
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Integrácia osôb 

s medzinárodnou ochranou 

v Slovenskej republike 

 

Migračný úrad MV SR 

 

 

 

 

petra.achbergerova@minv.sk 

 



 





Migračný úrad MV SR 

Je úrad v rámci štruktúry MV SR 

 

1. PROCEDÚRA:  

    Rozhodovanie o udelení/neudelení medzinárodnej 

ochrany  

2. PRÍJEM žiadateľov v azylových zariadeniach 

Ministerstva vnútra SR  

3. INTEGRÁCIA osôb s poskytnutou medzinárodnou 

ochranou  



Azylové zariadenia 

Záchytný tábor Humenné 
– Trvanie pobytu – cca 1 mesiac 

– Registrácia, prvé pohovory, zdravotná previerka 

– Kapacita 550 osôb 

Pobytové zariadenia 
- Rohovce  

- Opatovská Nová Ves (ženy, rodiny s deťmi, starší ľudia, 

zraniteľne skupiny – obete násilia a pod.) 

- Trvanie pobytu – cca 2 mesiace, niekedy aj vyše roka 

- Kapacita oboch zariadení je 140 osôb 









Integrácia v SR  
Spolupráca a financovanie 

 

• Po právoplatnom rozhodnutí o udelení azylu alebo 
poskytnutí doplnkovej ochrany začína proces integrácie 

• Slovenská republika doteraz riešila integráciu osôb s 
medzinárodnou ochranou najmä pomocou fondov EÚ 
(do marca 2015 to bol Európsky utečenecký fond, od 
decembra 2015 to je Fond pre azyl, migráciu a 
integráciu – v medziobdobí, kedy tieto fondy na seba 
nenadväzujú, bola situácia krízovo riešená zo zdrojov 
štátneho rozpočtu cez verejné obstarávanie). 

 
 

 

 



Štátny integračný program  

• Krátko po vypuknutí migračnej krízy migračný úrad analyzoval 

situáciu v tejto oblasti, ako aj perspektívy ďalšieho možného vývoja 

a dospel k názoru, že je nevyhnutné vytvoriť štátny integračný 

program pre osoby s medzinárodnou ochranou. 

• Priorita: prijať opatrenia predovšetkým v oblasti bývania, 

zamestnania a vzdelávania 

• Dve roviny: 

– krátkodobý horizont - zabezpečenie základných potrieb pre 

cca 500 osôb v roku 2016, predovšetkým formou zabezpečenia 

bývania alebo navýšenia finančných prostriedkov na bývanie   

– dlhodobý horizont  - systematicky rozpracovaný integračný 

program v rámci dotknutých rezortov, ako aj jeho rozpočtové 

krytie 

 

 

 

 



Štúdia EMN 
Integrácia osôb s medzinárodnou ochranou na trhu práce 

 Legislatíva  
• Voľný vstup na trh práce bez pracovného povolenia  

• Osoby s medzinárodnou ochranou sú zaradené medzi „znevýhodnených 

uchádzačov o zamestnanie“ (UPSVaR – zisťovanie osobnostných 

predpokladov, identifikácia prekážok, individuálny akčný plán, vzdelávanie a 

príprava na trh práce) 

 Problémy v praxi  
• Nedostatočná znalosť slovenského jazyka = nízko-kvalifikovaná pracovná 

ponuka = nízka mzda =  nedostatočné prostriedky na život 

• Nezáujem zamestnávateľov zamestnať osoby s prechodným pobytom/ 

kontrakty na dobu určitú v závislosti od dĺžky pobytu 

• Ružová karta poistenca (neochota doktorov vykonať povinnú zdravotnú 

prehliadku) 

• Nedôvera zamestnávateľa z dôvodu etnických, rasových a náboženských 

predsudkov  



Integrácia v SR  

V súčasnosti, zmluvným partnerom s MV SR je 

Slovenská katolícka charita 

 

• Psychologické poradenstvo, právna pomoc, 

asistencia pri hľadaní práce a bývania, príprava na 

zamestnanie, výučba slovenského jazyka 

 

 Štát zabezpečuje zdravotnú starostlivosť, finančné 

príspevky po dobu 6 mesiacov, azylanti dostávajú 

jednorazový príspevok v hodnote 1,5 násobku 

životného minima 



Integrácia v SR 

V rámci prípravy integračného programu 
prebieha 

• Získavanie informácií o obsahu, dĺžke a konkrétnych formách 
pomoci v rámci národných integračných programov pre osoby 
s medzinárodnou ochranou v ostatných členských štátoch EÚ 

• Táto konferencia 

• Vytvorenie pracovnej skupiny k príprave integračného programu 
ku ktorej bude prizývaná aj odborná verejnosť 

• Hľadanie vhodného bývania – (prenájom budov, ktoré by mohli 
slúžiť ako integračné strediská; byty) 

• Vedenie databázy dobrovoľníkov 

• Stretnutia s cudzincami, ktorým bola poskytnutá medzinárodná 
ochrana a už dlhšiu dobu žijú v SR 

 

 

 



Integračný program 

• Predpokladáme, že v roku 2016 sa v SR bude integrovať 

zhruba 500 osôb s medzinárodnou ochranou.  

• Štátny integračný program pre osoby s medzinárodnou 

ochranou by mal začať fungovať od 1.1.2017, v priebehu 

roku 2016 bude integrácia riešená kombináciou 

“integračného projektu” z fondov EÚ, a “krízového 

integračného programu”, ktorý bude zahŕňať najmä 

poskytnutie ubytovacích kapacít a vytvorenie 

komplexného systému výučby slovenského jazyka a 

kultúrnych reálií o Slovenskej republike. 

 



Prax v súčasnosti 

• V SR sa momentálne “aktívne” integruje cca 120 

azylantov a osôb, ktorým bola poskytnutá doplnková 

ochrana prostredníctvom základných integračných aktivít 

ako sociálna práca/kultúrna mediácia, právne, pracovné, 

psychologické poradenstvo, finančná podpora na stravu 

a bývanie…  

• Integračný projekt je do 30.11.2015 realizovaný zo 

zdrojov štátneho rozpočtu prostredníctvom zmluvného 

partnera MV SR – účelového zariadenia katolíckej cirkvi, 

Slovenskej katolíckej charity. Od 1.12.2015 bude 

Slovenská katolícka charita realizovať integračný projekt 

zo zdrojov Fondu pre azyl, migráciu a integráciu.  

 













Ďakujem za pozornosť 


