
Európska migračná sieť
Cieľom Európskej migračnej siete (European Migration Network - EMN) je napĺňať informačné potreby 
Európskej únie a jej členských štátov prostredníctvom poskytovania aktuálnych, objektívnych, spoľah-
livých a porovnateľných informácií o migrácii a azyle na účely tvorby národných politík a politík EÚ. 
EMN poskytuje tieto informácie aj verejnosti. EMN tvoria národné kontaktné body jednotlivých člen-
ských štátov EÚ a Európska komisia. 

Päť hlavných aktivít EMN:

 y ŠTÚDIE A VÝROČNÉ SPRÁVY EMN

EMN pripravuje každý rok štúdie na špecializované 
témy, ktoré sa vyberajú na základe návrhov národ-
ných kontaktných bodov EMN a/alebo Európskej 
komisie. Výber sa odvíja od relevantnosti danej 
témy pre členské štáty EÚ a Európsku komisiu vo 
vzťahu k tvorbe politík v oblasti migrácie a azylu.

EMN taktiež zostavuje výročné správy o politi-
kách z oblasti migrácie a azylu. Cieľom správ je 
popísať najdôležitejší vývoj politík a legislatívy, po-
dať informácie o prebiehajúcich verejných diskusi-
ách a sumarizovať štatistický vývoj v danej oblasti  
v jednotlivých členských štátoch a na úrovni EÚ.

Na základe národných štúdií a výročných správ 
členských štátov EÚ Európska komisia spracováva 
súhrnné štúdie a správy, ktoré majú kompara-
tívno-analytický charakter.

 y EMN BULLETIN

Bulletin EMN vychádza štvrťročne a informuje  
o aktuálnom dianí, výstupoch a štatistikách z rôz-
nych oblastí migrácie, integrácie a azylu na úrovni 
Európskej únie a členských štátov EÚ. Bulletin vy-
dáva Európska komisia. 

 y EMN SLOVNÍK POJMOV

Európska komisia koordinuje prípravu a publiko-
vanie prekladového a výkladového  Slovníka poj-
mov z oblasti migrácie a azylu. Slovník obsahuje 
preklady odborných termínov vo všetkých jazy-
koch členských štátov EÚ a nórčine. Výkladová 
časť slovníka je dostupná vo viacerých jazykoch 
vrátane anglického.

 y AD HOC OTÁZKY EMN

V rámci systému ad hoc otázok si členské  štáty 
EÚ môžu rýchlo vymieňať informácie, ktoré sú 
relevantné pri príprave politík, legislatívy alebo 
rôznych dokumentov z oblasti migrácie a azylu.

 y BUDOVANIE A ROZVÍJANIE KONTAKTOV 
NA NÁRODNEJ A NADNÁRODNEJ ÚROVNI

Národné kontaktné body EMN si v rámci tejto 
agendy sami definujú okruh a formu aktivít, kto-
rými budujú a rozvíjajú sieť kontaktov a napomá-
hajú tvorbe politík v oblasti migrácie a azylu.  NKB 
EMN v SR v tejto súvislosti pravidelne organizuje 
konferencie, semináre, workshopy  a iné stretnutia  
s odbornou a laickou verejnosťou. Zároveň sa ex-
perti  NKB EMN v SR zúčastňujú odborných zahra-
ničných stretnutí. 

Národný kontaktný bod EMN 
v Slovenskej republike:

Národný kontaktný bod EMN v SR (NKB EMN v SR) 
tvoria zástupcovia týchto inštitúcií:

 y Medzinárodná organizácia pre migráciu 
(IOM) – Úrad v Slovenskej republike

 y Ministerstvo vnútra SR – Úrad hraničnej 
a cudzineckej polície P PZ, Migračný úrad,  
Odbor zahraničných vecí a európskych záleži-
tostí Kancelárie ministra vnútra

 y Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny 
SR 

 y Štatistický úrad SR

Koordinátorom Národného kontaktného bodu 
EMN v SR je od roku 2009 Medzinárodná organi-
zácia pre migráciu (IOM).
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EMN pri svojich aktivitách spolupracuje aj s medziná-
rodnými organizáciami, agentúrami EÚ a inštitúciami, 
ktoré pôsobia v oblasti migrácie a azylu.

Webová stránka EMN v SR:  

Webová stránka www.emn.sk poskytuje aktuálne  
informácie z oblasti migrácie a azylu v SR a Európe. 
Na webovej stránke okrem iného nájdete:

 y informácie týkajúce sa EMN
 y články o konferenciách, seminároch a odborných 

stretnutiach EMN
 y štúdie a výročné správy EMN
 y EMN Bulletin
 y EMN slovník pojmov
 y ad hoc otázky EMN
 y newslettre, informačné letáky a pozvánky
 y externé štúdie, publikácie a výskumné práce

Kontakt: 

Národný kontaktný bod EMN v Slovenskej republike
Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM)
Úrad v Slovenskej republike
Grösslingová 4
811 09 Bratislava

Tel.: 00421 2 5262 3335
Fax: 00421 2 5263 0093
E-mail: ncpslovakia@iom.int
Web: www.emn.sk
Hlavná stránka EMN: www.emn.europa.eu
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Spolufinancované 
Ministerstvom vnútra SR

Spolufinancované
Európskou úniou Európska migračná sieť
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