
Aktivity Národného kontakt-
ného bodu EMN v SR
Európska migračná sieť (European Migration Network 
- EMN) je iniciatívou EÚ, ktorej cieľom je napĺňať  
informačné potreby inštitúcií EÚ, ako aj členských 
štátov EÚ a Nórska prostredníctvom poskytovania 
aktuálnych, objektívnych, spoľahlivých a porovna-
teľných informácií o migrácii a azyle na účely tvorby 
politík EÚ v týchto oblastiach.

Medzi hlavnú náplň činnosti EMN na úrovni člen-
ských štátov EÚ, Nórska a Európskej komisie patrí 
príprava štúdií, výročných politických správ, EMN 
Informs a EMN Bulletinu, využívanie systému ad hoc 
otázok, aktualizácia prekladového slovníka pojmov, 
ako aj budovanie sietí kontaktov v oblasti migrácie 
a azylu prostredníctvom uskutočňovania rôznych 
typov odborných stretnutí. V roku 2012 Národný 
kontaktný bod (NKB) EMN v SR a Európska komisia 
realizovali predovšetkým tieto aktivity a výstupy:
 
Národné výročné správy a štúdie EMN

EMN spracováva hlavné, obsahovo rozsiahlejšie štú-
die a malé tematické štúdie zamerané na špecifickú 
oblasť. V aktuálnom roku boli vypracované nasledu-
júce štúdie:

 y Migrácia zahraničných študentov (hlavná štúdia)
 y Zneužívanie povolení na pobyt za účelom zlúče-

nia rodiny (malá tematická štúdia) 
 y Zisťovanie totožnosti na účely medzinárodnej 

ochrany: výzvy a prax (malá tematická štúdia)
 y Mobilita príslušníkov tretích krajín v rámci Európ-

skej únie (malá tematická štúdia)
 y Organizácia azylovej a migračnej politiky (aktuali-

zácia hlavnej štúdie)
 y Výročná správa o politikách v oblasti migrácie  

a azylu 2011

Migrácia zahraničných študentov do SR
Na národnej úrovni ide o prvú štúdiu, ktorá komplexne 
popisuje problematiku migrácie študentov z tretích 
krajín do SR. Štúdia pojednáva najmä o dvoch zák-
ladných aspektoch migrácie 
tejto cieľovej skupiny, kto-
rými sú politiky a opatrenia 
ovplyvňujúce rozhodnutie 
študenta tretej krajiny štu-
dovať v SR, ako aj miera, do 
akej je povolenie na pobyt 
na študijné účely zneužívané 
štátnymi príslušníkmi tretích 
krajín, využívajúc tak jednu  
z možností získať legálny  
pobyt v SR. 

Výročná správa o politikách v oblasti migrácie  
a azylu v Slovenskej republike 2011
Správa mapuje vývoj v  problematike migrácie  
a azylu na Slovensku počas minulého roku. Sústre-
ďuje sa na legálnu imigráciu a integráciu, nelegálnu 
imigráciu a návraty, kontrolu hraníc, medzinárodnú 
ochranu vrátane azylu, maloletých bez sprievodu  
a iné zraniteľné skupiny, globálny prístup k migrácii 
a na implementáciu legislatívy EÚ.

Súhrnné správy EMN a EMN Informs

Európska komisia vypracúva tzv. súhrnné správy, 
v ktorých sú komparatívnym spôsobom zosuma-
rizované informácie a závery z národných štúdií. 
Medzi najnovšie patrí okrem iného Vízová politika 
a jej vplyv na migračné toky a Praktické opatrenia  
v boji proti nelegálnej migrácii. 

Na základe súhrnných správ Komisia publikuje  
tzv. EMN Informs, ktoré v stručnej podobe obsahujú 
kľúčové zistenia a posolstvá pre tvorcov politík.
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Zneužívanie povolení na pobyt za účelom  
zlúčenia rodiny
Súhrnná správa identifikuje rozsah dvoch spôsobov 
zneužívania povolení na pobyt za účelom zlúčenia 
rodiny - účelové manžel-
stvá a falošné prehlásenie 
rodičovstva - za pomoci 
dostupných faktov a šta-
tistických údajov, a tiež 
sumarizuje súčasnú prax 
členských štátov EÚ a Nór-
ska v odhaľovaní a pre-
vencii oboch spôsobov 
zneužívania. Slúži taktiež 
pre potreby Zelenej knihy 
o práve na zlúčenie rodiny 
štátnych príslušníkov tretích krajín žijúcich na území 
Európskej únie (Smernica 2003/86/ES). 

Bulletin EMN a Prekladový slovník EMN

Európska komisia tento 
rok pripravila druhé rozší-
rené vydanie Viacjazyčné-
ho prekladového slovníka 
EMN, ktorý má napomôcť 
lepšej porovnateľnosti a 
porozumeniu migračných 
pojmov a ich definícií týka-
júcich sa migrácie a azylu. 

Komisia taktiež začala  
v štvrťročnom intervale vy-
pracovávať Bulletin EMN, ktorý za stanovené obdo-
bie poskytuje aktuálne informácie o vývoji v oblasti 
migračnej politiky na úrovni EÚ a členských štátov, 
najnovší vývoj v rámci EMN aktivít ako aj najnovšie 
zverejnené štatistické údaje z oblasti migrácie a azy-
lu pochádzajúce primárne z Eurostatu. 

Ad-hoc otázky

Systém ad-hoc otázok umožňuje členským štátom 
EÚ a Nórsku si podľa presne stanovených pravidiel 
vymieňať rýchle informácie, ktoré sú relevantné 
pri príprave politík, legislatívy alebo rôznych iných 
strategických alebo informačných dokumentov.  
Do konca novembra 2012 EMN spracovalo vyše  
80 ad-hoc otázok vo forme kompilácií.

Budovanie sietí a kontaktov Národné-
ho kontaktného bodu EMN v SR

NKB EMN v SR pravidelne organizuje na Slovensku 
konferencie a stretnutia s odbornou verejnosťou.  
V roku 2012 uskutočnil niekoľko klastrových 
stretnutí (napr. s partnermi z litovského a rakúskeho 

EMN alebo so zástupcami srbského Komisariátu pre 
utečencov), stretnutí s vysokoškolskými študentmi, 
pracovných raňajok (napr. s novinármi, zástupcami 
štátnej správy či akademickej obce), expertných se-
minárov (napr. so zástupcami vybraných subjektov 
pôsobiacich v azylovej problematike alebo so zá-
stupcami hraničnej a cudzineckej polície) a konzul-
tácií k akademickým prácam.

Vzdelávací seminár EMN Migrácia globálne a lokálne

V lete 2012 NKB EMN v SR zorganizoval pilotný 
vzdelávací seminár Migrácia globálne a lokálne 
určený pre pracovníkov štátnej a verejnej správy, 
akademickej obce a mimovládnych organizácií  
zo Slovenska. Zahraniční a domáci experti predsta-
vili účastníkom rôzne aspekty migrácie a zamerali 
sa na oblasti pracovnej migrácie, migráciu a rozvoj, 
nútenú a nelegálnu migráciu.

Národná konferencia NKB EMN v SR pod názvom 
Migrácia zahraničných študentov z tretích krajín  
do SR a EÚ sa uskutočnila v decembri 2012 v Bratisla-
ve. Cieľom konferencie bolo prezentovať existujúce 
politiky, opatrenia a ich vplyv na migráciu študen-
tov z tretích krajín do EÚ prostredníctvom hlavných 
zistení zo štúdie EMN za SR a za vybrané krajiny EÚ. 
Súčasťou programu bola aj odborná panelová dis-
kusia o ďalšom smerovaní Slovenska v tejto oblasti, 
ako aj o prínose a dopadoch migrácie zahraničných 
študentov.
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Európska migračná sieť (EMN) bola založená Rozhodnutím Rady 
2008/381/ES a je financovaná Európskou úniou. Aktivity EMN v SR sú spolu-
financované Ministerstvom vnútra SR. Koordinátorom NKB EMN v SR je IOM 
Medzinárodná organizácia pre migráciu.
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