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Vzdelávací seminár EMN 

„Nelegálna migrácia – hranice a ľudské práva“ 

25. – 27. augusta 2015  
Hotel Mercure, Žabotova 2, Bratislava  

 

 

PREDBEŽNÝ PROGRAM 
Názvy prezentácií majú pracovný charakter. Časy uvedené nižšie sa ešte môžu meniť. 

 

Témy seminára: 
Nelegálna migrácia a jej aktuálne výzvy vo svete, EÚ a na Slovensku 

• Prevádzačstvo a iné formy nelegálnej migrácie • Boj proti nelegálnej migrácii 
• Riešenie situácie migrantov bez oprávnenia na pobyt a ochrana ich práv 

• Prelínanie nútenej a nelegálnej migrácie 
 
25. august (utorok):  
 
8.30 – 9.00 Registrácia 

 
9.00 – 9.30           Otvorenie vzdelávacieho seminára a privítanie účastníkov 
 Zuzana Vatráľová, vedúca Úradu IOM v Slovenskej republike 
 Bernard Priecel, riaditeľ Migračného úradu MV SR, predseda Riadiaceho výboru pre migráciu 
                                a integráciu cudzincov  
 

9.30 – 10.15         Nelegálna migrácia v globálnom kontexte a jej súčasné výzvy 
 Lívia Styp-Rekowska, regionálny senior špecialista pre riadenie migrácie a hraníc, Regionálny 
úrad IOM pre juhovýchodnú a východnú Európu a strednú Áziu, Viedeň  

 

10.15 – 10.45 Prestávka 
 

10.45 – 12.15       Ľudské práva a ochrana migrantov v súvislosti so súčasnou migráciou v Stredomorí 
Roger Zetter, profesor emeritus utečeneckých štúdií, Oxfordská univerzita 

 

12.15 – 13.15 Obed 
 

13.15 – 14.00 Nelegálna migrácia po mori v rôznych častiach sveta so zameraním na Stredozemné more 
Elizabeth Collett, riaditeľka Inštitútu pre migračnú politiku – európska pobočka, Brusel  

 

14.00 – 15.00 Nikto si nezaslúži zomrieť na mori – záchrana životov v Stredomorí 
Martin Xuereb, riaditeľ Migrant Offshore Aid Station (MOAS), Malta 

 

15.00 – 15.30 Prestávka 
 

15.30 – 16.45 Nedávny vývoj a aktivity agentúry Frontex na vonkajších hraniciach EÚ 
Pawel Suchanek, Change and Product Manager pre riaditeľa Divízie pre operácie, Frontex, 
Varšava 

 

16.45 – 17.30 Kontrola vonkajších hraníc v Slovenskej republike 
Roman Hronec, starší referent špecialista oddelenia pre hraničnú políciu a Frontex Úradu 
hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru, Bratislava 
 

20.00 – 22.00 Premietanie filmu: The Good Lie (Kino Lumière, Špitálska 4, Bratislava) 
Slovenská premiéra filmu The Good Lie (2014, 1h 46min., anglické znenie so slovenskými titulkami, 
www.thegoodliemovie.com) od režiséra Philippa Falardeaua o „stratených chlapcoch zo Sudánu”. Vstup voľný (lístky budú k 
dispozícii v pokladni Kina Lumière hodinu pred premietaním). 
Skupine mladých utečencov, ktorých občianska vojna prebiehajúca v Sudáne od roku 1983 pripravila o rodičov, sa po 13 
rokoch života v utečeneckom tábore v Keni naskytne šanca presídlenia do Spojených štátov. Keď sa po príchode do Kansas 
City v štáte Missouri stretnú so zamestnankyňou pracovnej agentúry, všetkým to zmení navždy život. Vo filme sa predstaví 
Reese Witherspoon a sudánski herci, z ktorých boli viacerí sami utečencami. 

http://www.thegoodliemovie.com/


 

 
 
 
 
26. august (streda):  
 
8.30 – 9.30           Čo vieme o rozhodovaní migrantov vo vzťahu k príležitostiam a rizikám nelegálnej migrácie? 
  Jacob Townsend, riaditeľ Farsight, Brusel 
 
9.30 – 10.15         Prevádzačstvo ako jedna z foriem nelegálnej migrácie 

Lívia Styp-Rekowska, regionálny senior špecialista pre riadenie migrácie a hraníc, Regionálny 
úrad IOM pre juhovýchodnú a východnú Európu a strednú Áziu, Viedeň 
 

10.15 – 10.45 Prestávka 

 
10.45 – 11.15       Európska migračná agenda a politika EÚ na boj proti prevádzačstvu migrantov 

Marcin Antoni Pruss, Policy Officer, sekcia nelegálnej migrácie a návratovej politiky, Generálne 
riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti, Európska komisia, Brusel 

 
11.15 – 12.00       Prevádzačstvo a jeho formy v kontexte Slovenskej republiky 

 Kamil Pinček, zástupca riaditeľa Národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii, Úrad 
hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru, Bratislava 

 
12.00 – 13.00 Obed 
 
13.00 – 13.45 Kriminalizácia neregulárnych migrantov a osôb, ktoré sú s nimi prepojené 

Adriano Silvestri, vedúci sekcie azylu, migrácie a hraníc, oddelenie pre základné práva, slobody 
a spravodlivosť, Agentúra EÚ pre základné práva (FRA), Viedeň 

 
13.45 – 15.00 Ľudské práva neregulárnych migrantov v Európe: prístup k službám a právne mechanizmy. 

Prevencia nelegálneho postavenia. 
Kadri Soova, Advocacy Officer, Platforma pre medzinárodnú spoluprácu v oblasti migrantov 
bez platného povolenia na pobyt (PICUM), Brusel 
 

15.00 – 15.30 Prestávka 
 
15.30 – 17.00 Regularizácia nelegálnych migrantov v Európe a jej dopady 

Albert Kraler, výskumný pracovník a programový manažér, Medzinárodné centrum pre rozvoj 
migračnej politiky (ICMPD), Viedeň 

 
 

19.00 – 21.00 Diskusný večer EMN: Európa alebo smrť? (KC Dunaj, Nedbalova 3, Bratislava) 
Keď riskovanie života je jedinou šancou na jeho záchranu. O situácii na vonkajších hraniciach EÚ a v Stredozemnom mori 
budeme diskutovať s: 

 Martinom Xuerebom, riaditeľom prvej súkromne financovanej námornej operácie Migrant Offshore Aid Station (MOAS), 
ktorá od roku 2014 zachránila vyše 9000 migrantov, 

 Miriam Fassbender, dokumentaristkou a autorkou knihy „2850 kilometrov“ (2850 Kilometer) a filmu „Cudzí“ (Fremd). 
Diskusii bude predchádzať premietanie časti dokumentárnej série „Európa alebo smrť“ (VICE News - Europe or Die, 2015, 
28 min., https://news.vice.com/show/europe-or-die, angl. titulky). Verejné podujatie, ktoré bude prebiehať v anglickom 
jazyku. 

 

https://news.vice.com/show/europe-or-die


 

 
 
 
  
27. august (štvrtok): 

  
8.30 – 9.30  Mladí ľudia v zaistení: osudy mladých migrantov, žiadateľov o azyl a utečencov v dnešnej 

Líbyi 
Asmita Naik, nezávislá konzultantka  

 
9.30 – 10.00  Návratová politika EÚ 
 Marcin Antoni Pruss, Policy Officer, sekcia nelegálnej migrácie a návratovej politiky, Generálne 

riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti, Európska komisia, Brusel  
 
10.00 – 10.30 Prestávka 

  
 10.30 – 11.00  Výstupy Európskej migračnej siete o nelegálnej migrácii, zaistení, návratoch a reintegráciách  

Salvatore Petronella, vedúci konzultant, ICF International (poskytovateľ služieb EMN), Brusel 
 

11.00 – 12.00 Migračné trendy a súčasné globálne politiky a politiky EÚ: zameranie na asistované 
dobrovoľné návraty 
Pascal Reyntjens, vedúci Úradu IOM v Belgicku a Luxembursku  

 
12.00 – 12.30 Program asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácií (AVRR) na Slovensku 

Zuzana Vatráľová, vedúca Úradu IOM v Slovenskej republike 
 

12.30 – 13.00 Záverečné zhrnutie a odovzdávanie potvrdení o účasti 
 
13.00 Obed 
 

 
Počas celého podujatia bude zabezpečené tlmočenie do angličtiny a slovenčiny okrem večernej diskusie, ktorá bude 

prebiehať v angličtine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
PROFIL VZDELÁVACIEHO SEMINÁRA EMN: 

 

Cieľom vzdelávacieho seminára EMN je poskytnúť odborníkom zo štátnych inštitúcií, neziskového 
sektora, výskumných organizácií a iných relevantných subjektov všestranné a aktuálne informácie 
o migrácii a týmto spôsobom prispieť do procesu tvorby politík na Slovensku. Seminár predstavuje 
pre účastníkov jedinečný vzdelávací priestor, zároveň však aj priestor na nadviazanie nových 
kontaktov, výmenu skúseností a diskusiu s renomovanými expertmi zo zahraničia a zo Slovenska. 

Každý ročník vzdelávacieho seminára EMN sa zaoberá konkrétnou témou, ktorá súvisí s migráciou. 
Prvý ročník v roku 2012 s názvom Migrácia globálne a lokálne poskytol úvod do rôznych oblastí 
migrácie: migrácia ako globálny fenomén, migračná politika SR v celosvetovom a európskom 
kontexte, pracovná migrácia vo svete a schopnosť SR reagovať na potreby trhu práce 
prostredníctvom migrácie, migrácia a rozvoj, nútená migrácia a nelegálna migrácia. V roku 2013 sa 
seminár na tému Príležitosti a výzvy pracovnej migrácie venoval riadeniu pracovnej migrácie, 
postaveniu migrantov na trhu práce, rizikovým faktorom pracovnej migrácie a obchodovaniu s ľuďmi. 
Posledný vzdelávací seminár Nútená migrácia – príčiny a možné riešenia sa zaoberal príčinami 
súčasného vysídlenia, aktuálnou situáciou v oblasti nútenej migrácie, azylom a inými formami 
medzinárodnej ochrany vo svete a v EÚ, presídľovaním ako jedným z dôležitých nástrojov 
medzinárodnej ochrany a aktuálnymi výzvami v regióne Stredomoria. 
 
Prostredníctvom diskusných večerov oslovuje vzdelávací seminár EMN aj verejnosť. Diskusné večeri, 
ktoré sú sprievodným programom seminára, spájajú premietanie dokumentárneho filmu 
s moderovanou diskusiou s odborníkmi z konkrétnych oblastí. Od roku 2012 sa konali tieto podujatia: 
Aj my sme tu doma? (2012) o integrácii migrantov na Slovensku a v Českej republike, Prípad 
stromkári (2013) o pracovnom vykorisťovaní a obchodovaní s ľuďmi a Ľudia na úteku (2014) 
o nútenej migrácii, utečencoch a možnostiach pomoci.  
 
PROFIL ÚČASTNÍKOV: 

 
Každý rok seminár absolvujú účastníci z rôznych profesijných oblastí. Tohtoročného seminára sa 
zúčastní 69 osôb vrátane: 

 46 zástupcov štátnej a verejnej správy 
 5 zástupcov mimovládnych organizácií 

 13 zástupcov akademickej obce 

 2 zástupcov zahraničných ambasád na Slovensku  

 zástupcu médií 

 relokačného konzultanta 

 advokátskeho koncipienta 
 
 
 
 
 

http://www.emn.sk/sk/aktivity-emn/stretnutia-a-konferencie/48-ba-seminar-august-2012-sp-1286319179.html
http://www.emn.sk/sk/aktivity-emn/stretnutia-a-konferencie/76-ba-seminar-august-2013.html
http://www.emn.sk/sk/aktivity-emn/stretnutia-a-konferencie/156-ba-seminar-august-2014.html
http://www.emn.sk/sk/aktivity-emn/stretnutia-a-konferencie/48-ba-seminar-august-2012-sp-1286319179.html
http://www.emn.sk/sk/aktivity-emn/stretnutia-a-konferencie/75-ba-seminar-discussion-evening-august-2013.html
http://www.emn.sk/sk/aktivity-emn/stretnutia-a-konferencie/75-ba-seminar-discussion-evening-august-2013.html
http://www.emn.sk/sk/aktivity-emn/stretnutia-a-konferencie/159-diskusny-vecer-emn-2014.html

