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1 VÝZNAM TRENDOV ZNALOSTNEJ 
EKONOMIKY PRE MODELY 
ZAMESTNANOSTI A MOBILITY 

Voľný pohyb pracovnej sily je jednou zo štyroch slobôd Európskej únie a jej jednotného trhu. Zatiaľ čo 

mnohé hospodársky dynamické mestá a regióny zaznamenali výraznú migráciu kvalifikovaných a čiastočne 

kvalifikovaných pracovníkov, iné regióny, najmä na európskej periférii, riešia opačný problém. Tieto 

migračné modely vedú k značným regionálnym rozdielom a sú základnou príčinou mnohých sociálno-

politických problémov, ktorým Európa v súčasnosti čelí. 

Geografická dynamika zamestnanosti a nevyvážené priestorové rozloženie pracovných príležitostí majú 

značný územný vplyv a budú mať významné dôsledky pre budúce politiky súdržnosti EÚ. Znalostná 

ekonomika (ZE) zvýrazňuje územnú polarizáciu rastu a prehlbuje regionálne rozdiely a územnú 

nerovnováhu medzi mestskými a vidieckymi oblasťami. Zvýšené rozdiely vo výkonnosti miestnych ekonomík 

a trhov práce vyvolávajú potrebu nového zamerania sa na možné stratégie na podporu vyváženejšieho 

a udržateľnejšieho regionálneho rastu v rámci modelov hospodárstva a zamestnanosti, ktorých 

hybnou silou je znalostná ekonomika. Nerovnomerný hospodársky rozvoj môže ďalej prispieť k výraznej 

diferenciácii modelov mobility v Európe: zatiaľ čo regióny bez odvetví súvisiacich so znalosťami majú 

tendenciu strácať časť mladého a kvalifikovaného obyvateľstva, miesta, ktoré ponúkajú široké spektrum 

znalostných odvetví, môžu prilákať vysokokvalifikovaných pracovníkov a podporiť ich rast.  

Digitalizácia, znalostná ekonomika, demografické zmeny a globalizácia menia trhy práce v čase, keď 

tvorcovia politík zápasia aj s dramatickým šokom z pandémie Covid-19, ktorá negatívne ovplyvňuje úroveň 

a modely spotreby a výroby a vyžaduje si nové prístupy k tvorbe politík. 

V tomto období mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou Covid-19 zohrávajú (a budú zohrávať) 

kľúčovú úlohu digitálna infraštruktúra a služby a prudko sa zvyšuje využívanie digitálnych technológií na 

prácu na diaľku, dištančné vzdelávanie a poskytovanie služieb. Tieto trendy budú mať dlhodobý vplyv na 

spoločnosť a hospodárstvo. Na jednej strane to poskytuje nové príležitosti pre znevýhodnené oblasti, na 

druhej strane to zvyšuje sociálno-ekonomické a územné nerovnosti, ak je pre niektoré sociálne skupiny a 

územné oblasti ťažké alebo nemožné získať širokopásmový prístup a digitálne zručnosti, keďže digitalizácia 

si vyžaduje digitálnu infraštruktúru, digitálne zručnosti a dostupnosť. 

Hlavným cieľom politiky súdržnosti je regionálna sociálno-ekonomická konvergencia. Na dosiahnutie týchto 

cieľov bude musieť kohézna politika po roku 2020 riešiť sociálno-ekonomické a územné výzvy spojené so 

zrýchľovaním digitalizácie a rastúcou úlohou znalostnej ekonomiky. 

Tento prehľad politiky aktualizuje dôkazy uvedené v štúdii EMPLOY1 o územných a zamestnaneckých 

vzoroch a trendoch znalostnej ekonomiky a ich vplyve na regionálne a mestské/vidiecke rozdiely. Zameriava 

sa na dôsledky pandémie Covid-19 a na vývoj inštitúcií a politík, ktoré sa zaoberajú súčasnými a budúcimi 

výzvami. 

 

  

1 https://www.espon.eu/employment 
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2 ÚZEMNÉ A ZAMESTNANECKÉ MODELY 
ZNALOSTNEJ EKONOMIKY A ICH VPLYV 
NA REGIONÁLNU NEROVNOVÁHU 

V posledných rokoch bol hospodársky rast v Európskej únii vo veľkej miere poháňaný investíciami 

do ľudského kapitálu a inovácií. Zvyšujúci sa prístup k vedomostiam a rozvoj informačných  

a komunikačných technológií umožnil rozvoj európskych ekonomík a zároveň zmenil potreby trhu práce  

v oblasti zručností. 

Znalostnú ekonomiku (ZE) možno definovať ako ekonomiku „schopnú vytvárať nové poznatky  

z technologicky vyspelých sektorov a/alebo funkcií, ktoré sa nachádzajú v určitej územnej oblasti a/alebo  

v ktorej sa poznatky získavajú prostredníctvom prepojení (formálnych alebo neformálnych) s inými 

ekonomikami“ (ESPON, 2018). Región ZE sa označuje ako región „špecializovaný buď na odvetvia 

špičkových technológií, alebo na vedecké funkcie, alebo schopný získavať poznatky z iných ekonomík 

prostredníctvom spolupráce a vytvárania sietí“. Jedným z dôsledkov tejto transformácie ekonomík je rozvoj 

novej kategórie pracovníkov, a to znalostných pracovníkov. Podľa definície v literatúre je znalostný 

pracovník vysoko kvalifikovaný jednotlivec, ktorý je schopný premeniť znalosti na hmatateľné, inovatívne 

produkty alebo služby a preniesť svoje kompetencie a znalosti na iných (Daugeliene, 2007).  

Priestorové rozdelenie hospodárskych činností je spojené s prítomnosťou pozitívnych externalít, 

ktoré určujú konkurenčné výhody. Najmä hospodárske činnosti založené na vedomostiach sa zvyčajne 

nachádzajú v mestských oblastiach, ktoré ponúkajú vysokú úroveň ľudského a sociálneho kapitálu 

a dobrú fyzickú dostupnosť. Vzhľadom na nerovnomerné rozdelenie regiónov ZE v Európe je jedným  

z hlavných dôsledkov tejto transformácie zvyšujúca sa mobilita vysokokvalifikovaných jednotlivcov smerom 

do oblastí, ktoré zodpovedajú ich vlastnej úrovni kvalifikácie.  

Z nedávnej správy Európskej komisie vyplýva, že v roku 2019 sa v EÚ pohybovalo 13 miliónov osôb  

v produktívnom veku, čo potvrdzuje, že mobilita v rámci EÚ rastie, aj keď pomalším tempom ako  

v predchádzajúcich rokoch (Európska komisia , 2020a). Podľa údajov z prieskumu pracovných síl v EÚ (LFS) 

malo 34 % osôb sťahujúcich sa z EÚ terciárne vzdelanie, a teda ich možno považovať za 

„vysokokvalifikovaných“, čo je o 9 % viac ako v roku 2009. Najdôležitejšími cieľovými krajinami EÚ pre 

vysokokvalifikovaných pracovníkov sú Nemecko, Španielsko, Francúzsko, Belgicko a Rakúsko. Pred 

vystúpením z EÚ bolo Spojené kráľovstvo destináciou s najvyšším počtom vysokokvalifikovaných 

pracovníkov. 

Hlavnými vysielajúcimi krajinami sú namiesto toho Poľsko, Rumunsko a Taliansko, ale aj Bulharsko  

a Portugalsko. Výsledky týkajúce sa migračných modelov sú v súlade s priestorovým rozložením 

regiónov ZE v Európe (pozri časť 4); predchádzajúce štúdie zistili, že v severnej a západnej Európe 

dochádza k rastúcej koncentrácii oblastí ZE, zatiaľ čo južné, východné a okrajové regióny zaostávajú. 

Regióny s najvyššími ukazovateľmi ZE majú v skutočnosti aj najvyššiu mieru zamestnanosti a sú 

„prijímajúcimi“ regiónmi migračných tokov. Mladí, vysokokvalifikovaní a špecializovaní pracovníci vo 

všeobecnosti vykazujú vyššiu mieru mobility ako iné skupiny obyvateľstva. Častejšie sa tiež sťahujú do 

regiónov s vyššou úrovňou HDP a výskytom ZE, ako aj z vidieckych do mestských regiónov – najmä do 

národných a regionálnych hlavných miest. V prijímajúcich regiónoch a krajinách sa prisťahovalectvo 

vysokokvalifikovaných pracovníkov často považuje za dôležitý pozitívny faktor rozvoja prostredníctvom toku 

vedomostí a tvorby miestnych znalostí. Pre vysielajúce regióny a krajiny to však má negatívne účinky, ktoré 

vedú k tzv. efektu úniku mozgov. Zatiaľ čo existuje množstvo literatúry o vplyve migrantov na hospodárstvo 

prijímajúcej krajiny, existuje len málo poznatkov o vplyve na vysielajúce krajiny a o možnom prínose 

migrantov vracajúcich sa do svojej domovskej krajiny (ESPON, 2018).  

V tejto súvislosti koncentrácia ZE v niektorých oblastiach prispieva k rozvoju územných rozdielov a sociálno-

ekonomickej nerovnováhy v Európe a v rámci členských štátov. Tieto nerovnováhy môžu podnietiť politické 

turbulencie a mať negatívny vplyv na európsku stabilitu a súdržnosť.  
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3 ZNALOSTNÁ EKONOMIKA, COVID-19  
A NEDÁVNY VÝVOJ ZAMESTNANOSTI  
A TVORBY PRACOVNÝCH MIEST 

Zvýšenie konkurencieschopnosti Európy prostredníctvom inovácií stimuluje vytváranie nových 

pracovných miest. V tejto súvislosti je potrebná kvalifikovanejšia pracovná sila, ktorá bude schopná prispieť 

k technologickému rozvoju a prispôsobiť sa mu. Rozvoj zručností a kompetencií pracovníkov sa často 

považuje skôr za súčasť mechanizmu na dosiahnutie inovačných cieľov než za cieľ samotný a zanedbávanie 

tohto rozmeru inovácií môže brániť účinnosti politiky (Eurofound, 2018). Prognózy zamestnanosti 

predpokladajú, že profesijná štruktúra zamestnanosti v hospodárstve sa mení v prospech kvalifikovaných, 

nemanuálnych povolaní. Analýza tiež zdôrazňuje posun smerom k väčšej samostatnosti, menšej rutine, 

väčšiemu množstvu informačných a komunikačných technológií, menšiemu počtu fyzických úloh a väčšiemu 

množstvu sociálnych a intelektuálnych úloh v prognózovanom období do roku 2030 (Kraatz, 2020). Nové 

formy práce, ako je práca na diaľku a práca na platforme, si vyžadujú čoraz viac digitálnych zručností, ako 

aj mäkkých zručností.  

Výskum zistil, že v EÚ existuje viacero výziev v oblasti zručností, ktoré bránia primerane reagovať na 

tieto požiadavky, ako napríklad predčasné ukončenie školskej dochádzky, nízka miera účasti dospelých na 

odbornej príprave a vzdelávaní, nesúlad medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami  

a nezamestnanosť mladých ľudí (Kraatz, 2020). Znalostná ekonomika je jedným z kľúčových faktorov, 

ktoré definujú nový dopyt po zručnostiach v Európe.  Vyžaduje si špecializovanú a vysokokvalifikovanú 

pracovnú silu, napríklad v oblasti IKT a strojárstva. Okrem toho sa od ostatných odvetví odlišuje svojou 

schopnosťou vytvárať (a vyžadovať) vysokokvalifikované pracovné miesta s vysokými mzdami a vytvárať 

vedľajšie účinky na vytváranie pracovných miest v súvisiacich odvetviach, čím podporuje dopyt po zvyšovaní 

kvalifikácie pracovníkov (ESPON, 2019).  

Ako sa predpokladalo, znalostná ekonomika je tiež hnacou silou migrácie vysokokvalifikovaných 

pracovníkov, ktorá následne pomáha rozvíjať znalostnú ekonomiku v prijímajúcich regiónoch a krajinách 

ZE. Tento výsledok však silne závisí od schopnosti prijímajúceho regiónu/krajiny nájsť vysokokvalifikovaným 

migrantom pracovné miesta, ktoré zodpovedajú ich schopnostiam (Gracia Pires, 2015; Todisco, 2003,  

M. 2020; Grubanov-Boskovic et al., 2020).  

Okrem vyššie opísaných dlhodobých trendov spôsobených ZE sa pandémia Covid-19 prejavila 

celosvetovými šokovými účinkami na výrobné systémy a trhy práce v EÚ, pričom negatívne ovplyvnila najmä 

nízkokvalifikovaných pracovníkov, mladých ľudí, ženy a migrantov. Covid-19 zároveň urýchlil dopyt po 

digitálnych zručnostiach, pretože bolo potrebné rozšíriť a riadiť využívanie práce na diaľku a obsluhovať viac 

klientov online.  

Počas pandémie sa digitálna infraštruktúra a služby stali ešte dôležitejšími pre prácu na diaľku a 

dištančné vzdelávanie. Pre pracovníkov môže práca na diaľku a mobilná práca založená na informačných 

a komunikačných technológiách (IKT) znamenať väčšiu časovú a miestnu flexibilitu, väčšiu pracovnú 

autonómiu, lepšiu rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom a skrátenie času potrebného na 

dochádzanie. Práca na diaľku môže tiež zlepšiť pracovné príležitosti pre ľudí so zdravotným postihnutím, 

starších pracovníkov, ženy s opatrovateľskými povinnosťami a ľudí žijúcich vo vidieckych alebo okrajových 

oblastiach (Európsky parlament, 2021).  

Mobilná práca založená na IKT však môže prispieť aj k vzniku nových nerovností v oblasti 

zamestnanosti a sociálnych nerovností  medzi tými, ktorí môžu pracovať na diaľku, a tými, ktorí pracovať 

nemôžu, pretože sú zamestnaní v odvetviach, kde práca na diaľku nie je možná, alebo preto, že nemajú 

prístup ku kvalitnému širokopásmovému pripojeniu či vybaveniu, alebo im chýbajú digitálne zručnosti. 

Pracovný režim mobilnej práce založenej na IKT stále využívajú prevažne vysoko vzdelaní pracovníci so 

silnými digitálnymi zručnosťami. Očakáva sa, že s návratom k „normálnemu“ stavu po skončení krízy bude 

pokračovať rozsiahle využívanie práce na diaľku, čo si vyžaduje prehodnotenie spôsobu vykonávania, 

koordinácie a regulácie práce. 

V súčasnosti sa práca na diaľku viac koncentruje vo veľkých mestách a mestských centrách ako  

v menších mestách a vidieckych oblastiach. Vo veľkých mestách sa zamestnáva viac ľudí na diaľku (44 %) 
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ako v malých mestách alebo na predmestiach (35 %) či vo vidieckych oblastiach (29 %) (Milasi et al., 2020; 

Sostero et al., 2020). Okrem toho, počas krízy Covid-19 malo 61 % ľudí žijúcich vo veľkých mestách prístup 

k práci na diaľku v porovnaní so 41 % ľudí žijúcich v malých mestách (Európska komisia, 2020a). 

Koncentrácia práce na diaľku v mestských oblastiach môže byť spôsobená aj tým, že napriek určitému 

pokroku je pokrytie širokopásmovým internetom vo vidieckych oblastiach stále nižšie ako v mestských 

(Európska komisia, 2020c).  10 % domácností vo vidieckych oblastiach stále nie je pokrytých žiadnou 

pevnou sieťou a 41 % domácností nie je pokrytých žiadnou rýchlou širokopásmovou technológiou (Európska 

komisia, 2020b). Podobne aj prístup k internetu sa líši medzi mestskými a vidieckymi oblasťami, pričom 

mestá (92 %), mestečká a predmestia (89 % v oboch prípadoch) mali v roku 2019 relatívne vyššiu mieru 

prístupu na rozdiel od nižšej miery vo vidieckych oblastiach (86 %) (Eurostat, 2020). Tieto rozdiely sa  

v najbližších rokoch pravdepodobne ešte zvýšia, pretože obyvatelia hlavných európskych miest budú mať 

možnosť prejsť na internetové služby 5G (Eurostat, 2021). Poskytnutím priestorovej flexibility by však 

mobilná práca založená na IKT mohla uľahčiť vzdialenú a rozptýlenú prácu a prispieť k vyváženejšiemu 

priestorovému rozloženiu zamestnanosti a obyvateľstva. 

Všeobecne sa uznáva, že rozmach práce na diaľku po pandémii Covid-19 bude mať pravdepodobne 

dlhodobý vplyv na priestorové rozdelenie práce, a to aj v okrajových geografických lokalitách 

vrátane cezhraničných (ILO, 2016). Mobilná práca založená na IKT poskytuje pracovníkom oveľa väčšiu 

priestorovú flexibilitu a ľudia sa môžu rozhodnúť pracovať na diaľku buď z domova alebo z iných miest, ako 

v prípade takzvaných „digitálnych nomádov2“, namiesto pravidelného dochádzania do mestských centier, 

kde sa zvyčajne nachádza väčšina kancelárií a obchodných aktivít (López-Igual a Rodriguez-Modroño, 

2020; Batut a Tabet, 2020). Už teraz existujú dôkazy o tom, že viac práce na diaľku vedie k tomu, že 

obyvatelia miest opúšťajú husto obývané a drahé mestské centrá a presúvajú sa na menej husto obývané 

predmestia a do vidieckych oblastí. Napríklad dôkazy z USA ukazujú, že po pandémii Covid-19 už došlo  

k výraznému presunu obyvateľov z najhustejšie obývaných okresov USA do najmenej obývaných 

(Delventhal a kol., 2021).  

Práca na diaľku by mohla nielen zvýšiť príťažlivosť mimomestského bývania, ale viesť aj k rozvoju 

spoločných pracovných priestorov založených na dopyte alebo k zlepšeniu telekomunikačnej 

infraštruktúry. Okrem toho sa miestne vedľajšie účinky môžu prejaviť aj v prímestských a vidieckych 

oblastiach v dôsledku zvýšeného počtu pracovníkov využívajúcich mobilnú prácu založenú na IKT, ktorí 

opúšťajú veľké metropolitné oblasti, napríklad v dôsledku presunu vedľajších hospodárskych činností  

z obchodných centier do obytných a prípadne vidieckych oblastí (Eurofound, 2020; Delventhal a kol., 2021).  

Treba poznamenať, že rozhodnutie o mieste bydliska závisí od viacerých vzájomne sa ovplyvňujúcich 

faktorov a nielen od pracovných príležitostí, hoci tie zohrávajú významnú úlohu. Medzi ďalšie faktory 

ovplyvňujúce rozhodovanie patrí blízkosť rodiny, priateľov a iných podporných sietí, dostupnosť a cena 

bývania, dostupnosť, cenová dostupnosť a kvalita služieb (napr. vzdelávacie a zdravotnícke služby, 

doprava, umelecké, kultúrne alebo iné voľnočasové aktivity). Tieto faktory pravdepodobne zmiernia vplyv 

práce na diaľku na priestorové rozloženie práce vrátane značnej príťažlivosti, ktorú majú veľké metropolitné 

oblasti a mestá (Batut a Tabet, 2020).  

 

 

  

2 Digitálni nomádi sú ľudia, ktorí využívajú telekomunikačné technológie, aby si zarobili na živobytie a viedli svoj život 

nomádskym spôsobom, často pracujú na diaľku z cudzích krajín, kaviarní, verejných knižníc, spoločných pracovných 

priestorov atď., a to prostredníctvom zariadení s funkciou bezdrôtového internetu, ako sú smartfóny alebo mobilné 

hotspoty. 
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4 KĽÚČOVÉ MAPY A ZHLUKOVÁ 
ANALÝZA SUMARIZUJÚCA ZISTENÉ 
TRENDY/VZORY  

V tejto časti sú uvedené aktualizované údaje a mapy ukazovateľov ESPON EMPLOY so zameraním na 

zmeny medzi rokmi 2015 a 2019 (2020, ak sú k dispozícii) na regionálnej úrovni (NUTS2).  

Posudzované ukazovatele sa týkajú najmä: (i) miery čistej migrácie, (ii) ľudí s terciárnym vzdelaním (ako 

percenta populácie); (iii) miery zamestnanosti mladých ľudí (15 – 24 rokov), (iv) celkových výdavkov na 

výskum a vývoj ako percenta HDP a (v) zamestnanosti v oblasti technológií/znalostí ako percenta 

celkovej zamestnanosti. 

Keďže väčšina údajov je k dispozícii za rok 2019, o vplyve pandémie Covid-19 na trendy pracovnej 

migrácie a niektoré ukazovatele týkajúce sa digitalizácie práce a práce na diaľku možno povedať len 

veľmi málo.  

V tejto časti sa uvádza aj aktualizovaná a integrovaná verzia regionálnych klasifikácií podľa potenciálnej 

úlohy znalostnej ekonomiky v priemere za posledné tri roky. 

 

ZMENA POPULÁCIE: Demografický vývoj je v európskych regiónoch nerovnomerne rozložený. 

Mestské centrá vo všeobecnosti získavajú obyvateľov, zatiaľ čo okrajové regióny a vidiecke oblasti 

strácajú obyvateľov a/alebo sú vystavené riziku vyľudňovania. Keď sa migračné modely porovnajú  

s hospodárskymi podmienkami – v mieste pôvodu aj v mieste určenia – je zrejmé, že regióny s vyššou 

úrovňou HDP na obyvateľa a vyššou mierou zamestnanosti zažívajú migračný prílev. Medzitým „menej 

rozvinuté“ a „prechodné“ regióny, ktoré sa vyznačujú nižšou úrovňou HDP na obyvateľa a nižšou mierou 

zamestnanosti, zaznamenávajú vyššiu mieru emigrácie a stali sa „vysielajúcimi“ regiónmi.  

V roku 2015 bola priemerná miera čistej migrácie v krajinách ESPON 3,1 na 1 000 obyvateľov, pričom 

sa pohybovala od minima -26,9 (subregión Ağrı, Turecko) po maximum 23,4 (Trier, Nemecko), zatiaľ čo 

v roku 2019 bola 2,8, pričom minimum bolo -32,8 (Kastamonu, Çankiri, Sinop, Turecko) a maximum 40 

(Malta). Mapy 1a a 1b nižšie ukazujú „vysielajúce“ (regióny s negatívnou čistou mierou migrácie)  

a „prijímajúce“ regióny (regióny s pozitívnou čistou mierou migrácie) v roku 2015 v porovnaní s rokom 

2019. Niektoré regióny, ako napríklad Španielsko, Írsko a západné Turecko, sa zmenili z vysielajúcich 

oblastí v roku 2015 na prijímajúce oblasti migrácie v roku 2019.  
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Mapa 1a 

Vysielajúce a prijímajúce regióny európskej migrácie (2015) 

 

Zdroj: Eurostat (tgs00099) 

 

Mapa 1b 

Vysielajúce a prijímajúce regióny európskej migrácie (2019) 

 

Zdroj: Eurostat (tgs00099) 
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VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELANIE: V roku 2019 sa miera terciárneho vzdelávania v porovnaní s rokom 

2015 výrazne zvýšila vo všetkých regiónoch, pričom priemerná miera sa zvýšila z 29 % v roku 2015 na 

33 % v roku 2019. Medzi regiónmi však pretrvávajú veľké rozdiely. Podiel obyvateľov s terciárnym 

vzdelaním sa v roku 2019 pohyboval od minima 11,8 % (severovýchod, Rumunsko) po maximum 72 % 

(vnútorný Londýn - západ, Spojené kráľovstvo). Vo všeobecnosti je najvyššia miera terciárneho 

vzdelávania zaznamenaná v severoeurópskych a západoeurópskych regiónoch, ako aj v partnerských 

štátoch ESPON, zatiaľ čo stredomorské regióny zrejme zaostávajú. Mnohé z týchto regiónov sú vidiecke 

alebo riedko osídlené regióny s nízkymi možnosťami zamestnania pre vysokokvalifikovaných 

pracovníkov. Napríklad, ako sa zdôrazňuje v nedávnej publikácii Eurostatu (2020b), vo východnom 

Nemecku, Taliansku, Portugalsku a niekoľkých východných členských štátoch EÚ zaznamenali všetky 

regióny (okrem hlavných miest) relatívne nízku úroveň dosiahnutého terciárneho vzdelania. Regióny  

s nízkou úrovňou dosiahnutého terciárneho vzdelania majú tendenciu vykazovať nedostatok 

vysokokvalifikovaných pracovníkov, čo obmedzuje potenciálny rast znalostných odvetví. 

Mapy 2a a 2b prekrývajú prítomnosť vysťahovalectva (vysielajúce regióny) s ukazovateľom podielu osôb 

s vysokoškolským vzdelaním, čo potvrdzuje, že regióny s vysokým podielom vysokoškolsky vzdelaného 

obyvateľstva nestrácajú obyvateľstvo, zatiaľ čo vysielajúce regióny sa vyznačujú nízkym výskytom 

vysokoškolsky vzdelaných ľudí. 

 

Mapa 2a 

Osoby s vysokoškolským vzdelaním (ako percento obyvateľstva) a regióny so 

zápornou čistou migráciou (2015) 

 

Zdroj: Eurostat (tgs00099 and EDAT_LFSE_04__custom_909921) 
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Mapa 2b 

Osoby s vysokoškolským vzdelaním (ako percento obyvateľstva) a regióny so 

zápornou čistou migráciou (2019) 

 

Zdroj: Eurostat (tgs00099 and EDAT_LFSE_04__custom_909921) 

 

ZAMESTNANOSŤ MLADÝCH ĽUDÍ: Analýza zamestnanosti a migračných modelov v Európe celkovo 

ukazuje, že existuje určitý stupeň pracovnej mobility, a to tak pre celú populáciu, ako aj pre mladých ľudí. 

Miera zamestnanosti mladých ľudí (veková skupina 15 – 24 rokov) v južnej Európe sa v priebehu času 

znížila, čo čiastočne súvisí s prevahou „dvojúrovňových“ trhov práce3, kde sú mladí pracovníci 

zamestnávaní najmä na základe zmlúv na dobu určitú, zatiaľ čo regióny v strednej Európe hlásia  

v podstate stabilný počet alebo nárast počtu zamestnaných mladých ľudí. Tieto faktory sú dôležitými 

determinantmi pracovnej mobility, pretože migrácia je vyššia do regiónov s lepšími podmienkami pre 

mladých ľudí, najmä pre vysokokvalifikovaných pracovníkov. 

Miera zamestnanosti mladých ľudí v roku 2015 bola v priemere 34,3 %, pričom minimum bolo 7,4 % 

(Ipeiros, Grécko) a maximum 73,1 % (Island). Miera zamestnanosti mladých ľudí sa od roku 2015 do roku 

2019 výrazne zvýšila (v priemere na 36,4 %) vo všetkých regiónoch, zatiaľ čo v rokoch 2019 až 2020 sa 

zaznamenal všeobecný pokles v dôsledku pandemickej krízy, keď hodnota dosiahla 32,4 %. Tento 

pokles bol obzvlášť výrazný v juhoeurópskych regiónoch, kde mladí ľudia, zamestnaní najmä na dobu 

určitú, prišli počas pandémie o prácu častejšie ako dospelí pracovníci. Naopak, nárast v roku 2020  

v porovnaní s rokom 2019 bol zaznamenaný v niektorých regiónoch v Nemecku a Rakúsku, ktoré sa 

vyznačujú duálnym systémom vzdelávania, a v Rumunsku, kde boli opatrenia Covid menej reštriktívne 

a mali menší vplyv na hospodárstvo ako v iných krajinách južnej a západnej Európy.  

 
 

3 Na dvojúrovňovom trhu práce, ako ho definujú Bentolila a kol. (2012), existuje veľký rozdiel medzi nákladmi na 

prepúšťanie pracovníkov so zmluvami na dobu neurčitú a na dobu určitú a oveľa voľnejšia regulácia používania zmlúv 

na dobu určitú v porovnaní so zmluvami na dobu neurčitú. Ako uvádzajú autori, čím vyššia je medzera, tým nižšie 

bude zamestnávanie so zmluvami na dobu neurčitú, ako aj podiel dočasných pracovných miest transformovaných na 

trvalé pracovné miesta, z čoho vyplýva, že rozšírené používanie flexibilných zmlúv na dobu určitú pravdepodobne 

zvýši nezamestnanosť na trhoch práce, ktoré sú už regulované prísnymi ustanoveniami o zabezpečení trvalých 

pracovných miest (Bentolila a kol., s. 2). 
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Mapa 3a 

Miera zamestnanosti mladých ľudí (15 – 24 rokov) – 2015 

 

Zdroj: Eurostat (lfst_r_lfe2emprt) 

Mapa 3b 

Miera zamestnanosti mladých ľudí (15 – 24 rokov) – 2020 

 

Zdroj: Eurostat (lfst_r_lfe2emprt) 
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VÝSKUM A VÝVOJ: Činnosti v oblasti výskumu a vývoja sú dobrým ukazovateľom prítomnosti 

znalostnej ekonomiky. Z doterajšej empirickej analýzy vyplýva, že celkové výdavky na vnútropodnikový 

výskum a vývoj sú v Európe rozdelené nerovnomerne. Ten sa sústreďuje najmä v metropolitných 

oblastiach a v niektorých regiónoch strednej Európy, ktoré majú najvyššie celkové výdavky na výskum 

a vývoj. Regióny v škandinávskych krajinách majú vysokú úroveň investícií a výdavkov na výskum  

a vývoj, zatiaľ čo „menej rozvinuté“ a „prechodné“ regióny sa vyznačujú nižšou úrovňou výdavkov na 

výskum a vývoj. 

Mapy 4a a 4b zobrazujú regionálne rozloženie výdavkov na výskum a vývoj ako percento HDP v roku 

2015 a v roku 2018. Takmer všetky regióny zaznamenali zvýšenie percentuálneho podielu 

výdavkov na výskum a vývoj, hoci stále pretrvávajú veľké regionálne rozdiely. Priemerné výdavky 

na výskum a vývoj (ako percento HDP) v roku 2018 predstavovali 1,7 percenta (oproti 1,6 percenta  

v roku 2015), pričom sa pohybovali od minima 0,09 percenta (Sud Est, Rumunsko) po maximum  

8,5 percenta (Braunschweig, Nemecko). Regióny severnej a západnej Európy, ako aj partnerské štáty 

programu ESPON majú vyššie výdavky na výskum a vývoj ako ostatné.  

Pokiaľ ide o ľudské zdroje v oblasti vedy a techniky, mapy 5a a 5b ukazujú percentuálny podiel 

zamestnanosti v technologických a znalostných odvetviach v rokoch 2015 a 2020. Priemerný podiel 

technicky vzdelaných pracovníkov na celkovej zamestnanosti neustále rastie a v roku 2020 dosiahne 

3,9 %, čo je o 0,5 percentuálneho bodu viac ako v roku 2015. Severoeurópske regióny a regióny 

partnerských štátov ESPON opäť vykazujú najvyššie priemerné percentá, ale vysokú úroveň 

zamestnanosti v oblasti technologických znalostí vykazujú aj metropolitné regióny vo východnej Európe 

(Budapešť, Bratislava, Praha a Bukurešť). 

 

Mapa 4a 

Celkové vnútropodnikové výdavky na výskum a vývoj ako percento HDP (2015) 

 

Zdroj: Eurostat (rd_e_gerdreg) 
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Mapa 4b 

Celkové vnútropodnikové výdavky na výskum a vývoj ako percento HDP (2018) 

 

Zdroj: Eurostat (rd_e_gerdreg) 

 

Mapa 5a 

Zamestnanosť v technologických a znalostných odvetviach ako percento celkovej 

zamestnanosti (2015) 

 

Zdroj: Eurostat (htec_emp_reg2) 
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Mapa 5b  

Zamestnanosť v technologických a znalostných odvetviach ako percento celkovej 

zamestnanosti (2020) 

 

Zdroj: Eurostat (htec_emp_reg2) 

 

POTENCIÁL ZE V EURÓPSKYCH REGIÓNOCH: Tabuľka 1 a mapa 6 predstavujú aktualizované 

zoskupenie regiónov EÚ4 podľa potenciálu ďalšieho rozvoja ZE v regióne v rokoch 2018 – 2020  

v závislosti od podmienok na trhu práce a v hospodárstve a prítomnosti vysokokvalifikovaného  

a vzdelaného obyvateľstva.5 Po analýze ESPON EMPLOY je klasifikácia založená na výbere dostupných 

regionálnych ukazovateľov pre každý z týchto štyroch hlavných rozmerov:  

• trh práce (ani v oblasti zamestnanosti, ani vo vzdelávaní alebo odbornej príprave – miera NEET 

vo veku 18 – 24 rokov, miera zamestnanosti mladých ľudí vo veku 15 – 24 rokov, miera 

zamestnanosti dospelých vo veku 25 – 64 rokov, miera nezamestnanosti mladých ľudí vo veku 

15 – 24 rokov, miera nezamestnanosti dospelých vo veku 25+); 

• migrácia a dynamika obyvateľstva (hrubá miera prirodzenej zmeny, hrubá miera čistej 

migrácie, miera závislosti starých ľudí); 

• potenciál znalostnej ekonomiky (celkové výdavky na vnútropodnikový výskum a vývoj ako 

percento HDP, ľudské zdroje (pracovníci + prichádzajúci študenti) v oblasti vedy a techniky 

(ĽZVT), percento obyvateľstva vo veku 30 – 34 rokov s terciárnym vzdelaním)6; 

• kontextový ukazovateľ predstavovaný regionálnym hrubým domácim produktom (v PPS) na 

obyvateľa. 

  

4 Aktualizovaná klasifikácia zahŕňa aj Island, Švajčiarsko, Turecko a Srbsko. 

5 Podľa vybraných ukazovateľov ZE boli regióny rozdelené na metropolitné oblasti založené na ZE a regióny súvisiace 

s ZE (oblasti s ukazovateľom ZE nad priemerom a rastúcim), regióny s potenciálom v ZE (ukazovatele ZE mierne 

pod priemerom EÚ, ale s pozitívnym trendom) a regióny s nízkym/žiadnym potenciálom v ZE.  

6 Ukazovateľ patentových prihlášok (na milión obyvateľov) nie je zahrnutý v klastri, pretože údaje sú k dispozícii len 

do roku 2012. 
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Pomocou algoritmu K-means bolo výsledkom analýzy päť7 rôznych klastrov oblastí, z ktorých každý bol 

dobre identifikovaný podľa hodnôt príznakov a stabilný vzhľadom na odchýlky vo výpočtoch, čo poskytlo 

najlepšiu reprezentatívnosť a spoľahlivosť. 

Geografické znázornenie získaných 5 klastrov je uvedené na mape 6, zatiaľ čo v tabuľke 1 sú uvedené 

priemerné hodnoty ukazovateľov klastrov v rámci každého klastra a celkový priemer.  

 

• Klaster 1 – Veľmi atraktívne metropolitné oblasti a centrá finančných 

služieb so sídlom v ZE 

Táto skupina 39 regiónov sa vyznačuje prítomnosťou veľkých európskych metropol a centier 

finančných služieb. Hlavné mestské oblasti sú: Londýn, Paríž, Berlín, Hamburg, Dublin, 

Luxemburg, Amsterdam, Štokholm, Oslo, Zürich, ale aj Madrid, Budapešť a Praha. V tomto 

zoskupení vykazujú všetky premenné výrazne pozitívne hodnoty, oveľa vyššie ako ostatné 

regióny a európsky priemer: HDP na obyvateľa nad 50 000 EUR, najvyššie dosiahnuté 

vzdelanie v rámci Európy, minimálne hodnoty celkovej nezamestnanosti a nezamestnanosti 

mladých ľudí a veľmi vysoká miera zamestnanosti; tieto regióny tiež vykazujú najvyššie 

priemerné a rastúce hodnoty ukazovateľov ZE v porovnaní s priemernými hodnotami v rokoch 

2013 – 2015. 

Demografické ukazovatele ukazujú pre Európu nezvyčajnú situáciu: pozitívnu prirodzenú 

zmenu obyvateľstva (2,8 ‰) a vysokú mieru čistej migrácie (5,4 ‰), aj keď tá v porovnaní  

s priemerom rokov 2013 – 2015 klesá, pričom miera závislosti v starobe (meraná ako  

percento populácie nad 65 rokov v porovnaní s populáciou v produktívnom veku) je nižšia ako 

priemer EÚ. 

Spolu s regiónmi zoskupenia 2 (pozri nižšie) predstavujú tieto mestské oblasti skutočný motor 

Európy a hlavné destinácie prisťahovalcov. 

 

• Klaster 2 – Atraktívne regióny a regióny súvisiace s ZE 

Klaster sa skladá zo 121 regiónov, ktoré sa vyznačujú silným inovačným impulzom: výdavky na 

výskum a vývoj v pomere k celkovému HDP sú vyššie ako priemer (2,1 % oproti 1,6 %), rovnako 

ako stredný HDP na obyvateľa, ktorý je o 6 000 EUR vyšší ako európsky priemer, hoci je stále 

oveľa nižší ako v klastri 1. 

Podmienky na trhu práce sú veľmi podobné podmienkam v metropolitných oblastiach klastra 1 

a podiel osôb vo veku 30 – 34 rokov s terciárnym vzdelaním sa rovná európskemu priemeru.  

Celkovo sa tento klaster javí ako druhá najdôležitejšia skupina regiónov z hľadiska 

hospodárskych podmienok a podmienok na trhu práce a ako silné lákadlo prílevu 

prisťahovalcov s vysokou pozitívnou mierou čistej migrácie (4,1 ‰) – hoci v menšej miere ako 

regióny v klastri 1 – ktorá kompenzuje zápornú mieru prirodzenej zmeny obyvateľstva (-0,9 ‰). 

V tomto klastri všetky ukazovatele vykazujú výrazné zlepšenie v porovnaní s obdobím rokov 

2013 až 2015. 

Geograficky toto zoskupenie zahŕňa niektoré škandinávske regióny, Nemecko, Rakúsko, 

belgické Flámsko, Dánsko, Spojené kráľovstvo a severné Taliansko. 

 

• Klaster 3 – Menej atraktívne regióny s potenciálom v ZE 

Táto skupina 104 regiónov sa skladá z dvoch odlišných blokov regiónov, ktoré sú od seba 

geograficky vzdialené, ale sú si podobné z hospodárskeho a demografického hľadiska. 

Hlavnými krajinami sú na jednej strane Portugalsko, severné Španielsko, Francúzsko, stredné 

 
 

7 Testovali sme riešenia od 3 do 8 skupín a tiež sme spustili predbežný hierarchický klaster. 
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Taliansko a na druhej strane bývalé východné regióny EÚ, ako sú Poľsko, Rumunsko, regióny 

západného Balkánu, pre ktoré sú k dispozícii údaje, a Bulharsko, s výnimkou hlavných miest. 

V porovnaní s predchádzajúcimi skupinami má toto zoskupenie horšie hospodárske podmienky 

a podmienky na trhu práce: zamestnanosť je pod priemerom EÚ a miera nezamestnanosti je 

mierne vyššia; príjem na obyvateľa nedosahuje 25 000 EUR. Ukazovatele ZE sú mierne pod 

priemerom EÚ, aj keď v porovnaní s rokmi 2013 až 2015 vykazujú pozitívny trend. Pokiaľ ide  

o demografické podmienky, tieto regióny sú charakterizované stabilným počtom obyvateľov  

s kladnou čistou mierou migrácie (2,3 ‰), ktorá kompenzuje zápornú prirodzenú mieru migrácie 

(-2 ‰), ale s vysokým a rastúcim koeficientom závislosti na starobe.  

 

• Klaster 4 – vyľudňovanie regiónov s nízkym potenciálom ZE 

Toto zoskupenie tvorí 37 regiónov s najväčšou hospodárskou krízou, ktoré sa vyznačujú aj 

trhmi práce so štrukturálnymi problémami a dynamikou vyľudňovania. Z geografického hľadiska 

sa nachádzajú na južných hraniciach Európy pri Stredozemnom mori. 

Tento klaster sa skladá z vysielajúcich regiónov, ktoré majú zápornú mieru čistej migrácie  

(-0,5 ‰); aj miera prirodzenej zmeny obyvateľstva je záporná (-1,2 ‰), hoci je nižšia ako  

v prípade regiónov v klastri 3. 

Priemerný HDP na obyvateľa v týchto regiónoch dosahuje len 62 % priemeru EÚ. Tieto regióny 

tiež vykazujú v priemere najnižšie hodnoty ukazovateľov ZE a najhoršie podmienky na trhu 

práce a sociálno-ekonomické podmienky: priemerná miera zamestnanosti (25 – 64 rokov) je len 

61,2 % v porovnaní so 79,7 % v klastri 1, zatiaľ čo zamestnanosť mladých ľudí (15 – 24 rokov) 

je len 15 % v porovnaní s viac ako 40 % v klastroch 1 a 2, pričom miera nezamestnanosti 

mladých ľudí dosahuje 42 %.  

 

• Klaster 5 – Regióny bez potenciálu ZE a pozitívnej demografickej 

rovnováhy 

Do tohto zoskupenia patria len turecké regióny a francúzsky zámorský departement Francúzska 

Guyana, ktoré majú veľmi odlišné črty ako ostatné európske regióny. Tieto regióny vykazujú 

horšie hospodárske podmienky a podmienky na trhu práce v porovnaní s ostatnými európskymi 

regiónmi s veľmi nízkymi hodnotami ukazovateľov týkajúcich sa ZE a všeobecným negatívnym 

trendom v porovnaní s priemerom rokov 2013 až 2015. Vyznačujú sa však veľmi rýchlym 

vnútorným demografickým rastom s najvyššou pozitívnou prirodzenou zmenou (9,8 ‰)  

a pozitívnou mierou čistej migrácie (3,5 ‰), ktorá je pravdepodobne spôsobená vnútorným 

pohybom. Je zaujímavé zdôrazniť, že tieto regióny majú lepšie hodnoty ukazovateľov trhu práce 

pre mladých ľudí v porovnaní s ekonomicky najzadĺženejšími regiónmi EÚ v zoskupení 4. 

  



MIGRAČNÉ MODELY A ZNALOSTNÁ EKONOMIKA 

21 

 

Tabuľka 1 

Výsledky klastrovej analýzy za roky 2018 – 2020 

Ukazovateľ 
Klaster 

1 
Klaster 

2 
Klaster 

3 
Klaster 

4 
Klaster 

5 
Priemer 

Miera NEET (18 – 24 rokov) 10,2 10,2 14,0 26,7 33,4 15,2 

Miera zamestnanosti mladých ľudí 
(15 – 24 rokov) 

79,7 80,3 74,3 61,2 54,3 74,0 

Miera zamestnanosti (25 – 64 rokov) 41,0 49,3 27,2 15,0 31,5 36,0 

Miera nezamestnanosti mladých ľudí 
(15 – 24 rokov) 

13,5 10,6 17,8 42,0 23,3 17,8 

Miera nezamestnanosti (vek 25+) 4,4 3,4 5,7 15,6 10,4 6,2 

Hrubá miera prirodzenej zmeny  2,8 -0,9 -2,0 -1,2 9,8 0,1 

Hrubá miera čistej migrácie 5,4 4,1 2,3 -0,5 3,5 3,3 

Pomer závislosti v starobe 25,8 33,3 31,2 31,1 13,9 29,9 

Celkové vnútropodnikové výdavky 
na výskum a vývoj ako percento 
HDP 

2,7 2,1 1,1 0,7 1,0 1,6 

Percento obyvateľstva vo veku  
30 – 34 rokov s terciárnym 
vzdelaním 

57,4 39,4 38,1 33,0 28,4 39,5 

Ľudské zdroje (vo vede a technike – 
ĽZVT, percento aktívneho 
obyvateľstva) 

60,3 48,5 40,7 32,8 26,4 43,8 

HDP v bežných trhových cenách 
(PPS v obyvateľoch) (€) 

51,758 33,572 22,340 17,936 15,574 28,927 

Zdroj: Vlastné výpočty údajov Eurostatu 
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Mapa 6 

Klastrová analýza – Regionálna klasifikácia podľa podmienok na trhu práce, potenciálu ZE, populačnej a migračnej dynamiky a kontextových 
ukazovateľov v rokoch 2018 – 2020 

 

 

Zdroj: Vlastné výpočty údajov Eurostatu 
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5 ODPORÚČANIA POLITIKY 

Hospodárska konvergencia medzi regiónmi je jedným z hlavných cieľov politiky Európskej únie. Cieľom 

kohéznej politiky je najmä podpora rastu so silným zameraním na menej rozvinuté oblasti, pričom sa 

vyčleňujú väčšie sumy finančných prostriedkov na investície v regiónoch, ktoré sú označené za 

zaostávajúce. Na dosiahnutie svojich cieľov poskytuje podporu v širokej škále oblastí politiky, ktoré 

možno rozdeliť do piatich širokých kategórií: výskum a inovácie, podpora podnikov, infraštruktúra, ľudský 

kapitál a podpora administratívnych a inštitucionálnych kapacít.  

S cieľom riešiť uvedené výzvy sa kohézna politika a národné/regionálne stratégie zamestnanosti 

čoraz viac zameriavajú na podporu ZE, napr. prostredníctvom stimulovania výskumu a vývoja  

a rozvoja IKT/digitálnych technológií, zvyšovania účasti na terciárnom vzdelávaní, prilákania 

kvalifikovaných migrantov a podpory návratu kvalifikovaných pracovníkov žijúcich v zahraničí. To je  

v súlade s úsilím EÚ posledných rokov podporovať rozvoj ekonomík založených na znalostiach  

a inováciách prostredníctvom hlavných politík, ako je program EU2020 pre inteligentný, udržateľný  

a inkluzívny rast (Európska komisia, 2020d). Namiesto podpory investícií do výskumu, vývoja, inovácií  

a digitalizácie by sa však kohézna politika mala zamerať na zníženie štrukturálnych rozdielov, ktoré 

robia niektoré regióny menej atraktívnymi v očiach pracovníkov a investorov. Atraktivitu regiónu 

ovplyvňujú hospodárske, demografické a sociálne podmienky vrátane kvality verejnej správy, verejných 

služieb, politík začleňovania a miestnej politickej a sociálnej klímy (ESPON, 2019). Investície by sa mali 

zameriavať na zhodnotenie existujúcich miestnych znalostí a aktív, aby sa miesta stali 

atraktívnymi pre život a pre podnikateľské príležitosti, na poskytovanie dostupných služieb  

a infraštruktúr vo všeobecnom záujme, na podporu horizontálnej a vertikálnej spolupráce medzi 

zainteresovanými stranami (najmä univerzitami a MSP) a na prekonávanie rozdielov medzi 

vidiekom a mestom. Prispôsobenie opatrení si vyžaduje dobrú znalosť regionálneho kontextu, 

integráciu rôznych opatrení podľa miestnych potrieb a schopnosť nájsť nové riešenia; okrem toho, 

účinnosť takýchto opatrení vo veľkej miere závisí od kvality národných a miestnych inštitúcií a aktérov. 

Na zníženie regionálnej nerovnováhy je tiež nevyhnutné opätovne získať stratené zručnosti 

vysťahovalcov prostredníctvom opatrení na podporu obehu mozgov, návratovej migrácie a/alebo 

stratégií diaspóry na uľahčenie návratu vysokokvalifikovaných prisťahovalcov a/alebo ich prínosu pre 

krajinu/región pôvodu prostredníctvom vytvárania znalostných sietí a remitencií. Niektoré krajiny južnej 

a východnej Európy vypracovali vnútroštátne a regionálne stratégie na motiváciu 

vysokokvalifikovaných migrantov, aby sa vrátili do krajiny pôvodu, napríklad prostredníctvom 

daňových stimulov alebo pracovných príležitostí a rozvíjaním sietí s občanmi v zahraničí, ktoré sú známe 

ako stratégie diaspóry (Európska komisia, 2020a). 

Štúdia ESPON EMPLOY identifikovala päť potenciálnych stratégií, ktoré by sa mohli použiť na stimuláciu 

hnacích síl znalostnej ekonomiky na základe územných aktív. Tieto stratégie sú ešte dôležitejšie v rámci 

obdobia po Covide. 

Budovanie znalostnej ekonomiky 

• Poskytovanie peňažných alebo nepeňažných stimulov, ako sú daňové úľavy, granty, služby 

alebo iné stimuly, na prilákanie (vysokokvalifikovaných) pracovníkov, spoločností alebo 

výskumných centier. Stimuly často podporujú vytváranie zoskupení univerzít a spoločností. 

Očakáva sa, že pravidelná a úzka interakcia podporovaná v rámci systému zoskupovania zlepší 

spoluprácu medzi aktérmi, ktorí predtým nespolupracovali. 

• Vypracovanie „stratégie oáz“, ktorá sa zameriava len na najúspešnejšie, najživšie  

a najrastúcejšie odvetvie regiónu. Zainteresované strany v sektore sú motivované 

spolupracovať na dosiahnutí spoločných cieľov, ktorými sú podpora inovácií a hospodársky 

rozvoj. 

• Rozvojové stratégie, ktoré sa môžu orientovať na „budovanie magnetu“, t. j. prilákanie 

vysokokvalifikovaných pracovníkov využívaním niektorých jedinečných zdrojov územia. 

• Vytváranie príležitostí znalostnej ekonomiky prostredníctvom rozvoja miest zabezpečením 

fyzického prostredia, ktoré uľahčuje spoluprácu medzi vedou a priemyslom. Rozvíjať 

vnímanie príležitostí pre mladých odborníkov pracovať v inovatívnych podnikoch v obnovených 

a/alebo novovybudovaných oblastiach. 

• Regionálny branding prostredníctvom sloganov a hashtagov. 
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• Celkové stratégie znalostnej ekonomiky, ktoré budú profitovať z podpory vertikálnej  

a horizontálnej spolupráce medzi zainteresovanými stranami (najmä univerzitami a malými  

a strednými podnikmi), ako aj územiami prostredníctvom finančných stimulov, technickej 

pomoci, vytvárania sietí alebo formálnych štruktúr podporujúcich interakcie medzi rôznymi 

aktérmi. 

Zvyšovanie atraktívnosti regiónov 

Pokiaľ ide o všeobecnejšiu príťažlivosť regiónov, je potrebné vypracovať explicitnú „mobilizačnú 

stratégiu“. To si vyžaduje, aby mestá a regióny posúdili svoje postavenie z hľadiska vybavenia, 

identifikovali pozitívne a negatívne faktory a následne vypracovali politiky na dosiahnutie zmeny. Možno 

zdôrazniť dve hlavné odporúčania: 

• Posilniť úlohu verejných orgánov a ich schopnosť strategicky podnecovať a riadiť 

mobilizačné procesy. To si vyžaduje systém riadenia, ktorý dokáže identifikovať existujúce silné 

a slabé stránky územného kapitálu danej oblasti a vypracovať vhodnú stratégiu na 

posilnenie/rozvoj rôznych foriem územného kapitálu prostredníctvom mobilizačnej stratégie. To 

si vyžaduje aj zapojenie príslušných zainteresovaných strán/aktérov, aby sa koordinovali 

opatrenia na rôznych úrovniach riadenia. 

• Rozvíjať kapacity zainteresovaných strán na mobilizáciu aktív v rámci viacúrovňového riadenia. 

Je nepravdepodobné, že regióny a mestá budú disponovať všetkými zdrojmi/možnosťami 

potrebnými na realizáciu mobilizačnej stratégie, preto budú potrebovať schopnosť získať 

prístup k zdrojom dostupným na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ a prepojiť ich. 

Rozvoj stratégií pre diaspóru 

V kontexte globalizácie, keď sú regióny čoraz viac prepojené, možno funkčný prístup uplatniť aj na 

územia, ktoré priestorovo nesusedia, ale sú prepojené na celoeurópskej úrovni. Možno zdôrazniť 

tieto odporúčania: 

• Prijať explicitné stratégie diaspóry s cieľom rozvíjať vzájomne výhodné strategické 

partnerstvá medzi krajinami, ktoré podporujú návratovú migráciu a motivujú migrantov, ktorí sa 

nevracajú, aby investovali do rozvoja regiónu v krajine svojho pôvodu. Môže to byť 

prostredníctvom ekonomickej podpory (napr. prostredníctvom remitencií, priamych investícií, 

cestovného ruchu diaspóry), podpory vytvárania znalostných sietí a investícií do ľudského 

kapitálu, ako aj podpory sociálnych investícií. 

• Stratégie zamerané na posilnenie kvality života môžu mať dlhodobý prínos; najmä tým, že 

podporujú procesy návratu, v rámci ktorých sa tí, ktorí odišli do atraktívnejšieho regiónu, 

nakoniec vrátia späť a prispejú k rozvoju zručnosťami, vedomosťami a zdrojmi získanými inde. 

Kľúčovou otázkou je nadviazanie spolupráce medzi pôvodnými a cieľovými regiónmi s 

cieľom lepšie riadiť migráciu a zabezpečiť dosiahnutie obojstranne výhodných situácií. 

Uplatňovanie funkčného prístupu v správe miest 

Neexistuje univerzálny funkčný prístup k správe miest. Zahŕňa proces dialógu, do ktorého sú zapojení 

aktéri z rôznych území, úrovní a sektorov. Existuje však mnoho politických a inštitucionálnych kultúrnych 

bariér a prekážok kooperatívnej územnej správy, ktorých prekonanie v krátkodobom i dlhodobom 

horizonte si bude vyžadovať sústavnú činnosť na rôznych politických úrovniach. Dokument o stručnom 

prehľade politiky ESPON Správa, plánovanie a finančné nástroje na podporu polycentrického rozvoja 

poskytuje niekoľko konkrétnych odporúčaní, ktoré ukazujú spôsoby realizácie funkčného prístupu  

a spolupráce v praxi medzi rôznymi administratívnymi úrovňami a časovými rámcami: 

Prostredníctvom koordinácie politík 

Zintenzívniť koordináciu politík na úrovni EÚ v otázkach týkajúcich sa funkčných oblastí spolupráce 

v rôznych mierkach a rôznych geografických interpretáciách (napr. nadnárodné makroregióny, 

metropolitné oblasti, cezhraničné oblasti, nadnárodné oblasti, mestské siete, prepojenia medzi 

vidiekom a mestom) a spôsobov ich riešenia v rámci programov EÚ. Takáto spolupráca by sa 

mohla v krátkodobom až strednodobom horizonte stimulovať prostredníctvom väčších stimulov 

politiky súdržnosti. Na národnej úrovni vytvoriť zastrešujúci politický rámec a usmernenia na 

posilnenie zapojenia regionálnych a miestnych orgánov do dlhodobých iniciatív spolupráce v oblasti 

riadenia a plánovania na rôznych funkčných úrovniach. 
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Prostredníctvom financovania 

Na úrovni EÚ zlepšiť vertikálnu koordináciu rôznych zdrojov financovania v riadení politiky 

súdržnosti a programov po roku 2020 s cieľom zaručiť väčšiu súdržnosť programov na rôznych 

úrovniach riadenia a plánovania v krátkodobom až strednodobom horizonte. Na národnej úrovni 

prideliť finančné stimuly na podporu vytvárania sietí, spolupráce a prepojení medzi obcami s cieľom 

podporiť dlhodobejšiu spoluprácu. 

 

Prostredníctvom budovania kapacít, vytvárania územných sietí a výmeny poznatkov 

Na úrovni EÚ sa výraznejšie zaoberať nedostatočne preskúmaným javom vytvárania územných 

sietí, spolupráce a územného plánovania, najmä vplyvom odvetvových právnych predpisov EÚ  

a nástrojov financovania formovania územnej správy a územného plánovania na regionálnej, 

metropolitnej a miestnej úrovni. Na vnútroštátnej úrovni pomáhať šíriť osvedčené postupy  

a vymieňať si poznatky o využívaní a prínosoch nástrojov spoločného riadenia a plánovania na 

podporu polycentrického rozvoja.  

Riešenie rozsiahleho využívania práce na diaľku v období po skončení pandémie COVID-19 

Možnosť, že rozšírená práca na diaľku zostane trvalým prvkom budúceho pracovného prostredia po 

kríze spôsobenej ochorením Covid-19, si vyžaduje posilnenie politických stratégií a finančnej 

podpory na riešenie sociálno-ekonomických a územných dôsledkov digitalizácie. To by malo 

zlepšiť možnosti zamestnania, ktoré takéto nové formy práce ponúkajú, a zmierniť prípadné negatívne 

účinky.  

Ako už bolo spomenuté, mobilná práca založená na IKT môže prispieť k  vzniku nových nerovností  

v oblasti zamestnanosti a sociálnych nerovností  medzi tými, ktorí môžu pracovať na diaľku, a tými, ktorí 

nemôžu: inštitúcie na európskej a vnútroštátnej úrovni by mali vypracovať stratégie politiky na 

riešenie spoločenských dôsledkov rozsiahleho využívania mobilnej práce založenej na IKT  

s cieľom zlepšiť príležitosti, ktoré takéto formy práce ponúkajú, a zvýšiť sociálne začlenenie v súčasnosti 

marginalizovaných skupín a území. Takéto stratégie by sa mali zaoberať digitálnou priepasťou a jej 

dôsledkami na priestorové a sociálne nerovnosti a zabezpečením širokého prístupu ku kvalitnému  

a cenovo dostupnému širokopásmovému pripojeniu a vhodnému vybaveniu IKT, ale aj podporou 

vytvárania spoločných pracovných priestorov v susedstve a služieb starostlivosti o deti, ako aj 

prepracovaním politík v oblasti bývania, mobility a územného plánovania. 

Politiky zručností sú dobre zakotvené najmä v kľúčových európskych stratégiách politiky transformácie 

a v programoch na prekonanie krízy Covid-19: Zelená nová dohoda, Digitálna agenda a najmä program 

EÚ Next Generation ako reakcia na krízu Covid-19 majú osobitné časti alebo možnosti financovania pre 

politiky v oblasti zručností.  

Investovanie do vysokoškolského vzdelávania a odbornej prípravy je teda nevyhnutné na 

zachovanie konkurencieschopnosti v kontexte rastúceho významu ZE a rastúcej konkurencie,  

a to aj z dôvodu možnosti pracovať na diaľku vo vzdialených oblastiach; zároveň je to nevyhnutné 

aj na riešenie nerovnosti a vylúčenia, keďže vyššia úroveň vzdelania zvyšuje zamestnateľnosť 

znevýhodnených skupín a znižuje riziko chudoby počas celého života. Je to nevyhnutné najmä  

v regiónoch s nižšími ukazovateľmi ZE a vyššou mierou nezamestnanosti a neaktivity. Zároveň by sa 

politické rozhodnutia mali zamerať na podporu príťažlivosti menej rozvinutých oblastí pre podniky  

a investície, aby sa zabránilo nesúladu medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami a „úniku mozgov“. 

Z iného hľadiska sú verejné politiky a spolupráca medzi sociálnymi partnermi kľúčové na zabezpečenie 

toho, aby sa nové, účinné a blahobyt zvyšujúce pracovné metódy, ktoré vznikli počas pandemickej krízy, 

zachovali a rozvíjali aj po skončení fyzického odstupu. S cieľom maximalizovať prínosy pre produktivitu 

a blahobyt vyplývajúce z rozšírenejšej práce na diaľku by vlády mali podporovať investície do fyzickej 

a riadiacej kapacity firiem a pracovníkov na prácu na diaľku. Mali by sa zaoberať aj možnými 

obavami o pohodu pracovníkov a dlhodobejšie inovácie súvisiace najmä s nadmerným znižovaním počtu 

pracovných miest (OECD, 2020). 

 



MIGRAČNÉ MODELY A ZNALOSTNÁ EKONOMIKA 

26 ESPON // espon.eu 

6 POUŽITÉ ZDROJE 

Batut, C. a Tabet, Y. (2020), “What do we know about the economic effects of remote work?”, Direction 

générale du Trésor, Trésor-Economics, č. 270, november. Dostupné na: 

https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/7b3be9a0-7f07-4c7b-b5f9-85319aa7d02b/files/1527a501-

7e52-4f7b-8dca-ba8a18f5a20d. 

Berkowitz P., Monfort P., Pienkowski J. (2019), Unpacking the Growth Impacts of the European Union 

Cohesion Policy:  Transmission Channels from the Cohesion Policy to Economic Growth, Regional 

Studies, zväzok 54, č. 1, 2019.  

Daugeliene R. (2007), The Peculiarities of Knowledge Workers Migration in Europe and the World, 

Engineering Economics, zväzok 53, č. 3, 2007. 

Delventhal, M. J. a Parkhomenko, A. (2021), Spatial Implications of Telecommuting. Dostupné na: 

http://www.andrii-parkhomenko.net/files/DelventhalParkhomenko_Telecommuting.pdf  

ESPON (2019), Addressing Labour Migration Challenges in Europe, 2019, dostupné na: 

https://www.espon.eu/labour-migration  

ESPON (2018), The Geography of New Employment Dynamics in Europe, 2018, dostupné na: 

https://www.espon.eu/sites/default/files/attachments/1.%20ESPON%20EMPLOY_Final%20report_Mai

n%20Report.pdf  

Eurofound (2018), Employment Effects of Innovation Support, 2018, dostupné na: 

https://www.eurofound.europa.eu/publications/policy-brief/2018/employment-effects-of-innovation-

support  

Eurofound (2020), Living, working and COVID-19: First findings – April 2020, Dublin. Dostupné na: 

http://eurofound.link/COVID19data, April wave    

Európska komisia (2020a), Annual Report on Intra-EU Mobility 2020, Directorate General for 

Employment, Social Affairs and Inclusion, Publications Office of the EU, 2020, dostupné na: 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ab706f9b-74bf-11eb-9ac9-

01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-208579816  

Európska komisia (2020b), Digital Economy and Society Index (DESI) Report 2020. Dostupné na: 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-economy-and-society-index-desi. 

Európska komisia (2020c), Broadband Coverage in Europe 2019 – Mapping progress towards the 

coverage objectives of the Digital Agenda. Dostupné na: https://ec.europa.eu/digital-single-

market/en/broadband-connectivity. 

Európska komisia (2020d), Europe 2020. A strategy for smart, sustainable, inclusive growth, oznámenie 

Komisie, KOM(2010)2020. 

Európska komisia (2020e), Proposal for a Joint Employment Report from the Commission and the 

Council, COM(2020) 744 final, Brussels, 18.11.2020, dostupné na: https://eur-

lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d5c1e490-29b7-11eb-9d7e-

01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF. 

Európsky parlament (2021), The impact of teleworking and digital work on workers and society, Európsky 

parlament, apríl 2021, dostupné na: 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/662904/IPOL_STU(2021)662904_EN.pdf  

Eurostat (2020), Digital economy and society statistics – households and individuals, 14.10.2020. 

Dostupné na: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Digital_economy_and_society_statistics_-_households_and_individuals 

https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/7b3be9a0-7f07-4c7b-b5f9-85319aa7d02b/files/1527a501-7e52-4f7b-8dca-ba8a18f5a20d
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/7b3be9a0-7f07-4c7b-b5f9-85319aa7d02b/files/1527a501-7e52-4f7b-8dca-ba8a18f5a20d
http://www.andrii-parkhomenko.net/files/DelventhalParkhomenko_Telecommuting.pdf
https://www.espon.eu/labour-migration
https://www.espon.eu/sites/default/files/attachments/1.%20ESPON%20EMPLOY_Final%20report_Main%20Report.pdf
https://www.espon.eu/sites/default/files/attachments/1.%20ESPON%20EMPLOY_Final%20report_Main%20Report.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/publications/policy-brief/2018/employment-effects-of-innovation-support
https://www.eurofound.europa.eu/publications/policy-brief/2018/employment-effects-of-innovation-support
http://eurofound.link/covid19data
https://op.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/ab706f9b-74bf-11eb-9ac9-01aa75ed71a1/language-sk/format-PDF/source-208579816
https://op.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/ab706f9b-74bf-11eb-9ac9-01aa75ed71a1/language-sk/format-PDF/source-208579816
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-economy-and-society-index-desi
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/broadband-connectivity
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/broadband-connectivity
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d5c1e490-29b7-11eb-9d7e-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d5c1e490-29b7-11eb-9d7e-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d5c1e490-29b7-11eb-9d7e-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/662904/IPOL_STU(2021)662904_SK.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Digital_economy_and_society_statistics_-_households_and_individuals
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Digital_economy_and_society_statistics_-_households_and_individuals


MIGRAČNÉ MODELY A ZNALOSTNÁ EKONOMIKA 

27 

 

Eurostat (2020b), Education and training statistics at regional level. Apríl 2020. Dostupné na: 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=Education_and_training_statistics_at_regional_level#Educational_attainment  

Eurostat (2021), Digital economy and digital society statistics at regional level, február. Dostupné na: 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=Digital_economy_and_digital_society_statistics_at_regional_level&oldid=499

717. 

Garcia Pires, A. (2015), ‘Brain drain and brain waste’, Journal of economic development, 40(1), marec 

2015, dostupné na:http://www.jed.or.kr/full-text/40-1/1.pdf 

Grubanov-Boskovic a kol. (2020), Foreign Degrees, Region of Birth and Under-utilisation of Tertiary 

Education in the EU, EUR 30041 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2020, 

dostupné na: https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC119361  

ILO (2016), Global Dialogue Forum on the Challenges and Opportunities of Teleworking for Workers and 

Employers in the ICTs and Financial Services Sectors, October. Dostupné na: 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---

sector/documents/meetingdocument/wcms_547099.pdf.  

Kraatz S. (2020), Skills and Jobs for Future Labour Market, Policy Department for Scientific, Economic 

and Quality of Life Policies, 2020, dostupné na: 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/642385/IPOL_BRI%282020%29642385_

SK.pdf  

López-Igual, P. a Rodríguez-Modroño, P. (2020), ‘Who is Teleworking and Where From? Exploring the 

Main Determinants of Telework in Europe’, Sustainability, 12(21), 8797, 23.10.2020. Dostupné na: 

https://www.mdpi.com/2071-1050/12/21/8797.  

Milasi, S., a kol. (2020), The potential for teleworking in Europe and the risk of a new digital divide, 

VOX/CEPR, 14.8.2020. Dostupné na:  https://voxeu.org/article/potential-teleworking-europe-and-risk-

new-digital-divide.  

OCSE (2020), Productivity gains from teleworking in the post COVID-19 era: How can public policies 

make it happen? Dostupné na: https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/productivity-gains-

from-teleworking-in-the-post-covid-19-era-a5d52e99/ 

Sostero M., a kol. (2020), Teleworkability and the COVID-19 crisis: a new digital divide? Sevilla: 

Európska komisia, JRC121193. Dostupné na: https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/jrc121193.pdf.  

Todisco, E. a kol. (2003), “Skilled migration: a theoretical framework and the case of foreign researchers 

in Italy”, Flinders University Languages Group Online Review, zväzok 1(3) december 2003, Dostupné 

na: 

https://dspace2.flinders.edu.au/xmlui/bitstream/handle/2328/175/fulgor_v1i3_todisco.pdf?sequence=1&

isAllowed=y   

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Education_and_training_statistics_at_regional_level#Educational_attainment
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Education_and_training_statistics_at_regional_level#Educational_attainment
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Digital_economy_and_digital_society_statistics_at_regional_level&oldid=499717
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Digital_economy_and_digital_society_statistics_at_regional_level&oldid=499717
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Digital_economy_and_digital_society_statistics_at_regional_level&oldid=499717
http://www.jed.or.kr/full-text/40-1/1.pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC119361
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/meetingdocument/wcms_547099.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/meetingdocument/wcms_547099.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/642385/IPOL_BRI(2020)642385_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/642385/IPOL_BRI(2020)642385_EN.pdf
https://www.mdpi.com/2071-1050/12/21/8797
https://voxeu.org/article/potential-teleworking-europe-and-risk-new-digital-divide
https://voxeu.org/article/potential-teleworking-europe-and-risk-new-digital-divide
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/productivity-gains-from-teleworking-in-the-post-covid-19-era-a5d52e99/
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/productivity-gains-from-teleworking-in-the-post-covid-19-era-a5d52e99/
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/jrc121193.pdf
https://dspace2.flinders.edu.au/xmlui/bitstream/handle/2328/175/fulgor_v1i3_todisco.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://dspace2.flinders.edu.au/xmlui/bitstream/handle/2328/175/fulgor_v1i3_todisco.pdf?sequence=1&isAllowed=y




 

 

 

 

 

 

 



MIGRAČNÉ MODELY A ZNALOSTNÁ EKONOMIKA 

30 ESPON // espon.eu 

 

   

 

 

 

ESPON 2020 

ESPON EZÚS 

4 rue Erasme, L-1468 Luxembourg 

Luxemburské veľkovojvodstvo 

Telefón: +352 20 600 280 

E-mail: info@espon.eu 

www.espon.eu 

 

ESPON EZÚS je jediným príjemcom v rámci programu 

spolupráce ESPON 2020. Jednotnú operáciu v rámci 

programu vykonáva ESPON EZÚS a spolufinancuje ju 

Európsky fond regionálneho rozvoja, členské štáty EÚ a 

partnerské štáty, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko  

a Švajčiarsko. 

 

Vylúčenie zodpovednosti 

Táto správa nemusí nevyhnutne vyjadrovať názor členov 

monitorovacieho výboru programu ESPON 2020. 

 

 

 

mailto:info@espon.eu
http://www.espon.eu/

	1 VÝZNAM TRENDOV ZNALOSTNEJ EKONOMIKY PRE MODELY ZAMESTNANOSTI A MOBILITY
	2 ÚZEMNÉ A ZAMESTNANECKÉ MODELY ZNALOSTNEJ EKONOMIKY A ICH VPLYV NA REGIONÁLNU NEROVNOVÁHU
	3 ZNALOSTNÁ EKONOMIKA, COVID-19  A NEDÁVNY VÝVOJ ZAMESTNANOSTI  A TVORBY PRACOVNÝCH MIEST
	4 KĽÚČOVÉ MAPY A ZHLUKOVÁ ANALÝZA SUMARIZUJÚCA ZISTENÉ TRENDY/VZORY
	5 ODPORÚČANIA POLITIKY
	6 POUŽITÉ ZDROJE

