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Nesprávne vedený vnútorný
dialóg sa môže negatívne
prejaviť v postojoch k práci a
celkovom výkone. 

Andrea Chalupová, 
spolupracovníčka hn 

Rozmýšľali ste niekedy nad
tým, akým spôsobom sa rozprá-
vate sami so sebou? Pod rozho-
vormi s vlastným „ja“ sa, pocho-
piteľne, v nijakom prípade ne-
myslí to, čo robia osamelí ľudia.
Aj keď si to mnohí neuvedomu-
jú, sám so sebou sa každý človek
rozpráva aj niekoľkokrát za deň.
Našimi myšlienkami sami sebe
vysielame určité signály – nieke-
dy menej, niekedy viac intenzív-
ne. Ako uvádza portál www.
zeitzuleben.de, spôsob, akým sa
človek rozpráva sám so sebou,
môže mať veľký vplyv na jeho
pohodu a motiváciu. Nájsť opti-
málny prístup je preto mimo-
riadne dôležité.

Dať červenú negatívam 

Nahlas sa sám so sebou roz-
práva skutočne málokto. Avšak 
v myšlienkach vedie vnútorný
monológ takmer každý človek.
Áno, určite aj vy. Napríklad, keď
si pomyslíte: „Prečo som to opäť
urobil?“ alebo: „Skutočne musím
práve ja myslieť na všetko?“, tak
sa rozprávate sami so sebou. Ta-
kýto rozhovor sa obyčajne odo-
hráva v troch rovinách:

◗v myšlienkach,
◗vo vetách, ktoré hovoríme sa-

mi sebe,
◗vo vyjadreniach iným ľuďom,

v ktorých hovoríme sami o se-
be.

V každodennej praxi sa ľudia
sami so sebou veľmi často roz-
právajú úplne bez rešpektu. Kri-

tizujú sa, zhadzujú sa a zahan-
bujú sa. Málokomu by sa páčilo,
keby mu to, čo hovorí sám sebe,
povedal niekto iný. Jednoducho,
keď sa ľudia rozprávajú sami so
sebou, nenechajú na sebe suchú
ani len nitku. Príkladov je viac
ako dosť: „Túto chybu som urobil
už x-krát. Už by som sa z nich
mohol aj poučiť!“ alebo „Som te-
da poriadne hlúpy!“...

Predstavte si dieťa, ktorému ro-
dičia celý deň hovoria, aké je
„hlúpe“, „neschopné“ alebo „ne-
možné“. Chúďa dieťa, určite si
pomyslíte... A pritom ide presne

o to isté, čo robia sami sebe mno-
hí ľudia.

Účinok nevysloveného 

Človeku denne preblysne hla-
vou 50 000 myšlienok. Podľa od-
borníkov sa väčšina z nich týka
jeho samého. To, pochopiteľne,
musí mať veľký vplyv na všetko
ostatné. V tejto súvislosti možno
známe heslo „šaty robia človeka“
premeniť na slogan „slová robia
človeka“ alebo ešte presnejšie
„slová robia náladu a pocity“. 
A tak je logické, že negatívny

vnútorný dialóg môže mať určité
následky:

◗neistotu,
◗pochybnosti o sebe samom,
◗sklamanie,
◗stratu motivácie,
◗nevôľu,
◗nespokojnosť...
Podľa www.zeitzuleben.de ne-

gatívny prístup k samému sebe
neovplyvňuje len vlastný postoj
k životu. Kto žije v neustálom ne-
gatívnom vnútornom dialógu, vi-
dí v negatívnom svetle aj všetko
ostatné. 

➥ s. 22, Ako sa stať...

Ako sa stať sám sebe tlmočníkom

Praha (ČTK) 

Dáni striedajú zamestnania naj-
viac v Európe, majú iba minimál-
nu ochranu pred prepustením, a
napriek tomu medzi Európanmi
pociťujú najmenšie obavy z bu-
dúcnosti. Tento stav je výsledkom
dánskej politiky zamestnanosti,
ktorá v poslednom čase inšpiruje
aj oveľa väčšie európske krajiny,
nútené reformovať svoje strnulé
pracovné trhy. Druhou stránkou
dánskeho modelu je jeho vysoká
daňová náročnosť a veľká an-
gažovanosť štátu.

Dánsky model je z hľadiska jed-
noduchosti prepustenia podobný
anglosaskej praxi. K nej sa však pri-
dáva nadstavba typická pre konti-
nentálne európske sociálne mode-

ly. Štát však tým, čo stratia za-
mestnanie, neponúka tradičnú
podporu, ale štedré subvencie na
prípravu trebárs na úplne iné po-
volanie. Doterajšiu západoeuróp-
sku politiku ochrany pracovných
miest považujú v ére globalizácie
za anachronickú nielen ekonómo-
via, ale aj európski politici, ktorí
presadzujú reformy. Poukazujú na
to, že dánska politika „pružnej is-
toty“, s dôrazom na pomoc ľuďom,
hľadajúcim prácu, znížila mieru ne-
zamestnanosti na polovicu úrovne
bežnej vo veľkých krajinách zá-
padnej Európy. Dánskym príkla-
dom sa inšpirovala aj francúzska
vláda pri zákone, ktorý uvoľňoval
podmienky pracovnej zmluvy pre
mladých – ten však musela po pro-
testoch odvolať.

Kresba Dušan Blažek

VZDELÁVANIE
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Ivan Podstupka 
Snímky hn/Samuel Vanko 

Ktoré faktory, okrem
ekonomického, spôsobujú
nižšiu mobilitu pracovných síl
na Slovensku?

– Treba zobrať do úvahy, že Slo-
váci zažili určitý vývoj. Dá sa ho-
voriť o generačnej výmene, ktorá
ešte nie je ukončená. Máme tu tri
skupiny pracovníkov. Staršia ge-
nerácia, ktorá mala pracovné skú-
senosti spred revolúcie, s tým spo-
jené určité zlé návyky, nemá ja-
zykové znalosti. Niektorí sa
uchytili a sú úspešní, niektorí nie.
Stredná generácia dobou predtým
nebola až tak ovplyvnená a bola
flexibilnejšia – dokázala si zmeniť
rebríček svojich hodnôt, zmýšľa-
nie, naučiť sa jazyk. Jej príslušní-
ci sú spravidla úspešní a v súčas-
nosti väčšinou zastávajú tie naj-
významnejšie pozície. Pri mladej
generácii nie je mobilita až taký
veľký problém – je to spôsobené
možnosťami, vedením a aj prístu-

pom. Mladí majú prístup k štúdiu
v zahraničí, môžu cestovať – od
malička sú flexibilnejší a nepo-
znajú také striktné hranice toho,
čo a kde môžu a čo nie. Hoci na

tom nie sú finančne až tak dobre,
nájdu  si možnosti štipendií, zliav,
brigád a podobne. V každom prí-
pade však u mladých hrá ekono-
mická situácia a životná úroveň
rozhodujúcu úlohu pri ich rozho-
dovaní, kde začnú po skončení
štúdia pracovať, na čo by mali byť
zamestnávatelia pripravení.

Je staršia generácia v tomto
zmysle už stratená?

–  Staršia generácia mala iné
hodnoty, inú výchovu. Bola stano-
vená povinnosť pracovať. Keď 

skončili školu, na 90 percent sa z
miesta štúdia vracali do miesta
bydliska a našli si tam prácu, za-
ložili si rodinu. Tým u nich vznik-
li isté návyky, ktoré ich viedli k to-
mu, že mobilitu a flexibilitu nepo-
važovali vôbec za dôležité, nemali
na to dôvod. Spravidla nie sú ani
cieľom hunterov a pretĺkajú sa v

prostredí, kde majú rodinu, záze-
mie, kontakty. Potrebu byť mobil-
ní preto v mnohých prípadoch ani
dnes nepociťujú. K tomu pristu-
puje ekonomická situácia, najmä
ceny bytov a ceny za dopravu, kto-
ré im významne zväzujú ruky pri
rozhodovaní o prípadnej zmene
pôsobiska. ➥ s. 24, Investície...

Investície do ľudí sa vyplácajú

Hovoríme s Miroslavom
Poliakom, partnerom

spoločnosti Amrop
Jenewein Group

Bratislava (ČTK) 

Miera nezamestnanosti na Slo-
vensku v marci klesla na 11,42 per-
centa z februárových 11,66 per-
centa. V porovnaní so záverom pr-
vého štvrťroka minulého roka sa
znížila o 1,29 percentuálneho bo-
du. Informovalo o tom Ústredie
práce, sociálnych vecí a rodiny.
Ústredie počíta mieru nezamest-
nanosti zo skupiny nezamestna-
ných, ktorí sa nechali zaevidovať
na úradoch práce a môžu bezpro-
stredne nastúpiť do zamestnania.
Ich celkový počet v marca klesol 
o 5,9 tisíca na 292,3 tisíca a me-
dziročne sa tak znížil o 36,5 tisíca.  

Metodika ústredia práce sa líši
od výsledkov Štatistického úradu,
ktorý hodnotí nezamestnanosť
podľa výberového zisťovania a ob-
vykle uvádza vyššiu mieru neza-

mestnanosti. Posledné zverejnené
údaje štatistikov ukázali za štvrtý
štvrťrok minulého roku mieru ne-
zamestnanosti 15,3 percenta. 

Liberalizmus na dánsky
spôsob inšpiruje

Nezamestnanosť v marci
opäť klesla

Do ktorej skupiny používateľov stránky 
www.profesia.sk by ste sa zaradili (v %)

Nepracujem 24
Ponúkam prácu 10

Ani do jednej 2

Pracujem 43 Študujem 21
Zdroj: www.profesia.sk

Počet účastníkov ankety  2 021

Miroslav Poliak

Miera nezamestnanosti*
2004 2005 2006 

Január 16,60 13,39 11,82
Február 16,51 13,08 11,66
Marec 16,00 12,71 11,42
Apríl 15,25 11,87
Máj 14,47 11,33
Jún 13,91 11,09
Júl 13,65 11,03
August 13,24 10,88
September 13,14 11,20
Október 12,72 10,93
November 12,58 10,86
December 13,07 11,36
*Podľa počtu evidovaných nezamestnaných 
v percentách.
Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 
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➥ Dokončenie zo s. 21
Ak sú však dobrí a potenciálny

zamestnávateľ nepotrebuje nevy-
hnutne cudzí jazyk alebo znalosť
moderných technológií a nejde o
prácu, kde je potrebný nákladný
tréning, sú v určitom zmysle prá-
ve starší vhodnejšími kandidát-
mi. Už totiž nie sú až takí navia-
zaní na rodinu a výchovu detí,
čiže v tomto zmysle sú flexibil-
nejší. Takých zamestnávateľov a
pozícií je však spravidla veľmi
málo. Samozrejme, výnimkou sú
tí, ktorí boli šikovní a schopní pri-
spôsobiť sa, tí sú dnes tiež väčši-
nou na významných postoch ale-
bo sa stali podnikateľmi a sú za-
bezpečení, bez potreby zmeny.

Nehrá tu príliš veľkú úlohu
skutočnosť, že na Slovensku
býva vysoký podiel
obyvateľstva vo vlastných
rodinných domoch?

– Táto situácia je určite spôso-
bená aj štruktúrou a dostup-
nosťou bývania. Slovensko sa 
v rámci Československa považo-
valo skôr za poľnohospodársku
krajinu, bol tu pomerne malý
pomer mestského obyvateľstva.
Nadviazanosť obyvateľstva na
rodnú dedinu, rodný kraj je
väčšia ako v iných krajinách. 
V niečom to dobré je, v niečom
nie.  Byty sú dnes dostupnejšie z
hľadiska kvantity ako pred sied-
mimi – ôsmimi rokmi, ale sú
vzhľadom na príjmy obyvateľ-
stva a ceny stále nedostupnejšie
ako napr. v Rakúsku. K bytu či
domu často pomáhajú rodičia,
stavia sa svojpomocne, ťažko sa
z takéhoto bývania odchádza
niekam za prácou. Riešením je
stav, že rodina ostáva doma a
manžel či manželka jazdia na
týždňovky. Dnes 95 percent ľudí,
ktorí majú pracovné možnosti
mimo bydliska, dochádza a ne-
sťahuje sa. Vplyv majú cenové
rozdiely bývania – predáte lu-
xusnú  vilu v Rimavskej Sobote a
v Bratislave to stačí sotva na jed-
noizbový byt.

Ako vidíte úlohu štátu, kraja,
obce pri zvyšovaní mobility?

– Nechcem povedať, že systém
bytovej výstavby pred rokom
1989 bol vhodný, ale podobný
spôsob by sa mal preniesť do
súčasnosti. Ak mesto či VÚC
chcú vytvárať priemyselný park,
mali by uvažovať, že tí ľudia,
ktorí sa tam popri miestnych za-
mestnajú, musia niekde bývať.
Čiže, neuvažovať len o tom, ko-
ľko investujeme do priemysel-
ného parku, ale koľko investu-
jeme do toho, aby sme ľudí pri-

tiahli, a to nielen na týždňovky,
ale aby sa tu usadili. 

Toto často pripomínajú aj
zahraniční investori…

– Je to problém, lebo firmy si
uvedomujú, že to nie je lacná
záležitosť. V rámci korporátnej
politiky, ktorú si prinesú, s býva-
ním spravidla pomáhajú len nie-
koľkým  manažérom, špecialis-
tom, prípadne expatriotom. Ostat-
ní zamestnanci sú odkázaní sami
na seba.  Je málo firiem, ktoré by
sa mohli rovnať PSA Peugeot Cit-
roën, ktorý postaví 750 bytov a
má 800 miest na ubytovniach,
ktoré pomáha svojim zamestnan-
com financovať.

Štát by sa tomu mal venovať. Je
to podobné ako so vzdelaním.
Keď sa teraz, v roku 2006, hovo-
rí, že sa začína niečo robiť, je to
neskoro. Pýtať sa, čo pre zamest-
návanie štát, kraj, mesto môžu
urobiť, bolo treba  vtedy, keď sa
ukázalo, že sem investor príde.
Nie je dobré, keď to musí inicio-
vať investor a štát a lokálna sa-
mospráva sa len pridávajú. 

Nie je príčina  i v tom, že
chápanie práce s ľudskými
zdrojmi, na rozdiel od
zahraničných firiem, je v našom
prostredí zaostalé?

– Personálny manažment tu
pred 16 rokmi nebol. Celé know-

how sme museli transformovať
zo zahraničných firiem. Rozbie-
hali to tu expatrioti, učili lokálny
manažment. Teoretická príprava
v oblasti ľudských zdrojov je tu
stále veľmi slabá, veľa vecí sa tu
nedá študovať. Každý však musí
akceptovať situáciu, ktorá tu je a
robiť, čo sa dá. V každom prípa-
de treba povedať, že za posled-
ných 16 rokov sa významne zme-
nilo postavenie a dôležitosť ľud-
ského kapitálu vo firme, a to
najmä v slovenských spoločnos-
tiach, pre ktoré donedávna tech-
nológie, haly, stroje boli vždy
dôležitejšie ako ľudia. To sa mení
a význam ľudského kapitálu pre
efektívne fungovanie firiem sa do-
stal na popredné miesto v straté-
gii. Zaujímavá zmena nastala aj 
v tom, že ľudí už nemožno moti-
vovať len peniazmi. Zamestnan-
ci sa zaujímajú o nefinančné be-
nefity, ktoré môžu tvoriť
významnú časť ich súkromných
výdavkov – bývanie, cestovanie a
pod. Je preto na logickom roz-
mýšľaní a stratégii firmy, ako sa s
takýmito vecami popasuje, ako
nastaví systém. 

Hovoríte o nefinančných
benefitoch zamestnancom. Ale
na druhej strane, mnoho
podnikov práve túto stránku
odbúrava – predávajú sa
rekreačné zariadenia, ktoré

slovenské podniky vlastnili
desiatky rokov, podobne
zdravotnícke zariadenia,
likvidujú  sa výhody, pokiaľ ich
neurčuje zákon. 

– Forma starostlivosti, ktorá tu
bola predtým, bola niekedy až
prehnaná. Stálo to veľa peňazí a
často sa využívala forma, ktorá
nebola efektívna. Veľa vecí sa dá
realizovať aj naďalej, a to bez to-
ho, aby ste museli hneď vlastniť
hotel alebo nemocnicu. Je to ve-
cou korporátnej stratégie firmy.
Pokiaľ sa má firma považovať za
„employer of choice“, veľmi kva-
litného zamestnávateľa s dob-
rým imidžom, tak aj v oblasti
starostlivosti o svojich zamest-
nancov poskytuje nadštandardy,
ktoré nie sú bežné. Poskytuje
zdravotnícku starostlivosť, pri-
spieva na rekreácie, deťom na
školy a letné tábory, na poiste-
nie. To sú však náklady, a nie
každá firma si to môže dovoliť,
najmä dnes, keď sa náklady
tlačia dolu. Slovenské firmy, kto-
ré sa reštrukturalizovali,  muse-
li riešiť organizačnú štruktúru,
technológie, odbyt. Mali vždy
iné priority a ľudský kapitál os-
tával na poslednom mieste. A to
nehovorím o nadštandardných
veciach, o ktorých sme hovorili,
ale o tých bežných. Lepší sa
však poučili a naučili a začínajú
postupovať iným spôsobom.

Líši sa prístup domácich 
a zahraničných spoločností?

– Záleží od typu činnosti, od to-
ho, čo tu firma robí, ako je tu dl-
ho, akú má korporátnu politiku i
od toho, čo si zamestnanci do-
kážu cez odborovú organizáciu
alebo zamestnaneckú radu zís-
kať. Určite sú na tom zahraničné
spoločnosti často lepšie, majú
viac skúseností, know-how, z kto-
rého môžu čerpať, prípadne aj
lepšiu hospodársku situáciu, kto-
rá im to umožňuje. Tie slovenské
sa často ešte len učia, čo všetko a 
v akej forme si môžu dovoliť, aký
vplyv to bude mať na ich za-
mestnancov, ale významne sa to
lepší a špičkové slovenské spo-
ločnosti často už dokonca preko-
návajú tie zahraničné.

Môže to byť také ako 
v západnej Európe?

–  Myslím si, že k tomu smeru-
jeme. Už sme v situácii, keď fir-
my, ktoré idú na Slovensko, ga-
rantujú slovenským zamestnan-
com rovnaké výhody a benefity
ako svojim v materskej krajine.
Mnohé firmy svoju politiku pris-
pôsobujú miestnym pomerom,
takže tu poskytujú aj výhody, kto-
ré nie sú bežné v krajine hlav-
ného sídla, ale tu sú na to ľudia
zvyknutí a pre firmu je prospeš-
né im to dávať. To sú napríklad
trináste platy, doplnkové dô-
chodkové poistenie, ktoré u nich
doma nie sú úplne bežné. To pla-
tí tak pre manažérov, ako aj pre
radových zamestnancov. A často
tieto firmy ani nemajú odbory,
zamestnanecké rady sú skôr for-
málne, a pritom majú ich za-
mestnanci viac ako mnohé spo-
ločnosti so silnými odbormi. Aj v
tom sú paradoxy tejto doby.         

Niektoré firmy majú
koncernové, teda celosvetové
kolektívne zmluvy. A tie
prinášajú výhody, ktoré
nevznikajú pod tlakom
konkrétnych trhových
podmienok.

– Keď niekto chce byť „the em-
ployer of choice“, mať jeho imidž,
robí veľa z vlastnej iniciatívy bez
toho, aby ho k tomu nútili trhové
podmienky alebo vlastní zamest-
nanci. Vedia, prečo to robia. Urči-
te nie preto, aby minuli peniaze,
ale preto, lebo vedia, koľko by ich
stála o päť percent väčšia fluktuá-
cia. Robia to preto, lebo konku-
rencia je veľká a čím viac zamest-
nancom dajú, tým budú stabilnej-
ší, lojálnejší k firme a výkonnejší.
Určite nebudú tak ľahko získateľní
pre konkurenciu, ako v opačnom
prípade. Ale určite to majú presne

spočítané a nedajú ani o korunu
viac, ako je pre firmu výhodné,
aby bola profitabilná.

Takže, nie je to vec altruizmu,
ale nákladov.

– Určite. Ak firma stratí člove-
ka, musí ho nahradiť. To sú in-
vestície do nahradenia, do tré-
ningu, straty z možných presto-
jov na pracovnom mieste. Nejaký
čas trvá, kým nový človek do-
siahne výkonnosť starého za-
mestnanca. Takže radšej investo-
vať do vlastného zamestnanca 
a ešte na tom ušetriť. 

Ktorý problém ľudských zdrojov
vidíte v tomto stupni rozvoja
spoločnosti ako základný?

– Evidentný je problém vzdelá-
vania. Slovensko prešlo za pos-
ledné roky istou zmenou – sme
úspešní, dokážeme zaujať inves-
torov, pritiahnuť ich sem.  No bo-
lo by krátkozraké myslieť si, že
to je naveky. Treba sa zamyslieť,
kam Slovensko smeruje, čo tu 
v budúcnosti chceme mať a ne-
chceme mať, či sa desať rokov bu-
deme tešiť, že sme v prepočte na
človeka automobilovou veľmo-
cou. Čo potom? Vyrastá nám veľ-
ká konkurencia v Číne, Indii, bal-
kánskych krajinách. Veľa z našich
výhod môžeme stratiť. Musíme
získavať formy investícií, pre kto-
ré je pridaná hodnota z toho, že
sú na Slovensku, taká vysoká, že
im ani nenapadne presunúť sa.
Tu sa hovorí o tom, koľko výrob
sa z Nemecka, Francúzska a
iných krajín presunulo na Slo-
vensko. Ale koľko jej tam ostalo!
Konštrukcia, vývoj, výskum špe-
cializované činnosti sa tam udrža-
li. Je tam pridaná hodnota v ľud-
skom kapitáli. Toto je téma číslo
jeden. Musíme sa aj zamyslieť, či
máme dostatok kvalifikovanej
pracovnej sily, aby sme práve ta-
kéto činnosti vedeli na Slovensko
prilákať.

Kto tomu má dať podnet?
– Určite to nepôjde od investo-

rov. Tým je jedno, či sa to bude
robiť na Slovensku alebo v Číne.
Oni to budú robiť tam, kde to
bude najefektívnejšie. Pokiaľ bu-
deme mať 80 percent činností
vyžadujúcich základné vzdela-
nie, bez nároku na znalosť jazy-
kov, tak sme prehrali. Potrebuje-
me typy činností, kde aj posled-
ný operátor bude mať úroveň
technického vzdelania, jazyko-
vých znalostí. A to si žiada veľa
investícií, zmenu vzdelávacieho
procesu na Slovensku, a to in-
vestor neurobí, je to len v našich
rukách.

Miroslav Poliak (1972) je partnerom spoločnosti Amrop Jenewein Group. Je absolventom Obchodnej fakulty Ekonomickej uni-
verzity v Bratislave. Niekoľko rokov  pracoval v oblasti reklamy a marketingovej komunikácie na Slovensku a v Česku. V odbo-
re ľudských zdrojov je činný od roku 1997, pričom v AJG pôsobí od roku 2001. Zameriava sa predovšetkým na vyhľadávanie
kandidátov na senior manažérske a vysokošpecializované pozície v priemysle.   

Investície do ľudí sa vyplácajú

Doc. Ing. František MÁTEL, CSc.  

Vstup zahraničného kapitálu na
náš trh je spojený s rôznou for-
mou tzv. investičných stimulov.
Sú rôzne – od daňových prázdnin,
až po príspevok na nové pracovné
miesto. Rôzna je aj ich výška, naj-
mä výška súvisiaca s vytvorením
„nového“ pracovného miesta. 

Potenciálny investor na základe
výšky stimulu uzná, či bude in-
vestovať, či bude o jeho zvýšení
ešte vyjednávať s vládou, minis-
terstvami, resp. či od zámeru in-
vestovať ustúpi a pôjde skúsiť
šťastie do ďalšieho štátu. Investič-

né stimuly v každej forme majú
súvis s daňami, daňovými poplat-
kami. 

Podpora 
konkurencie z daní

Priame dotácie, či už formou
príspevku na pracovné miesta idú
priamo z daní (ktoré platia slo-
venské subjekty), daňové prázd-
niny sú zase na úkor daní a výš-
ky ich príspevku do štátneho roz-
počtu. Teda z daní daňových
poplatníkov, hospodárskych sub-
jektov sa dotujú „nové pracovné
miesta“, ktoré vytvorí zahraničný

investor. Úvodzovky sú na mieste.
„Nové pracovné miesta“ totiž vo
väčšine prípadov nesmerujú 
k znižovaniu nezamestnanosti,
nie sú určené pre ľudí evidova-
ných na úradoch práce. Sú urče-
né najmä pre kvalifikovaných ľu-
dí, odborne zdatných, ktorí pred
nástupom na „nové miesto“ pra-
covali v slovenskej firme. Vo fir-
me, ktorá ich dala vyškoliť, kde
získali zručnosť, odbornosť a kto-
rá odvádzaním daní vytvára pries-
tor i pre stimuly. Teda odvádza-
ním daní si vlastne slovenský pod-
nikateľ podporuje konkurenciu.
Zahraničný investor, možno i 

s pomocou stimulov, môže fina-
nčne preplatiť svojich pracovníkov
v porovnaní s ich platmi v pôvod-
nom zamestnaní. Pritom do ich
výchovy, vzdelania už nemusí nič
investovať. Má hneď hotového
pracovníka. A slovenský subjekt?
Stratí kvalifikovanú pracovnú si-
lu, musí opäť investovať do vý-
chovy, možno na čas obmedzí vý-
robu, odchodom viacerých pra-
covníkov sa možno ohrozí chod
firmy i zamestnanosť. A hlavne
musí opäť platiť dane, i na vytvá-
ranie nových pracovných miest
pre ďalších potenciálnych inves-
torov, pre ďalších konkurentov. 

Iné kritériá

Keďže slovenská legislatíva ne-
umožňuje stimulovať slovenské
subjekty, ktoré udržujú zamestna-
nosť, nebolo by spravodlivejšie vo-
či nim zvoliť iné kritériá na posky-
tovanie stimulov ako pre cudzích
investorov? Napríklad priznať sti-
mul len na to miesto, ktoré sa ob-
sadí pracovníkom dlhšie evidova-
ným v stave nezamestnaných na
úrade práce, resp. v prípade pra-
covníka, ktorý bol dlhšie zamest-
naný v niektorej firme, z tejto z čas-
ti stimulov refundovať časť nákla-
dov na jeho výchovu a získanie

odbornosti a podobne. Možno to
znie odvážne, ale je reálne mož-
né, že vytvoríme (s výdatnou 
pomocou stimulov) prosperujúci
subjekt a zároveň v danej lokalite
vytvoríme problémy v dovtedy
prosperujúcich firmách. A vo veľ-
mi kritickom variante môžu i nie-
ktoré firmy zaniknúť. 

Po tomto stave a jeho pokračo-
vaní sa môže úvodná myšlienka
modifikovať na nové pracovné
miesta či vykrádanie mozgov?
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