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Každá druhá organizácia dnes vysiela zamestnancov do zahraničia a 

tendencia je rastová. Vyplýva to z prieskumu HR Pulse spoločnosti PwC 

a biznis magazínu Profit 

 

Bratislava, 28. októbra 2013 – Oddelenie Poradenstva pre ľudské zdroje spoločnosti PwC 
v spolupráci s biznis magazínom Profit vydali výsledky prieskumu „HR Pulse: Ako ovplyvňuje 
nestabilná hospodárska situácia trend vo vysielaní zamestnancov do zahraničia?“. Cieľom 
prieskumu bolo zistiť, či a ako sa vo firmách na Slovensku zmenila v posledných rokoch situácia 
ohľadom vysielania zamestnancov do zahraničia. 
 
Na otázku, či organizácia uskutočňuje vyslania zamestnancov do zahraničia, odpovedalo áno až 52% 
respondentov.  
 
Vysielanie zamestnancov sa prirodzene týka skôr väčších firiem - vzorka nášho prieskumu sú firmy 
s počtom zamestnancov od 50 do 250 (38%) a viac ako 250 (51%). Avšak naše skúsenosti ukazujú, 
že aj čoraz viac malých a stredných podnikov chápe, že v globálnom ekonomickom prostredí je 
potrebné, aby firma vyvíjala medzinárodné aktivity a ľudia získavali prax a cenné skúsenosti v 
zahraničí. 
 
„Malé spoločnosti často posielajú pracovať svojich zamestnancov do zahraničia, a to najmä v oblasti 
stavebníctva. Tu treba mať však na zreteli nielen dane, odvodové povinnosti, víza a pracovné 
povolenia, ale aj to, že musia dodržiavať minimálne podmienky pracovného práva EÚ krajiny, BOZP 
a podobné ochranné opatrenia trhu, ktoré sú veľmi prísne kontrolované najmä v krajinách ako 
Rakúsko alebo Nemecko spolu s vysokým finančným postihom za ich porušenie.“ komentuje Natália 
Fialová, senior manažérka PwC. 

 
Graf 1: Ako sa za posledné 3 roky zmenil počet vyslaných zamestnancov vo vašej organizácii? 
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Aj napriek nestabilnej ekonomickej situácii je trend vo vysielaní zamestnancov rastový. Dôvodom sú 
podľa našich respondentov najmä: 

 organizačné zmeny vo firemnej štruktúre (najmä prepájanie slovenského trhu s českým 
a vytváranie globálnych štruktúr), 

 talent manažment a potrebné zvyšovanie kvalifikácie, 

 nové projekty, v zahraničí viac medzinárodných aktivít a s tým súvisiaci rast počtu zamestnancov. 
 
 
 
Podstata medzinárodného vyslania tkvie v tom, že zamestnávateľ niekoho vysiela dočasne pracovať 
na iné miesto v zahraničí, ako je jeho obvyklé pracovisko v Slovenskej republike. Pri pohľade na typy 
vyslaní, ktoré z časového hľadiska uskutočňujú firmy na Slovensku, ide najčastejšie o tri typy vyslaní: 

 Krátkodobé vyslania (1 až 6 mesiacov) 

 Dlhodobé vyslania (7 mesiacov až 5 rokov) 

 Časté služobné cesty do zahraničia 

Trvalé transfery nie sú na Slovensku častým javom. Rovnako ani dochádzanie do práce do zahraničia. 
 
 

„Geografická poloha Slovenska, kvalitní odborníci a jednoduchosť podnikania určujú jeho potenciál 
zohrať kľúčové úlohy pri prepájaní trhov a podnikaní v európskom a regionálnom meradle. Často 
práve kvalifikovaní odborníci po návrate zo zahraničia pritiahnu so sebou aj ďalšie rozvojové projekty 
alebo upozornia zahraničné centrály na využiteľnosť Slovenska v rámci globálnej štruktúry ich 
organizácie.“ dopĺňa Natália Fialová. 

 
 
 
Graf 2: Ktorý typ vyslaní je vo vašej organizácii najčastejší? 
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Vysielanie zamestnancov do zahraničia je spojené s administratívnou záťažou. Viac než polovica 
respondentov (57%) uviedla, že ich zaťažuje najmä administratíva miezd a daní. Druhá priečka 
v rebríčku prekážok patrí byrokracii spojenej s vybavovaním pracovných a pobytových povolení (40%), 
za ňou nasleduje práva zložitosť riešení vyslania a zmluvných podmienok.  
 
„Na základe našich skúseností odporúčame vopred skonzultovať každé vyslanie s odborníkmi 
v domácej a hostiteľskej krajine. Pri častom alebo rozsiahlejšom vysielaní do zahraničia je potrebné 
implementovať firemnú politiku v oblasti mobility zamestnancov pre zjednotenie všetkých aspektov 
odmeňovania, daňovej a pracovnoprávnej ochrany, ako aj jednotlivých krokov a úloh pri praktickej 
aplikácii a využití nadobudnutých poznatkov v administrácii jednotlivých procesov. Aj keď niektoré 
náklady môžu byť relatívne vysoké, ušetríte čas a problémy s úradmi, ktoré by vyústili do zbytočných 
pokút, penále za nesplnenie podmienok alebo iných prekážok pre uskutočnenie podnikateľského 
zámeru.“ uzatvára Fialová. 

 

 
Graf 3: Čo považujete za najväčšie prekážky pri zariaďovaní vyslaní? Respondenti mali možnosť označiť tri prekážky. 

 

 
 
 
Poznámky vydavateľom: 
 
O prieskume HR Pulse 
HR Pulse je séria prieskumov oddelenia Poradenstva pre ľudské zdroje spoločnosti PwC v spolupráci 
s biznis magazínom Profit. Naším spoločným cieľom je zisťovať, ako vnímajú riaditelia HR oddelení 
firiem pôsobiacich na Slovensku súčasné trendy v riadení HR. 
 
„HR Pulse: Ako ovplyvňuje nestabilná hospodárska situácia trend vo vysielaní zamestnancov do 
zahraničia?“ je v poradí štvrtým prieskumom. Oslovení HR manažéri odpovedali prostredníctvom on-
line dotazníka v období od 3. do 30. septembra 2013. Prieskumu sa zúčastnilo 82 HR manažérov 
firiem pôsobiacich na Slovensku z rôznych odvetví. Bližšie informácie nájdete na www.pwc.com/sk/hr-
pulse. 
 

O sieti PwC 

Firmy PwC pomáhajú organizáciám i jednotlivcom vytvárať tú hodnotu, ktorú hľadajú. Sme sieťou 

firiem v 157 krajinách s vyše 184 000 pracovníkmi, ktorí robia všetko pre to, aby poskytovali kvalitné 

audítorské, daňové a poradenské služby. Viac sa dozviete na našej webovej stránke 

www.pwc.com/sk. 

 
Označenie PwC sa vzťahuje na sieť PwC a/alebo jednu či viacero jej členských firiem, z ktorých každá 
je samostatným právnym subjektom. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.pwc.com/structure. 
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