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ĽUDSKÉ ZDROJE

Situácia na trhu práce závi-
sí aj od výšky a rozsahu in-
vestície alebo napríklad aj 

od toho, či investor prichádza 
v danom sektore ako prvý v po-
radí alebo nie. Typickým príkla-
dom je trnavský región, kam 
prišiel najprv Peugeot-Citroen, 
potom Sony a neskôr Samsung 
a kde na určitých úrovniach 
možno pozorovať nedostatok 
kvalifikovanej pracovnej sily. 
Podobne je to aj v okolí Žiliny.
 
Veľké nádeje. Z hľadiska profi -
lov požiadaviek sa zahraniční 
zamestnávatelia ešte vždy bo-
ria so slabou jazykovou vyba-
venosťou kandidátov a s nedo-
statkom úzko špecializovaných 
odborníkov. Sú investori, ktorí 
na Slovensko prichádzajú s ve-
domím, že budú musieť nových 
pracovníkov zaškoliť, avšak sú 
aj investori, ktorí chcú „hoto-
vých“ špecialistov. 
 Z iného pohľadu môžu ur-
čité problémy vznikať vďaka 
tomu, že takmer každý príchod 
zahraničného investora vytvára 
v mysliach ľudí, ktorí sa uňho 
potenciálne uvažujú zamest-
nať, vidinu lukratívneho zá-
robku. Nie vždy je to pravda. 
Mnohé fi rmy prichádzajú s ob-
rovskou pompou, čo má svoje 
oprávnenie, pretože zahraničné 
investície sú pre krajinu príno-
som, ale realita nie je vždy až 

taká úžasná. Každá strana má 
vlastný pohľad – z pohľadu 
kandidátov je lákavá predsta-
va dobrého a dlhodobého pra-
covného úväzku, kým investor 
prichádza predovšetkým preto, 
aby sa mu to oplatilo.

Problém cestovanie. Zahranič-
ní investori potrebujú na roz-
beh a zabezpečenie výroby 
množstvo nových ľudí, a tak 
sú ochotní a schopní vyhovieť 
im napríklad aj tým, že im po-
skytnú fi nančné kompenzácie 
na ubytovanie, dochádzanie 
a pod. Zamestnávateľovi sa 
investícia do presťahovania 
alebo presunu pracovnej sily 
oplatí – je to súčasť sociálneho 
balíka a jeden z ukazovateľov, 
ktorý zvyšuje príťažlivosť da-
ného zamestnávateľa v očiach 
potenciálnych i súčasných za-
mestnancov.  Pokiaľ ide o často 
skloňovaný pojem mobilita, jej 
miera závisí od regiónu. Naprí-
klad okolie Trnavy či Žiliny má 
dostatok pracovných príležitos-
tí, a tak sa tam ľudia nechcú 
sťahovať za prácou. Dokonca 
často vnímajú ako problém aj 
20-minútový presun.
 V oblastiach, kde nie je dosta-
tok voľných pracovných miest, 
sú ľudia ochotní dochádzať za 
prácou, hoci to má častý  nega-
tívny dosah na rodinu či súkro-
mie. Prax dokonca potvrdila, že 

hoci dochádzanie za prácou sa 
zo začiatku – v čase eufórie zo 
získania nového pracovného 
miesta, považuje za nepodstat-
né, do roka až dvoch sa veľmi 
často (obyčajne spolu s objave-
ním nejakého iného problému) 
mení na jeden z najväčších de-
motivátorov. 

Lákadlá a realita. Pre zahranič-
ných investorov sú slovenskí 
manažéri a špecialisti ešte vždy 
zaujímaví výškou priemerného 
zárobku – v porovnaní s vy-
spelými európskymi krajinami 
patrí k nižším. Je to síce len jed-
nostranná optika, avšak v kom-

binácii s inými faktormi (prie-
myselná štruktúra, dopravná 
a iná infraštruktúra, kvalita 
ľudského kapitálu, kvalita vzde-
lania, potenciál, pracovné návy-
ky a pod.) je to dobrá návnada. 
Príležitosťou pre budúcnosť 
(zároveň aj oblasťou, v ktorej sa 
potrebujeme zlepšiť) je potreba 
vychovať dostatok takej kvalit-
nej pracovnej sily, aby sa stala 
pre zahraničných investorov 
výraznou pridanou hodnotou, 
ktorú nebudú chcieť vymeniť 
ani za cenu nižších výrobných 
nákladov v iných krajinách. 
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V „cudzích“ 
službách 
ZAHRANIČNÉ FIRMY U NÁS Z hľadiska ľud-
ského kapitálu možno za najvypuklejší 
problém, s ktorým sa stretávajú zahranič-
ní investori pri vstupe a ďalšom pôsobení 
na Slovensku, označiť množstvo a kvalitu 
pracovnej sily v príslušnom regióne.
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Kvalifi kovaná a lacná 
pracovná sila: lákadlo pre 

investorov

Inteligentné vzdelávanie
- nástroj k zvyšovaniu efektivity.

Váš systém pre riadenie 
vedomostí a vzdelávania.


