
August 2014 



Núdzové tranzitné centrum 

 útočisko počas procesu presídlenia určené najmä pre 
najohrozenejšie skupiny utečencov (tehotné ženy, deti, seniori, 
osamelé ženy s deťmi a pod.); 

 celosvetovo 3: Temešvár, Manila, Humenné; 

 na Slovensku od roku 2009 na základe zmlúv medzi Vládou SR, 
UNHCR a IOM (súčasná zmluva účinná do decembra 2015); 

 kapacita 150 osôb; 

 maximálne 6 mesiacov. 

 

 

 



 

  
Krajiny: pôvodu - 1.útočiska - presídlenia 



 identifikácia najohrozenejších skupín, vypracovanie zoznamu 

pre Slovenskú republiku (UNHCR); 

odobrenie osôb na zozname na vstup do SR (SR); 

 vybavenie cestovných dokladov a slovenských víz (UNHCR v 

koordinácii s Medzinárodným červeným krížom a IOM); 

pred-odchodová jazyková a kultúrna príprava (podľa okolností 

UNHCR, IOM); 

 cesta na Slovensko vrátane pred-odletovej zdravotnej 

prehliadky, zabezpečenia leteniek, asistencie pri prestupe a 

prepravy do Humenného (IOM); 

 

 

Pred príchodom na Slovensko 



 

 
ubytovanie v priestoroch azylového zariadenia 

Migračného úradu MV SR, strava, hygienické potreby (SR, 

UNHCR); 

 lekárska starostlivosť (UNHCR prostredníctvom MVO ETP); 

sociálna asistencia a poradenstvo (UNHCR 

prostredníctvom MVO ETP); 

voľnočasové aktivity pre deti aj dospelých (UNHCR 

prostredníctvom MVO ETP). 

 

Počas pobytu na Slovensku 



jazyková príprava – najmä angličtina (UNHCR 

prostredníctvom MVO ETP);  

zdravotné prehliadky požadované krajinou presídlenia 

(IOM); 

osobné pohovory s predstaviteľmi krajiny presídlenia 

(IOM); 

sociálno-kultúrna orientácia v rámci procesu 

presídlenia (IOM). 

 

Počas pobytu na Slovensku  



 logistická príprava odchodu do krajiny presídlenia – 

stanovenie trasy, nákup leteniek, zabezpečenie 

odvozu na letisko, informovanie presídlencov (IOM);  

pred-odletová zdravotná prehliadka; 

realizácia presunu - asistencia pri odlete a transfere, 

lekársky sprievod (IOM). 

Odchod zo Slovenska 



 

Od otvorenia v auguste 2009:  

 

649  ľudí prišlo do centra v Humennom; 

623  bolo presídlených; 

  13  detí narodených v Humennom. 

august 2014 

Núdzové tranzitné centrum Humenné v číslach 



Príchody a odchody presídlencov 
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Národnosti presídlencov 



august 2009 - august 2014 
Krajiny 1. útočiska 



Krajiny presídlenia 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

www.iom.sk, www.iom.int, www.resettlement.eu 

http://www.iom.sk/
http://www.iom.int/

