie 

dostatočne pružne zvýšiť takéto kapacity, čo neraz býva príčinou konfliktov, korupcie a dokonca 

politických zmien. 

Často diskutovaným negatívnym dopadom masovej imigrácie je tzv. únik mozgov (brain drain). Ten 

býva osobitne citlivo vnímaný v prípade kvalifikovanej pracovnej sily v zdravotníctve. S odchodom 

lekárov a zdravotných sestier do západných krajín EÚ zápasí Slovensko dlhodobo. Napríklad každý piaty 

absolvent Lekárskej fakulty UK v Bratislave a Jesseniovej fakulty UK v Martine odíde po štúdiu pracovať 

do zahraničia (Trend, 2017). Nedostatok takýchto pre spoločnosť kľúčových odborníkov sa môže 

prejaviť aj zvýšenou úmrtnosťou z dôvodu nedostatočných odborných kapacít. Zároveň takýto 

nedostatok zvyšuje záťaž na existujúce kapacity a čo vytvára tlak na lákanie týchto pracovníkov zo 

zahraničia. Čiže problém sa rieši na úkor ďalšej krajiny. IOM imigráciu pracovníkov, na ktorých výchovu 

a vzdelanie domovská krajina vynaložila nemalé prostriedky, nazýva ako nižšiu návratnosť investícii do 

školského systému. 

 

Sociálne efekty migrácie sú taktiež mnohoraké. Odchod za prácou do vzdialeného regiónu vo 

vlastnej krajine, ale predovšetkým do zahraničia prináša jedincovi migrantovi možnosť získania 

skúseností hodnotných nielen pre pracovný i osobný život. Tieto nadobudnuté skúsenosti a vedomosti 

môžu byť na prospech rozvoju domovskej krajiny pokiaľ dôjde k návratu. Na druhej strane vstup do 

nového a cudzieho prostredia a prirodzená neznalosť tohto prostredia robí z migrantov terč nekalých 

a nelegálnych aktivít. Pracovní migranti predovšetkým v nízko kvalifikovaných sektoroch sa častejšie 

stávajú obeťami podvodov alebo nevýhodných pracovných kontraktov so sprostredkovateľskými 

agentúrami či priamo so zamestnávateľmi. A objavujú sa aj prípady moderného otroctva.  

Človek odchádzajúci za prácou podstupujúci dlhodobé odlúčenie od rodiny je neraz vystavený 

emočnému a psychickému stresu, ktorý sa môže prejaviť na zdraví. Strádanie postihuje aj rodinných 

príslušníkov ostávajúcich v domove migrujúceho, predovšetkým trpia partnerské vzťahy, výchova 

detí, vzťahy s rodičmi, či priateľské vzťahy. Dlhodobá pracovná migrácia ovplyvňuje rodinné zväzky aj 

v klasickom trojgeneračnom usporiadaní rodiny. Starostlivosť o rodičov v starobe je často pre 

migrujúcich za prácou prakticky nemožná, čo vytvára ďalšie psychické a emočné škody. Výskum medzi 
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pracovnými migrantami z Mexika v USA zistil, že 46 % respondentov trpelo depresívnymi symptómami 

klinickej závažnosti, osobitne slobodní a ženatí muži odlúčení od svojich rodín. Hlavnými stresujúcimi 

faktormi boli odlúčenie od rodiny, nutnosť posielať domov remitencie, strach z možnej konfrontácie 

s políciou, prístup nelatinskej domácej populácie, chýbajúca opora (Letiecq et al. 2013).  

K sociálnym efektom v hostiteľskej krajine, resp. regióne patria aj zdravotné riziká. Príchod väčšieho 

počtu jedincov z iných klimatických oblastí, predovšetkým z krajín z nižšou kvalitou verejného 

zdravotníctva môže spôsobiť import a šírenie ochorení netypických pre danú oblasť. Nezriedkavým 

sprievodným javov pri kvantitatívne významnej migrácii býva aj nárast prostitúcie a zvýšenie výskytu 

sexuálne prenosných chorôb.  

Migrácia môže v cieľovej oblasti spôsobiť nárast kriminálnych aktivít rôzneho charakteru. Odborné 

štúdie skúmajúce súvislosť migrácie s trestnou činnosťou preukazujú ale aj nepreukazujú jednoznačnú 

súvislosť. Treba však zdôrazniť, že kvalita a kvantita migrácie pri preukazovaní súvislosti s trestnou 

činnosťou sú kľúčovými faktormi. Štúdia vypracovaná Zürišskou univerzitou aplikovanej vedy na 

objednávku Nemeckej spolkovej vlády a publikovaná v roku 2018 uvádza, že nárast násilných trestných 

činov o 10,4 % v spolkovej krajine Dolné Sasko v rokoch 2015 a 2016 bol z 92,1% miery zapríčinení 

migrantami (Pfeiffer, Baier, Kliem, 2018). Štúdia ďalej uvádza, že k násilným trestným činom sú náchylní 

predovšetkým mladí muži z moslimských krajín, kde kultúra mužskej dominancie takéto násilné 

správanie ospravedlňuje. V tomto prípade sú kvalitatívnymi faktormi vek, pohlavie a kultúrno-

náboženský pôvod, a kvantitatívnym faktorom je početnosť. 

Kvalita a kvantita migrácie sú taktiež kľúčovými faktormi pri schopnosti integrovať sa s domácou 

populáciou. Čo presne má obsahovať pojem integrácie nie je vôbec jednoznačné. Pre každého človeka 

sú etnická, náboženská a kultúrna identita základnými stavebnými prvkami jeho osobnosti. V určitých 

prípadoch môže dochádzať k stretom medzi kultúrnou osobitosťou príchodzej migrantskej populácie 

s kultúrou a zvyklosťami hostiteľskej krajiny. Súčasná liberálna demokracia v Európe stavia svoju 

legitimitu na ľudských právach a na slobode jednotlivca. Požiadavka integrácie teda z časti naráža na 

tieto deklarované piliere západoeurópskej demokracie. V podobnom protichodnom postavení stojí 

požiadavka integrácie aj s deklarovanou vítanou kultúrnou diverzitou, resp. multikulturalizmom. Tieto 

protichodnosti sa prejavujú v mnohých spoločenských a politických konfliktoch.  

 Prirodzená snaha imigrantskej populácie zachovať si svoju identitu sa prejavuje v tendencii  

gravitovať do ucelenejších celkov a vytvárať tak ucelené enklávy či štvrte. Vznikajú akési paralelné 

spoločnosti v rámci jedného mesta, jednej krajiny. Výrazná kultúrna odlišnosť v prípade významnej 

početnosti prináša aj kultúrno-spoločenské konflikty alebo dilemy, ktorých riešenie je neraz 

mimoriadne zložité. Vo Veľkej Británii sa spoločnosť potýka s problémom nútených dohodnutých 

manželstiev moslimských maloletých a neplnoletých detí, predovšetkým manželstvá neplnoletých 

dievčat s plnoletými a staršími mužmi. Početnosť týchto prípadov býva označovaná ako epidémia 

(Kern, 2013) – Britská vláda v roku 2012 oficiálne zdokumentovala 1 485 prípadov nútených 

manželstiev, v 82 % prípadov boli obeťami dievčatá/ženy, v 13 % prípadov išlo o deti mladšie ako 15 

rokov, v 22 % prípadov išlo o 16 a 17 ročných neplnoletých, a celkovo išlo o obete pôvodom zo 60 krajín 

ako Pakistan, Bangladéš, India, Afganistan, Somálsko, a ďalšie (Forced Marriage Unit, 2012). Takéto 

spoločenské javy, ktoré nie sú v súčasnej Európe akceptovateľné, stavajú spoločnosť pred vážnu dilemu 

– buď postaví takéto správanie mimo zákon a kultúrna menšina sa musí prispôsobiť spoločenskej 

väčšine, alebo sa musí prispôsobiť väčšinová spoločnosť a bude rešpektovať kultúrne špecifiká menšín. 

Vážne kultúrne strety domácej väčšinovej spoločnosti s príchodzími imigrantskými menšinami majú 

tendenciu prerastať do politickej roviny.   

 

Ekologické dopady migrácie nepochádzajú len zo samotnej nutnosti fyzického presunu, čiže 

z dopravných emisií. Ide aj o nevyhnutnosť budovania dopravnej infraštruktúry vrátane výroby 

dopravných prostriedkov. Všetky tieto infraštruktúrne zložky umožňujúce migráciu si vyžadujú 
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spotrebu prírodných zdrojov, ničenie prírodného prostredia, tvorbu emisií rôznych druhov a tvorbu 

odpadu. 

Migrácia presúva ekologické tlaky na zdroje napríklad na pôdu, vodu, potraviny. Prudký nárast 

populácie na konkrétnom území znamená zvýšenú spotrebu vody a zaberanie pôdy na výstavbu 

ubytovania, resp. bývania. Hlavné mesto Bratislava ako hlavná cieľová destinácia vnútornej migrácie je 

dlhodobo miestom, vrátane jej okolia, intenzívnej bytovej a domovej výstavby, ktorá zaberá často aj 

poľnohospodársky významnú pôdu. Úbytok kvalitnej poľnohospodárskej pôdy a zahusťovanie výstavby 

vytvára problémy s prirodzeným vodným cyklom, a celkovo zhoršuje kvalitu života človeka a ostatnej 

živej prírody. V Slovenskej republike sa od roku 1993 do roku 2016 reálne zvýšil počet obyvateľov len 

o 1,2 %, čiže nová výstavba so všetkými jej dopadmi nie je zapríčinená nárastom obyvateľstva z dôvodu 

pôrodnosti, ale z dôvodu vnútornej migrácie. A to vedie k otázke reálnej národohospodárskej politiky 

uplatňovanej v krajine. 

 

Pokiaľ migrácia z kvantitatívneho a kvalitatívneho hľadiska prekračuje mieru, ktorú je ochotnú 

domáca populácia v hosťujúcej krajine tolerovať (začnú prevažovať negatívne efekty nad pozitívnymi), 

stáva sa migrácia dôležitou politickou témou. Bola to práve excesívna pracovná predovšetkým z krajín 

strednej a východnej Európy, ktorá bola jednou z hlavných príčin Brexitu (Independent, 2017). 

Vystúpenie Veľkej Británie z EÚ je významnou geopolitickou zmenou, ktorá vďaka postaveniu Veľkej 

Británie ako politickej, ekonomickej a vojenskej imperiálnej mocnosti, bude mať dôsledky pre množstvo 

krajín.  

V roku 2014 došlo na Ukrajine k vládnemu prevratu, ktorý viedol okrem iného k masovej emigrácii. 

Poľská vláda umožnila Ukrajincom vstup na pracovný trh krajiny a vykompenzovať tak čiastočne nedostatok 

pracovnej sily v krajine, ktorá trpí masovým odchodom občanov Poľska do západnej Európy. V roku 2017 

prieskum pracovného trhu ukázal, že poľské firmy boli pripravené zamestnať až 1,71 miliónov Ukrajincov 

(Podkaminer, 2018). Reálne počet Ukrajincov pracujúcich v Poľsku osciluje aj vďaka sezónnej 

zamestnanosti, ale podľa Národnej banky Poľska bolo Ukrajincom v roku 2016 celkovo vydaných už 

približne 1,3 milióna víz. Od roku 2014 počet udelených víz stúpal každoročne o viac ako 30 % (Narodowy 

Bank Polski, 2017). Či je skutočný počet Ukrajincov žijúcich a pracujúcich v Poľsku veľký alebo malý je 

subjektívna otázka. Každopádne v uliciach Poľských miest prebehlo už niekoľko medializovaných 

demonštrácií proti masovému prílivu Ukrajincov do krajiny. 

Antimigračné politické sily sú na vzostupe po celej EÚ – hnutie Cinque Stelle v Taliansku sa stalo v roku 

2018 vládnou stranou a strana Alternative für Deutschland v Nemecku sa stala v roku 2017 treťou 

najsilnejšou stranou v Bundestagu. Výnimkou nie je ani Slovensko, kde každá parlamentná strana 

definovala svoj postoj voči migrácii z krajiny i do krajiny. 

Kvalitatívnu a kvantitatívnu citlivosť javu migrácie, vrátane migrácie pracovnej, jednoznačne dokladuje 

práve politický vývoj v posledných rokoch v mnohých európskych  krajinách. 

Národohospodárska politika a pracovná migrácia 

Povaha národohospodárskej politiky v krajine má tendenciu odrážať záujmy sektorov spoločnosti, 

ktoré reálne držia ekonomickú a politickú moc. V demokratických spoločnostiach by to mali byť záujmy 

väčšinovej spoločnosti, čiže bežnej populácie. Rozpor alebo súlad záujmov populácie s reálne 

uplatňovanou politikou môžeme považovať za meradlo miery demokracie v krajine. Do merania tohto 

súladu, resp. rozporu môžeme jednoznačne zahrnúť aj pracovnú migráciu alebo migráciu ako takú. 

Vynútená ekonomická imigrácia je znakom, že v krajine je uplatňovaná ekonomická politika, ktorá nie 

je v záujme populácie, keďže jej časť je nútená z dôvodu ekonomickej deprivácie hľadať možnosti 

obživy v zahraničí. Rovnako sem môžeme zaradiť aj migráciu do krajiny, čiže takú politiku, ktorá 

podporuje príchod pracovných migrantov nech sú oficiálne uvádzané dôvody akékoľvek. Prípad 
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referenda o vystúpení Veľkej Británii z EÚ z roku 2016 je príkladom takéhoto nesúladu reálne 

uplatňovanej politiky s politikou, ktorú preferuje populácia. Podľa prieskumov verejnej mienky v 142 

krajinách sveta uskutočnených v rokoch 2012 až 2014 si až 69 % populácie Veľkej Británie želalo 

zníženie migrácie v ich krajine (Gallup, 2015).  Čo sa týka Európy ako celku 52 %  Európanov si želalo 

zníženie migrácie v ich krajine, 8 % si želalo zvýšenie migrácie, 30 % si želalo zachovanie existujúcej 

miery a 10 % nevedelo alebo nechcelo odpovedať (Gallup, 2015). Čiže viac ako polovica Európanov si 

vyslovene žiadala zníženie migrácie, avšak reálna politika niektorých krajín a predovšetkým EÚ ide 

v ústrety želaniam 8 % Európanov. Tieto prieskumy boli vykonané ešte pred vypuknutím migračnej 

krízy v Európe, čiže je oprávnené domnievať sa, že odmietavý postoj k existujúcej miere migrácie ešte 

zosilnel. 

Vo všeobecnosti môžeme vnímať národohospodársku politiku z pohľadu pracovnej migrácie 

v dvoch základných prístupoch. Klasický a v súčasnosti v EÚ dominantný prístup je maximalizovať 

možnosti pracovnej migrácie6 s cieľom uspokojiť potreby firemného sektoru po pracovnej sile nezávisle 

od dopadov excesívnej migrácie na spoločnosť. Ide o využívanie migrácie, vrátane pracovnej migrácie 

ako politicko-ekonomického nástroja. Druhý prístup k národohospodárskej politike v zmysle pracovnej 

migrácie je vytvárať pracovné príležitosti v miestach, kde ľudia žijú a to také, aby neboli nútení 

k imigrácii. Pri takomto prístupe miera migrácie klesá na úroveň prirodzenej dobrovoľnej migrácie, 

ktorá je v porovnaní s migráciou vynútenou podstatne nižšia. 

Reálne uplatňovaná národohospodárska politika na Slovensku minimálne od konca 90-tych rokov 

svedčí skôr o prvom prístupe k riadeniu ekonomiky a celej spoločnosti - masívny odchod ľudí za prácou 

do západných členských krajín EÚ a neustále rastúca pracovná migrácia do krajiny predovšetkým 

z južnej a východnej Európy. 

O zamýšľanom prístupe vlády k pracovnej migrácii na ďalšie obdobie sa dozvedáme z návrhu 

hospodárskej stratégie Slovenska do roku 2030, ktorý vypracovalo Ministerstvom hospodárstva SR. 

V súvislosti z migráciou návrh konštatuje nasledovné: „V oblasti mitigácie dôsledkov uvedenej 

demografickej prognózy je potrebné, aby sa SR koncepčne a dôrazne venovala problematike podpory 

mladých rodín a pôrodnosti, ako aj vytváraniu podmienok na to, aby neboli mladí ľudia motivovaní 

emigrovať“ (s. 14). Vláda SR týmto deklaruje snahu znížiť vynútenú emigráciu mladých ľudí z krajiny, 

čo možno hodnotiť pozitívne. Ďalej návrh hospodárskej stratégie do roku 2030 zmieňuje migráciu ako 

nástroj na riešenie nízkej pôrodnosti a nedostatku pracovných síl v ekonomike: „V oblasti budúceho 

populačného vývoja nahradí prirodzený prírastok obyvateľstva, ako rozhodujúci faktor, migrácia.“ (s. 

15), a „Pre udržanie svojej konkurencieschopnosti musí SR reflektovať aj na migračné pohyby 

kvalifikovanej pracovnej sily z iných krajín do EÚ a nezaostávať vo využití tohto potenciálu“ (s. 15). 

Návrh stratégie vyslovene konštatuje, že „je tak potrebné vytvoriť právny rámec umožňujúci riadený 

vstup migrantov na trh práce najmä formou opatrení umožňujúcich ich komplexnú integráciu do 

spoločnosti, so zameraním sa na kvalifikovaných pracovníkov do moderných a perspektívnych odvetví“ 

(s. 16).7  

Prílev zahraničnej pracovnej sily na slovenský pracovný trh už prebieha a to s výraznou dynamikou. 

Kým v januári 2018 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny evidovalo 49 519 pracujúcich cudzincov 

ÚPSVaR (2018), v januári 2019 to bolo už 68 887 ÚPSVaR (2019), čo je medziročný nárast o 39,11 %. 

Vláda SR takto odpovedá na početné, aj verejne prezentovaná požiadavky firemného sektora v krajine, 

predovšetkým zahraničných investorov, umožniť zvýšený prílev cudzincov na pracovný trh. 

 

                                                           
6 EÚ má v oblasti pracovnej migrácie politiku „Mobilita pracovnej sily v EÚ za spravodlivých podmienok“, 

v ktorej si kladie za cieľ: „EÚ sa odstraňovaním prekážok usiluje o zvýšenie mobility pracovnej sily v Európe za 
spravodlivých podmienok.“ (ER, 2019). 

7 Všetky citácie v odstavci z návrhu hospodárskej stratégie SR do 2030 pochádzajú z Ministerstvo 
hospodárstva SR (2018). 
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Pracovná migrácia, a celkovo migrácia ako taká, je spoločenský jav, ktorý má široké spektrum 

dopadov. Historicky sa ukazuje nielen ako jav spontánny, resp. prirodzený, ale aj ako politický nástroj, 

ktorým môžu byť sledované rôznorodé ciele. Západoeurópske krajiny riešia migráciou (okrem iných 

problémov a cieľov) svoje dlhodobé problémy s nedostatočnou plodnosťou a z nej plynúcim 

nedostatkom pracovných síl. 

V súčasnosti má migrácia rastúci trend v absolútnych ale aj v relatívnych číslach, pričom na Európu 

pripadá až tretina celosvetovej pracovnej migrácie. Migrácia naberá na spoločenskej dôležitosti aj 

akademicky a politicky. Ako komplexný spoločenský jav má celé spektrum pozitívnych aj negatívnych 

dopadov, pričom tie môžu postihovať nielen vysielaciu a prijímaciu krajinu, ale aj krajiny tranzitné. 

Dopady alebo efekty migrácie sú rôznej povahy – ekonomické, resp. národohospodárske, sociálne, 

ekologické i politické. Keďže je migrácia kvalitatívne a kvantitatívne citlivý jav, jej dopady a ich intenzita 

primárne závisia od týchto dvoch parametrov, pričom citlivosť sa prejavuje aj tým, že prevládajúce 

pozitívne dopady sa môžu relatívne rýchlo zmeniť na prevládajúce negatívne. A to až do takej miery, 

ktorá môže zásadne ovplyvniť politickú sféru.  

Vývoj pracovnej migrácie na Slovensku v posledných dvoch desaťročiach vykazuje dlhodobý 

masívny odchod občanov Slovenska za prácou prevažne do západnej Európy, a na druhej strane 

dynamicky rastie pracovná migrácia prichádzajúca do krajiny predovšetkým z krajín východnej a južnej 

Európy a to aj z nečlenských krajín EÚ. Tento vývoj svedčí o tom, že doterajší prístup vlád SR k riadeniu 

národného hospodárstva a spoločnosti ako celku bol skôr neoliberálny trhový - nezamestnanosť riešiť 

aj emigráciou do zahraničia a nedostatok pracovnej sily riešiť naopak podporou migrácie do krajiny. 

Návrh hospodárskej stratégie SR do roku 2030 naznačuje, že vláda plánuje do budúcnosti ďalej využívať 

migráciu ako politický a ekonomický nástroj na riešenie problému nedostatku pracovných síl a taktiež 

problému nedostatočnej pôrodnosti, tak ako to robia západné krajiny, a je pripravená meniť etnickú 

štruktúru obyvateľstva. Pokiaľ budú migračné trendy Slovenska pokračovať (vysoká emigrácia, vysoká 

vnútorná migrácia, rastúci prílev pracovných migrantov), je oprávnené do budúcnosti očakávať nárast 

početnosti a intenzity rôznych spoločenských problémov a konfliktov plynúcich z excesívnej migrácie. 
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