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Spolufinancované
Európskou úniou
Čo je EMN?
Európska migračná sieť (European Migration Network - EMN) poskytuje aktuálne, objektívne, spoľahlivé a porovnateľné
informácie o migrácii a azyle na účely tvorby politík EÚ a jej členských štátov. Medzi hlavné aktivity EMN patrí príprava štúdií a
výročných správ, výmena informácií v rámci systému ad hoc otázok, organizovanie rôznych stretnutí a budovanie kontaktov. EMN
vznikla na základe Rozhodnutia Rady 2008/381/ES a spolufinancuje ju Európska únia. Aktivity EMN na Slovensku spolufinancuje
Ministerstvo vnútra SR.
Kto tvorí Národný kontaktný bod EMN v Slovenskej republike?
Národný kontaktný bod EMN v SR tvorí Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Štatistický úrad SR
a Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) vo funkcii koordinátora. V prípade záujmu o činnosť EMN môžete navštíviť
webovú stránku www.emn.sk alebo kontaktovať IOM na ncpslovakia@iom.int alebo 02/5262 3335.

What is EMN?
The European Migration Network (EMN) provides up-to-date, objective, reliable and comparable information on migration and
asylum with a view to supporting policymaking at national and EU level. Main EMN activities are preparation of studies and
annual reports, information exchange through the system of ad-hoc queries, organising different meetings as well as networking.
EMN was established by the Council Decision 2008/381/EC and is co-funded by the European Union. EMN activities in Slovakia are
co-financed by the Ministry of Interior of the Slovak Republic.
Who comprises EMN National Contact Point in the Slovak Republic?
The EMN National Contact Point in the Slovak Republic is composed of the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Ministry of
Labour, Social Affairs and Family of the Slovak Republic, Statistical Office of the Slovak Republic and International Organization for
Migration (IOM) as its coordinator. In case of your interest in the EMN activities please visit www.emn.sk or contact IOM
at ncpslovakia@iom.int or +421 2 5262 3335.

1. Úvod / Introduction
Vážená účastníčka, vážený účastník vzdelávacieho seminára,
veľmi nás teší váš záujem o vzdelávací seminár Európskej migračnej siete (EMN) „Nelegálna migrácia – hranice
a ľudské práva“, ktorý Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) organizuje ako koordinátor Národného
kontaktného bodu EMN v Slovenskej republike od roku 2012 na rôzne témy z oblasti migrácie a medzinárodnej
ochrany. Tohtoročný seminár sa venuje nelegálnej migrácii a jej aktuálnym výzvam vo svete, EÚ a na Slovensku,
prevádzačstvu a iným formám nelegálnej migrácie, boju proti nelegálnej migrácii, riešeniu situácie migrantov
bez oprávnenia na pobyt a ochrane ich práv, a prelínaniu nútenej a nelegálnej migrácie. Na seminár prijali
pozvanie domáci a zahraniční prednášajúci z akademických a štátnych inštitúcií, mimovládnych a
medzinárodných organizácií, ako aj nezávislí experti. Program opäť spestria videá, workshopové cvičenia a
sprievodné večerné podujatia, ktoré sú otvorené aj pre verejnosť.
Vzdelávací seminár EMN je na Slovensku jediným podujatím svojho druhu, ktorý vám – zástupcom štátnej a
verejnej správy, tretieho sektora, akademickej obce, médií a zahraničných ambasád – sprostredkúva aktuálne
informácie a príležitosť nadviazať nové kontakty na národnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni. Veríme, že
nadobudnuté poznatky a kontakty uplatníte vo svojej ďalšej práci – pri tvorbe politík, strategických materiálov,
zákonov, stanovísk, odborných dokumentov, akademických prác a iných výstupov týkajúcich sa migrácie
štátnych príslušníkov tretích krajín, pri implementácii migračnej a azylovej politiky alebo pri priamej práci
s migrantmi z tretích krajín.
Našou snahou je, aby ste čas strávený na seminári využili čo najefektívnejšie. Aj preto sme pre vás pripravili
tento referenčný materiál, ktorý obsahuje vystúpenia expertov a ich profily, študijné podklady a informácie o
migrácii v kontexte Slovenska a Európskej únie. Veríme, že vám poslúžia aj po návrate do každodennej
pracovnej reality.
__________________________________________________________________________________
Dear participant of the educational seminar,
We are pleased about your interest in the European Migration Network (EMN) educational seminar entitled
“Irregular Migration – Borders and Human Rights”. It is a meeting on different migration and international
protection topics which has been organised by the International Organization for Migration (IOM) as the
coordinator of the EMN National Contact Point for the Slovak Republic since 2012. This year’s seminar is
devoted to irregular migration and its current challenges in the world, EU and Slovakia; smuggling and other
forms of irregular migration; fight against irregular migration; solutions for migrants in an irregular situation
and protection of their rights as well as to intermingling of forced and irregular migration. Invitation to the
seminar was accepted by the Slovak and foreign speakers from academic and state institutions, nongovernmental and international organisations as well as by independent researchers. The programme is again
enriched by the videos, small workshops as well as by the accompanying evening events which are open also to
the public.
EMN educational seminar is one-of-its-kind event in Slovakia which you, as the representatives of Slovak state
and public administration, third sector, academia, media and foreign embassies, can use for obtaining up-todate information and for networking on national, regional and international level. We believe that knowledge
and contacts gained during the seminar will be helpful in your further work – in policy-making, preparation of
strategic materials, laws, statements, expert documents, academic papers and other outputs concerning
migration of third-country nationals, implementation of migration and asylum policy or direct work with
migrants from third countries.
Our effort is that you will make the most of attending this seminar. Therefore we have prepared for you this
reference material which includes speakers’ presentations and biographies, study materials and information on
migration in the context of Slovakia and European Union. We believe that it will serve you also after returning
to your everyday work.
Zuzana Vatráľová
vedúca Úradu IOM v SR / Head of the IOM Office in the Slovak Republic

2. Program seminára / Seminar programme
Vzdelávací seminár EMN
„Nelegálna migrácia – hranice a ľudské práva“
25. – 27. augusta 2015
Hotel Mercure, Žabotova 2, Bratislava

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, regionálna senior špecialistka 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 kontexte súčasnej krízy 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.

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:
 Líviou Styp-Rekowskou, expertkou Regionálneho úradu IOM vo Viedni, ktorá sa dlhodobo venuje riadeniu
imigrácie a hraníc v Európe, Afrike a Ázii,
 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.

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 a reintegrácie (AVRR)
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.

Program seminára / Seminar programme
EMN Educational Seminar
„Irregular Migration – Borders and Human Rights“
25 – 27 August 2015
Hotel Mercure, Žabotova 2, Bratislava, Slovakia
25 August (Tuesday):
8.30 – 9.00

Registration

9.00 – 9.30

Opening of the seminar and welcoming of the participants
Zuzana Vatráľová, Head of IOM Office in the Slovak Republic
Bernard Priecel, Director of Migration Office, Ministry of Interior of the Slovak Republic, Chair
of the Managing Committee for Migration and Foreigners’ Integration

9.30 – 10.15

Irregular migration in global context and current challenges
Lívia Styp-Rekowska, Senior Regional Immigration and Border Management Specialist, IOM
Regional Office for South-Eastern Europe, Eastern Europe and Central Asia, Vienna

10.15 – 10.45

Coffee break

10.45 – 12.15

Human rights and protection of migrants in the context of the current Mediterranean crisis
Roger Zetter, Emeritus Professor of Refugee Studies, University of Oxford

12.15 – 13.15

Lunch

13.15 – 14.00

Unauthorised maritime migration in different parts of the world with focus on
the Mediterranean Sea
Elizabeth Collett, Director of Migration Policy Institute Europe, Brussels

14.00 – 15.00

Nobody deserves to die out at sea - Saving lives in the Mediterranean
Martin Xuereb, Director of the Migrant Offshore Aid Station (MOAS), Malta

15.00 – 15.30

Coffee break

15.30 – 16.45

Latest phenomena and Frontex activities at the EU external borders
Pawel Suchanek, Change and Product Manager to the Director of Operations Division, Frontex,
Warsaw

16.45 – 17.30

External border controls in the Slovak Republic
Roman Hronec, Senior Specialist at the Border Police and Frontex Unit, Bureau of Border and
Aliens Police of the Police Force Presidium, Bratislava

20.00 – 22.00 Film Screening: The Good Lie (Kino Lumière, Špitálska 4, Bratislava)
Slovak premiere of the film The Good Lie (2014, 1h 46min., English with Slovak subtitles,
http://www.thegoodliemovie.com/), by Philippe Falardeau, about the “Lost Boys of Sudan”. Free public event
(tickets will be available at Kino Lumière one hour before the screening).
A group of young refugees orphaned by the civil war in Sudan that began in 1983 are given the chance to resettle in
the United States from a Kenyan refugee camp where they have lived for 13 years. After arriving in Kansas City,
Missouri, their encounter with an employment agency counsellor forever changes all of their lives. The film stars
Reese Witherspoon alongside Sudanese actors, many of whom were also refugees.

26 August (Wednesday):
8.30 – 9.30

What do we know about migrant decision-making in relation to irregular migration
opportunities and risks?
Jacob Townsend, CEO of Farsight, Brussels

9.30 – 10.15

Migrant smuggling as a form of irregular migration
Lívia Styp-Rekowska, Senior Regional Immigration and Border Management Specialist, IOM
Regional Office for South-Eastern Europe, Eastern Europe and Central Asia, Vienna

10.15 – 10.45

Coffee break

10.45 – 11.15

EU’s European Agenda on Migration and migrant smuggling policy
Marcin Antoni Pruss, Policy Officer, Irregular Migration and Return Policy Unit, DG Migration
and Home Affairs, European Commission, Brussels

11.15 – 12.00

Migrant smuggling and its forms in the context of the Slovak Republic
Kamil Pinček, Deputy Director of the National Unit to Combat Irregular Migration, Bureau of
Border and Aliens Police of the Police Force Presidium, Bratislava

12.00 – 13.00

Lunch

13.00 – 13.45

Criminalisation of migrants in an irregular situation and of persons engaging with them
Adriano Silvestri, Head of Section Asylum, Migration and Borders, Freedoms and Justice
Department, EU Agency for Fundamental Rights (FRA), Vienna

13.45 – 15.00

Human rights of irregular migrants in Europe: Access to services and justice mechanisms.
Prevention of irregularity.
Kadri Soova, Advocacy Officer, Platform for International Cooperation on Undocumented
Migrants (PICUM), Brussels

15.00 – 15.30

Coffee break

15.30 – 17.00 Regularisation of irregular migrants in Europe and its impacts
Albert Kraler, Researcher and Programme Manager, International Centre for Migration Policy
Development (ICMPD), Vienna

19.00 – 21.00 EMN Discussion Evening: Europe or Die? (KC Dunaj, Nedbalova 3, Bratislava)
When risking one’s life is the only chance to save it. Discussion about the situation at the EU external borders and in
the Mediterranean Sea with:
 Lívia Styp-Rekowska, expert of the IOM Regional Office in Vienna with a long-term experience in immigration and
border management in Europe, Africa and Asia
 Miriam Fassbender, documentarist and author of the book “2850 kilometres” and of the film “Foreign”.
The discussion will be preceded by screening of an episode from documentary series “Europe or Die” (VICE News,
2015, 28 min., https://news.vice.com/show/europe-or-die, English subtitles). Free public event to be held in English.

27 August (Thursday):
8.30 – 9.30

Detained youth: Fate of young migrants, asylum-seekers and refugees in Libya today
Asmita Naik, Independent Consultant

9.30 – 10.00

EU’s return policy
Marcin Antoni Pruss, Policy Officer, Irregular Migration and Return Policy Unit, DG Migration
and Home Affairs, European Commission, Brussels

10.00 – 10.30

Coffee break

10.30 – 11.00

European Migration Network outputs on irregular migration, detention, return and
reintegration
Salvatore Petronella, Managing Consultant, ICF International (EMN Service Provider), Brussels

11.00 – 12.00

Migration trends and current global and EU policies: Focus on assisted voluntary return and
reintegration (AVRR)
Pascal Reyntjens, Chief of Mission of the IOM Country Office in Belgium and Luxembourg

12.00 – 12.30

Assisted Voluntary Return and Reintegration Programme (AVRR) in Slovakia
Zuzana Vatráľová, Head of IOM Office in the Slovak Republic

12.30 – 13.00

Concluding remarks and handing over certificates of participation

13.00

Lunch

Please note that the English and Slovak interpreting will be provided during the whole event
except for the evening discussion (conducted in English).

3. Profil seminára a účastníkov / Seminar’s and
Participants’ Profile
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:
- Kancelária ministra vnútra - Odbor zahraničných vecí a európskych záležitostí (t.j. legislatívne
oddelenie)
- Kancelária ministra vnútra - Sekretariát
- Ministerstvo vnútra SR - Odbor zahraničnej pomoci sekcie európskych programov (vykonáva
dohľad nad programom Solidarita a riadenie migračných tokov)
- Ministerstvo vnútra SR - Migračný úrad (zaoberá sa problematikou medzinárodnej ochrany) a jeho
azylové zariadenia
- Ministerstvo vnútra SR - Úrad medzinárodnej policajnej spolupráce P PZ
- Ministerstvo vnútra SR - Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu
kriminality
- Ministerstvo vnútra SR - Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru
- Ministerstvo vnútra SR - Stredná odborná škola Policajného zboru
- Ministerstvo vnútra SR - Akadémia Policajného zboru
- Ministerstvo vnútra SR - Certifikačný orgán pre všeobecný Program solidarita a riadenie
migračných tokov
- Stále zastúpenie SR pri EÚ (radca pre spravodlivosť a vnútorné záležitosti – JHA Counsellor)
- Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR - Konzulárny odbor a slovenský konzul
v Iráne
- Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR - Oddelenie migrácie a integrácie cudzincov
- Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR - Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (podieľa
sa na boji proti nelegálnemu zamestnávaniu cudzincov; vedie ústrednú evidenciu o zamestnávaní
cudzincov; spracúva štatistické údaje o zamestnávaní cudzincov a koordinuje činnosť úradov









práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré posudzujú žiadosti o povolenia na zamestnanie, ich
udelenie/neudelenie; priznávajú migrantom príspevky v hmotnej núdzi; sú zodpovedné za
starostlivosť o maloletých bez sprievodu a podieľajú sa na boji proti nelegálnemu zamestnávaniu
cudzincov)
- Ministerstvo spravodlivosti SR - Centrum právnej pomoci (zaoberá sa bezplatnou právnou
pomocou žiadateľom o azyl)
- Ministerstvo zdravotníctva SR - Odbor zdravotnej starostlivosti
- Ministerstvo zdravotníctva SR - Odbor verejného zdravotníctva
- Kancelária NR SR - Odbor pre európske záležitosti
- Štatistický úrad SR - Sekcia sociálnej štatistiky a demografie
- Kancelária verejného ochrancu práv
- miestne samosprávy
5 zástupcov mimovládnych organizácií, ktoré sa venujú aj migrácii a azylu:
- Nadácia Pontis (rozvojové vzdelávanie na vysokých školách)
- Liga za ľudské práva (právna pomoc žiadateľom o azyl a osobám s udelenou medzinárodnou
ochranou a realizácia viacerých projektov týkajúcich sa napr. monitoringu vstupu na územie SR
a do azylového konania a situácie maloletých bez sprievodu v SR)
- Slovenská katolícka charita (integrácia cudzincov s udelenou medzinárodnou ochranou
a starostlivosť o obete obchodovania s ľuďmi)
- OZ Marginal (právne poradenstvo a právna pomoc zaisteným cudzincom)
- Bratislavské dobrovoľnícke centrum (koordinácia dobrovoľníkov v rôznych oblastiach)
13 zástupcov akademickej obce
2 zástupcov zahraničných ambasád na Slovensku
zástupcu médií
relokačného konzultanta
advokátskeho koncipienta

Profil seminára a účastníkov / Seminar’s and
Participants’ Profile
AIM OF THE EMN EDUCATIONAL SEMINAR:

The EMN educational seminar’s overall objective is to provide professionals working in the state institutions,
non-governmental sector, research bodies or other relevant organisations with comprehensive and up-to-date
information on migration issues and thus contribute to policymaking process in Slovakia. The seminar also aims
to create a unique learning platform about migration in Slovakia and foster networking, experience sharing and
discussions among (inter)national experts and participants.
Every edition of the EMN educational seminar deals with specific migration related areas. The first 2012
educational seminar entitled Migration Globally and Locally introduced various aspects of migration: migration
as a global phenomenon, migration policy of the Slovak Republic in the global and EU context, labour migration
worldwide and ability of the Slovak Republic to respond to labour market needs through migration, migration
and development, forced migration and irregular migration. In 2013, Labour Migration Opportunities and
Challenges seminar focused on labour migration management, the status of labour migrants on the labour
market, risk factors of labour migration and human trafficking. The last educational seminar on Forced
Migration – Causes and Possible Solutions dealt with causes of contemporary displacement and current
situation with regard to forced migration, asylum and other forms of international protection globally and in
the EU, resettlement as a vital tool of international protection, and refugee hotspots in the Mediterranean
region.
The EMN educational seminar also reaches out to the public through EMN discussion evenings which as an
accompanying programme of the seminar combine a documentary screening and moderated discussion with
experts in the particular field. Since 2012, the following evenings have been organised: Are we at Home Here?
(2012) about migrant integration in Slovakia and Czech Republic, The Tree Workers Case (2013) about labour
exploitation and human trafficking, and People Forced to Flee (2014) about the forced migration, refugees and
assistance to them.
PROFILE OF THE PARTICIPANTS:

Each year, the seminar welcomes participants coming from different professional backgrounds. This year’s
seminar is attended by 69 participants including:
 46 representatives of state and public administration, particularly
- Office of the Minister of Interior’s Department of Foreign and European Affairs (i.e. legislative
department)
- Office of the Minister of Interior’s Secretariat
- Ministry of Interior’s Department of Foreign Aid (oversees the Programme Solidarity and
Management of Migration Flows)
- Ministry of Interior’s Migration Office (deals with international protection issues) and its asylum
facilities
- Ministry of Interior’s Office for International Police Cooperation
- Ministry of Interior’s Information Centre for Combating Trafficking in Human Beings and Crime
Prevention
- Ministry of Interior’s Bureau of Border and Aliens Police of the Police Force Presidium
- Ministry of Interior’s college for police officers (secondary-like educational institution)
- Ministry of Interior’s Academy of Police Force (university-like educational institution for members
of Police Force and other security services)
- Ministry of Interior’s Certification Body for the Solidarity funds
- Permanent Representation of the Slovak Republic to the European Union’s Justice and Home
Affairs (JHA) Counsellor
- Ministry of Foreign and European Affairs’ Consular Department & Slovak consul in Iran
- Ministry of Labour, Social Affairs and Family’s Department of Migration and Integration of
Foreigners

-









Ministry of Labour, Social Affairs and Family’s Central Office of Labour, Social Affairs and Family
(participates in combating illegal employment of foreigners, operates a central evidence of
employed foreigners, processes the respective statistics of employed foreigners, and coordinates
the work of local labour offices, which consider the applications for work permits, their granting /
non-granting; grant social benefits to migrants in need; are in charge of care for unaccompanied
minor migrants and participate in combating illegal employment of foreigners coordinates)
- Ministry of Justice‘s Centre for Legal Aid (provides free legal assistance beside others also to
asylum-seekers)
- Ministry of Health Care’s Department for Health Care
- Ministry of Health Care’s Department for Public Health
- Chancellery of the National Council of the Slovak Republic (i.e. parliament’s secretariat)
- Statistical Office‘s Section of Social Statistics and Demography
- Office of the Public Defender of Rights (i.e. ombudsman)
- municipalities
5 representatives of non-governmental organisations dealing with migration and asylum issues:
- Pontis Foundation (development education at universities)
- Human Rights League (legal aid for asylum seekers and persons with granted international
protection status and implementation of various projects in the area of e.g. monitoring of entry to
the territory of the Slovak Republic and to the asylum procedure and situation of unaccompanied
minors in the Slovak Republic)
- Slovak Catholic Charity (integration of persons with granted international protection status and
care for victims of human trafficking)
- OZ Marginal (legal counselling and legal aid for detained foreigners)
- Bratislava Volunteer Center (coordination of volunteers in various fields)
13 representatives of academia
2 representatives of foreign embassies in Slovakia
representative of media
relocation consultant
law clerk

4. Informácie o prednášajúcich a tíme EMN /
Speakers’ and EMN Team’s Biographies
Elizabeth Collett je riaditeľkou európskej pobočky Inštitútu pre migračnú politiku
(Migration Policy Institute, MPI) a poradkyňa pre Transatlantickú radu pre migráciu
MPI. Zameriava sa najmä na európsku migračnú a integračnú politiku. Predtým ako
začala pracovať pre MPI, bola senior politickou analytičkou v Centre európskej politiky (European Policy
Centre, EPC), think tanku so sídlom v Bruseli, kde viedla migračný program, ktorý pokrýval všetky aspekty
európskej migračnej a integračnej politiky. Počas svojho pôsobenia v EPC napísala viaceré pracovné a politické
dokumenty zamerané na budúcnosť imigračnej politiky EÚ. Pracovala aj pre IOM v Ženeve na oddelení pre
migračnú politiku a výskum a Inštitút pre štúdium medzinárodnej migrácie (Institute for the Study of
International Migration) vo Washingtone D.C.

COLLETT
ELIZABETH

Elizabeth Collett is Director of the Migration Policy Institute (MPI) Europe and Senior Advisor to MPI's
Transatlantic Council on Migration. Her work focuses in particular on European migration and immigrant
integration policy. Prior to joining MPI, she was a Senior Policy Analyst at the European Policy Centre (EPC), a
Brussels-based think tank, and was responsible for its migration program, which covered all aspects of
European migration and integration policy. During her time at EPC she produced numerous working papers and
policy briefs focused on the future of EU immigration policy. She has also worked in the Migration Research and
Policy Department of the IOM in Geneva and for the Institute for the Study of International Migration in
Washington, D.C.
__________________________________________________________________________________
Miriam Fassbender je dokumentaristka, režisérka, kameramanka a spisovateľka žijúca
v Berlíne. Natočila niekoľko celovečerných dokumentárnych filmov pre kino
a televíziu, vrátane filmov Im Gegn od režiséra H.M. Helgassona, Menschen in der
Viktoriastadt od J. Kochsa alebo Rolf Losansky – Verdammt bin ich erwaschen od režiséra D. Seume.
Dokumentárny film Cudzí (Fremd) z roku 2011 je jej režisérskym debutom. V roku 2014 bol tento film
spracovaný v knižnej podobe v románe 2850 Kilometrov: Mohamed, Jerry a ja na ceste Afrikou: Denník úteku
(2850 Kilometer: Mohamed, Jerry und ich unterwegs in Afrika – Tagebuch einer Flucht). Miriam študovala na
FAMU v Prahe a pracovala tiež ako asistentka kameramana napríklad na filmoch Streľba na psov (Shooting
Dogs) od režiséra M.C. Jonesa, Zarin (Zarin’s Story) od režisérky S. Neshat, Púštny kvet (Desert Flower) od Sh.
Hormana a Der BaderMeinhoffKomplex od U. Edela.

FASSBENDER
MIRIAM

Miriam Fassbender is a documentary filmmaker, director, camerawoman and writer based in Berlin. She has
shot several feature length documentaries for cinema and television, including Im Gegn by H.M.
Helgasson, Menschen in der Viktoriastadt by J. Kochs or Rolf Losansky – Verdammt bin ich erwaschen by D.
Seume. The film Fremd (Foreign) from 2011 is her first feature documentary as a director. It was in 2014 made
into the book 2850 Kilometer: Mohamed, Jerry und ich unterwegs in Afrika – Tagebuch einer Flucht (2850
kilometres: Mohamed, Jerry and me on the Journey through Africa: The Diary of a Flight). Miriam has studied at
the FAMU in Prague and has also worked as a camera assistant for films such as, amongst others, Shooting
Dogs by M.C. Jones, Zarins Story by Shirin Neshat, Desert Flower by Sh. Horman, and BaderMeinhoffKomplex by
Uli Edel.
__________________________________________________________________________________
Roman Hronec pracuje ako príslušník Policajného zboru (PZ) na úrade hraničnej
a cudzineckej polície Prezídia PZ v Bratislave. V rámci služby hraničnej a cudzineckej
polície prešiel rôznymi pozíciami miestnej a centrálnej úrovne. Venuje sa
problematikám kontroly vonkajších hraníc Slovenskej republiky a integrovaného riadenia hraníc Slovenskej
republiky.

HRONEC
ROMAN

Roman Hronec works as a member of the Police Force at the Bureau of Border and Aliens Police of the Police
Force Presidium. He has held various positions at the local and central level within the Border and Aliens Police.
He deals with issues concerning Slovak Republic’s external border controls and integrated border management.

Albert Kraler je programovým manažérom výskumného programu Medzinárodného
centra pre rozvoj migračnej politiky (International Centre for Migration Policy
Development, ICMPD) vo Viedni, kde začal pracovať v roku 2001 ako výskumník.
Podieľal sa na mnohých výskumných projektoch napríklad v oblasti migračnej štatistiky a štatistickej politiky,
nelegálnej migrácie, regularizácie, politík zameraných na migráciu z rodinných dôvodov, diskriminácie
a hraničnej kontroly. Taktiež prednáša politické vedy a medzinárodný rozvoj na Viedenskej univerzite. Od
septembra 2005 do júna 2006 pracoval na Viedenskej univerzite ako univerzitný asistent na katedre politických
vied. Od októbra 2003 do marca 2004 realizoval výskum o nútenej migrácii v regióne Veľkých afrických jazier
v rámci Centra pre výskum migrácie na Univerzite v Sussexe.

KRALER
ALBERT

Albert Kraler is a programme manager of research programme of International Centre for Migration Policy
Development (ICMPD) in Vienna which he first joined in 2001 as a junior researcher. Albert has been involved in
numerous research projects including on migration statistics and statistics policy, irregular migration,
regularization, family migration policies, discrimination and border control. He also teaches Political Science
and International Development at the University of Vienna as an associate lecturer. Between September 2005
and June 2006 he held a post as a university assistant at the Department of Political Science at University of
Vienna. From October 2003 to March 2004 he was undertaking research on forced migration in the African
Great Lakes Region at the Centre for Migration Research at the University of Sussex (UK).
_________________________________________________________________________________
Asmita Naik je nezávislá konzultantka s viac ako 20-ročnými skúsenosťami v oblasti
medzinárodného rozvoja a ľudských práv. Predtým, ako začala pôsobiť na
medzinárodnej úrovni, študovala vo Veľkej Británii právo / verejnú politiku
a vykonávala právnickú prax. V 90-tych rokoch pracovala v oblasti ochrany ľudských práv / práv utečencov
pre Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov a pre Úrad Vysokého komisára OSN pre ľudské práva v Ženeve
a následne pracovala ako konzultantka v sociálnej oblasti a v oblasti ľudských práv pre rôzne rozvojové
organizácie. Pre Medzinárodnú organizáciu pre migráciu pracovala ako konzultantka na rôznych témach
vrátane migrácie do a z Líbye, migrácie a jej vzťahu napríklad k rozvoju, k prírodným katastrofám (tsunami
v Indickom oceáne), k mestám a urbanizácii, k spokojnosti a kvalite života, k obchodovaniu s ľuďmi /
prevádzačstvu a k ochrane detí.

NAIK
ASMITA

Asmita Naik is a senior independent consultant with over 20 years’ experience in international development
and human rights. Asmita studied law/public policy and trained as a lawyer (solicitor) in the UK prior to working
in the international field. She was a human rights/refugee protection officer for the UN High Commissioner for
Refugees and the UN High Commissioner for Human Rights in Geneva in the 1990s and has subsequently
carried out consultancy work on a wide range of social and human rights issues for a variety of development
organisations. She has carried out consulting assignments for IOM on various topics including migration to and
from Libya, as well as migration and its ' relationship with other issues such as development, natural disasters
like the Indian Ocean Tsunami, cities and urbanisation, happiness and well-being, trafficking/smuggling, and
child protection.
__________________________________________________________________________________
Salvatore Petronella pracuje ako vedúci konzultant pre spravodlivosť a vnútorné
záležitosti v ICF International, ktorá je poskytovateľom služieb EMN. Je expertom na
právo EÚ a politiky EÚ v oblasti migrácie a azylu a pôsobil ako vyslaný národný expert
v (bývalom) Generálnom riaditeľstve pre vnútorné záležitosti. Zameriava sa hlavne na
migráciu (legálnu a nelegálnu), medzinárodnú ochranu, integráciu, kontrolu hraníc, vízovú politiku EÚ,
obchodovanie s ľuďmi a prevádzačstvo migrantov a rómske komunity. V súčasnosti vypracováva štúdie
o možných úpravách právneho rámca EÚ v oblasti prevádzačstva migrantov (,,Balík opatrení“), smernice
o poskytovaní dočasnej ochrany a nariadenia Dublin III.

PETRONELLA
SALVATORE

Salvatore Petronella works as Managing Consultant on Justice and Home Affairs at ICF International which is a
service provider of the European Migration Network. He is an Expert on EU law and policies on Migration and
Asylum with experience as Seconded National Expert at (former) DG Home Affairs. His main work relates to
migration (legal and irregular), international protection, integration, border controls, EU visa policy, human
trafficking and migrants’ smuggling, and Roma communities. Currently, is undertaking studies on the possible

revisions of the EU legal framework on migrant smuggling (“Facilitators Package”), the Temporary Protection
Directive and the Dublin III Regulation.
_________________________________________________________________________________
Kamil Pinček je od roku 2012 zástupca riaditeľa Národnej jednotky boja proti
nelegálnej migrácii Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru,
ktorá sa zaoberá odhaľovaním, dokumentovaním a vyšetrovaním najmä trestných
činov prevádzačstva migrantov a obchodovania s ľuďmi. V Policajnom zbore je od roku 1992, kde zastával
rôzne funkcie a počas svojho služobného zaradenia sa venoval najmä vyšetrovaniu trestných činov. Od roku
2005 bol zaradený na Úrad hraničnej a cudzineckej polície, kde riadil vyšetrovanie a bol taktiež vyšetrovateľom.

PINČEK
KAMIL

Since 2012, Kamil Pincek has acted as a Deputy Director of the National Unit to Combat Irregular Migration of
the Bureau of Border and Aliens Police of the Police Force Presidium which deals with detection, documentation
and investigation of mainly crimes of migrant smuggling and human trafficking. He has worked for the Police
Force Presidium since 1992 where he has held various positions working mainly on crime investigation. Since
2005 he had led investigations and had also been investigator at Bureau of Border and Aliens Police.
_________________________________________________________________________________
Bernard Priecel je riaditeľom Migračného úradu Ministerstva vnútra SR. Na úrade
pôsobí od roku 1995, na pozícii riaditeľa je od roku 1999. Predtým pôsobil na
viacerých pozíciách v Kancelárii ministra vnútra SR. Dlhodobo sa venuje pedagogickej
činnosti, prednášal na Ekonomickej univerzite v Bratislave a na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce
Trnavskej univerzity.

PRIECEL
BERNARD

Bernard Priecel is the Director of the Migration Office of the Ministry of Interior of the Slovak Republic. He has
been working in the Migration Office since 1995 and has held the position of the Director since 1999. Prior to
that, he served in several positions at the Office of the Minister of Interior of the Slovak Republic. He lectured at
the University of Economics in Bratislava and Faculty of Health Care and Social Work of the Trnava University.
_________________________________________________________________________________
Marcin Antoni Pruss pracuje pre Európsku komisiu (EK) ako Policy Officer v sekcii
nelegálnej migrácie a návratovej politiky Generálneho riaditeľstva pre migráciu a
vnútorné záležitosti. V rámci Generálneho riaditeľstva predtým pôsobil na sekcii pre
azyl, kde bol zodpovedný za krízový manažment a vonkajší rozmer azylu v EÚ. Predtým ako začal pracovať v EK
sa zaoberal migráciou a ľudskými právami na holandskom ministerstve spravodlivosti, pôsobil na ministerstve
zahraničných vecí, kde sa zameriaval na Spoločenstvo nezávislých štátov, regióny západného Balkánu
a západnej Afriky a ako právnik sa zaoberal migračnými prípadmi na ministerstve vnútra.

PRUSS
MARCIN ANTONI

Marcin Antoni Pruss works for the European Commission as the Policy Officer at the Irregular Migration and
Return Policy Unit of the Directorate-General for Migration and Home Affairs. Under the same DirectorateGeneral at asylum unit, he was previously responsible for crisis management and the external dimension of
asylum in the EU. Before joining the Commission he dealt with migration and human rights at the Dutch
Ministry of Justice; focused on CIS, Western Balkan and West Africa regions at the Ministry of Foreign Affairs
and as a practising lawyer worked with migration cases at the Ministry of Interior.
_________________________________________________________________________________
Pascal Reyntjens pôsobí ako vedúci Úradu IOM v Belgicku a Luxembursku, ktorý
okrem iného implementuje projekty z oblasti migrácie a rozvoja ako napríklad
MEDMA II (zapájanie marockej diaspóry), boja proti obchodovaniu s ľuďmi,
maloletých bez sprievodu, integrácie, asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácií (AVRR). Je
zodpovedný za komunikáciu s vládami Belgicka a Luxemburska a v oboch krajinách vedie koordináciu aktivít
a projektov IOM. Je tiež zodpovedný za sledovanie celkového strategického vývoja migrácie v krajinách, ktoré
pod neho spadajú. K IOM sa pridal v roku 1997 a pracoval najmä s problematikou AVRR, ale podieľal sa aj
na výskume o špecifických skupinách migrantov (maloletí bez sprievodu, obete obchodovania s ľuďmi) a
na informačných kampaniach (Demokratická republika Kongo, Brazília). Je expertom na tému AVRR
a pravidelne sa zapája do tvorby politík týkajúcich sa návratovej migrácie v krajinách EÚ, ako aj v tretích
krajinách. Pracuje tiež na témach súvisiacich s rodovou rovnosťou. Bol editorom viacerých publikácií v tejto
oblasti v rámci projektov, na ktoré dozeral alebo viedol. Zapája sa aj do iných aktivít: v rámci pracovných skupín

REYNTJENS
PASCAL

na vysokej úrovni, do konzultácií a prispel aj k implementácii aktivít na pomoc migrantom v Kanade, vo Veľkej
Británii a v Číne. Zapojil sa do evakuačných plánov pre štátnych príslušníkov tretích krajín počas krízy v Líbyi
a prispel k odporúčaniam IOM v oblasti migračnej situácie v Grécku.
Pascal Reyntjens is the Chief of Mission of the IOM Country Office in Belgium and Luxembourg whose activities
include projects in the areas of Migration and Development, such as MEDMA II (engaging the Moroccan
Diaspora), Counter Trafficking, Unaccompanied Minors, Integration, Assisted Voluntary Return and
Reintegration (AVRR). He is in charge of liaising with the Governments of Belgium and Luxembourg and of
coordinating the activities and projects of IOM in both countries. He is also in charge of the overall follow up of
the strategic development on migration issues in the countries under his responsibility. He joined IOM in 1997
and worked mainly on AVRR issues but also contributed, amongst others, to research on specific groups of
migrants (Unaccompanied Minors, Victims of Human Trafficking) and information campaigns (Congo DRC,
Brazil). He is an expert on AVRR matters and is regularly involved in the development of policies linked to Return
Migration in EU countries but also in third countries. He also works on Gender related topics. He has edited
several publications under projects managed and/or supervised by him. He also engages in other activities: high
level working groups, consultations, and he contributed to the implementation of migrant assistance activities
in Canada, Great-Britain and China. Finally, he participated in evacuation plans for third country nationals
during the crisis in Libya and contributed to IOM recommendations on the migratory situation in Greece.
_________________________________________________________________________________
Adriano Silvestri pracuje pre Agentúru EÚ pre základné práva (FRA) ako vedúci sekcie
azylu, migrácie a hraníc oddelenia pre základné práva, slobody a spravodlivosť. Je
expertom na medzinárodné ľudské práva a utečenecké právo, ako aj na acquis EÚ pre
azyl, hranice a imigráciu. Predtým než začal pracovať vo FRA, pôsobil v Úrade Vysokého komisára OSN pre
utečencov (UNHCR), kde pracoval niekoľko rokov v teréne (v Arménsku, Ruskej federácii a Rakúsku) aj v
centrále UNHCR. Jeho práca zahŕňala širokú škálu právnych a operačných aktivít spojených s azylom, ochranou
vnútorne vysídlených osôb a osôb bez štátnej príslušnosti. Podieľal sa na vývoji nástrojov a príručiek UNHCR
napríklad o najlepšom záujme dieťaťa alebo o posúdení medzier v ochrane vnútorne vysídlených osôb.
Pracoval tiež pre Svetový fond na ochranu prírody (World Wide Fund for Nature) v sajano-altajskej oblasti.

SILVESTRI
ADRIANO

Adriano Silvestri works for the EU Agency for Fundamental Rights (FRA) as the Head of Sector Asylum,
Migration and Borders within the Freedoms and Justice Department. His areas of expertise with respect to the
FRA’s work include international human rights and refugee law as well as the EU acquis relating to asylum,
borders and immigration. Before joining the FRA he was at the United Nations High Commissioner for Refugees
(UNHCR), where he worked in the field for several years (Armenia, the Russian Federation and Austria) as well
as at UNHCR Headquarters. He worked on a wide range of activities, both legal as well as operational, relating
to asylum, the protection of internally displaced persons and statelessness. He was involved in the development
of UNHCR tools and guidelines, for example on the best interests of the child or on assessing protection gaps for
internally displaced persons. He also worked for the World Wide Fund for Nature in the Altai-Sayan region.
_________________________________________________________________________________
Kadri Soova pracuje ako Advocacy Officer v Platforme pre medzinárodnú spoluprácu
v oblasti migrantov bez platného povolenia na pobyt (Platform for International
Cooperation on Undocumented Migrants, PICUM), ktorá je mimovládnou
organizáciou s cieľom propagovať dodržiavanie ľudských práv migrantov bez platného povolenia na pobyt v
Európe. K PICUM sa pridala v roku v 2009 ako projektová manažérka. Predtým pracovala ako poradca v oblasti
sociálnych práv pre estónskeho kancelára spravodlivosti. Špecializovala sa na práva detí a ako konzultantka
pracovala tiež pre SOS Detské dedinky v Estónsku.

SOOVA
KADRI

Kadri Soova serves as Advocacy Officer at the Platform for International Cooperation on Undocumented
Migrants (PICUM) which is a non-governmental organization that aims to promote respect for the human rights
of undocumented migrants within Europe. She joined PICUM in 2009 and worked as a Project Officer. Prior to
this, she worked as an Adviser on social rights for the Chancellor of Justice of Estonia. She specialized in
children’s rights and also worked as a consultant for SOS Children’s Villages in Estonia.
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Lívia Styp-Rekowska pracuje ako senior špecialistka na riadenie imigrácie a hraníc
v Regionálnom úrade IOM pre juhovýchodnú a východnú Európu a strednú Áziu vo

Viedni v Rakúsku. K IOM sa pridala v roku 2007 a 5 rokov strávila na misii v Iraku, najskôr pri operáciách
humanitárnej pomoci a neskôr ako vedúca programu na budovanie kapacít. V rokoch 2012 až 2014 pôsobila v
Tanzánii ako regionálna technická špecialistka na riadenie imigrácie a hraníc v Africkom centre IOM pre
budovanie kapacít. V rokoch 2004 -2007 pracovala pre českú mimovládnu organizáciu Člověk v tísni (ČvT),
spočiatku v oblasti vzdelávania v Čečensku a neskôr na misii ČvT pre Blízky východ v Jordánsku v rámci
programu na budovanie kapacít.
Lívia Styp-Rekowska is the Senior Immigration and Border Management Specialist at IOM Regional Office for
South-Eastern, Eastern Europe and Central Asia based in Vienna, Austria. She joined IOM in 2007 and worked
for five years in the Iraq mission, first in humanitarian assistance operations and later as the Head of the
Capacity Building Programme. Between 2012 and 2014, she served as the Regional Technical Specialist in
Immigration and Border Management at IOM’s African Capacity Building Centre in Tanzania. From 2004 to
2007, she worked for the Czech non-governmental organization People in Need (PIN), first in education sector in
Chechnya and later in the capacity building program in the PIN mission for the Middle East in Jordan.
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Pawel Suchanek pracuje na pozícii Change and Product Manager pre riaditeľa
operačnej divízie v agentúre Frontex. Je zodpovedný za koordináciu účasti Frontexu v
politickom cykle EÚ / Európskej multidisciplinárnej platforme proti kriminálnym
hrozbám a za horizontálne záležitosti na úrovni divízie vrátane change managementu v rámci Eurosur. Predtým
pracoval 14 rokov na polícii na rôznych pozíciách a na poľskom Ministerstve vnútra. Bol zapojený do procesu
transformácie poľskej polície pred vstupom do EÚ. Na ministerstve zodpovedal za kontrolu výkonov hraničnej
stráže a polície. V rokoch 2009 – 2013 pôsobil ako expert Európskej komisie pre Kosovo. Takmer počas celej
svojej kariéry bol zapojený do medzinárodnej cezhraničnej policajnej spolupráce. Zúčastnil sa viacerých misií
a tréningových programov v Afganistane, Iráne, Albánsku, Bosne a Hercegovine, Ukrajine a USA. V rokoch 2006
– 2007 bol zastupujúcim členom v riadiacom výbore Europolu. Prednášal na Inštitúte pre výskum zločinu
a terorizmu na Policajnej akadémii v Szczytne a neskôr sa stal jeho riaditeľom. Pracoval tiež ako riaditeľ
oddelenia výskumu a analýz na Úrade policajnej stratégie, ako riaditeľ kabinetu vrchného veliteľa poľskej
polície, ako zástupca riaditeľa Úradu kriminálneho spravodajstva a ako zástupca riaditeľa oddelenia verejnej
bezpečnosti ministerstva vnútra. Je autorom takmer 20 článkov o vnútornej bezpečnosti a cezhraničnej
trestnej činnosti.
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Pawel Suchanek is a Change and Product Manager to Director of Operations Division at Frontex. He is
responsible for the coordination of Frontex involvement in EU Policy Cycle / European Multidisciplinary Platform
against Criminal Threats; horizontal issues at Division level, including the change management within Eurosur
framework. Before Frontex, he served 14 years at various positions in the Police and Ministry of Internal Affairs
(MoIA) of the Republic of Poland. He was involved in the process of transformation of Polish Police before
accession to EU. When working for MoIA, he was responsible for the supervision of Border Guard and Police
performance. He was an Expert of European Commission to Kosovo in 2009 - 2013. Almost the whole career he
has been involved in international, cross-border police cooperation. He participated in several missions and
training programs in Afghanistan, Iran, Albania, Bosnia and Hercegovina, Ukraine, and USA. He was an
alternate member of Europol’s Management Board in 2006 - 2007. He was a lecturer and later the Head of the
Institute for Research on Crime and Terrorism at Police Academy in Szczytno. He was also the Head of the
Research and Analysis Unit at Bureau of Police Strategy, Director of Polish Police Chief-Commander’s Cabinet,
Deputy Director of Criminal Intelligence Bureau and Deputy Director of the Public Security Department in the
MoIA. He is author of nearly 20 articles on internal security and cross-border crime.
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Jacob Townsend je riaditeľom spoločnosti Farsight s centrálou v Hong Kongu, ktorá sa
zaoberá otázkami migrácie, konfliktu a spravodlivosti. Jacob sa venuje nelegálnej
migrácii, azylovým systémom a organizovanému zločinu. Navrhol a implementoval
migračné programy pre austrálsku a britskú vládu, pre Úrad OSN pre drogy a kriminalitu a pre mimovládne
organizácie. Jacob sa špecializuje na rozhodovanie migrantov, pričom jeho rozsiahly výskum v tejto oblasti
využíva viaceré metódy súčasne a skúma zdrojové komunity migrantov, migrantov a prevádzačov. Geograficky
sa zameriava na Blízky východ, Africký roh, severnú Afriku, južnú a východnú Áziu.
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Jacob Townsend the CEO of Farsight, a social enterprise headquartered in Hong Kong that specializes on
migration, conflict and justice. Jacob's background is in irregular migration, asylum systems, and organized

crime. He has designed and implemented migration programs for the Australian Government and the UK
Government, for the UN Office on Drugs and Crime and for non-governmental organisations. Jacob's specialty is
migrant decision-making, based on large-scale mixed-method research with migrant source communities,
migrants and smugglers. Coverage has included the Middle East, the Horn of Africa, North Africa, South Asia
and East Asia.
_________________________________________________________________________________
Zuzana Vatráľová je od roku 2004 vedúcou Úradu IOM v Slovenskej republike. Od
roku 2003 pracovala v IOM ako koordinátor informačnej kampane v rámci prevencie
obchodovania s ľuďmi na Slovensku. V rokoch 1997 až 2002 pracovala ako redaktor
BBC World Service v Bratislave a v Londýne, predtým bola projektovou manažérkou v Národnej agentúre pre
rozvoj malého a stredného podnikania (NADSME) a pracovala aj na Ministerstve zahraničných vecí SR.

VATRÁĽOVÁ
ZUZANA

Zuzana Vatralova has served as the Head of the IOM Office in the Slovak Republic since 2004. In 2003, she
worked at IOM as a coordinator of the information campaign on Preventing Human Trafficking in Slovakia.
From 1997 to 2002, she worked as a reporter for BBC Bratislava and London. Prior to that, she had been a
project manager at the National Agency for Development of Small and Medium Enterprises (NADSME) and she
had also worked at the Ministry of Foreign Affairs of the Slovak Republic.
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Martin Xuereb, pôvodom z Malty, je riaditeľom pátracej a záchrannej charitatívnej
organizácie Migrant Offshore Aid Station (MOAS), ktorá od začiatku svojich operácií
v auguste 2014 zachránila na lodi M.Y. Phoenix už viac ako 9000 utečencov
v Stredozemnom mori. Po 26 rokoch služby v maltskej armáde, ktorú ukončil ako veliteľ obrany, sa pridal
k MOAS. Počas svojej kariéry viedol expedície, ktoré distribuovali pomoc vo vojnou zničenom Kosove a
dohliadal na viacero pátracích a záchranných misií podobné misiám, ktoré dnes vedie v MOAS. Slúžil tiež ako
pridelenec obrany v Belgicku a predstaviteľ Malty vo Vojenskom výbore EÚ, v Európskej obrannej agentúre, v
Inštitúte EÚ pre bezpečnostné štúdie, v Satelitnom stredisku EÚ a v programe NATO Partnerstvo pre mier.
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Maltese native Martin Xuereb is the Director of the Migrant Offshore Aid Station (MOAS) a search and rescue
charity that saved more than 9,000 refugees from the Mediterranean Sea since it began operating in August
2014 aboard the vessel M.Y. Phoenix. He joined MOAS after retiring from the Armed Forces of Malta where he
served for 26 years, most recently as Chief of Defence. During his career, he led expeditions that deployed aid to
war-torn Kosovo and oversaw many search and rescue missions similar to the ones MOAS conducts today. He
also served as Defence Attaché in Belgium and as Malta’s representative in the EU Military Committee, the
European Defence Agency, the EU Institute for Security Studies, the EU Satellite Centre and Nato’s Partnership
for Peace Programme.
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Roger Zetter je emeritný profesor utečeneckých štúdií na Oxfordskej univerzite, kde
pôsobil ako štvrtý riaditeľ Centra utečeneckých štúdií a ako zakladajúci redaktor
Žurnálu utečeneckých štúdií (Journal of Refugee Studies)
publikovaného
vydavateľstvom Oxford University Press. Počas svojej viac ako 35 ročnej kariéry s regionálnou expertízou na
subsaharskú Afriku, Európsku úniu a Blízky východ, sa jeho prednášky, výskum, publikácie a konzultácie týkali
všetkých štádií „utečeneckého cyklu“ so zameraním na inštitucionálny a politický rozmer humanitárneho
režimu a dopady na nútených migrantov. Jeho posledné výskumy sa týkali dlhotrvajúcich situácii utečencov,
klimatických zmien, vysídleného obyvateľstva a jeho ochrany a nútenej migrácie. Počas uplynulých 18 mesiacov
bol konzultantom IOM, ktorej pomáhal s vypracovaním Zásad IOM pre humanitárnu činnosť.
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Roger Zetter is Emeritus Professor of Refugee Studies at Oxford University, where he served as the fourth
Director of the Refugee Studies Centre and the founding Editor of the Journal of Refugee Studies, published by
Oxford University Press. In an academic career spanning more than 35 years, and with regional expertise in subSaharan Africa, the European Union, and the Middle East, Professor Zetter’s teaching, research,
publications, and consultancy have included all stages of the “refugee cycle,” focusing on institutional and
policy dimensions of the humanitarian regime and the impacts on forced migrants. Professor Zetter’s recent
research themes include protracted refugee situations, environmental change and population displacement and
protection and forced migration. For the last 18 months he has been a consultant to IOM assisting the
development of the IOM's Principles for Humanitarian Action.

EMN tím/ EMN team
Zuzana Ďuriková sa pridala k tímu EMN v auguste 2014. Zodpovedá za
administratívne a organizačné záležitosti vrátane korešpondencie, verejného
obstarávania, prípravy stretnutí a podkladov na stretnutia, prekladov a pod. Pred
nástupom do IOM pracovala 3 roky ako dobrovoľník v Tanzánii na humanitárnom projekte výstavby škôlky a
základnej školy, ktorého bola spolutvorcom. Okrem toho má skúsenosti s tvorbou a implementáciou projektov
EÚ v samospráve.
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ZUZANA

Zuzana Durikova joined the EMN team in August 2014. She is responsible for administrative and organizational
tasks including correspondence, public procurement, preparation of meetings, materials for meetings,
translations etc. Prior to her current position, she worked for 3 years as a volunteer in Tanzania for a
humanitarian project, of which she was a co-author, where she helped to build a nursery and elementary
school. Apart from this she has experience with preparation and implementation of EU funded projects at the
municipality.
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Andrea Frkáňová je súčasťou tímu Európskej migračnej siete v rámci IOM od roku
2009, pričom posledné dva roky až do nedávneho odchodu na materskú dovolenku
pôsobila ako národný koordinátor EMN pre Slovenskú republiku. Predtým v rámci
IOM koordinovala projekty zamerané na budovanie kapacít v oblasti migračného manažmentu, integrácie
migrantov a interkultúrneho dialógu. Je spoluautorkou viacerých publikácií vydaných v rámci EMN zameraných
na nelegálnu migráciu štátnych príslušníkov tretích krajín, imigráciu vysokokvalifikovaných a kvalifikovaných
cudzincov, imigráciu zahraničných študentov a vízovú politiku, ako aj spoluautorkou tréningových materiálov
IOM zameraných na budovanie kapacít
v oblasti migrácie a integrácie migrantov do spoločnosti.
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Andrea Frkanova has been part of the European Migration Network team within IOM since 2009, while the last
two years until recent start of her maternity leave acted as the Coordinator of the European Migration Network
Activities for the Slovak Republic. Before joining the EMN, she coordinated IOM projects aimed at capacity
building in the fields of migration management, integration of migrants and intercultural dialogue. She is a coauthor of several studies published within the EMN aimed at irregular migration of third-country nationals,
immigration of highly-qualified and qualified third-country nationals, immigration of international students and
visa policy as well as is the co-author of IOM training materials aimed at capacity building in the areas of
migration and integration of migrants.
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Katarína Kubovičová v súčasnosti pôsobí opäť ako koordinátorka EMN pre Slovenskú
republiku a spolupodieľa sa najmä na odbornom plánovaní a realizovaní expertných
stretnutí, seminárov, konferencií, editovaní a príprave materiálov a podkladov, ako aj
písaní štúdií. Na aktivitách EMN začala pracovať v roku 2009, kedy pôsobila ako národná koordinátorka EMN
pre Slovenskú republiku. Je autorkou národnej štúdie EMN zameranej na identifikáciu obetí obchodovania s
ľuďmi v procese medzinárodnej ochrany a nútených návratov v SR, ako aj spoluautorkou ďalších publikácií EMN
zameraných na oblasť nelegálnej migrácie štátnych príslušníkov tretích krajín a imigráciu zahraničných
študentov do SR. V IOM pôsobí od roku 2003 a okrem EMN sa venovala implementácii projektov zameraných
na migráciu, integráciu cudzincov, prevenciu a boj proti obchodovaniu s ľuďmi.
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At present, Katarína Kubovicova acts again as the national coordinator of the EMN for the Slovak Republic and
is engaged mainly in the content planning and organizing of experts’ meetings, seminars, conferences, editing
of the EMN materials and background documents as well as in elaborating the EMN studies. She started to
work on the EMN activities in 2009 as the national coordinator of the EMN for the Slovak Republic. She is the
author of the national EMN study on Identification of Victims of Trafficking in Human Beings in International
Protection and Forced Return Procedures and co-author of other EMN studies aimed at irregular migration of
third-country nationals and immigration of international students into the Slovak Republic. She has been
working for IOM since 2003 and besides the EMN she implemented different projects on migration, integration
of foreigners as well as preventing and combating trafficking in human beings.

Kristína Morávková pôsobí ako asistentka aktivít EMN a má na starosti systém ad hoc
otázok, administráciu webovej stránky Národného kontaktného bodu EMN v SR,
prípravu článkov pre newsletter EMN a IOM, preklady, prípravu publikácií pred
tlačou, prípravu stretnutí EMN a iné administratívne záležitosti. V IOM začala pracovať v máji 2012 ako
stážistka a neskôr ako konzultantka na projekte Next Door Family EU Stretnutia rodín, ktorého cieľom bolo na
spoločných obedoch spojiť slovenské rodiny a rodiny migrantov. Od apríla 2013 do januára 2014 pracovala v
tíme EMN ako stážistka pričom okrem administratívnej výpomoci spracovávala monitoring médií pre EMN.
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Kristina Moravkova has been EMN Activities Assistant responsible for the Ad-Hoc Queries system,
administration of the Slovak EMN National Contact Point website, preparation of articles for the EMN and IOM
newsletter, translations, preparation of publications before printing, preparation of EMN meetings and other
administrative tasks. She started to work for IOM as an intern in May 2012 and later as a consultant for the
project Next Door Family EU - Family Meetings which aimed at shared lunches bringing together Slovak families
and families of migrants. Since April 2013 until January 2014 worked as a trainee at the EMN and apart from
administrative support, she processed media monitoring for EMN.
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Soňa Oboňová sa venuje odbornému plánovaniu a organizácii (medzi)národných
stretnutí vrátane vzdelávacieho seminára. Medzi jej agendu patrí tiež aktualizácia
Slovníka pojmov z oblasti migrácie a azylu EMN za Slovensko, príprava a finalizácia
publikácií a odborných výstupov EMN. Je zodpovedná za národnú webovú stránku a ďalšie komunikačné kanály
EMN. V minulých rokoch sa na národnej úrovni venovala manažmentu systému ad hoc otázok EMN na
národnej úrovni a vypracovávaniu vybraných odpovedí za SR. Do tímu EMN nastúpila v roku 2011 po ukončení
vysokej školy.
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Sona Obonova devotes herself to content planning and organizing of (inter)national meetings including the
educational seminar. Her tasks cover also updating the EMN Asylum and Migration Glossary on behalf of the
Slovak Republic, compiling and finalising EMN publications and expert outputs. She is responsible for the
national EMN website and other communication channels. In previous years, she was assigned to administer
the EMN ad-hoc queries’ system at national level as well as to elaborate selected responses for the Slovak
Republic in this regard. She joined the EMN team in 2011 after university studies.
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Silvia Trajčíková je stážistkou v tíme EMN od júna 2015. Medzi jej úlohy patrí
spracovanie monitoringu médií, preklady, administratíva a pomoc s prípravou
vzdelávacieho seminára. Je študentkou magisterského programu Medzinárodná
bezpečnosť na Sciences Po v Paríži.

TRAJČÍKOVÁ
SILVIA

Silvia Trajčíková has worked as an intern at EMN team since June 2015. Her main tasks include processing of
media monitoring, translations, administrative support and assistance in preparation of the educational
seminar. She is a Master´s student in International Security at Sciences Po Paris.

Migrácia v Slovenskej republike
Slovensko nepatrí k tradičným cieľovým krajinám migrantov. Je kultúrne homogénnou krajinou,
ktorej sa nedotkol dramatický nárast migrácie v priebehu 20. storočia. Až donedávna bola Slovenská
republika takmer výlučne krajinou pôvodu migrantov, teda krajinou, z ktorej občania z rôznych
dôvodov migrovali do cudziny.
Výraznejšie zmeny priniesol až vstup Slovenska do Európskej únie a schengenského priestoru. V
období od roku 2004 u nás poklesla najmä nelegálna a azylová migrácia a trojnásobne sa zvýšila
legálna migrácia. Aj napriek tomu, že rast populácie cudzincov na Slovensku bol v rokoch 2004 –
2008 spomedzi všetkých členských štátov EÚ druhý najvyšší, zastúpenie cudzincov v populácii
zostáva na nízkej úrovni. Cudzinci s povolením na pobyt dnes u nás tvoria 1,3 % populácie a ich
počet pomaly, ale kontinuálne rastie: v roku 2013 ich u nás žilo o 3 772 viac ako rok predtým, čo
predstavuje nárast o 5,5 %.1
Popri migrácii zo sociálnych dôvodov, akými sú napríklad zlúčenie rodiny či manželstvo so
slovenským občanom, je dnes najvýraznejším komponentom legálnej migrácie práve migrácia za
prácou.
1. Legálna imigrácia do SR vo všeobecnosti
Politické a spoločenské zmeny po roku 1989 viedli aj k zmene v oblasti zahraničného sťahovania.
Slovenská republika sa z emigračnej krajiny premenila na krajinu imigračnú.
Rok 2004 predstavoval principiálny prelom vo vývoji legálnej migrácie v Slovenskej republike, a to
kvantitatívne i kvalitatívne. Vstup krajiny do Európskej únie, a s tým spojené postupné zjednodušenie
podmienok na slobodný pohyb osôb, znamenal bezprecedentný rozvojový impulz. Od konca roka
2004 do konca júna 2014 stúpol počet cudzincov žijúcich v SR legálne (zahrnuté sú prechodné, trvalé
a tolerované pobyty) na 73 7832, t.j. viac ako 3-násobne.
Zastúpenie cudzincov s povoleným pobytom v celej populácii Slovenskej republiky (5 415 949
obyvateľov k 31.12.2013 podľa Štatistického úradu SR) v období 2004 – 2013 vzrástlo na 1,32%.
V medzinárodnom porovnaní je to stále veľmi nízka hodnota. V rámci EÚ-28 má nižší podiel
cudzincov na celkovom obyvateľstve iba päť krajín: Rumunsko, Poľsko, Bulharsko, Litva
a Chorvátsko. V týchto krajinách žije menej ako 1% cudzincov.3 Podľa názorov migračných expertov
súčasný stav bude potenciálne predstavovať z demografického a ekonomického hľadiska pre SR
ohrozenie, najmä pri pokuse o elimináciu poklesu a starnutia celkovej populácie a domácej pracovnej
sily zvlášť.
Z celkového počtu cudzincov s povoleným pobytom v SR k 30.6.2014 (73 783) bolo 26 950 štátnych
príslušníkov tretích krajín a 46 833 občanov iného členského štátu EÚ. Najväčšie kvantitatívne
zastúpenie (nad tisíc osôb) spomedzi občanov tretích krajín mali občania Ukrajiny (7 137), Srbska (4
261), Ruska (2 745), Vietnamu (2 105), Číny (1 957) a Kórejskej republiky (1 957).
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Štatistický prehľad legálnej a nelegálnej migrácie v SR, ÚHCP P PZ, 2012 a 2013.
Štatistický prehľad legálnej a nelegálnej migrácie v Slovenskej republike. ÚHCP P PZ, 1. polrok 2014.
3
European social statistics pocketbook, Eurostat, 2013.
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Počet povolených pobytov platných k 31. 12. daného roka a k 30. 6. 20144

Indikátor/rok
Počet povolených
pobytov

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

30.6.
2014

22 108 25 635 32 153 41 214 52 706 58 322 62 584 66 191 67 877 71 649 73 783

Štátni príslušníci
tretích krajín

/ 11 299 12 631 14 912 19 472 21 492 22 932 24 333 25 019 26 157 26 950

% z celkového počtu

/

44,07

39,28

36,18

36,94

36,85

36,64

36,76

36,86

38,54

36,5

Najpočetnejšie kategórie cudzincov na Slovensku sú občania susedných krajín (ČR, Maďarsko, Poľsko,
Rakúsko, Ukrajina), ktorých podiel na celkovom počte cudzincov je až 39 % a občania juhoeurópskych
a východoeurópskych krajín. Migranti z ázijských krajín (Vietnam, Čína, Kórejská republika a Thajsko)
tvoria spolu 8 % všetkých cudzincov. Ich počet nepresiahol 6 000. Najviac cudzincov na Slovensku
pochádza z Českej republiky. Tvoria 13 % z celkového počtu. Významnejší nárast nastal v prípade
migrantov z Rumunska (8,2 %), ktorí sem prichádzajú po vstupe krajiny do EÚ predovšetkým ako
pracovní migranti.5
Najvyšší počet povolených pobytov podľa štátnej príslušnosti – občania EÚ (stav k 30. 6. 2014):6
1. Česká republika – 9 543
2. Maďarsko – 7 118
3. Rumunsko – 6 079
4. Poľsko – 5 209
5. Nemecko - 4 184
6. Taliansko – 2 218
7. Rakúsko – 2 173
8. Spojené kráľovstvo – 1 742
9. Bulharsko – 1 645
10. Francúzsko – 1 285
Najvyšší počet povolených pobytov podľa štátnej príslušnosti – štátni príslušníci tretích krajín (stav k
30. 6. 2014):7
1. Ukrajina – 7 137
2. Srbsko – 4 261
3. Rusko – 2 745
4. Vietnam – 2 105
5. Čína – 1 957
6. Kórejská republika – 1 556
7. USA – 850
8. Macedónsko – 678
9. Turecko – 389
10. Izrael – 275
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Štatistický prehľad legálnej a nelegálnej migrácie v Slovenskej republike. ÚHCP P PZ, 2004 – 2014.
Tamtiež.
6
Tamtiež.
7
Tamtiež.
5

2. Imigrácia za prácou
Imigrácia za prácou sa stala najdynamickejšie sa rozvíjajúcim komponentom zahraničnej migrácie
v Slovenskej republike. Vstup krajiny do Európskej únie radikálne ovplyvnil objem, štruktúru
a atribúty pracovnej sily smerujúcej do krajiny za zamestnaním i podnikaním. Už v roku 2004 začalo
Slovensko na svojom teritóriu uplatňovať pre všetkých občanov EHP princíp voľného pohybu za
prácou, takže oni, ako aj ich rodinní príslušníci majú v zamestnanecko-právnych vzťahoch rovnakú
pozíciu ako občania SR.
Hlavne vďaka uvedeným okolnostiam stúpol počet cudzincov zamestnaných v krajine v období 2004
– 2012 z 3,3 na 21,3 tisíc (t.j. 6,5-násobne) a ich medziročné prírastky dosahovali v rokoch pred
vypuknutím globálnej ekonomickej krízy enormné hodnoty – 22 až 73 %. V súhrne podiel cudzincov
pracujúcich (t.j. zamestnaných aj podnikajúcich) v SR vzrástol v priebehu ôsmich rokov skoro 5násobne – z 0,20 % na 0,92 % zo všetkých pracujúcich v krajine.8
Dynamika cudzincov pracujúcich v SR v období 2004 – 2012, stav koncom roka9
Ukazovateľ/Rok
Počet zamestnaných
cudzincov
Medziročný prírastok
(v %)
Ich podiel na populácii
všetkých migrantov v SR
(v %)
Počet všetkých
pracujúcich osôb na
pracovnom trhu SR
(v tis.)
Podiel cudzincov zo
všetkých pracujúcich
osôb v SR (v %)
Počet podnikajúcich
cudzincov
Medziročný prírastok
(v %)

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

3 351

5 797

7 078

10 910

13 979

15 264

18 247

22185

21 358

 32,7

73,0

22,1

54,1

28,1

9,2

19,5

21,6

- 3,7

15,2

22,6

22,0

26,5

26,5

26,2

29,2

33,5

31,5

2 199,8

2 254,7

2 332,7

2 398,3

2460,8

2325,5

2336,7

2351,5

2329

0,20

0,26

0,30

0,46

0,57

0,66

0,78

0,94

0,92

975

1 513

2 244

5 562

7 289

8 800

10 590

12 413

14 260

69,3

55,2

48,3

147,9

31,0

20,7

20,3

17,2

14,9

Zdroj: Štatistiky Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny; štatistiky Daňového riaditeľstva SR; údaje Štatistického úradu
SR; Aktualizácia IOM 2014

Na pozoruhodnej intenzite tokov imigrantov za prácou do SR sa v období po roku 2004
spolupodieľalo viacero činiteľov. Medzi najdôležitejšie patrili: otvorenie pracovného trhu krajiny pre
občanov EÚ bez akýchkoľvek obmedzení či prechodných období ihneď po roku 2004, pozvoľné
zmierňovanie podmienok na vstup pracovných síl aj z krajín mimo EÚ, rozšírenie EÚ o ďalšie,
z hľadiska pracovnej mobility práve pre Slovensko významné štáty v roku 2007 (Rumunsko),
pokračujúca transformácia domáceho trhu práce, jeho čoraz viac sa zvyšujúca internacionalizácia,
prílev zahraničných investícií, evidentný rozvoj slovenskej ekonomiky, do roku 2008 prudko rastúci
dopyt po pracovnej sile, ktorý SR nebola schopná saturovať z vlastných zdrojov, a preto ho v rokoch
2007 a 2008 riešila pomocou náborov v zahraničí, ale aj ďalšie faktory.10

8

Mihály, G., Divinský B.: Nové trendy a prognóza pracovnej migrácie v Slovenskej republike do roku 2020
s výhľadom do roku 2050; aktualizácia: IOM 2014.
9
Tamtiež.
10
Tamtiež.

Regionálne rozmiestnenie migrantov na území SR
Z geografického hľadiska bol pre cudzincov z tretích krajín zamestnaných v období 2004 – 2013 na
území SR najpríťažlivejším regiónom Bratislavský kraj. Žije v ňom viac ako tretina všetkých
cudzincov na Slovensku. Tento fakt odrážal zvýšený prílev investícií zo zahraničia a širokú ponuku
pracovných miest pre cudzincov práve v Bratislavskom kraji.
Rozmiestnenie štátnych príslušníkov tretích krajín s povoleným pobytom v SR (2004 2013): podiel
cudzincov v danom kraji zo všetkých cudzincov v SR (v %) 11
Kraj/Rok
2004
2008
2011
2012
2013

BA
25,5
30,1
38,6
38,4
39,1

TT
9,1
12,9
8,9
8,1
7,9

NR
11,4
11,9
8,4
8,4
8,3

TN
6,9
9,1
5,6
5,9
5,6

BB
8,8
6,9
6,3
5,5
5,6

ZA
9,2
8,9
7,2
7,6
8,1

KE
17,6
11,8
15,3
16,2
15,8

PO
11,5
8,3
9,8
9,9
9,6

Zdroj: Výpočty B. Divinského na základe štatistík Úradu hraničnej a cudzineckej polície MV SR a údajov Štatistického
úradu SR; aktualizácia: IOM 2014

3. Nelegálna imigrácia do SR
Hoci nelegálna imigrácia do SR dosahovala počiatkom 3. tisícročia vysoké hodnoty, od roku 2003
nastáva jej výrazný útlm. Tento útlm bol obzvlášť evidentný v rokoch 2004 – 2013; počas tohto
obdobia klesol sumárny počet zadržaných nelegálnych migrantov12 v krajine takmer desaťnásobne (z
10 946 nelegálnych migrantov v roku 2004 na 1 091 v roku 2013) a ich každoročný relatívny úbytok
(okrem roku 2006) tvoril dvojciferné číslo. Príčin tohto vývoja bolo viacero: zavádzanie
Schengenského acquis, striktná realizácia reforiem týkajúcich sa ochrany štátnych hraníc SR,
začlenenie krajiny do schengenského priestoru a budovanie vonkajšej schengenskej hranice,
implementácia Dublinského nariadenia so systémom Eurodac, energetickejší boj proti prevádzačom,
sfunkčnenie readmisnej dohody s Ukrajinou, oslabovanie tokov nelegálnych imigrantov do EÚ cez
východoeurópsky priestor.
Od nástupu globálnej ekonomickej krízy koncom roka 2008 sa aj v Slovenskej republike počet
migrantov nezákonne pobývajúcich v krajine mierne znížil, lebo dopyt po nich poklesol
a pracovných príležitostí ubudlo.13 V roku 2013 bolo zistených 1 091 neoprávnených pobytov alebo
prekročenia hraníc SR.14 Pre viac informácií v tejto oblasti viď Kapitola 6: Typológia migrantov na
Slovensku: tabuľka „Dynamika pohybu nelegálnych migrantov na Slovensku“.
4. Azylová migrácia
V rokoch 2004 – 2013 sa počet žiadateľov o azyl v SR prudko znížil. Žiadatelia o azyl pochádzali
z dvoch hlavných geografických oblastí: z krajín bývalého Sovietskeho zväzu a z najľudnatejších
štátov juhovýchodnej Ázie.15
Nová forma medzinárodnej ochrany – inštitút doplnkovej ochrany – bola v SR zavedená na sklonku
roka 2006. Je poskytnutá tomu žiadateľovi, ktorému nebol udelený azyl a ktorému by v prípade
návratu do krajiny pôvodu hrozilo vážne bezprávie (zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle v znení
neskorších predpisov). Doplnková ochrana je v SR poskytovaná oveľa častejšie než azyl a aj preto
11

Divinský, B.: Migračné trendy v Slovenskej republike po vstupe krajiny do EÚ (2004 – 2008). IOM Bratislava,
2009.
12
Nelegálny migrant (podľa MV SR): osoba zadržaná za neoprávnené prekročenie štátnej hranice SR alebo
neoprávnený pobyt na území SR.
13
Mihály, G., Divinský B.: Nové trendy a prognóza pracovnej migrácie v Slovenskej republike do roku 2020
s výhľadom do roku 2050 (Trexima Bratislava 2011).
14
Štatistický prehľad legálnej a nelegálnej migrácie v Slovenskej republike. ÚHCP P PZ.
15
Divinský, B.: Migračné trendy v Slovenskej republike po vstupe krajiny do EÚ (2004 – 2008). IOM Bratislava,
2009.

počet osôb, žijúcich v krajine s týmto štatútom, už od roku 2009 signifikantne presahoval reálny
počet azylantov.16
Elementárne charakteristiky azylovej migrácie v SR v období 2004 – 201317
Ukazovateľ / rok
Počet žiadostí o
azyl
Udelený azyl
Neudelený azyl
Poskytnutá
doplnková ochrana
Neposkytnutá
doplnková ochrana

2004

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

11395

2849

2642

909

822

541

491

732

441

15

8

14

22

14

15

12

32

15

1592

861

1177

482

428

237

186

334

123

-

-

82

66

98

57

91

104

34

-

-

646

273

165

104

48

153

49

Zdroj: Migračný úrad MV SR – Štatistický prehľad žiadateľov o udelenie azylu, 2004 – 2013.

V roku 2013 bol azyl udelený občanom z Afganistanu (7), Somálska (3), Turecka, Jordánska, Číny,
Egypta a z Konga (po 1).
Pre porovnanie, v štátoch EÚ žiadalo v roku 2013 o azyl približne 435-tisíc ľudí, čo je takmer o 100tisíc viac ako v predošlom roku. Najväčšiu skupinu žiadateľov tvorili utečenci zo Sýrie (50 470
žiadostí o azyl), Ruska (41 270 žiadostí) a Afganistanu (26 290 žiadostí). Takmer tretina utečencov,
ktorí žiadajú o azyl v Európe, podá svoju žiadosť v Nemecku.18
Pre viac informácií v tejto oblasti viď Kapitola 6: Typológia migrantov na Slovensku: tabuľka „Počet
udelených azylov podľa krajín v SR v rokoch 2004 – 2013“.
5. Naturalizácia
V rokoch 2005 a 2007 boli schválené novely zákona o štátnom občianstve, ktoré sprísnili podmienky
na udeľovanie slovenského občianstva. Ďalšia novela z roku 2010 zaviedla nový spôsob straty
štátneho občianstva, a to dobrovoľným nadobudnutím cudzieho štátneho občianstva. Výnimku tvorí
nadobudnutie cudzieho štátneho občianstva v súvislosti s uzavretím manželstva s občanom iného
štátu a pri nadobudnutí cudzieho štátneho občianstva narodením. Od nadobudnutia účinnosti novely
o zákona o štátnom občianstve stratilo štátne občianstvo Slovenskej republiky nadobudnutím
občianstva iného štátu celkom 873 osôb (obdobie od 17.7.2010 do 31.7.2014).19
Dôvody pre ktoré sa imigranti uchádzajú o slovenské občianstvo sú rôzne – od možnosti získať
a disponovať majetkom, zjednodušenie prístupu k miestnemu trhu práce, etnický pôvod (v prípade
Slovákov žijúcich v zahraničí), ukončenie integračného procesu v prípade utečencov až po návrat
osôb narodených na Slovensku.
Najviac nových občanov Slovenskej republiky v roku 2013 pochádzalo z Ukrajiny (70), Srbskej
republiky (67), Maďarska (62), Ruskej federácie (31), Českej republiky (24), Spojených štátov
amerických (17) a Vietnamskej socialistickej republiky (16).
16

Divinský, B.: Vybrané problémy migračného manažmentu Slovenskej republiky v roku 2010 (Migraceonline.cz,
12/2011), s. 5.
17
Tamtiež, s. 6; aktualizácia: IOM 2014.
18
Eurostat – Data in focus 3/2014..
19
Štatistika Ministerstva vnútra SR, Sekcia verejnej správy, Odbor štátneho občianstva a matrík, Oddelenie
štátneho občianstva.

Vývoj v oblasti naturalizácie migrantov na Slovensku v rokoch 2004 – 201320
Indikátor /
rok
Počet osôb,
ktorým bolo
udelené štátne
občianstvo
SR
Medziročný
vývoj (v %)

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

4 016

1 537

1 050

1 475

679

366

321

332

358

373

-0,8

-61,7

-31,7

40,5

-54,0

-46,1

-12,3

3,4

7,8

4,1

Zdroj: Štatistiky Sekcie verejnej správy MV SR; aktualizácia: IOM 2014

6. Návratová migrácia
Návratová migrácia je definovaná ako presun migranta z cieľovej alebo tranzitnej krajiny späť do
krajiny predošlého tranzitu alebo pôvodu, bez ohľadu na to, či je dobrovoľný alebo nútený (odsun /
vyhostenie).
Počet vyhostených osôb zo Slovenskej republiky bol v rokoch 2004 – 2008 pomerne stabilný. Znížil
sa až v roku 2008, keď v danom roku rapídne poklesol počet zadržaných nelegálnych migrantov.
Z vyhostených migrantov dominovali podľa krajiny pôvodu najmä občania Ukrajiny, Moldavska,
Číny, Indie, Ruska, Gruzínska, Vietnamu a Pakistanu.21 Značná časť migrantov bola odsunutá zo
Slovenska na základe readmisných dohôd. 22 V roku 2013 bolo vydaných spolu 643 rozhodnutí
o vyhostení.23
Asistované dobrovoľné návraty a reintegrácie (AVRR) poskytujú krajiny na celom svete už 30 rokov.
Počas posledných 10 rokov tento program pomohol vyše 400 tisíc migrantom, ktorí využili humánny,
dôstojný a bezpečný spôsob návratu a zabezpečil ich návrat do viac než 160 krajín sveta. Pomoc v
rámci programu AVRR na Slovensku poskytuje IOM od roku 1998 na základe Dohody o spolupráci
medzi Medzinárodnou organizáciou pre migráciu a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky o
pomoci pri návrate neúspešných žiadateľov o azyl a ilegálnych migrantov do krajiny pôvodu.
Počet i podiel AVRR v Slovenskej republike mal v období 2004 - 2013 vzostupný trend. Podiel
dobrovoľne navrátených zo všetkých reálne navrátených migrantov zo SR (t. j. AVRR a
deportovaných osôb spolu) sa zvýšil. Migranti sa dobrovoľne vracali zo Slovenska prostredníctvom
programu AVRR do 54 štátov sveta. Najviac z nich v tomto období smerovalo do Moldavska (21,46
%), Číny (15,96 %), Vietnamu (12,35 %), Ruskej federácie (7,39 %) a Gruzínska (6,76 %). Od roku
2004 do konca roka 2013 bola v rámci programu IOM poskytnutá asistencia pri návrate 1 109
cudzincom.24
_________________________________________________________________________________

20

Štatistika Ministerstva vnútra SR, Sekcia verejnej správy, Odbor štátneho občianstva a matrík, Oddelenie štátneho
občianstva.
21
V rokoch 2009 – 2011 k nim pribudol aj Afganistan a Somálsko (Štatistiky Úradu hraničnej a cudzineckej polície
MV SR.
22
Divinský, B.: Migračné trendy v Slovenskej republike po vstupe krajiny do EÚ (2004 – 2008). IOM Bratislava,
2009, s. 88.
23
Štatistický prehľad legálnej a nelegálnej migrácie v SR, ÚHCP P PZ.
24
Štatistika IOM 2013.
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Typológia migrantov na Slovensku
Po vstupe Slovenskej republiky do EÚ narástol počet cudzincov s povoleným pobytom z 22 108 v
roku 2004 na 73 783 v 1. polroku 2014.25 V rokoch 2007 – 2008 Slovensko zaznamenalo 30percentný rekordný prírastok cudzincov, čím krajina vykázala jeden z najvyšších prírastkov v EÚ.
Napriek týmto zmenám žije v súčasnosti na Slovensku v porovnaní s inými krajinami EÚ nízky počet
cudzincov. Menší počet vykazuje v EÚ iba pár krajín, medzi nimi Poľsko, Rumunsko a Bulharsko.
71 649 cudzincov s povoleným pobytom v SR k 31. 12. 2013 predstavovalo 1,32 % celkovej
populácie.26
Kto sú títo migranti, odkiaľ pochádzajú a ako tu žijú? Na tieto veľmi dôležité otázky dáme odpovede
v nasledujúcich riadkoch. Údaje takéhoto charakteru považujeme za veľmi potrebné, nakoľko
výskumy ukazujú, že slovenská verejnosť neprichádza s cudzincami často do kontaktu, nedisponuje
potrebnými informáciami a svoje postoje k migrantom si formuje na základe vžitých predsudkov
a stereotypov, ktoré v mnohých prípadoch utvrdzujú aj médiá. Zovšeobecňovaním a neznalosťou
typického migranta na Slovensku vzniká jeho nepresné vnímanie.
Štruktúra cudzincov v SR
Štruktúra cudzincov s povoleným pobytom v SR v období 2004 – 2013 (v % koncom daného roka)27
Kategória / rok
Štátni príslušníci
krajín EÚ
Štátni príslušníci
krajín mimo EÚ
Muži
Ženy
Populácia
v produktívnom
veku (15 – 64 r.)
Populácia
v neproduktívno
m veku (ostatní)

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

49,5

55,8

56,8

63,8

63,1

63,2

63,4

63,2

63,1

63,5

50,5
55,8
44,2

44,2
58,1
41,9

43,2
60,0
40,0

36,2
63,1
36,9

36,9
65,0
35,0

36,8
64,5
35,5

36,6
64,1
35,9

36,8
59,4
40,6

39,9
59,8
40,2

36,5
/**
/

86,4

87,0

87,7

89,0

89,6

89,2

89,0

84,9*

82,9

/

13,6

13,0

12,3

11,0

10,4

10,8

11,0

15,1

17,1

/

Zdroj: ÚHCP P PZ, Štatistický úrad SR, Eurostat.
* vek: 20 - 64 r.
** niektoré údaje za roky 2013 a 2014 neboli dostupné v čase aktualizácie materiálov

K 30. 6. 2014 bolo 63,5% cudzincov žijúcich na Slovensku z krajín EÚ a Švajčiarska28, čo je v
rozpore s predstavami prevažnej väčšiny slovenského obyvateľstva o cudzincoch žijúcich na
Slovensku. V štruktúre podľa vzdelania u imigrantov (starších ako 15 rokov) naďalej prevládali
osoby so stredoškolským vzdelaním s maturitou, v roku 2013 tvorili 44,5 % zo všetkých imigrantov.
Za nimi nasledovala skupina vysokoškolsky vzdelaných (26,8 %) a stredoškolsky vzdelaných bez
maturity (19,6 %).29

25

Štatistiky ÚHCP P PZ, 2014.
Štatistický úrad SR a Štatistiky ÚHCP P PZ.
27
Mihály, G., Divinský B.: Nové trendy a prognóza pracovnej migrácie v Slovenskej republike do roku 2020
s výhľadom do roku 2050 (Trexima Bratislava 2011), aktualizácia IOM 2014.
28
ÚHCP P PZ, 2014.
29
Vývoj obyvateľstva v Slovenskej republike a krajoch v roku 2013; Štatistický úrad SR, 2014.
26

Desať najdôležitejších krajín pôvodu cudzincov s povoleným pobytom na Slovensku v rokoch 2004,
2010 a 2014 (stav koncom daného roka, k 30.6. pre rok 2014)30
2004

9040

2014 (30.6.)
Česká republika
9 543

3583

Česká
republika
Ukrajina

2010

6297

Ukrajina

7 137

2468
1519
1213
988
832
643
633
576

Poľsko
Maďarsko
Nemecko
Srbsko
Vietnam
Rusko
Rakúsko
Čína

5600
5341
4063
3853
2257
2227
2186
1878

Maďarsko
Rumunsko
Poľsko
Srbsko
Nemecko
Rusko
Taliansko
Rakúsko

7 118
6 079
5 209
4 261
4 184
2 745
2 218
2 173

Ukrajina

4007

Česká
republika
Poľsko
Maďarsko
Rusko
Nemecko
Vietnam
USA
Bulharsko
Rakúsko

Zdroj: Štatistický prehľad legálnej a nelegálnej migrácie v SR, ÚHCP PPZ; Štatistický úrad SR.

Zamestnanosť cudzincov
Cudzinci sú často vnímaní majoritným obyvateľstvom ako ekonomická záťaž pre štátny rozpočet.
Podiel cudzincov zo všetkých pracujúcich osôb v Slovenskej republike poukazuje na opak. V rokoch
2004 – 2012 podiel cudzincov zo všetkých pracujúcich osôb v Slovenskej republike stúpol z 0,15 %
na 1,47 %, čo je dramatický nárast. V roku 2011 bolo evidovaných 22 185 zamestnaných
cudzincov.31
Zamestnanci zo zahraničia v SR v rokoch 2004, 2009, 2011 a 2012 podľa vybraných ukazovateľov
(z celkového počtu zamestnaných cudzincov koncom daného roka, k februáru za rok 2012)32:
Kategória / rok

2004

2009

2011

Celkový počet zamestnaných cudzincov
Občania EHP a Švajčiarska pracujúci na základe
informačnej karty (%)
Občania z krajín mimo EHP pracujúci na základe
informačnej karty (%)
Cudzinci pracujúci na základe povolenia na zamestnanie
(%)
Muži (%)
Ženy (%)

3 351
63,1

15 264
75,1

22 185
76,8

február
2012
21 358
75,7

5,7

8,6

8,6

8,6

31,2

16,3

14,7

15,7

77,4
22,6

80,2
19,8

79,1
20,9

79,0
21,0

Zdroj: ÚPSVR

Žiaci a študenti zo zahraničia
Do roku 2005 pretrvávala stagnácia počtu zahraničných žiakov a študentov ešte z predchádzajúcich
rokov, ale v školskom roku 2006/2007 sa začal ich počet zvyšovať. Počet žiakov a študentov zo
zahraničia v SR ročne stúpa. Príčinou tohto rastu bol vstup SR do EÚ, ktorý zjednodušil podmienky
na slobodný pohyb osôb, a teda i na štúdium.33

30

31

32

33

Divinský, B.: Developments in the Field of Migration in Slovakia from her Accession to the European Union
(International Issues and Slovak Foreign Policy Affairs Vol. XIX, No.2, 2010, s. 9.
Teda osôb inej štátnej príslušnosti s platným povolením na zamestnanie a občanov EHP a Śvajčiarska, ktorí boli
evidovaní na úradoch práce ako uchádzači o zamestnanie. Štatistiky Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.
Mihály, G., Divinský B.: Nové trendy a prognóza pracovnej migrácie v Slovenskej republike do roku 2020
s výhľadom do roku 2050 (Trexima Bratislava 2011), s. 26.
Divinský, B.: Migračné trendy v Slovenskej republike po vstupe krajiny do EÚ (2004 – 2008). Bratislava:
Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM), 2009, s. 55.

Počet žiakov a študentov zo zahraničia na všetkých typoch a stupňoch škôl v SR v školských rokoch
2004/2005 – 2013/201434:
Školský
rok

Materské
školy

Základné
školy

Gymnáziá*

2004/5
2005/6
2006/7
2007/8
2008/9
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14

250
239
275
312
329
315
333
349
409
393

877
785
765
841
822
847
902
1 012
1 103
1 198

221
230
244
222
230
218
211
239
241
368

Ostatné
stredné
školy*
223
199
194
188
169
196
212
225
232
244

Vysoké
školy*

PhD.
študenti*

Spolu

1 586
1 641
1 904
2 699
2 915
3 159
3 391
3 652
4 014
4 953

79
77
95
119
144
135
140
152
169
211

3 236
3 171
3 477
4 381
4 609
4 870
5 189
5 629
6 168
7 367

Poznámka: * = v dennej forme štúdia; Ostatné stredné školy = stredné odborné školy a konzervatóriá
Zdroj: Štatistiky Ústavu informácií a prognóz školstva

Žiadatelia o azyl a azylanti (utečenci)
Situácia v SR potvrdzovala skúsenosti z iných imigračných krajín a síce, že typickými žiadateľmi o
azyl sú mladí a slobodní muži.35 Žiadatelia o azyl a azylanti (utečenci) pritom tvoria len malú
skupinu migrantov. Široká verejnosť si však stále zamieňa celú kategóriu migrantov za špecifickú
skupinu utečencov.
Aktuálny stav v počte utečencov na území Slovenskej republike je stabilizovaný, o čom svedčí aj
znižujúci sa počet žiadostí o azyl od roku 2003. V roku 2013 podalo žiadosť o udelenie azylu 441
cudzincov a azyl bol udelený v 15 prípadoch. Pre porovnanie, v roku 2004 žiadalo o azyl 11 395
cudzincov, no len 15 z nich splnilo podmienky na udelenie azylu. Väčšina žiadateľov o azyl sú muži
vo veku od 18 do 39 rokov.36
Počet udelených azylov podľa krajín v SR v rokoch 2004 – 201337:
2004
Krajina
Počet
Rusko
5
Irán
4
Kongo
2
Angola
1
Egypt
1
1
Kuvajt

2005
Krajina
Počet
Ukrajina
12
Srbsko/ČH
7
Afganistan
2
Kuba
2
Irak
1

2006
Krajina
Počet
Irán
4
Čína
1
Kongo
1
Kuba
1
Srbsko/ČH
1

Zair

1





2007
Krajina
Počet
Irán
3
Kuba
3
Sýria
2
Kongo
1
Palestína
1
P.
1
Slonoviny

2008
Krajina
Počet
Irak
8
Kuba
8
Palestína
2
Afganistan
1
Irán
1
1
Pakistan

Bez štát.
prísl.



1









Sudán

1

Vietnam
















1
1







Spolu

15

Spolu

25

Spolu

8

Ukrajina
Bez štát.
prísl.
Spolu

14

Spolu

22

Zdroj: Štatistiky MV SR
34

Divinský, B.: Tamtiež, s. 58; aktualizované: IOM, 2014.
Divinský, B.: Tamtiež, s. 77.
36
Migračný úrad, MV SR, 2014, http://www.minv.sk/?migracny-urad-mv-sr.
37
Divinský, B.: Tamtiež, s. 82; aktualizácia: IOM, 2014.
35

1

2009
Krajina
Počet
Irán
Kuba
Afganistan

3
3
1

Čína

1

Irak

2010
Krajina
Počet

2011
Krajina Počet

2012
Krajina
Poče
t
Somálsko
10
Afganistan
8
Kuba
7
Kongo
2
(býv. Zair)

2013
Krajina
Počet

Irán
Irak
Afganistan
Kon.dem.
republika

5
3
2

Irán
Kuba
Čína

4
4
1

1

Irak

1

1

Palestína

1

Somálsko

1

Irán

2

Jordánsko

1

Kamerun

1

Sýria

1

Sýria

1

Irak

1

Kongo
(býv. Zair)

1

Kon. dem.
republika

1

Ukrajina

1





Čína

1

Turecko

Pakistan

1

Palestína
Bez
štát.prísl.
Spolu

Afganistan
Somálsko
Čína
Egypt

1





Sýria

1



1

Bez
štát.prísl.














1















14

Spolu

15

Spolu

12

Spolu

32

Spolu

7
3
1
1

1



15

Zdroj: Štatistiky MV SR.

Nelegálna migrácia
Počas obdobia rokov 2004 – 2013 klesol počet zadržaných nelegálnych migrantov38v krajine 10násobne a ich každoročný relatívny úbytok (okrem rokov 2006 a 2012) tvoril dvojciferné číslo.
V roku 2012 počet zadržaných nelegálnych migrantov opäť mierne vzrástol, oproti roku 2011 to bol
nárast o približne 21%. Nelegálni imigranti nevnímali SR už len ako tranzitnú krajinu, ale stávala sa
pre nich čoraz atraktívnejšia aj ako krajina cieľová. Pokiaľ ide o štruktúru zadržaných nelegálnych
migrantov podľa veku a pohlavia, túto skupinu tvorili väčšinou muži v produktívnom veku.39

38

39

Nelegálny migrant (podľa MV SR): osoba zadržaná za neoprávnené prekročenie štátnej hranice SR alebo
neoprávnený pobyt na území SR.
Mihály, G., Divinský B.: Nové trendy a prognóza pracovnej migrácie v Slovenskej republike do roku 2020
s výhľadom do roku 2050 (Trexima Bratislava 2011), s. 41.

Dynamika pohybu nelegálnych migrantov na Slovensku podľa typu a podľa hlavných krajín pôvodu
zadržaných migrantov v rokoch 2004 – 201340
Ukazovateľ / rok
Súhrnný počet
zadržaných nelegálnych
migrantov

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

10946

8049

7620

6761

2355

1785

1477

1219

1479

1 091

Podiel neoprávnených
prekročení štátnej
hranice SR (v %)

76,1

64,3

54,2

50,4

43,9

34,2

34,9

32

44,5

36,5

Podiel migrantov s
neoprávneným pobytom
na území SR (v %)

23,9

35,7

45,8

49,6

56,1

65,8

65,1

68

55,5

63,5

Medziročný vývoj

-12,4

-26,5

-5,3

-11,3

-65,2

-24,2

-17,3

-17,5

21,3

-26,3

India

Rusko

Ukrajina

Ukrajina

Ukrajina

Ukrajina

Ukrajina

Ukrajina

Moldavsko Ukrajina Moldavsko Moldavsko Moldavsko Somálsko

Somálsko

Somálsko Afganistan

Päť hlavných krajín
pôvodu zadržaných
nelegálnych migrantov

Rusko

Moldavsko Ukrajina

Čína

Ukrajina

India

Pakistan

Gruzínsko

Pakistan

Moldavsko

India

Rusko

India

Pakistan

Vietnam Moldavsko Afganistan Afganistan Moldavsko

Gruzínsko

Čína

Pakistan

Rusko

Rusko

Gruzínsko

Afganistan Moldavsko Moldavsko Somálsko

Čína

Gruzínsko Gruzínsko

Gruzínsko

Zdroj: Výpočty B. Divinského na základe štatistík ÚHCP P PZ, aktualizácia IOM 2014.

Naturalizovaní občania Slovenskej republiky
Počet cudzincov, ktorí získali občianstvo Slovenskej republiky, ročne klesá. V roku 2005 a 2007 boli
schválené novely zákona o štátnom občianstve, ktoré sprísnili podmienky nadobúdania občianstva.
Dôvody na podanie žiadosti o štátne občianstvo Slovenskej republiky sú rôzne. Podľa B. Divinského
môže napríklad ísť o jednoduchší prístup na pracovný trh krajiny, etnické pozadie (u tzv. Slovákov
žijúcich v zahraničí), ukončenie integračného procesu azylantov až po reemigráciu osôb pôvodom zo
SR.41

40

Divinský, B.: Developments in the Field of Migration in Slovakia from her Accession to the European Union
(International Issues and Slovak Foreign Policy Affairs Vol. XIX, No.2, 2010; Mihály, G., Divinský B.: Nové
trendy a prognóza pracovnej migrácie v Slovenskej republike do roku 2020 s výhľadom do roku 2050 (Trexima
Bratislava 2011), s. 40.
41
Divinský, B.: Migračné trendy v Slovenskej republike po vstupe krajiny do EÚ (2004 – 2008). Bratislava:
Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM), 2009, s. 84.

Desať najdôležitejších krajín pôvodu naturalizovaných osôb na Slovensku v rokoch 2004 – 201242
2004
Krajina
ČR
Vietnam
Ukrajina
Srbsko/ČH
Rumunsko
Čína
Macedónsko
USA
Rusko
Chorvátsko
Ostatné
Spolu

2005
Počet
osôb
775
619
549
506
442
200
143
136
96
50
500
4 016

2006
Počet
osôb
510
241
202
175
68
48
46
28
21
14
184
1 537

Krajina
Ukrajina
Rumunsko
Srbsko/ČH
ČR
USA
Vietnam
Rusko
Bulharsko
Chorvátsko
Poľsko
Ostatné
Spolu

2007
Počet
osôb
374
145
120
71
70
40
33
32
20
19
126
1 050

Krajina
Ukrajina
Rumunsko
ČR
Srbsko/ČH
USA
Vietnam
Bulharsko
Rusko
Poľsko
Kazachstan
Ostatné
Spolu

2008
Počet
osôb
702
157
112
107
101
62
42
19
18
18
137
1 457

Krajina
Ukrajina
ČR
Srbsko/ČH
USA
Rumunsko
Vietnam
Rusko
Bulharsko
Chorvátsko
Poľsko
Ostatné
Spolu

Krajina
Ukrajina
ČR
USA
Srbsko/ČH
Vietnam
Rusko
Rumunsko
Maďarsko
Nemecko
Kanada
Ostatné
Spolu

Počet
osôb
203
93
91
51
37
33
31
15
15
12
98
679

Zdroj: Štatistiky Sekcie verejnej správy MV SR.

2009
Krajina
Ukrajina
USA
ČR
Srbsko
Maďarsko
Rusko
Rumunsko
Nemecko
Vietnam

2010
Počet
osôb
84
59
51
43
22
17
15
10
11

2011

Srbsko
ČR
Ukrajina
USA
Rusko
Vietnam
Maďarsko

Počet
osôb
64
46
46
45
15
15
14

Izrael
Rumunsko

Krajina

2012

2013

Ukrajina
Srbsko
ČR
USA
Maďarsko
Rumunsko
Rusko

Počet
osôb
62
53
45
34
26
18
13

Ukrajina
Srbsko
Maďarsko
ČR
USA
Rumunsko
Rusko

Počet
osôb
61
55
55
37
32
26
14

11

Chorvátsko

7

Vietnam

11

10

Čína

7

Kanada

5

Krajina

Kanada

8

Austrália

7

Izrael

5

Ostatné
Spolu

46
366

Ostatné
Spolu

48
321

Ostatné
Spolu

62
332

Krajina

Poľsko,
Nemecko,
Bielorusko,
Izrael
Ostatné
Spolu

Krajina
Ukrajina
Srbsko
Maďarsko
Rusko
ČR
USA
Vietnam
Izrael,
Rumunsko
Chorvátsko,
Kanada

Počet
osôb
70
67
62
31
24
17
16
9
7

4

Čína

5

46
358

Ostatné
Spolu

65
373

Zdroj: Štatistiky Sekcie verejnej správy MV SR.

Tu je dôležité poznamenať, že verejnosť zväčša považuje ľudí, ktorí majú inú farbu pleti alebo
odlišné črty tváre, automaticky za cudzincov. Napríklad mnohí jednotlivci pôvodom z Vietnamu,
hoci už získali štátne občianstvo SR a v mnohých prípadoch ide už o druhú či tretiu generáciu
narodenú na Slovensku, sú stále považovaní za cudzincov.
KOMUNITY MIGRANTOV NA SLOVENSKU
Migračné informačné centrum IOM (MIC IOM) rozvíja od roku 2006 aktivity v oblasti spolupráce
s komunitami migrantov a podpory multikultúrneho dialógu. MIC IOM od roku 2006 spolupracuje
s komunitami migrantov žijúcich na Slovensku, ako napr. s afganskou, čínskou, iránskou,
latinsko-americkou, ukrajinskou, vietnamskou a mnohými inými. Môže ísť o formálne združenia,
spolky, zväzy alebo o neformálne kluby alebo len vznikajúce skupiny, ktoré majú záujem sa
združovať. Spolupráca je postavená na aktívnej výmene informácií medzi Migračným informačným
centrom IOM a komunitami migrantov, a to prostredníctvom činnosti predstaviteľov komunít –
42

Divinský, B.: Tamtiež, s. 87; aktualizácia: IOM 2012

kultúrnych mediátorov. Cieľom ich činnosti je podporiť informovanosť a zvýšiť
dostupnosť informácií a integračných služieb v migrantských komunitách. Rovnako dôležité je
podporovať komunitný život migrantov, čo kultúrni mediátori môžu realizovať prostredníctvom
organizovania informačných stretnutí. MIC IOM v spolupráci s kultúrnymi mediátormi týmto
prispieva k budovaniu interkultúrneho dialógu a k eliminácii bariér vznikajúcich medzi majoritnou
spoločnosťou a komunitami migrantov.
Viac informácii o spolupracujúcich komunitách migrantov a kontakty na ich združenia je možné
nájsť na webovej sekcii stránky MIC IOM - Atlas komunít migrantov (www.mic.iom.sk/atlas).
__________________________________________________________________________
Zdroje:
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Organizácia azylovej a migračnej politiky
Factsheet: Slovenská republika
POZNÁMKA
Tento factsheet je súhrnnom štúdie EMN Organizácia azylovej a migračnej politiky v SR
aktualizovanej k júlu 2014.
1. Úvod
Tento factsheet slúži ako informačný zdroj poskytujúci prehľad o organizácii azylovej a migračnej politiky
v Slovenskej republike vrátane organizácie inštitucionálneho a legislatívneho rámca zaoberajúceho sa štátnymi
príslušníkmi tretích krajín, ktorí prichádzajú so zámerom legálnej migrácie, alebo z dôvodu medzinárodnej
ochrany. Dokument vychádza z informácií, ktoré boli obsiahnuté v národnej štúdii pre Európsku migračnú sieť
Organizácia azylovej a migračnej politiky v Slovenskej republike publikovanej v decembri 2008 a následne
aktualizovanej k máju 2010, k júlu 2012 a k júlu 2014. Štúdia je založená na analýze sekundárnych dát: ako
hlavné zdroje informácií slúžili Ministerstvo vnútra SR (najmä Migračný úrad, Úrad hraničnej a cudzineckej
polície Prezídia Policajného zboru, Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) a Ministerstvo práce,
sociálnych vecí a rodiny SR.

2. Prehľad organizácie politického, legislatívneho a inštitucionálneho rámca
2.1 Politický systém a inštitucionálny kontext
Aspekty migrácie a azylu sa radia do inštitucionálnej pôsobnosti troch ministerstiev: Ministerstva vnútra SR
(MV), Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVaEZ) a Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny SR (MPSVR).
MV vykonáva svoju agendu v oblasti migrácie a azylu predovšetkým prostredníctvom Migračného úradu a
Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru. MV (a jeho príslušné sekcie) bolo poverené
vykonávaním úlohy zodpovedného orgánu pre Fond pre vnútornú bezpečnosť a Fond pre azyl, migráciu
a integráciu na obdobie rokov 2014-2020. MPSVR vypracúva právne predpisy upravujúce zamestnávanie
cudzincov na území SR a kritériá vstupu jednotlivých kategórií cudzích štátnych príslušníkov na trh práce SR.
Do pôsobnosti MPSVR patrí aj Oddelenie migrácie a integrácie cudzincov.
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny koordinuje a metodicky usmerňuje činnosť 46 úradov práce v regiónoch
SR zaoberajúcich sa okrem iných oblastí pracovnými povoleniami. Centrum právnej pomoci, ktoré je
organizáciou Ministerstva spravodlivosti SR, poskytuje bezplatnú právnu pomoc žiadateľom o azyl, ktorí sa
odvolávajú proti zamietavému rozhodnutiu a tých, ktorí sú v druhom štádiu odvolania sa proti rozhodnutiu o
administratívnom vyhostení.
UNHCR zabezpečuje asistenciu žiadateľom o azyl a azylantom v SR a má zároveň kontrolnú a monitorovaciu
funkciu. IOM implementuje program asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácií, zaoberá sa integráciou
cudzincov a pomocou obetiam obchodovania s ľuďmi. Medzi ďalšie aktívne organizácie patria mimovládne
organizácie ako napr. Liga za ľudské práva, Slovenská humanitná rada, Slovenská katolícka charita a OZ
Marginal.

2.2 Právny rámec
Zákony relevantné pre oblasť migrácie a azylu schvaľuje Národná rada SR – parlament – ktorá je ústavodarným
a zákonodarným orgánom republiky. Problematiku azylu upravuje zákon č. 480/2002Z. z. o azyle a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov upravuje vstup cudzincov, ich pobyt, ako i základné práva a povinnosti.
Zamestnávanie cudzincov reguluje zákon č. 5/2004 o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. Ďalšie zákony sa zaoberajú napr. odbornou kvalifikáciou, občianstvom, nelegálnou prácou a
nelegálnym zamestnávaním, zdravotnou starostlivosťou a pod.

3. Rozvoj migrácie a systému medzinárodnej ochrany
V dôsledku povinnej transpozície smerníc EÚ bolo potrebné uskutočniť legislatívne zmeny.
V auguste 2011 schválila vláda SR Migračnú politiku Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2020 a v
januári 2014 prvú Integračnú politiku Slovenskej republiky, ktorá nahradila Koncepciu integrácie cudzincov
v SR z roku 2009.

4. Organizácia politiky
4.1 Prehľad migrácie a politiky medzinárodnej ochrany
V oblasti udeľovania schengenských a národných víz je príslušným rezort MZVaEZ SR a jemu podriadené
zastupiteľské úrady SR v zahraničí. Žiadosti o udelenie pobytu sa vždy podávajú osobne (okrem prípadov
bezvládnych žiadateľov a ak je to v záujme SR) na orgáne určenom zákonom podľa právneho statusu žiadateľa.
Žiadosti preberajú buď zastupiteľské úrady SR v zahraničí alebo príslušné oddelenia cudzineckej polície podľa
miesta predpokladaného pobytu cudzinca. Rozhodovanie o udelení pobytu v SR, registrácii pobytu, ako
i evidenciu a prevenciu nelegálnej migrácie vykonávajú útvary ÚHCP P PZ. V rámci vstupných procedúr
legislatíva rozlišuje medzi prechodným pobytom a trvalým pobytom.
Prechodný pobyt sa udeľuje predovšetkým cudzincom, ktorých pobyt presiahne obdobie 90 dní. Prechodný
pobyt sa udeľuje za účelom: zamestnania (vrátane sezónneho zamestnania), podnikania, štúdia, výkonu
osobitnej činnosti (napr. lektorskej, umeleckej, športovej), výskumu a vývoja, zlúčenia rodiny, plnenia
služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl, štatútu Slováka žijúceho v zahraničí a štatútu osoby
s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte. Prechodný pobyt je aj pobyt na báze modrej karty. Trvalý pobyt
sa podľa zákona o pobyte cudzincov rozlišuje na trvalý pobyt na 5 rokov, trvalý pobyt na neobmedzený čas
a dlhodobý pobyt. Trvalý pobyt na 5 rokov sa udeľuje najmä na účel zlúčenia rodiny alebo ak je to v záujme SR.
Cudzinec môže dodatočne požiadať o tolerovaný pobyt na zákonom určené špecifické účely. Miera integrácie
môže byť faktorom pri rozhodovaní o predĺžení povolenia na pobyt, hoci pri jej určovaní neexistujú žiadne
zákonom stanovené kritériá.
Pre žiadateľov o azyl neexistujú špecifické požiadavky – žiadatelia ostávajú v pôsobnosti Migračného úradu,
ktorý posudzuje ich žiadosti. Rozhodnutie musí byť vydané do troch mesiacov.
Pri zamestnávaní cudzinca sa vyžaduje: udelenie povolenia na zamestnanie a udelenie povolenia na prechodný
pobyt na účel zamestnania. Povolenie na zamestnanie sa nevyžaduje, pokiaľ majú cudzinci povolenie na trvalý
pobyt, povolenie na prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny na viac ako 12 mesiacov alebo povolenie na
prechodný pobyt na účel štúdia, ak získal štatút zahraničného Slováka. Povolenie na zamestnanie a prechodný
pobyt na účel zamestnania sa vzťahuje iba na konkrétne činnosti, na ktoré bolo vydané. Povolenie na
zamestnanie sa nevyžaduje od žiadateľa o azyl, o ktorého žiadosti sa nerozhodlo do 1 roka od začatia azylového
konania, osoby, ktorej bol udelený azyl, ani od osoby, ktorej bola udelená doplnková ochrana alebo od osoby,
ktorej sa poskytlo dočasné útočisko.
Administratívne vyhostenie je rozhodnutím policajného útvaru, o súdnom vyhostení rozhoduje súd. V procese
vyhostenia môže dôjsť k zaisteniu. Vyhostená osoba môže dostať zákaz vstupu do krajiny na obdobie od 1 roka,
ak napríklad odmietne štátny príslušník tretej krajiny hodnoverným spôsobom preukázať svoju totožnosť až
maximálne na 10 rokov, v prípade, ak štátny príslušník tretej krajiny predstavuje vážnu hrozbu pre bezpečnosť
štátu alebo verejný poriadok. Pre cudzincov bez povolenia na pobyt slúži Program asistovaných dobrovoľných
návratov a reintegrácií (AVRR), ktorý realizuje IOM.

4.2 Súvis s inými politickými oblasťami
V podmienkach SR je viditeľný vzťah medzi problematikou migrácie a zahraničnou politikou, rozvojovou
politikou, politikou rozvoja trhu práce ako i sociálnou politikou. MZVaEZ si vytvorilo partnerstvá s niektorými
krajinami pôvodu nelegálnych migrantov alebo pomáha (potenciálnym) migrantom v iných krajinách.
Najdôležitejšími témami, ktoré spájajú migráciu s inými politickými oblasťami sú najmä zdravotná starostlivosť
alebo problémy spojené so zamestnávaním cudzincov z tretích krajín.

5. Analýza azylového a migračného systému
Hoci SR nie je primárnou cieľovou krajinou mnohých migrantov je potrebné, aby sa v oblasti migrácie a azylu
implementovali projekty ako napr. zabezpečenie existencie poradenských centier pre migrantov. Prijatie prvej
Integračnej politiky SR (2014) a Migračnej politiky (2011) možno považovať za dôležitý krok vpred.
V posledných rokoch sa uskutočnilo niekoľko legislatívnych zmien v súvislosti s transpozíciou smerníc EÚ a je
možné konštatovať, že transpozícia legislatívy EÚ prispieva k vytvoreniu spoločných európskych štandardov
v oblasti azylu a migrácie.

www.emn.sk, www.ec.europa.eu/emn
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Riadiaci výbor pre migráciu a integráciu cudzincov

Inštitucionálna tabuľka systému azylu a migrácie v SR
Ministerstvo vnútra
www.minv.sk
imigračná a azylová politika, fondy EÚ
- formulácia, rozvoj a implementácia imigračnej a azylovej
politiky najmä prostredníctvom svojich dvoch orgánov
uvádzaných nižšie
- je zodpovedným a certifikačným orgánom pre Solidaritu
a riadenie migračných tokov na obdobie 2007 – 2013 a
zodpovedným orgánom pre Fond pre vnútornú bezpečnosť
a Fond pre azyl, migráciu a integráciu (2014 - 2020)
azyl

imigrácia

Migračný úrad Ministerstva vnútra
www.minv.sk/?migracny-urad-mv-sr
žiadosť o azyl, integrácia, imigračná politika, maloletí
migranti bez sprievodu, štatistiky
- vystupuje ako štátny orgán prvej inštancie v konaní
o udelenie azylu,
- zodpovedá za implementáciu aktuálneho Dublinského
nariadenia a plnenie s tým spojených úloh
- zodpovedá za zabezpečovanie komplexnej starostlivosti
o cudzincov vyžadujúcich si niektorú z foriem
medzinárodnej ochrany
- rozhoduje o udelení azylu alebo o poskytnutí
doplnkovej ochrany
- zabezpečuje základnú starostlivosť o žiadateľov o azyl
- zaisťuje integráciu azylantov a osôb s poskytnutou
doplnkovou ochranou do spoločnosti
- podieľa sa na tvorbe migračnej politiky štátu
- publikuje pravidelné štatistické prehľady týkajúce sa
azylovej problematiky na Slovensku

Súdne preskúmanie
odvolanie proti zamietnutiu
žiadosti o medzinárodnú ochranu
krajské súdy
Najvyšší súd SR

Ministerstvo zahraničných vecí
a európskych záležitostí
www.mzv.sk
víza, povolenie na pobyt, dobrovoľné návraty, odsuny,
vzťahy s tretími krajinami, rozvojová politika
- v rámci konzulárnej agendy plní vo vymedzenej
pôsobnosti úlohy spojené s vydávaním víz a prijímaním
žiadostí o štátne občianstvo, resp. pobyt cudzincov
prostredníctvom konzulátov a veľvyslanectiev v zahraničí
- poskytuje súčinnosť pri dobrovoľných návratoch
migrantov, vyhosteniach, alebo príprave readmisných
dohôd

Úrad hraničnej a cudzineckej polície
Prezídia Policajného zboru
www.min.sk/?uhcp_p_pz
víza, hraničná kontrola, žiadosť o azyl, nelegálna
migrácia, povolenie na pobyt, odsuny, dobrovoľné
návraty, maloletí bez sprievodu, štatistiky
- kontrola a ochrana hraníc
- boj proti nelegálnej migrácií a pašovaniu migrantov
- udeľovanie pobytu cudzincom a kontrola
- odsuny
- vydávanie víz
- do určitej miery azylový proces a implementácia
Dublinského nariadenia

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny
www.upsvar.sk
pracovné povolenie, maloletí migranti bez sprievodu,
sociálne služby, nelegálna migrácia
- evidencia žiadostí o povolenie na zamestnanie,
udelenie / neudelenie povolenia
- poskytovanie dávok v hmotnej núdzi migrantom
- zodpovedné za starostlivosť o maloletých
migrantov bez sprievodu
- participuje v boji proti nelegálnemu zamestnávaniu
cudzincov

- koordinuje plnenie úloh vyplývajúcich z implementácie
Migračnej politiky a Integračnej politiky SR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
www.employment.gov.sk
prístup na pracovný trh, integračná politika, maloletí bez sprievodu,
sociálne služby
- koordinuje legálnu pracovnú migráciu
- pripravuje a formuluje právne normy a stanovuje právne predpisy
zamestnávania cudzincov
- stanovuje podmienky pre udeľovanie povolenia na zamestnanie
- stanovuje kritéria pre vstup rôznych kategórií cudzích štátnych
príslušníkov na slovenský pracovný trh
- formuluje integračnú politiku a transpozíciu Európskej integračnej
politiky
- formuluje právne normy týkajúce sa sociálnej starostlivosti pre
cudzincov, utečencov, repatriantov/ navrátených osôb, maloletých bez
sprievodu, atď.
- slúži ako poradný orgán pre Európsky fond pre integráciu štátnych
príslušníkov tretích krajín
- vystupuje (prostredníctvom Oddelenia migrácie a integrácie
cudzincov) ako hlavný koordinátor medzirezortnej expertnej Komisie
pre pracovnú migráciu a integráciu cudzincov (MEKOMIC)

Ústredie práce, sociálnych
vecí a rodiny
www.upsvar.sk
štatistiky, povolenie na
zamestnanie, nelegálna
migrácia
- participuje v boji proti
nelegálnemu zamestnávaniu
cudzincov
- vedie ústrednú evidenciu o
zamestnávaní cudzincov
- spracúva štatistické údaje
o zamestnávaní cudzincov
- koordinuje činnosť úradov
práce, sociálnych vecí a rodiny
v regiónoch SR (pozri naľavo)

Národný inšpektorát práce
www.safework.gov.sk
inšpektorát práce, nelegálna migrácia
- participuje v boji proti nelegálnemu
zamestnávaniu cudzincov



Poznámka: Táto tabuľka poskytuje
základný prehľad o systéme azylu a migrácie
v SR a nepredstavuje kompletnú štruktúru.

The Organisation of Asylum and Migration Policies
Factsheet: Slovak Republic
NOTE
This factsheet provides an overview from the EMN study on Organisation of Asylum and
Migration Policies in the Slovak Republic updated in July 2014.
1. Introduction
This factsheet provides an overview of how asylum and migration policies are organised in the Slovak Republic,
including the organisation of the institutional and regulatory context and framework for dealing with thirdcountry nationals coming for the purpose of legal immigration or for international protection. It is based on
information provided in the EMN Study on The Organisation of Asylum and Migration Policies in the Slovak
Republic, as at December 2008 and updated in May 2010, July 2012 and July 2014. The Study was based on
desk research: key sources were the Ministry of Interior (including its Migration Office and Bureau of Border
and Alien Police of the Police Force Presidium), International Organization for Migration (IOM) and the
Ministry of Labour, Social Affairs and Family.

2. Overview of organisation of political, legislative and institutional framework
2.1 The political system and institutional context
Aspects of migration and asylum fall under the auspices of three ministries: Ministry of Interior (MoI), Ministry
of Foreign and European Affairs (MoFEA), and Ministry of Labour, Social Affairs and Family (MoLSAF).
MoI implements relevant policies mainly through the Migration Office and the Bureau of Border and Alien
Police of the Police Force Presidium. MoI (and its respective sections) was designated as Responsible Authority
for the Internal Security Fund and Asylum, Migration and Integration Fund for the period 2014-2020. MoLSAF
establishes legal norms and regulation for employing foreigners in the SR and sets up criteria for entry into the
Slovak labour market. Under this Ministry is also the Sub-department of Migration and Integration of
Foreigners.
The Central Office of Labour, Social Affairs and Family coordinates and directs the work of 46 subordinate
regional labour offices dealing with, besides others, granting/non-granting of work permits. The Centre for
Legal Assistance under the Ministry of Justice provides free legal assistance to asylum seekers appealing
negative decisions and free legal assistance in the second stage of appeals procedure of administrative expulsion.
The UN High Commissioner for Refugees provides assistance to asylum seekers and recognised refugees within
the SR, and it also exerts control and monitoring duties. IOM implements Assisted Voluntary Return and
Reintegration Programme, deals with integration of foreigners and assistance to victims of trafficking in human
beings. Otherwise, active NGOs working in the field are the Human Rights League, the Slovak Humanitarian
Council, OZ Marginal.

2.2 The legal framework
Laws relevant to migration and asylum are passed by the National Council - the Parliament - and enacted by the
Government. Asylum is covered by the Act No. 480/2002 Coll. on Asylum and on Changes and Amendments of
Some Acts. Act No. 404/2011 Coll. on Residence of Aliens and on Changes and Amendments of Some Acts
governs the field of entry and residence of foreigners and their basic rights and obligations. Employment of
foreigners is governed by the Act No. 5/2004 on Employment Services and on changes and Amendments of
Some Acts as Amended. There are also relevant acts covering recognition of qualifications, citizenship, illegal
employment and illegal work, health care etc.

3. Development of migration and international protection systems
Legislative changes have been made to transpose EU directives.
In August 2011, the new Migration Policy with the Perspective until 2020 was approved by the Government and
in January 2014, also the first Integration Policy of the Slovak Republic was adopted, replacing the Concept of
Foreigners Integration in the Slovak Republic from 2009.

4. Organisation of policy
4.1 Overview of migration and international protection policy
Granting Schengen and national visas is in the competence of the MoFEA SR and the Slovak embassies and
consulates abroad. The applications for residence have to be filed in person (with the exception of immobile
applicants and when waiving this requirement is in the interest of the Slovak Republic) at the authority
designated by law according to the applicant’s legal status. Applications are accepted by the Slovak embassies
abroad or the responsible aliens police departments whose jurisdiction includes the applicant’s intended place of
residence in Slovakia. Granting residence permits, registering residence as well as detecting and preventing
illegal migration is overseen by the respective Aliens Police Departments of the Bureau of Border and Alien
Police of the Police Force Presidium. As for entry procedures, the legislation distinguishes between temporary
residence and permanent residence.
A temporary residence is principally granted for a period exceeding 90 days. The purposes for a temporary
residence include: employment (including seasonal work), business, study, special activity (e.g. lecturing, art,
sports), research and development, family reunification, duties as a member of civilian units of the armed
forces, status of a Slovak living abroad and a status of a person with a long term residence in another Member
State. Temporary residence is also a residence on the basis of an EU Blue Card. The Act on Residence of Aliens
differentiates between permanent residence for five years, permanent residence for unlimited period and longterm residence. The permanent residence for five years shall be granted mainly for the purpose of family
reunification or if it is in the interest of the SR. Additionally, an alien may apply for tolerated stay for specific
purposes defined by the law. There are no lawfully fixed conditions regarding integration, but it can be included
as a factor in decisions to extend residence permits.
There are no specific entry requirements for asylum applicants - applicants remain under the care of the
Migration Office who reviews the applications. A decision must be given within three months.
Access to the labour market consists of two steps: granting a work permit and subsequently a temporary
residence permit for the purpose of employment. A work permit is not required if the foreigner holds a
permanent residence permit, a temporary residence permit for the purpose of a family reunification for more
than 12 months, for the purpose of study or if he/she maintains the status of a Slovak living abroad. A work
permit and a temporary residence permit for the purpose of employment may only be applied for the specific
activity for which it was granted. Asylum applicants who have not received a decision within one year since the
beginning of the asylum procedure do not require a work permit. Persons granted asylum, subsidiary protection
or temporary shelter to foreigners have also access to employment without a permit.
Administrative expulsions are carried out by the police and judicial expulsions are issued by the court. Detention
may be used in this procedure. Forced expulsions may be accompanied by an entry ban for e.g. 1 year if the
person refuses to prove his/her identity in a credible way up to 10 years if the third-country national constitutes a
serious danger to the security of the state or public policy. A foreigner without legal stay can use an Assisted
Voluntary Return and Reintegration Programme (AVRR) implemented by IOM.

4.2 Links with other policies
There are links between migration issues and foreign, development, employment and social policies. Hence,
MoFEA has built partnerships with some countries of origin of illegal migration or assist (potential) migrants in
countries of origin. Otherwise it is primarily health care or problems related to the employment of foreigners
from third countries which are the primary issues linking migration with other policy areas.

5. Analysis of asylum and migration systems
Even though Slovakia has not been a primary country of destination for many migrants, there has been a need to
implement projects in the field of migration and asylum, e.g. to establish and maintain counselling centres for
migrants. As an essential step forward can be considered the adoption of the first Integration Policy of the
Slovak Republic (2014) and as well as of Migration Policy (2011). Several legislative changes have been made
in recent years in relation to the transposition of EU Directives and it is assessed that the transposition of EU
legislation contributes to establishment of the common European standards in the field of migration and asylum.

www.emn.sk, www.ec.europa.eu/emn
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Steering Board for Migration and Integration
of Foreigners

Institutional Framework for Immigration and Asylum Policies in the Slovak Republic
Ministry of Interior
www.minv.sk
immigration and asylum policy, EU funds
- formulation, development and implementation of the
immigration and asylum policies mainly through its two
bodies mentioned below
- acts as the responsible certification body for the
Solidarity and Management of Migration Flows for the
2007 – 2013 period as well as the responsible body for
the Internal Security Fund (ISF) and the Asylum,
Migration and Integration Fund (AMIF) 2014 – 2020

Immigration

Asylum

Bureau of Border and Alien Police
of the Police Force Presidium
www.min.sk/?uhcp_p_pz
visas, border control, asylum applications, irregular
migration, residence permit, removal, voluntary returns,
unaccompanied minors, statistics
- border control and border protection
- fighting irregular migration and smuggling of migrants
- granting residence to foreigners and controlling it
- removals
- issuing of visas
- to a limited extent also asylum procedures and the
implementation of the Dublin Regulation

Judicial review
appeals against refusal of
international protection
applications
regional courts
Supreme Court of the Slovak
Republic

- coordinates the fulfilment of the tasks set by the Migration
Policy as well as the Integration Policy of the Slovak Republic

Ministry of Foreign and European Affairs
www.mzv.sk

Ministry of Labour, Social Affairs and Family
www.employment.gov.sk

visas, residence permits, voluntary returns, removals,
relations with third countries, development policy
- within the consular agenda fulfils and, to a certain extent,
performs tasks linked to the issuing of visas and accepting
the applications for residence and citizenship
for
foreigners via its consulates and embassies abroad
- provides cooperation in case of voluntary returns of
migrants, expulsions or preparation of readmission
agreements

labour market access, integration policy,
unaccompanied minors, social services
- coordinates legal labour migration
- prepares and formulates legal norms and determines legal regulations of
employing foreigners
- sets up conditions for granting work permits
- sets up criteria for the entry of different categories of foreign nationals to
the Slovak labour market
- formulates the integration policy and transposition of the European
integration policy
- formulates legal norms regarding social care for foreigners, recognized
refugees, repatriated persons, unaccompanied minors, etc.
- acts as the advisory body for the European Fund for Integration of ThirdCountry Nationals (EIF)
- acts (through its Unit of Migration and Integration of Foreigners) as the
main coordinator of the inter-ministerial expert Commission for Labour
Migration and Integration of Foreigners (MEKOMIC)

Migration Office of the Ministry of Interior
www.minv.sk/?migracny-urad-mv-sr
asylum applications, integration, immigration policy,
unaccompanied minors, statistics
- acts as a first instance state body for refugee status
determination procedure, responsible for the
implementation of the currently valid Dublin Regulation
and the performance of the related tasks
- provides complex care for foreigners in need of some
form of international protection
- decides on granting asylum or subsidiary protection
- provides basic care to asylum seekers
- facilitates primary integration of recognized refugees and
persons with subsidiary protection into society
- participates in the formulation of the migration policy of
the state
- publishes statistics on asylum in Slovakia

Offices of Labour, Social Affairs and Family
www.upsvar.sk
work permits, unaccompanied minors, social services, irregular migration
- considerate the applications for work permits, their granting / non-granting
- grant social benefits to migrants in need
- are in charge of care for unaccompanied minor migrants
- participate in combating illegal employment of foreigners

Central Office of Labour,
Social Affairs and Family
www.upsvar.sk
statistics, work permits,
irregular migration
- participates in combating
illegal employment of
foreigners
- operates a central evidence of
employed foreigners
- processes the respective
statistics of employed
foreigners,
- coordinates the work of local
Offices of Labour, Social Affairs
and Family (see on the left)

National Labour Inspectorate
www.safework.gov.sk
labour inspectorates,
irregular migration
- participates in combating irregular
employment of foreigners

 Please note that this institutional chart

provides an indicative overview of the
asylum and migration system in the Slovak
Republic. As such, it does not represent its
complete structure.

7. Študijné materiály / Study materials
Tieto publikácie a odborné články boli odporúčané jednotlivými prednášajúcimi a tímom EMN:
These publications and expert articles have been recommended by the seminar speakers and EMN team:
Roman Hronec:
Národný plán riadenia kontroly hraníc Slovenskej republiky na roky 2015 až 2018 schválený uznesením vlády
Slovenskej republiky č. 128 z 18. marca 2015.
Dostupné na / Available at:
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=24257.
Asmita Naik:
Brian, T.; Laczko F. (ed.) (2014). Fatal Journeys: Tracking Lives Lost during Migration. International Organization for
Migration.
Dostupné na / Available at:
http://publications.iom.int/bookstore/index.php?main_page=product_info&cPath=41_7&products_id=1393.
International Organization for Migration (2012). Policy in brief. Returnees from Libya: The Bittersweet Experience
from Coming Home.
Dostupné na / Available at:
http://publications.iom.int/bookstore/free/Policy_In_Brief.pdf.
International Organization for Migration (2015). Migration Trends Across the Mediterranean: Connecting the Dots.
Dostupné na / Available at:
http://www.altaiconsulting.com/docs/migration/Altai_Migration_trends_accross_the_Mediterranean.pdf.
Laczko F., Naik, A. (2013). The Bittersweet Return Home (podcast). University of Oxford.
Dostupné na / Available at:
http://podcasts.ox.ac.uk/people/asmita-naik.
Naik, A. (2015). Detained Youth: The Fate of Young Migrants, Asylum-Seekers and Refugees in Libya Today. MHUB.
Dostupné na / Available at:
http://www.mixedmigrationhub.org/wp-content/uploads/2015/07/MHUB_2015_Detained-Youth.pdf.
Salvatore Petronella:
European Migration Network (2014). Challenges and Good Practices in Return and Reintegration of Irregular
Migrants to Western Africa. European Commission.
Dostupné na / Available at:
http://emn.sk/en/download/emn-documents/item/303-challenges-and-good-practices-in-return-and-reintegrationto-western-africa.html.
European Migration Network (2014). EMN Annual Report on Immigration and Asylum 2014. A Synthesis of Annual
Policy Reports 2014 submitted by EU Member States and Norway.
Dostupné na / Available at:
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