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Do sveta nielen na skusy 
 
Kedysi odchádzali za hranice vlastne iba remeselníci a prakticky z jedného dôvodu. 

Motivovala ich vidina lepšieho zárobku, pravdepodobne ani netušili, že získajú aj nové 

skúsenosti, ktoré im  neskôr pomôžu v konkurencii doma. Dnes firmy vysielajú svojich ľudí 

do iných krajín najmä preto, aby sa vracali lepšie vyzbrojení pre pohyb na globalizovanom 

trhu. 

 

Poradenská spoločnosť PwC pripravuje už niekoľko rokov prieskumy HR Pulse v spolupráci 

s inšpiratívnym magazínom Profit. Posledný z nich hľadal odpoveď na otázku: Ako ovplyvňuje 

nestabilná hospodárska situácia trend vo vysielaní zamestnancov do zahraničia? Senior manažérka 

PwC Natália Fialová v správe z prieskumu konštatovala, že posielanie pracovníkov na zahraničné 

stáže je reakciou firiem na čoraz aktuálnejšie problémy v podnikaní. „Vysielanie umožní 

zamestnancom kvalitnú kariéru, a to tým, že sa dostanú na správne miesta, “vysvetľuje N. Fialová 

a naznačuje, že vyslaní pracovníci potom zo zahraničia „presúvajú expertízne znalosti tak efektívne, 

ako je to len možné, a s ohľadom na potreby klientov“. 

 

NAJMÄ PROJEKTY. Na ilustráciu poskytla N. Fialová vyjadrenie jednej zo spoločností, ktoré sa na 

prieskume zúčastnili: „Výhodami vysielania v našej firme, je že zamestnanci sa buď zaškoľujú, alebo 

získavajú rozsiahlejšie pracovné skúsenosti a tým budujú svoju senioritu a dostávajú príležitosť na 

získanie skúseností a kariérny rast. Vnímajú to pozitívne a čiastočne to zvyšuje ich lojalitu k nám. 

Zároveň sa zvyšuje kredibilita slovenskej pobočky v rámci našej skupiny, zamestnanci sa lepšie 

zviditeľnia.“ 

Záverečná správa prieskumu naznačuje, že respondenti sa jednoznačne zhodli v tom, že najčastejším 

dôvodom vyslania pracovníka je potreba, ktorá vzniká v súvislosti s projektmi v zahraničí. 

 

V 82 skúmaných firiem až 52 percent uviedlo, že pracovníkov do zahraničia vysiela pravidelne. Ide 

prevažne o stredné a veľké spoločnosti, zreteľný však je aj trend, keď si túto potrebu uvedomujú aj 

menšie firmy. „Chápu, že v globálnom ekonomickom prostredí je potrebné, aby firma vyvíjala 

medzinárodné aktivity a ľudia získavali prax a cenné skúsenosti v zahraničí,“ cituje zo správy N. 

Fialová. 

 

PAPIERE, PAPIERE. Vysielanie zamestnancov do zahraničia je však spojené aj so zvýšenou 

administratívnou záťažou. Okolo 57 percent respondentov uviedlo, že zaťažuje najmä administratíva 

daní a miezd. Druhá priečka v rebríčku prekážok patrí byrokracii s vybavovaním pracovných 

a pobytových povolení a nasleduje právna zložitosť vyslania a zmluvných podmienok.  
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Zistenia prieskumu 

- Každá druhá organizácia dnes vysiela zamestnávateľov do zahraničia a tendencia je rastová. 

- Najčastejšie typy vysielaní zo Slovenska sú krátkodobé pracovné pobyty (do šesť mesiacov 

až päť rokov) a časté služobné cesty do zahraničia.  

- Vysielanie je súčasťou talent manažmentu. 

- Vysielanie zvyšuje administratívnu záťaž firiem. Existuje však zopár užitočných rád, ktoré ich 

čiastočne odbremenia. 

Manažérka spoločnosti PwC N. Fialová, ktorá prieskum hodnotila, na tieto zistenia reaguje niekoľkými 

odporúčaniami: „Nevyhnutná je najmä konzultácia s odborníkmi doma i za hranicami. Pri častom alebo 

rozsiahlejšom vysielaní ľudí do zahraničia je potrebné uplatniť firemnú politiku v oblasti mobility 

zamestnancov na zjednotenie všetkých aspektov odmeňovania, daňovej a pracovnoprávnej ochrany. 

Aj keď niektoré náklady môžu byť relatívne vysoké, ušetria čas a problémy s úradmi, ktoré by vyústili 

do zbytočných pokút či penále za nesplnenie podmienok.“ 

 

Hoci je vysielanie pracovníkov do zahraničia spojené s množstvom administratívy, firmám sa 

rozhodne vyplatí. „Nezvyčajná situácia či nové prostredie je rozhodne motivujúci faktor a pre mnohých 

vysielaných pracovníkov aj výzva, ktorá obohacuje ich profesionálny život a pracovné skúsenosti,“ 

konštatuje N. Fialová.  


