
Identita kapitálu a jeho 
vplyv na rozhodnutia o 
migrácii a vzdelávanií

David Cole
Faculty of Economics
Matej Bel University
Banska Bystrica, Slovakia david.cole@umb.sk

mailto:dana.bencikova@umb.sk


Neoklasická teória

• ľudia majú racionálne preferencie,

• ľudia konajú nezávisle na základe úplných a 
relevantných informácií,

• inými slovami, ľudia vedia čo chcú a pokúšajú
sa to dosiahnuť s minimom úsilia. 



Ľudia hľadajú viac než len peniaze, hľadajú 
identitu kapitálu

• Vzdelávanie - (Akademický kapitál)

• Sociálna identifikácia (ľudský kapitál)

• Pridružené členstvo (sociálny kapitál)

…….. Hľadajú členstvo v spoločnosti

Dúfame, že to povedie k finančnému kapitálu



"A jej totožnosť nemožno nájsť v správaní, ale v 
schopnosti udržať predovšetkým rozprávanie 
deja.....

...... Jednotlivá biografia musí neustále 
integrovať udalosti, ktoré sa vyskytujú vo 
vonkajšom svete, a triediť ich do svojho 
prebiehajúceho "príbehu"

Anthony Giddens 
(1991)



S migráciou:
Čisté Slovensko vs iné Slovensko



Krátke / dlhodobé vplyvy mladých dospelých na 
budúce rozhodnutia



Matúšov efekt alebo akumulovaná 
výhoda



Bratislava vs. Slovensko
Ak je vytvorená jedna
mestská aglomerácia, 
ostatné časti krajiny sú
mimo priazne
obyvateľstva, čo vedie k 
náhlemu úpadku, ktoré
môže dosiahnuť bod, z 
ktorého už nie je návrat
späť. Územia, ktoré boli
opustené,   nikdy
nedosiahnu významnú
úroveň ľudskej aktivity. Takéto riešenie ignoruje príležitosti
poskytované výhodami informatického veku. 



Nemôžeme predpovedať budúce smerovanie 
miliónov ľudí, z ktorých  každý bude   robiť 
jednotlivé individuálne rozhodnutia. Nikto 
nedokáže predpovedať budúcu definíciu 
úspechu …… Anthony Giddens,  George 

Soros, Vaclav Havel  



Výskum 1:  Esej “Aká bude moja budúcnosť 
o 10 rokov”

• nukleárna rodina

• Väčšina študentov nebola schopná opísať svoju prácu
inak ako manažér vo veľkej spoločnosti. Ich predstava
práce za písacím stolom, s počítačom a vo vlastnej
kancelárii bez toho, aby mali predstavu o tom, akú prácu
budú vykonávať, čo si táto práca vyžaduje.

• Pracovať v meste- žiť na vidieku



Výskum 1:  Esej: kľúčové slová

• Najčastejšie boli používané slová “záhrada” a “bazén”. 
Záhrada plná kvetov a skrášľujúca vzhľad domu.  

• Približne 20% študentov si vybralo, že opustí Slovensko.



Výskum 2: 
Dotazník na meranie túžby 

pracovať v inej krajine



2). Získate prácu vo svojom odbore v inom členskom štáte EÚ, a 
plat je vyšší.

A.) Prijmem to
B.) Odmietnem to. Nechcem opustiť moju rodnú  krajinu
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4) Robil by som málo platenú prácu (upratovačka, čašník, práce na 
farme, au pair) v inej krajine, ktorú  by som nerobil vo svojej 
vlastnej krajine.

A) Áno, nikto sa to nedozvie
B) Nie, rovnakú prácu by som robil aj vo svojej vlastnej krajine
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7.) Viem, že sa páčim miestnemu opačnému pohlaviu
A. Rozhodnem sa pre vzťah s miestnym obyvateľom (viem, že

on/ona môže zlepšiť moju situáciu)
B. Budem mať len vážny dlhodobý vzťah
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8.)  Zarábam peniaze, ale žijem a pracujem ako kôň 2 roky
A) Zostanem
B) Nie, idem domov
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9.)  Zarábam peniaze, ale žijem a pracujem ako kôň 4 roky
A) Zostanem
B) Nie, idem domov
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10.) Bez ohľadu na to, aké je to zlé, nikdy sa nevrátim domov.  
A) Áno
B) Nie
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11) Na druhej strane, život a príležitosti boli v mojej novej krajine 
dobré. 

A) Takže, zostávam
B) Vrátim sa domov, bez ohľadu na to, ako je tu dobre

71% respondentov by zostať
v novej krajine



Výskum 3:
Meranie  vnímania výhod z 
aglomerovaných regiónov a 

preferencie výdavkov Výstum
4:

Merania realizované
prostredníctvom preferencií

obrázkov



Bratislavský 
kraj
70%

Slovenský 
Vidiek 
30%

Kde žiť? Bratislavský kraj vs. Slovenský
Vidiek



(Štatistický úrad Slovenskej republiky)



Výstum 4:
Merania realizované

prostredníctvom
preferencií obrázkov



A or B?Q. 6

Nový



Q6: Nový byt(západ SK) alebo dom (východ SK)

Nový byt 
(západ)

45%

Nový dom 
(východ)

55%



BA

Q. 7

Starý



Q7: Starý byt (západ) alebo dom (východ)

Starý byt-
západ
59%

Starý dom-
východ

41%



plat 800 € mesačne
plat 1 200 € mesačne
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Q9: Duševne pracujúci vs. Manuálne pracujúci 
(muž/manžel)

BA



plat 800€
mesiac

plat  1 200 €
mesiac

A BQ. 11



Q11: Duševne pracujúci 
vs. manuálne pracujúci 
(ženy/manželky)
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Horská ChataAB
Q. 13

C



Q 13: Meranie ochoty
pracovať v prvom, 
druhom alebo treťom
sektore ekonomiky

Ženy mali dvakrát vyššiu 
pravdepodobnosť vybrať 
si prácu v Tescu (59%) 

Chceli by ste si vybrať duševnú prácu 
rovnako platenú ako prácu v Tescu?



A

B

Q. 17



Q17: Veľké mesto 
vs. malá dedina
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Bc Phd

A B
Q. 20

Diplom



Q20: Bc alebo PhD?

Bc
16%

PhD 
84%



35 rokov 
prvé dieťa

25 rokov 
prvé dieťa

A B
Q. 21



Q 21: Prvé dieťa
35 alebo 25 rokov
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Môj budúci manžel/-ka…

A…bude zarábať viac peňazí ako ja

B… bude zarábať menej peňazí ako ja

Q. 27



Q27: Očakávania od 
partnera
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ZÁVERY
• Život dospievajúcich sa predlžuje.
• Ľudia chcú pracovať vo veľkom meste, ale nechcú

tam žiť, okrem žien z FPVaMV.   
• Ľudí oveľa viac motivuje status ako materiálne

statky.
• Niektoré skupiny v spoločnosti, hlavne manuálne

pracujúci muži, sú spoločensky znevýhodnení.
• Študenti by boli viac rodinne orientovaní, keby

mali na to možnosti. 
• Pozorovanie zmien v roku 2012 oproti prieskumu

z predchádzajúceho roku (2011) ukázalo rýchlo sa
vyvíjajúcu zmenu situácie v závislosti od finančnej
krízy



Prehľad závislosti od sociálnej 
starostlivosti a jej poskytovateľov

Narodenie Smrť

Vek 
23-25

Vek 
65-67

Závislí od 
poskytovateľov

Produktívni poskytovatelia 

pre spoločnosť
Závislí od 

poskytovateľov



‘Život pre seba’ konflikty na Slovensku

Nárok Konflikt

Osoba dostane bezplatné vzdelanie od

štátu.

Napriek tomu osoba ide do inej krajiny

pracovať a zarábať vyššiu mzdu ako doma,

pričom domovskému národu odoprie

plody svojho vzdelania.

Osoba pracujúca v inej krajine

neprispieva do sociálneho poistenia

vo svojej domovskej krajine.

Napriek tomu očakáva sa, že starí rodičia

budú stále dostávať dôchodok a ľudia so

špeciálnymi nárokmi, napr. s postihnutím,

starostlivosť.

Osoba zdedí majetok od rodičov

a starých rodičov.

Napriek tomu necíti potrebu udržiavať

nehnuteľnosť a nemá motiváciu predať

majetok, s výnimkou prípadov, kedy získa

nečakaný príjem.



Vysokoškolské vzdelanie je dôležité, 
pretože .....

• Identita kapitálu je primárna, 
finančný kapitál je sekundárny

• Ale čím viac zručnosti máte, tým 
väčší finančný kapitál dostanete.

• Je to ale paradox, že je potrebné 
zamerať sa na vzdelávanie

• STEM (science, technology, 
engineer, and medicine) je 
neovplyvnený týmto paradoxom.



Preváži prínos jednej sociálnej aglomerácie
celkové prínosy fragmentárnejšej sociálnej

štruktúry? Ak nie, mali by sme to skúsiť zmeniť?


